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Privatinės kompani
jos nori pasigrobti 
Chicagos vandenį

Privatiniai pelnagaudos daro 
pastangų pasiimti miesto van
dens tiekimų ir iškelti van
dens kainas

CHICAGO.— Privatinės kom
panijos, turinčios stiprių poli
tinių ryšių, jau nuo kelių me
tų deda pastangų pasigrobti j 
savo rankas Chicagos vandens 
tiekimų. Dabar vandens tie
kimas yra miesto rankose. To
dėl Chicagoje vanduo yra pi
gus ir jo gaunama užtektiname 
kiekyje—daugiau negu kuria
me kitame didmiestyje.

Kapitalistai jau senai į tai 
žiuri ir seilę ryja: kiek tai 
butų jiems pelno, jei vanduo 
patektų į jų rankas.

Nedrysdami išpradžių savo 
sumanymų pasiūlyti pačiai Chi- 
cagai, jie bandė pasigrobti 
vandens tiekimų keliuose prie
miesčiuose. i Bet nors teko per
gyventi ašlrių kovų, visgi ta 
kova buvo laimėta ir kapitalis
tai liko atmušti.

Bet jie vistiek nepasiliauja 
suokalbiavę pasigrobti Chica
gos vandenį. Jiems jau pasi
sekė pravesti legislaturoj reika
lingus įstatymus ir belieka tik, 
kad jų sumanymų patvirtintų 
miesto taryba.

Jų sumanynų jįie pastatytų 
tris vandens filtravimo stotis, 
kurios kainuotų * $6^000,000. 
Jie paskolintų tuos pinigus, bet 
už tai paimtų savo kontrolėn 
vandens tiekimų Po priedan
ga, kad bus tiekiamas geresnis 
vanduo, jie iškeltų vandens kai
nas ir semtųsi milžinišką pelną. 
Paskola turėtų būti grąžinta į 
30 metų, bet vandens kontro
lė ir toliau pasiliktų jų ran
kose.

Meras Kelly sakosi abejojąs, 
ar tokis sumanymas praeitų 
miesto taryboje, bet jei ir pra
eitų, tai jis, kol tik busiąs me
ru, tokius nutarimus vetuosiąs.

Prieškalėdinė trage
dija: slaugė išžudė 

visa šeimvna V ' £
PITTSBURGH, Pa., gr. 25.— 

Slaugė Mrs. Kathryn Shoch iš 
Dunkirk, N. Y., atvyko šven
tėms pas savo brolį Walter 
Dempsey, gyvenantį Perrys- 
ville priemiesty.. Jos svečiavi
masis užsibaigė baisia tragedi
ja. Sulošusi Santa. Claus rolę 
savo brolio vaikams, ji išžudė 
visą brolio šeimyną. Ji nušovė 
savo brolį, nušovė keturius jc 
vaikus, taipgi gal mirtinai per
šovė jo žmoną. Po to ji pati 
nusinuodijo. Policija nuvyku 
si ir įsilaužus! į jos namus Dun
kirk, N. Y., taipjau rado nu
šautą jos seserį Mrs. Ruth 
Hughes, su kuria ji gyveno ir 
kurią ji nužudė dar prieš iš
važiuodama svečiuotis pas bro
lį. Revolverį pirko Buffalo, 
N. Y., neužilgo prieš šventes.

Paliktame raštelyje ji sako: 
“O brangus Dieve, kaip sunku 
tų padaryti. Bet aš negalių 
ilgiau kęsti. Nejautimas ma
no vaikučio rankų apie mano 
kaklą ir negirdė j imas jo bran
gaus balso, daro gyvenimą ne
pakenčiamą”.

Jos 7 metų sūnūs mirė virš 
mėnuo atgal ir, matyt, ji detei 
to pamišo.

Austrijoj paliuosuoti 
tūkstančiai politi

nių kalinių
V1ENNA, gr. 25. — Austri

jos diktatorius, iš priežasties 
Kalėdų švenčių, paliuosavo tū
kstančius politinių kalinių iš 
kalėjimų ir koncentracijos sto
vyklų.

Viso dabar buvo paliuosuota 
9,542 kaliniai, iš kurių 4,665 
buvo socialistai.

Tammany Hali susi
taikė su demokratais

Daugiau žuvo auto
mobilių nelaimėse
CHICAGO.—šiemet automo- 

bihų nelaimėse Cook paviete 
per 11 mėnesių žuvo 97 žmo
nėmis daugiau, negu žuvo per 
ištisus pereitus metus. Padidė
jo skaičius ir kitokių nelai
mių. Vien sumažėjo suažudys- 
tės.

—» ■ ■■■ ■■-■■■■

4 negrai žuvo Chica
gos gaisre

CHICAGO.— Trys vyrai ir 
moteris, visi jie negrai, žuvo 
gaisre, kuris kilo trijų augštų 
name, 915 S. State St. Visi jie 
nutroško nuo dujų ir dūmų.

NEW YORK, gr. 25. —Tam
many Hali po ilgų kivirčių su
sitaikė su visa demokratų par
tija ir priėmė demokratų vado 
Farley padiktuotas taikos sty
gas.

ALTON, III,, gr. 25. —Buvęs 
sveikatos komisionierius Dr. 
Merkle, 33 m., darydamas ope- 
rasijų įsidūrė peiliuku pirštų, 
žaizda užsikrėtė ir jaunas dak
taras mirė.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
(io oro biuras iiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas 
ir daug šalčiau.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4;-
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SKĘSTANTIS LAIVAS

Nepaprasta nuo kito laivo nuimta fotografija skęstančio Anglijos prekių laivo Usvvorth. 
11 jurininkų pasisekė išgelbėti; 17 gi jurinink,ų, jų 'tarpe ir du gelbėtojai žuvo nelaimėje.

2,000 žmonių mirė 
materijos epidemijoj 

Ceilono saloj
COLOMBO, Ceilon, gr. 25.— 

Apskaitoma, kad pastarąsias dvi 
savaites Ceilono saloj nuo siau
čiančios materijos epidemijos 
mirė 2,000 žmonių. Desėtkai tū
kstančių gi serga. Epidemija 
ne tik nemažėja, bet dar ple
čiasi. Trūksta gydytojų ir li
goninių kovoti epidemiją. Atei
nančiais gi metais numatomas 
badas, nes nėra kas dirbtų lau
kus.

Laplandų Kalėdos

IŠ LIETUVOS
Nauji “išradimai” svies
to kontrabandos srity

Sviestas malkų plauskėse, in
valido medinė koja pilna svie
sto

California nepaliau
ja kovojusi Mooney 

paliuosavimą
WASHINGTON. gr. 25. — 

Nors prieš rinkimus guberna
torius Merriam ir prisižadėjo 
išnaujo peržiūrėti Thomas Moo
ney bylą, bet kai Mooney už
vedė bylą augščiausiame šalies 
teisme ręikalaudaipas paliuo- 
savimo, ųęs jo nekaltumas se
nai jau yra įrodytas, tai Ca- 
lifornijos valstija visomis jė
gomis ėmė priešintis jo paliuo- 
savimui.

Ne tik kad distrikto proku
roras, bet ir valstijos prokuro 
ras prisiuntė ilgiausius pasi
priešinimus Mooney paliuosavi- 
mui ir dagi augščiausio teismo 
svarstymui jo bylos.

Miega 3 metai
CHICAGO. — Miss Patricia 

Maguire, 29 m., apie trys me
tai atgal, besirengdama eiti j po- 
kilį, susirgo nepaprasta miego 
liga. Per visą šį ilgą laiką ji 
miegojo be jokios sąmonės. Vi
si buvo pražudę viltį ją išgel
bėti. Tik viena motina, Mrs. 
Miley iš Oak Park, atkakliai 
jų slaugė ir laukė jos pasvei
kimo. Ir jos lūkestis pradeda 
išsipildyti taip kad pirmų kar
tų per 3 metus motina galėjo 
šventes praleisti su savo Šei
myna. Jos duktė jau prade
da atsigauti. Ji pradeda pa
žinti motinų ir gimines ir iš
pildo prašytus paprastus įsa
kymus. Tik dar ji negali kal
bėti ir girdėti.

WASHINGTON, gr. 25: — 
Pulk. Lindbergh savo šiaurinėj 
kelionėj iš Amerikos į Europą 
pereitą vasarą, padarė moksli
nių tyrimų ir surado, kad 
kenksmingos žolių dulkės yra 
vėjų sriovių nunešamos net j 
poliaus kryti. Tai parodo, kad 
kenksmingi parazitai gali būti 
vėjo sriovių išnešioti tūkstan
čius mylių.

Keturi žuvo lėktuvo 
katastrofoj

TrysELKO Nevi gr. 25. 
vaikai ir lakūnai rasti negyvi 
laužuose lėktuvo kuris susidau
žė audroj kalnuose 60 m. at
stume nuo čia. Matyt, lakū
nas paklydo ■ migloj ir sniego 
audroj ir atsimušė į kalną. Vi
si keturi gryžo iš laidotuvių.

Bolivija ruošiasi tę
simui karo Chaco 

raistuose

Prezidentas kviečia 
prie vienybės ir 

turėti vilti

Ragina Ameriką at 
sisakyti nusiginkla

vimo sutarčių
WAS UNGTON, gr.

Senatorius Lewis, iš 
pirmininkas svarbaus 
užsienio reikalų komiteto, pa
reiškė, kad Jungt. Valstijos, at
sižvelgdamos į neramią padtėtį 
visame pasaulyje, privalo šalin
tis visokių nusiginklavimo ir 
laivyno mažinimo sutarčių.

25. - 
Illinois, 
senato

Saar sveikina gryš 
tančius balsuoti

SAARBRUCKEN, gr. 25. - 
Jau 450 šiaurinėj ir Pietų Ame
rikoj gyvenančių Saar gyven
tojų sugryžo į savo gimtinę, 
kad balsuoti sausio 13 d. ple
biscite. Jie buvo labai iškil
mingai pasitikti Saar vokiečių. 
Dar daugiau kitur gyvenančių 
Saar gyventojų yra kely. Jiems 
visą kelionę apmoka Vokieti
ja.

VVASHINGTON, gr. 25. — 
Prezidentas Rooseveltas kučio- 
se uždegė eglaitę Lafayettc 
aikštėj ir pasakė trumpą žie
mos šventėms pritaikintą kal
bą, kurioj jis kvietė visą šalį 
laikytis vienybšs ir turėti vil
ties ir drąsos, nes ateityje vis 
busią geriau. Kalbėdamas Apie 
vienybę, prezidentas sakė, jis 
suprantąs ne tik vienybę vals
tijų, bet taipjau vienybę širdžių 
ir minčių gerinimui žmonių ger
būvio. “Tai yra kelias į dides
nę laimę ir gerovę”, pareiškė 
prezidentas ir palinkėjo visai 
šaliai linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Pačias kučias prezidentas 
praleido su kabineto nariais ir 
jų šeimynomis, o šventes su sa-

Paraguay pastaruoju laiku vo šeimyna—sunais ir anūkais, 
darė labai smarkias atakas, bet 
jos liko atmuštos. Papos pasiū
lymas musių paliaubos Kalė
doms liko atmestas abiejų pu
sių.

LA PAZ, Bdlivijoj, gr. 25.— 
Paraguay atmetus tautų sąjun
gos pasiūlymą taikos, Bolivija 
irgi ruošiai tęsti karą. Ji jau 
paskelbė mobilizaciją visų 1936 
m. konskriptų ir taipjau 1911 
ir 1914 m.m. atsarginių.

Pasninkauja per žie 
mos šventes

9 žmonės žuvo šven 
čių gaisruose

SEDALIA, Mo., gr. 25. — 
Trys vaikai ir jų motina sude
gė, kiti gi trys žmonės gal mir
tinai apdegė gaisre, kuris kilo 
Judson Miller namuose užside
gus Kalėdų eglaitei.

JOPLIN, i Mo., gr. 25. —Ku- 
čiose angliakasio Everett Oru
me, 28 m., name kilo gaisras, 
kuriame žuvo 4 žmonės ir vie
nas jų vaikas veikiausia mirti
nai apdegė. Gaisras kilo pilant 
kerosiną į krosni.

MADISON, Minn., gr. 25. — 
Farmeris Johnson, 72 m., žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jo na
mą. Kiti gi išsigelbėjo iššok
dami per langus.

PARYŽIUS, gr. 25. — Giljo
tinos nukirtimas galvos p-lei 
Violette Noziere, 19 m., liko 
prezidento Lebrun pakeistas ka
lėjimu iki gyvos galvos. Ji nu
nuodijo savo tėvą ir kėsinosi 
nunuodyti motiną, kad galėtų 
paveldėti jų turtą ir linksmai 
gyventi. Pasigailėjimo jai mal
davo pati motina, kuri pirmiau 
ją aštriai smerkė patvirkėle ir 
naktibalda. Mergaitė gi dau
giausia kaltino savo tėvą, ku
ris ją išvedęs iš kelio ir pastū
mėjęs prie tvirkavime,

PORT JEFFERSON N. Y., 
gr. 25.—Po lapais už krūmų 
šalę kelio rastas paslėptas la
vonas nuogos moteriškės. Mo
teris 25-30 m. m. amžiaus te 
bėra neidentifikuota. Spėjama, 
kad ji nužudyta kitoj vietoj ir 
tik čia palikta. Koroneris ma
no, kad ji yra veikiausia mi
rusi nuo nelegalus operacijos.

, ........................

MARION, Iii., gr. 25. Čia 
sudegė Cox Hardware Co. na
mas. 
000.

Nuostoliai siekia gal $25,

GALLUP, N. M., gr. 25. — 
Zuni indėnai per Kalėdų šven
tes pasninkauja. Ištikrųjų tai 
ne Kalėdos: jie turi savo šven
tę “Zeshąue”—griežčiausio pas- 
niko šventė, kuri tęsiasi per "9 
dienas. Per tą laiką jie neku
ria ugnies, negamina valgio ir 
nedaro jokios prekybos ar mai
nų. Per šventes pirmą kartą 
visuotinu balsAvimu jie išrinks 
naują savo kaimų valdybą, kuri 
užims vietas po švenčių.

JUKRASJARVI, Švedijoj, gr. 
25.— Kiekviena tauta savaip 
švenčia šventes. Savaip jas. 
švenčia ir klajūnai laplandai. 
Jie gyvena tolimoje šiaurėje ir 
vienintelis jų turtas yra elniai, 

Tik l<urie yra kartu ir važmos gy- 
jvuliai ir jų maistas. Tad ir 
šventėse jie maitinasi vien tik 
elniais, bet tik tai dienai tam 
tikrai sutaisyta jų mėsa. Jie 
jau yra išmokę maistą virti, tad 
pasigamina ir elnių košelienos 
ir išsikepa duonos. Kavos ii 
cukraus nusiperka.

Po kūčių prasideda vedybos. 
Turintis vaikinų tėvas nueina 
prie nužiūrėtų merginų šėtros 
ir pradeda joms dainuoti mei
lės dainas. Jei joms vaikinas 
patinku, merginų .tėvaą atsako 
irgi meiles daina*; pakviečia 
tėvą į šėtrą ir jų vaikų vedy
bos yra baigtos.

Laplandai jau senai yra kri
kščionys, bet krikščionybė ne
įstengė nuveikti senųjų papro
čių.

O tik už 6 mylių nuo šio 
laplandų kaimelio yra nedidelės 
anglies kasyklos, kur šventės 
švenčiamos yra moderniškai. 
Kasyklų darbininkai turi elekt
rą, kuri yra naudojama netik 
apšvietimui, bet ir maisto ga
minimui, o namai garu apšildo
mi. čia jau randama eglaitė 
su elektrikinėmis lemputėmis 
ir visokiais pagražinimais, o ii 
maistas įvairus, kokis vartoja
mas yra visoje Švedijoje.

Kokį didelį skirtumą tolimoj 
šiaurėj sudaro tik 6 mylios!

KLAIPĖDA.—“N. T. K.” pra
neša labai įdomias žinias, kaip 
iš Lietuvos į Vokietiją šmu- 
geliuojamas sviestas. Jau buvo 
rašyta, kad žmonės išrado nau- 
. ų būdų sviestui prašmugeliuo- 
;i. Visi tie budai labai orgi- 
nalųs. Bet štai “išradimai” ne 
sibaigia. šį antradienį iš Klai
pėdos krašto per Tilžės tiltą į 
Vokietiją buvo vežamas malkų 
vežimas, kuriame 12 pliauški] 
rasta prikrauta sviesto, mėsos 
ir kitokių produktų. Pliauškęs 
buvusios užmaskuotos, kad jo
kiu budu, be įskundimo, niekas 
nebūtų pastebėjęs.

Muitininkai iš tų 12 pliauskų 
iškabino 470 svarų sviesto, 10 
svarų žąsį ir 2 svaru lašinių. 
Žmogus palikęs “riebias mal
kas”, vežimą ir arklį, be to n.-t 
šliures dūmė atgal į Lietuvą. 
Vokiečių muitininkai viską kon
fiskavo. O šį pirmadienį Til
žėje buvo teisiamas vienas in
validas, kuris sviestą gabenu 
“supakavęs” į savo medinę ko
ją. Už šį šmugelį invalidas nu 
teistas 60 markių pabaudos ir 
3 savaites kalėjimo.

WASHINGTON, gr. 25. — 
Rush D. Holt, 29 m., kuris ta
po išrinktas senatan iš West 
Virginia, nebandys užimti se
nate savo vietos iki jam su
kaks 30 metų ateinantį birže
lio mėn. Republikonai jau or
ganizavosi nepriimti jį sena
tan dėl jo jaunumo.

gr
ši

Senių vedybos
CHICAGO.—šventėms atėjus 

sukruto vestis ir seniai.
Senas kavalierius, advokatas 

Elmer Rogers, 78 m., apsivedė 
su tokio pat amžiaus našle 
Mrs. Margaret Herbert, nes ji 
“yra. geriausia virėja visam pa
saulyje”.

O Joliete 90 metų negrų ku
nigas Hali iš Chicago Heights, 
apsivedė su 49 m. negre Martha 
G»raham.' Tai buvo j u ketvirtos 
vedybos.

Chicagoj kučiose išduoti 179 
leidimai vedyboms.

3 ŽUVO GAISRE KOTELY

CARLSBAD, N. M.., gr. 25. 
Trys žmonės žuvo ir keli smar 
kiai apdegė gaisre, kuris sunai
kino vietos hotelį .*' ,'l. -

Įjpukraus.fabriką jau 
sugabenta 85.000 to- 

nų nikelių
MARIJAMPOLĖ.—Nors cuk

raus fabrikas padarė sutartis 
su augintojais pristatyti 80,000 
tonų cukrinių runkelių, bet jau 
dabar fabrikan yra sugabenta 
per 85,000 tonų runkelių, ir dar 
kasdien dabar runkeliai fabri
kan gabenami arkliais ir kas
dien ateina 50—60 vagonų trau
kinių vidutiniškai po 200 tonų 
kasdien. Be to, šiaurės Lie
tuvoje prie siaurojo traukinio 
yra sukrauta 6,000 tonų run
kelių. Taigi, viso fabrikan lau
kiama per 100,000 tonų cukri
nių runkelių.

Dabar fabrikas dirba pilnu 
tempu kaip niekuomet ankščiau 
ir per dieną pervaro po 1,100 
tonų runkelių (ankščiau 700— 
800 to). Iki metų galo fabri
kas darbą nori baigti, tai butų 
dirbta 3 mėn., tuo tarpu ka*. 
pernąi fabrikas dirbo nepilnus 
du mėnesius, ir runkelių per
nai fabrikan buvo pristatyta 
tik 51,00 tonų. f

Apie 40,000 tonų runkelių jav 
perdirbta ir pagaminta 60,000 
maišų cukraus. Padirbto cuk
raus prigrūsti fabriko 

tai
kraunamas Kauno ir 
elevatoriuose, Panevėžy 
Cukraus importas laikinai su
stabdytas, nes dar dabar Klai
pėdos sandėliuose importuoto 
cukraus yra 20,000 maišų, ku 
ris pardavinėjamas šiaurės 
Lietuvoj.

SHELBYVILLE, Tenn., 
25.—Milicija, kuri saugojo 
miestelį po kėsinimosi nulin- 
Čiuoti negrą ir sudeginimo Į liai, bet netelpa, 
teismo rūmų, jau apleido mies
telį ir tvarkos prižiūrėjimą per
ėmė ginkluoti piliečiai. Laike 
riaušių milicija užmušė 4 lin- 
čiuotojus -ir kelis sužeidė.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 25. 
—70 lakūnų prasimanė ypatin
gus Švenčių pietus. Jie skrai
džiojo iš vieno aerodromo į ki
tą ir valgė vis atskirą valgį, 
taip kad 7 valgių (“bliudų”) 
pietus jie valgė septyniuose 
aerodromuose.

Klaipėdoj 941 bedarbis
KLAIPĖDA.—.šiuo metu Klai

pėdoje yra 941 bedarbis. Iš jų 
59 bedarbiai gauna pašalpas, 92 
dirba prie viešųjų darbų ir 44 
prie Aukstumalės pelkės nu
sausinimo.

sandė- 
cukrus 
Šiaulių 
ir kr.

Sumažintas gydytojams 
atlyginimas

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš
to direktorija nuo lapkričio 15 
d. sumažino gydytojų atlygini
mą už atskirus darbus. Mini- 
malinėse normose sumažinta 
35%, o maksimalinėse —50%. 
Atlyginimas už sugaištą laiką, 
taip pat visi tarifo numatyti 
primokėjimai, irgi sumažinami 
iki 25%. Už dantų gydymą 
atlyginimas sumažintas 25%.
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So. Boston, Mass.

I)r. Jonas G. Arentas
Vienas gabiausių lietuvių gy

dytojų Bostono apylinkėje — 
tai Dr. Jonas G,. Arentas.

Jis gimė ir augo So. Bosto
ne, kur baigė aukštesnę mo
kyklą. įstojęs Tufts kolegijos 
medicinos fakultetan, jis bai
gė mokslą 1928 metais. Baigęs 
mokslus, daktaras Arentas pra
ktikavo metus laiko Roxbury 
ligoninėje.

Po to jis 'oeveik tris metus 
specializavosi chirurgijoje Car- 
ney, šv. Elzbietos ir Bostono 
miesto ligoninėse. Miesto ligo
ninės viršininką'*, pastebėjęs 
daktaro Arento nepaprastus 
gabumus, pakvietė jį užimti li

goninės vedėjo padėjėjo vietą 
šioje vietoje daktaras Arentas 
ištarnavo suvirš tris metus.

Vis daugiau ir daugiau Ligo
nių privačiai kreipėsi pas dak
tarą Arentą. Pagaliau jis bu
vo taip darbu nuvargintas, kad 
turėjo arba atsisakyti nuo vie
tos ligoninėje arba atsisakyti 
priimti pasalinius ligonius. Jis 
nutarė palikti gerai apmokamą 
vietą ir pašvęsti visą savo lai
ką savo pači j entams.

Ligoninės tarybai jis pada* 
: ve atsistatydinimo raštą rug- 
piučio mėnesyje, bet jie neno
romis sutiko jį paliuosuoti nuo 
pereigų tik nuo spalių 1 d. šių 
metų.

Daktaras Dowling, ligoninės 
viršininkas, pranešdamas dak
tarui Arentui, kad jo atsista
tydinimo raštas tarybos yra 
priimtas, tarp kitko parašė: 
“Apgailestauju, kad Tamsta 
randi reikalingumą šiuo laiku 
mus apleisti ir tikiuosi u, kad 
ateitis suteiks Tamstai daug 
gerovės”.

Pagaliau vidury lapkričio 
mėnesio daktaras Arentas už
baigė savo darbus ligoninėje ir 
dabar priima ligonius savo ofi
se, 897 E. Broadvvay, So. Bos
tone, vakarais ir dienomis nuo 
1 iki 3 valandos po pietų ofi
se, 587 Beacon S L, Bostone.

Daktarui atsisakius iš mie-

sto ligoninėje, jis tuojaus bu
vo pakviestas ir priimtas gy
dytojų štabo nariu Carney, šv. 
Margaretos ir Harley ligoninė
se. Jis yra nariu Bostono Or- 
thopedic draugijos, South Bos
ton Medical draugijos ir Mas- 
sachusetts Medical draugijos.

Daktaras Arentas, turėda
mas nepaprastus gabumus, bo 
abejo, turės privačioje prakti
koje dar didesnį pasisekimą.

Linkime jam kucgeriausio 
pasisekimo. Rep.

Scranton, Pa.
Mirė Jurgis Radžvilas

liškai ir prancūziškai. Esą reL 
k tų juos mokyti ir rusiškai. 
Be abejo, sako praverstų, kad 
jau’nimas mokėtų artimųjų-lie 
tuvių ir lenkų kalbas.

Netrukus kai kuriose Ryt
prūsių vietose busią surengti 
lietuvių ir lenkų kalbų kursai, 
kuriuos turės lankyti jaunuo
menė. Pirmiausiai toki kursai 
bus įsteigti Karaliaučiuje.

Taip pat prie Karaliaučiaus 
universiteto įsteigtas politikos 
institutas, kurio vyriausias už- 
davinys-ištirti ir sekti rytų 
valstybių ypač Lietuvos, Lat-

riai buvo sužeisti, 297 mirė 
fronte nuo apkrečiamų ligų ir 
154 liko karo invalidai.

Tsb.

Atsirado daug šernu
Netoli Kauno yra Rumšiš

kių miestelis, šiomis dienomis 
šio • miestelio apylinkėse pasi
rodo dideles kaimenes šernų. 
Jie vaikščioja pamiškėmis ii 
knaisioja bulvienas arba pa
miškėmis išrausia didžiausias 
duobes, kuriose žiemą yra su

piltos bulvės ir runkeliai. Vie
tos gyventojai stebėsi tokio-, 
mis gausiomis šernų kaimenė
mis, nes Lietuvoje šernų jau 
nedaug kur pasitaiko.

Tsb.

Originale agronomo pa
galba ūkininkams

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
rajono gyvulinkystės instruk
torius agr. Lesčinskis, matyda
mas kaip įvairus tarpininką’ 
išnaudoja ūkininkus, parduo

dančius galvijus, pradėjo be 
jokių tarpininkų supirkinėti 
“Maistui” galvijus iš savo ra
jono ūkininkų, kurie džiaugiasi 
tokia netikėta pagalba, nes už 
parduodamus galvijus be tar
pininko gauna net iki 75 litų 
daugiau už štuką. Tarpininkų 
tarpe toks agronomo pasielgi
mas sukėlė didžiausią audrą ii 
nežino ką daryti, o ūkininkai 
laikosi tvirtų kainų.

Garsinkites “N-nose”
vijos, Estijos ir Lenkijos po
litinį gyvenimą.

Drauge su lietuvių kalbos GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Deimantai Kalėdoms

šiomis dienomis pasimirė 
Jurgis Badžvilas po ilgos ir 
sunkios ligos. Velionis buvo 
apie 52 metų amžiaus. Ame
rikoje išgyveno, rodosi, 30 me
tų.

Velionis buvo biznierius, — 
apie 20 metų laikė karčiamą. 
Biznis jam sekėsi, tad nema
žai ir turto įsigijo; nemažai jo 
paliko ir savo šeimai.

Nabašninkas paėjo iš Šiau
lių apskrities, šakių miestelio. 
Paliko nuliudusią žmoną ir 
dukterį, brolį Stanislovą bei dvi 
seseris, kurios gyvena Chica
go j e.

Velionis Radžvilas buvo ge
ras ir doras žmogus, kurį me 
go draugai ir pažįstami. Per 
daugelį metų jis skaitė “Nau
jienas” bei kitus laikraščius 
Mėgo taip pat skaityti knygas, 
tad buvo gana apsišvietęs ir 
plačių pažiūrų žmogus. Pri
klausė jis prie daugelio drau
gijų.

Palaidotas tapo su bažnyti
nėmis apeigomis šv. Juozapo 
kapinėse.

,— Senas Juozas.

kursais ir politikos institutu, 
Tilžėje įsteigtas ratelis nacio
nalsocialistinei dvasiai plėsti. 
Jis hitlerišką dvasią skleisiąs 
daugiausiai kaimiečių tarpe. Su
prantama, kad į čia nurody
tas įstaigas visiems lietuviams 
reikia atkreipti dėmesį, nes jos 
įsteigtos ne kultūrinio bendra
darbiavimo ir tautų suartini- 
mo tikslais. Tsb.

Kiek karių žuvo laisvės 
karuose

Ne viena kova neapsieina be 
aukų. Lietuvos laisvės kovos 
irgi pareikalavo daug, jaunų 
gyvybių ir kraujo. Iš viso per 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vas ant tėvynės aukuro buvo 
padėtos 4,529 aukos. Į šį skai
čių įeina karininkai, kareiviai 
šauliai ir partizanai. 1401 ka
rys žuvo kautynėse. 2677 ka-

ADVOKATAI

LIETUVIAI Į LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėtomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialiste
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte
* nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

• r
I i 

. *

4

ATMINTIS ANT ILGO LAIKO YRA 
GERAS DEIMANTAS

Pas Budriką deimantų kainos $ A EH 
yra nuo...............................

ir aukščiau.
Lengvais išmokėjimais

BUDHIK JEWELRY
3343 So. Halsted Street 

Chicago, III.

IŠ LIETUVOS
_______________________ y ■■

Vokiečiai Mokysis 
Lietuvių * Kalbos

Rytprūsių hitleriški laikraš
čiai (ten kitokių nėra), matyti 
į rytus veržimosi sumetimais, 
ragina gyventojus, ypač jau
nuomenę, mokytis savo kaimy
nų kalbos. Rytprūsių vaikai 
mokyklose esą mokomi tik ang-

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. j
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

. Tel. Andover 1588. .

Hubbard, Baker
& Rice
ADVOKATAI

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

CHWĄ(?O

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0Q36 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S’o. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAI

A. Montvid, M. D.
West Towh State ^ank Bldg.

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Coilateral Paskolas.

L0U1S M. CHAPMAN
INC

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-! 
kimuose egzaininatimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. SpecialS atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki .8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo .10 iki 12
Phone Boulevard 8483

7 Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. . Vyriškų, Vaikų ir visų 
“ ’ ironišku ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 31 st Street.
Valandos: 2-^1, 7—9 vai. vak. Ne

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4J43 Archer av, kamp. Francisco av.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaįkime akinių dėl visokių akių

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

J. F. R ADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. L8th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Liūdnoj valandoj 
pašaukite

J. J. BAGDONAS
REPpublic 3100

2506 W. 63 St.
arba

N. RADIS — A. L.
PULlman 4151

10734 S. Michigan. Avė.DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raides ' susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba1 neriant skauda, 

akys, tuomet jau jums reikia' 
akinių. . 1

Dr. John J. Smetona
■ . < * OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avė.

Platt ’Bldg., kam,p.u18 :St. 2 aukštas.
Pastebėkite^mano iškabąs

Valandos nuo 9:8Q,į.rytoiki 8:30 va
karo. Room'8. Nadeliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0528

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J, F. ŪKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monroe 8877

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrapguino 
Laidotuvėse....... Pašaukite............

REPubiic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamar ja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23td PI, Chicago

> Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
TeL Cicero 6827

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

I.J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tol. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai
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WOBK

Older generation present
of a wonians

Linksmu Kalėdų!
have read that a

549.00

aeina

Parsiduoda po 50 centų savaitei

3417 SO. HALSTED STREET Tel BOUIevard 8167

Aces 
dead

ends v
Mažeika
Aces in

. Whose 
for the

heart is all af- 
sight of fair

one
The

Geri rakandai, refrigeratoriai, lovos, pečiai 
parsiduoda lengvais išmokėjimais Budriko krautuvėje.

Gražus Midget
Pianai už ....

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

the Banner 
big upset
presented a 

team lašt

Reikalinga kiekvienam namui, iš 
valyti dulkes ir bakterijas.

Red Birds held 
points

64 W. Randolph St.
4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

dear Estelle.
splashing
Dashing spirit of Al

karpetai, lempos,

obnoxious traits 
possess are gcne-

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušik 
dantj Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per, 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Dec. 26th 
Those of Rose- 

Friday 
•Tonuks.

MES PASIUNCIAME PINIGUS | VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

NuoReumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ IŠTAIGOJ

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

P-!e Rūta Brunas
P-lč Rūta Bružas linksmins 

publiką klasiškais šokiais Bu- 
law Aces šokių vakare šešta
dienį, sausio 5-tą dieną Holly- 
wood svetainėj. Taipgi dalyvaus 
programe visa Beliajaus šokėjų 
grupė ir daugelis kitų talentų.

an aecoinplished

Upsets and Surprizes Marked Sunday’s 
Basketball Meet Gamos

Lietuvių programas nedėlioję iš Stoties W. C. F. L., 970 K., ųuo 1-mos iki 2-rai 
valandai po pietų.

Radio, kuris pasiekia visas 
dalis svieto ir gauna gra

žias programas Budriko mo- 
pianą skani-

*275
ir aukščiau

99.00
NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni Tiegalavimai tankiai 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit Šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso val.:9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6-—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

VARICUR

practically won the 
themselves. They 
all around both in 

and ofensive work. 
who played center, 

the high scorcr by chalk-

KIMBALL PIANAS
pagražina jūsų namus ir palinks 
mina jūsų gyvenimą.
kytojas išmokins jus
binti. Kimball pianai

nuo ..........................

merely that 
draughts in 
the fair sex? 

Recently, I
certain individual proffesed de- 
sire to be with bunni sovetski; 
I doubt this individual’s vera- 
city, I mysęlf having been un- 
der similar ėircumstances... Or 
perhaps it is because this per- 
son is unacųuainted with the

Fourth round
Stanley P. 
and Bulaw 
lock for Ist place

Gymnasium packed again with 
a wild, rooting crowd. Many 

mothers present
Lašt Sunday we again had 

that vvonderful crowd \vith lis 
enjoying it selves by watch- 
ing some very thrilling games. 
The boy’s played much hardei 
than on the previous Sunday. 
due to the fact that they had 
a good cheering crowd helping 
them make the games more 
exciting.

Action pictures of Severai 
teams PASKOLOMS D£L PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 

20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS s® ».

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus Ir druskos vanos.

swimming pool. mHBBI
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v._____

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje iŠmolte- 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisą.

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 
vakarą ir nedėliomis iki 8 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St.

The Red Roses 
remarkable strong 
Sunday by having with ithem 
two new men, Shvegzda and 
Venskis. Those two boys helped 
by Anoskis 
game by 
were good 
defensive 
Venskis 
wa 
ing up 9 points while Shvegz
da came second with 6 points. 
Anoskis made only 1 basket, 
būt it was really a wonderful 
one handed shot. Racing down 
the side line with his oponent 
hot on his heels he side-stepped 
and threw the bąli one handed 
right through the basket. His 
wonderful defense work was 
the main factor for the victory. 
He held his man to only 1 
point. And he was guarding a 
boy by the name of McGivney 
formerly a Larabeda K. C. 
player. Both teams played hard 
būt the Red Roses was the be- 
tter team.

Banners put up a stiff fighfr
The Banners played very 

hard and kept right up with 
the Red Roses until the lašt 
10 minutes when the Red Roses 
cinched the game with shots 
by Venskis and Shvegzda. The 
Banners showed good team 
work. Būt they had the bad 
breaks! Better luck next time! 

(More tomorrow)

This week’s column is to a 
great extent devoted to Rose- 
land. I feel sure that it is very 
much deserved by them. Hav
ing in person attendcd a meet- 
ing, I am now more at liberty 
to comment concerning their 
various activities. As the Cen
tral branch/otir Southern bre- 
then are meeting with approval 
and co-operation. The branch 
has been augmented by the de- 
sirable presence of the foollow- 
ing individuals: Aibių Bukšnis, 
Aldona Narbutas, Robert Har- 
roun, and Lillian Ambert of 
Hatvey, III. Their grand open- 
ing is scheduled for Sunday, 
Jan. 13, 1935, 7: P. M. at the 
Dutch Hali, 233 W. lllth St. 
Our own, L. Y. S. orchestra 
will furnish the lyrical -portion 
of the program. The admission 
is 25 cents. The Executive Com-

Our camera 
hand lašt Sunday 
shots of some of 
plays of different 
exciting were the 
at one time the basketball go4. 
lose from one of the players 
and nearly wrecked the camera. 
\VATCII FOR THESE PIC
TURES IN OUB PAPEB.

SKALBYKLOS 
namuose sučėdina laiką 

drapanas ir sveikatą.
g S49.50

Po $1.00 savaitei

Kas pirks musų krautuvėj 
čeverykus už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražių 
dovaną ir kalendorių 

DYKAI.

who in the previous 
almost averaged 14 

per game couldn’t do

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

A rt 
games 
points 
much against the Imps. Kucin 
and Backaitis made it too 
tought for Art by their won- 
derful defense work. Rump, a 
tall blonde, led the Red Birds 
in scoring by making 9 points. 
Well, even the best of teams 
can be beaten. The Red Birds 
štili have a fine chance to win 
the championship.
Red Roses defeat

A. C. in another

The District National Bank of Chicago
1110 VVest 35th St.

man was on 
taking snap 
the exciting 
games. So 
games that

Let us now read about some 
of the games that were played 
lašt Sunday.

Bulaws defeat the Atlantic 
Villagers 25 to 16 to hold 

the lead
The main game lašt Sunday 

was between these two teams 
and 800 people turned out to 
see th Bulaw Aces beat tb? 
Atlantic Villagers. By this 
win they are tied with the Ma- 
žeika’s Aces for first place. 
The game proved to be 
sided for the Bu!aw Aces. 
speed of the players was 
much for the Villagers.

Al Lauchiskas leads the Bu- 
laws with 9 points

Al proved a vahiable asset 
to the Bulaw’s. This is the 
first time that Al was in the 
Bulaw lineup and considering 
that he never played with the 
boys before, much credit mušt 
be given to him for his won- 
derful work lašt Sunday. The 
wonderful speed of Golden and 
Kilbride and the accurate shoot- 
ing of Lauchiskas were the 
main features of the game. 
Much credit mušt be given te 
Captin A. Romonosky who 
works very hard in gettingthe 
boys in shape.
Lucid and Lackawitch star for 

the Atlantic Villagers
The Villagers put up a won- 

derful fight būt all that they 
could get from the Bulaw’s 
was 16 points. “Big Boy Hol- 
lender” couldn’t do a thing 
against the wonderful defens
ive play put up by Al Lauchis
kas. Hollender had to be sa- 
tisfied by making only 1 frec 
thorw for his team. Lucid 
and Lackawitch both guards 
for the Villagers, played a 
wonderful offensive game, bu i 
the could not guard the Bulaw’s 
well enough to stop them from 
making the points. The Atlantic 
Villagers missed 12 free throws 
and made only 6. If they had 
made those throws they would 
havo won the game. WELL 
BOY’S, YOU BETTER PRAC- 
TICE UP ON THOSE FREE 
THR0WS.

Imps upset the Red Birds 
23 to 12

Blinstrub of IMPS sinks 5 
Buckets and 1 free throw 

for totai of 11 points
Well, it looks likę the Imps 

have a very good chance f n 
that trophy. In their lašt fevv 
games they have shown re
markable improvement and they 
have won their lašt 2 games. 
And when they defeated one 
of the strongest teams in the 
tournament lašt Sunday they 
proved to the gallery that they 
have a fine team.

Blinstrub proved to be the 
star of the game by nearly 
making half of the score him- 
self. Although small and ligth 
he was a tough man to stop. 
His speed and accurate shoot- 
ing was responsible for the 
victory. NICE
Art Pikas of 

to 2

“HOOVER” dulkių valytojas, Hoo- 
ver factory gvarantuotas Didelė 
vertybė, ................... $21 95

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

The games are getting so 
bot that even mothers and 
fathers can’t resist the temp- 
tation to watch their boys play. 
Lašt Sunday saw many eld- 
ers present. And we would 
likę to see many more present 
at next Sunday’s games.

true aspects of bunni’s environ- 
ment ? 

f

And who is our latest acųuis- 
ition from Marųuette Park... 
Could it possibly be anyone 
būt... Estelle Bukatis. lt is witK 
great hopes and anticipations 
that wc cherish the thoughts 
of a better acųuaintance with 
you

The 
meant, 
bina Budris is ųuite admirable.. 
At times. Būt really Albina... 
Your contenlions are carried 
on with an excess of force and 
eonvietion... Do I make myself 
clear?

We understand that Ste- 
phanie has saved some forty 
odd pennies on the splash. This 
being due to the heroic and 
courageous efforts of the noble 
minded Johnny Gelžainis.. And 
incidentally... We extend to you 
Johnny, the utmost of praise 
and commendation in reference 
to your patriotic oration of lašt 
Tuesday.

Due to the holidays, the t\vo 
subseųuent meetings of the 
Central branch will be held on 
Wednesdays, that is 
and Jan 2nd 
land will be held on 
during this period

šoks Bulavv Aces vakare mittee of L. Y. S. consįders ii 
l^c niembers to do

? | Iheir utmost in making this
BĮ Už Eigrand opening a huge sticcess;

B Bli ’^’vei’yone is cordially invited to 
| Iparticipate.

g Five ne\v narnos have added K lo tlie membership list of the
K Central branch : <Peter Balskus, 

K Ijawrence Ruben, Edward Ges-
B JOSOMm taul’ ,,0^n Bandei’, and charm- ĮĮįt.:ą» :į%■ tĮĮ K ing Estelle Bukatis.

‘'Štili waters run dcep”.. May 
'■ be a freųuently abused expre-

8 ssi°n» yet in this case it des- 
' v ■ eribes very appropriately the

■ charming būt somevvhat subtle 
Hk o ' Persona^ty of Helen Aliošius.

■k Who could have possibly reai-
ized merely from admiring her 
attractive features, thal b'reda 
Žlibinąs i s

Whatever
;Bruno may 

-B1 rously forgiven when we con-
1'“'" I sider the spleudid taste whicb

B yreSSįĮBSSIĮR ue is the owner of. lt seems 
k MRSKSmH that Bruno’s weakness is

“dimpled chins”. To be frank, 
we ourselvcs are not by f ar 
averse to them. We commend 
very highly his choice.

And in relation to the above 
inatter... Why is Birdie so eager 
to dispense telephone numbers? 
Isn’t this somewhat irregular?.. 
That is... Entirely against the 
basic principles 
natųre?

. Now 
lutter 
Julia?. Could it possibly be that 
of John Makūnas?... Or is it 

he prefers his 
the company of

DON’T 
NEGLECT 
A COLD
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žudymo Leningrade, Jr ji gali pakelti triukšmą prieš 
tas šalis, kurios yra priglaudusios Trockį ir kitus “są
mokslininkus”, panašiai, kaip Jugoslavija kad kėlė 
triukšmą prieš Vengriją po karaliaus Aleksandro nužu
dymo.

Mes abejojamo, kad Trockis butų daręs sąmokslą, 
prieš Kirovo ar kurio kito bolševikų caru,ko gyvybę. Ji
sai tiki į ginkluotus sukilimus, bet ne, į atskirų valdžioš 
atstovų žudymą. Bet jeigu jisai šiandie butų Rusijoje^ 
tai ta pati sovietų valdžia, kurią jisai steigė, jo nepasi-i 
gailėtų. Jo laimė, kad jisai gyvena toli nuo “prdletaria* • 
to tėvynės”. ;

rrbii.,.1.1.. ih.-; imm'   i t i • ..... . .........i.,—

AL. MARGERIS

BEDARBIO KŪČIOS IR KALĖDOS
UI

(Tąsa)
šerifo vyrai, neįveikę skudu

rais ir ŠhiotAkočiu ginkluotės 
moteriškės, susigėdo ir ‘pasi
traukė.

Marija įstūmė savo vyrą 
sklepan ir, šluotakotį miklin
dama, barė už bailumą. Išgąs
dinti0 vaikai tūnoję lovoje įo 
gūnia arba kur kitur skudri-' 
ruošė.

Tik penkcentiriių žurnalų 
pardavinėtojas jau buvo išlėkęs 
gatvėn’ ir bizniavojo tais pi-, 
giais laikraščiokais.

Vakare jis grįžo sklepan ir, 
visa burna gaudydamas orą, 
pasakojo tėvams, ką mAtęs ir 
girdėjęs:

— Kad jus matytumėt, rita
ma ir papa, laikraščiuose yra 
šito namo ir tavo, mama, at
vaizdai. Tave, mama, giria 
žmones už narsumą, iš šerifo 
vyrų juokiasi, o miesto vyriau
sybę keikia, kam ji nesirūpina 
piliečių sveikata ir gyvybe. Sa
ko, nžpereitą naktį keli laužai 
sugriuvę it du vaiku užmušę. 
DAbat, riakti, ligi tolei neap- 
žiūrėję šito griūvančio namo 
ir, jo ‘skiepti išbadėjusiai šer- 
gAričiai šeimai nesuradę kito 
buto, baridū išmesti į zero šal
čio hUšriis!

VAikAš džiaugėsi, tėvas džiau
gėsi, visi džiaugėsi, tik viena 
motina rie. Jos kruvinai pažei
sta širdis negalėjo atleisti; 
tiems, kurie ją panieka drab
stė pašalpos stotyse, kada ji 
pasiskundė sugedusiu mai
stu ... šaipydamiesi vaipėsi po
licijos nuovadijoje, kada ji Pri
ėjo su kruvina galva teisybės1 
ieškoti ... poteriauti liepė kle-? ’ 
boriijoje, kada ji maldavo duo- 
nėš . .•. išjuokė bedarbių mAi-, 
što ir drabužių rinkoje, kAda 
ji ten graibė maistą iš atmatų 
bačkos, o drabužius traukė iš 
šiukšlyno.

Marijai abejoti nereikėjų, 
jog dieriraščiai jos atvaizdą į 
savo skiltis įtalpino ir ją Už 
narsumą pagyrė ne dėl to, kad 
jų širdyje butų atgimęs pagai
los jatismas, kad kalėdiškas 
gailiaširdiškumas butų dingte
lėjus į jų sielą. Oi, ne! Jie ap
vilko tą skaudų ir labai liūd
ną įvykį sensacijij apdaru it 
įtalpino savo skiltyse tiktai 
kaipo tokį. Jie dieną ir naktį 
sąmoningi, kad jų didlapiAiJiš 
sensacijos yra plačiausių žio
čių šaltinis, iš kurio tryška 
pelnas.

Marija kalbėjo sau: “Kodėl 
jie htiįdėjti riiAri'0 atvaizdo ii 
nėiižtėrė niArięs, kada aš 'da- 
lyVA’vAu demonstracijoje prierš 
pAšAlpos stotį; reikalaudafea 
daugiau duonos ir drabužių? 'O 
aš tada dar narsiau dėl duo
nos kąsnio kovojau, ir voš ’bėr 
parėjau su perskelta galva, ku
ri dAr ir dabar tebepulhloja, 
riės hėgaimU 'doros gydytojo 
pagalbos. Tada jie mane “Bti- 
donąją” išplūdo. Rodosi, lyg A^ 
tada irebtivAū Žiritigus, kuris ‘bū 
maisto ir drabužio gyventi nė-, 
gali. Tik dkbAr jie inanyj’e Šu-. 
rado žmogų ir sūs’irupino, -kad 
paverstų jį sensacijų papūga! 
Vėidtnairiiai! btištijoS !’^

Metų metais neteisybes, Veid- 
lUaMyStė's, haudtijūrių ir paūiė- 
kos iškankinta inbteriškė gėrė 
jįaviškujidos karčią tulžį fe 

ŠbVjehj tt'eioiHskus 4^

Orderiu kar
II" ■ '"t .............u....

NEPAPRASTAS BUDAS PAVEIKTI TEISMĄ

Valstybės gynėjas Hauck, New Jersey valstijoje, 
kuris veda bylą prieš tariamą Lindbergho kūdikio už
mušėją Hauptmann’ą, sakosi susekęs nepaprastą są
mokslą šitoje sensacingoje byloje. Kandidatai į pritai
kintuosius posėdininkus, kurioms tėkš spręsti, ar Haupt- 
mann esąs kaltas, ar ne, gauną iš Chicagds keisto turi
nio brošiūrėles. Jose aprašoma kokia tai neva įvykusi 
byla, panašaus turinio, kaip Hauptmanno byla; o po 
brošiūrėlės antrašte padėta sakinys, kad “lakūno kūdi
kis niekuomet nebuvo pagrobtas ir užmuštas”.

šituo budu, spėjama, kad kaltinamojo draugai ban
do paveikti j busimos “(Įžiūrės” narius, idant jie nepa
smerktų Hauptmann’o.

Jeigu tai tiesa, tuomet valdžia klydo, manydama, 
kad Lindbergho kūdikio užmušėjas neturėjo ryšių su 
jokia kriminalistų gauja. Bė organizuotos talkos kalti- 
namasai, kuris sėdi New Jersey’s kalėjime, begalėtų 
palaikyti ryšių su 'Chiėagos “požemiu”. Ir matyt, kad 
jam netrūksta finansinės pagelbos, jeigu net brošiūros 
yra spausdinamos “džiurLiinkams” sudemoralizuoti.

Keista yra, pagalios, kad Hauptmann taip seniai 
buvo suimtas, o dar iki šiol heįvyko teismas..

K

“KRIKŠČIONIŠKOS MEILES” PAVYZDYS

Klerikališkai-fešistiška Austrijos valdžia 'paleido 
iš kalėjimų ir kohcėritrAcijOs stdVyklų prieš pat "Klie
das netoli 10,000 jpolitihių Įgalimų. Iš jų — 4,665 gtfėial- 
demokratai.

Pirmieji buvo visai nekaltai įkalinti. Jie buvo suim
ti vasario mėnesį ir pėr dešimtį fnėnesių beveik nė vie
nam jų valdžia negalėjo iškelti bylos. O betgi valdžia 
negrąžino jiems laisvės. Tie kaliniai buvo “nusidėję” 
tiktai tuo, kad jie gynė konstitucinę respublikos tvarką.

Valdžia, galų gale, juos paleido, kadangi ji ne ture-, 
jo pinigų juos kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose 
užlaikyti. Kalinius numarinti badu negalima. Visas pa
saulis tokiu valdžios žiaurumu pasipiktintų. Taigi val
džia tos ‘finansinės naštos nusikratė, neva krikščioniš
kos meilės vardu atidarydama jiems kalėjimų duris.

Milžiniškoji daugumoje tie kaliniai buvo paprasti 
darbininkai. Kada jie buvo suimti, jų žmonos -ir vaikai 
pasiliko didžiausiame varge. Dabar tie šeimų maitinto
jai sugryžtai namo. Ar jie r Aš namie bent duonos kąsnį. 
Ar jie gaus darbą, kuris per dešimtį mėnesių 
jiems atimtas?

Valdžia turėtų jiems atlyginti už padarytą 
didelę skriaudą. Bet kur ji tau atlygins! Smurto 
pasigrobusi galią į savo nagus, ji teisingumo ir 
niškumo nepripažįsta.

buvo

jiems 
keliū 
žmo-

MORGANO BONDS’AI, O NE DEMOKRATIJA

Jungtinių Valstijų senato komisija, tyrinėjanti 
amunicijas fabrikantų pelhūs, paskelbė turinį telegra
mos, kurių pasaulio karo metu pasiuntė ambasadorius 
Page iš Loridono į Washingtoh‘ą, prezidentui Wilsonuk 

AriibasadoHaus Walter Hines Page’o telegrama, 
pasiųsta kovo mėnesį 1917 m., prieš tai, kai Jungtinės 
Valstijos paskelbė ka^ų Vokietijai, įspėjo prezidtin't^ 
Wilsoną, kad jeigu Santarvė pralaimės karų su Vokie
tija, tai franci jos ir Anglijos paskolų bonds’ai, kuriuos 
Amerikoje pardavinėjo žmonėms J. P. Morgan, pasida
rys be vertės.

Vadinasi, Morgano investmentai rūpėjo Amerikos 
valdžiai, kada ji stojo į karų Santarvės valstybių pusė
je, o ne pasaulio demokratija.

TROCKIS SLAPTOS! OJfe
■LuIinži t;

Buvęs nabasninko Lenino' bendradarbis "Leonas 
Trockis, pastaniojh laiku gyveno Paryžiuje. Bėt 'dAbar 
jisai kažin kur pasislėpė. Jisai bijot kad Francijos vai 
džia, Stalinui pareikalavus, jo nesuimtų ir nedeportuo 
tų. Maskva šiandie yra geruose santykiuose bU Franci 
ja, ir Trockio baimė turi pamatu.

III ’
J-

Labai skaudžios ir liūdnos 
evikcijų pasėkos: išmestos gat
vėn ir gyvenančios gatvėje be-' 
darbių šeimos; dar skaudesnės 
ir liūdnesnės sugriuvusių namų 
aukos: sulamdyti arba ir vi-‘) 
sai užmušti vaikai; sensacin
gas Marijos Kaunienės ėvikci- 
jos žygis, kuris baigėsi žiau
rių ponų pralaimėjimu, ■— iš
šaukė net ir avelės budo pi
liečiuose kibirkštėlę nepasiteri-' 
kinimo, ir jie protestavo. Pro
testai, žinoma, buvo muilo bur
bulo ~ patvarumo ir nekalčiau
sios avelės tono: mee-e-e-e-e.- 
Vis dėlto pašalpos stoties po
nų širdis 
mybės, -

j e pušiaPš'viTą. Ji Visti ŠaltM 
pradėjo apžiurinėti ragažę iš 
vidaus.

— Prašau, “misis”, ištuštin
kite ją. Tokių didėlių PagaŽių 
Veltui nėpAliekamė.

Marija patreie rAgažę prie 
sienos ir pradėjo dėstyti daik
tus tuščioje fetitjmUse, o žąsį 

i paguldė didetiamė dubenyje h 
^padėjo ant stalo. ?

Berniokas su tuščia rAgaže( 
į išėjo.

Skiepe visi atsipeikėjo tižiau-; 
gSiriu.

Visų pirmutinis pasijudino 
iš vietos tėvas. Jis priSliūririo, 
prie stalo ir juodais Sago ha-, 
gaiš glostė žąsies papilvę, Vat-. 
vindamas per nukarusią lūpą 
išalkusią seilę, taškui paleng
vėle prisiartino, lyg pfcie koikio. 
lepaus, Stiklinio daiktu, paVy- 
tuši mtirgyte ir pastirusiais 
pirštais glostė žąsies kAklą. 
Net ir reumato auka loVtije 
bandė atsisėsti, kad tik iš ar
čiau prisižiūrėtų j Šitą per dau
gelį metų nematytą sutvėrimą, 
p rachito sunegalųUtas vaike- 
lėlis šliaužte prišliaužė prie! 
stalo ir prašėsi pakeliamas:

— Tapa, ritama, pAkėlk ma-; 
ne, gleičiaū pakelk plie to, plis 
to pau-pau-ščio.

Visi buvo taip sužavėti žą
sies, kad to vargūtiiėlio tie rie- 
pastėbėjo. Tik kai pradėjo jis 
garsiai verkti, 'tada pavytusi 
mergytė pakelė jj nuo šaltos 
•aslos ir prinešė prie žąsies. Jis 
trukčiojo žąsies koją ir baride 
šypsotis. Jo blakstienai dar 
nebuvo nudžiūvę ir juose bliz-; 
gejo ašarų karoliukai...

— Tai žąsis, Vincuk, žąšis. 
Matai, kokia didelė, graži..1.' 
—- vilgydama saVo nubalusius 
skruostus džiAugsmo ašaromis 
kalbėjo tnėrgaitč.

— Gir-gir-gir, 
Vincuk, 
t i žąsį tėvas.

— Gil-gilrgil, gal-gal-gal, — 
paantriųo Vincukas.

— Alo, visi! — suriko penk- 
centinių žurnalų pardavinėto-- 
jas, visAs baltas, kaip iš snie
go nulipdytas, viesuliškai įsmū- 
kęs pro dūris.

— žiulčk, žiulėk, čia ylia, 
čia ylia gil-gil-gii, gal-gaPgal, 
— jaudinosi vaikėlytis.

Snieguolių glėby j baltuojąs 
berniukas rieb'eSusivokė nei ką 
besakyti, nei ką bedaryti, — 
taip labai jis sielojosi. Mat, 
bėgdamas riAmo matė grAžių 
namų languose ž&ltes eglaitės, 
mirgančias įvairiaspAivėmis. 
lemputėmis, kaspinėliais ir kvė
puojančias kūčių vakaro labai 
pakilia nuotaika... Apie jas, 
'fAidė gražiai aprengti VAIkai.j 
Jis pavyduoliavo, Sielojosi, kam" 
tik kiti tokie laimingi, o tiia 
dabar Šitai ir jam laime šyp
telėjo , visa žąsis!

—- Kūr 'buvai Taip figai1, Itu1 
naktibalda, tu? — rūsčiai pa
klausė motina.

— Mamyte, aš norėjau ifeu-’ 
giau žurnalų parduoti: ti be
bėgdamas riamtilėi .į kalėdų ‘eg
laites įsispdksOjAū Jos tokios 
žavios, gyvos, žiūrėjo į mAn'ę 
Višdkių ‘sptiiVų fettipūteiPis/ iyg 
gyvomis akimis, ir šiltai šyp
sojosi kūčių vakgfti sAldŽiu 
džiaugsmu... Apie jas žaidė 
minkštame kilimo tiklifei ap
rengti vaikai, kurių veidūbse 
Žytiėjo p‘rl'h'0 gyVėrilmd. itii- 
mė. ‘ AŠ negalėjau atsitrauk
ti: toš pūtištiidMtis ^gfei’tėš Ala
ne kaip burtininkės sužaVė- 
jti. .. ’6 tū, iriaūia, manė ūž 
tai “naktibalda” išvadinai.

MtititiĄ prie j 6 ptiti įšišKAu- 
diriusio bernĮuko, glostė snie
gučius jo plaukus ir gubele 
sAkydtiAia:

u- 'Aš tik taip sAū pkkakfeu. 
Tu geras, visai gerAs bėhiiu- 
W W W poetas.

— Kuo, sakai, jis mo
tin? — norėjo paaiškinamas 
būti tėvas.

— Tilo, 'kuris Apie žąsį tiki
ną sudėjo: “Plaukė žąselė per 
Nemunėlį, gir-gir-gir, gar-gAr- 
gAr, pėV !Ntimūnelį”. Ar dAbar 
Supranti; gluše?
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j žąsį ir tylėjo. Galvoti jis ne- 
galvdjo, ries tai iŠ visti buVd 
ne jo darbas. Tur btit jau iš 
prigimties jis buvo biėtAi su
imtas griežto atkarumo inėkA- 
dos negalvoti.

Motina stvėrėsi didelio 
Ho, padarė su žąsimi ktis 
kia, nešigAilŠdama Ap&itis 
zos draskūs, "ries ir taip

— dėl švpntos ra- 
suplake šiltesniu' 

krauju ir išsiuntė Marijos Kau
nienės šeimai žąsį! žąsį —

Kalėdų pietums!
Pamanykite, alkio, skurdd, 

ligų ir kietų cemento sienų su
spaustai šeimai visą žąsį!

Tuo tarpu lauke vyravo žiau
drus vėjas ir piktai vaikėsi 
skraidančias snieguoles, kurios 
nusikalto jam tik tuo, kad bū- 
vo už jį silpnesnės. O jos bu
vo tokios baltos, nekaltos ir 
meilios. Savo sparneliais glaū- 
dėsi prie apšarmojusių šaltų’ 
Stulpų, prie plikų, apkerpėjū-‘ 
šia oda, medžių, prie suklypū- 
šių, nušiurpušių’ namų, kukiuo
se gyvena ir žiemoja vargdie
niai, ir Ūrie Marijos Kaunie
nės žemų, siaurų skiepo dūrių. 
Pro ad veri jų ir tiiirių plyšius 
daug jų Sūlękė Vidun. Gliaudė-: 
si prie visų, ir prie rachitd sū-f 
kraipyto VAikėlėlio, kūriš nešė' 
jas tifeštirietdiriis, riugrubūsio- 
mis rankytėmis prie savo lū
pų ir bučiavo... /Blyškūs jo vai
delis, giliai įkritę akutės it< 
bandančios, bet nebepajėgian-: 
čios nusišypsoti lupos taip šu- 
'faūdinti gailiaširdingas Snieguo
les, kad jos apšibjyfe AšArotins 
ir Jš gilaus gailiAščio kriirė —- 
ištirpdarilds ir išnykdamos...

Kažkas ėmė klabentis į dū
ris. Marija Kaūtiieriė drąsiAi 
ėjo atietaryti, ’ bet tėVAs:

— Motin, motin, nieko ūū- 
jSileisk. Gal ir vėl šerifas. Tš- 
rries gatvėn ir turėsime drebė
ti sniege per visas kalėdas.

—- Tylėk, tu minkštAkaŪfi, 
tu!

— Motin, liaukis. Palauk aki 
po kalėdų.

:— ibi po kalėdų! Per tą lai
ką Ir badu išdvėsimti. Tylėk, i 
gal maisto atvežė kalėdomis? 
— Atidarė duris ir pasAkė (<!kd- 
min”.

— Labas vakaras, “misis”.
— Labas, febas, — ku'orie 

visi Sykiu 'atšakė.
Baltų snieguolių nuiriytūū- 

t'as, nūbūčiUOtas įėjo jau'rias 
berniokas su erdvia ragAžė, 
kurioj e ąūkštieriika gulė j o dl • 
dėlė žąSiš, Visa SaVo galva n 
ilgu kaklu tfasincfefei tarp bul
vių, mtirką, petTUŠku, salitiriį, 
švOgtriių, duonos, miltų, tarfkįį, 
sviesto, obuolių, džiūvėsių Ir 
riešutų.

1 Byi 'gyvate 
saulės spinduliais, kurių šitas 
skiepas dAr niekad nebuvo ma- 
tęs* 1

Bet Štaiga visi virto bežad- 
žiAiS, btiVAlfeiS, ,WtlAAtii šta
bo ištati. bideHd dŽfetigŠiAo 
šokas nutrenkė * jū’tis.

Tik ViWA Marija, kaip ir vi- , : r
sttiitekaT/ išlaikė savy*į Tė#s vis dai? tebežiopštijo

gar-gar-gar, 
bandė pamėgdžiti-.

Ak>, visi!

■

8

tai “naktibalda

pei- 
rei- 
do- 
jaū 

biskį atsidavė, -ir padėjo kalėdų
dienai.

Paskui — bedarbiška vaka
rienė, kurios nė šuva neėstų, 
ir — anksti gult, kad nerei
kėtų deginti žibalo.

Taip ir baigėsi kūčių vaka
ras dėl Marijos Kaunienės ii 
jos šeimos 1934 m.

Vaikai su tėvu tuoj užmigo 
ir ėmė smarkiai knarkti, kar
tas nuo karto sunkiai sude
juodami, matyti, puolami slo
gučio, kurį čia, be abejo, sū
relė troškus oras, drėgnų, sun
kių skudurų užsiklojimas ar-, 
ba, pagaliau, ir netikęs mais
tas, ne lengvai pasiduodąs vir
škinamas.

Visi šitie garsai skardėjo 
skiepe ir tarytom gręžte grę
žė motinos būdančią kiaušą, 
nes ji užmigti šią naktį visai 
nebegalėjo. Brovėsi jos galvon 
vilkstinių vilkstinės skaudžių 
minčių, kurios virino jos krau
ją ir degino lekiančią širdį. Ji 
tik sau mintimis tekalbėjo:

— Kūčių vakaras ... Kiek 
gardžių valgių, vyno, Unksnių 
laibų, juokų ir viltingo lauki
mo kalėdų dovanų ... šiltai 
butas, tyras sveikas oras, per
sų kilimai, minkštos sofos, pil 
nos dar minkštesnių kušečių, 
švelni muzika, svajingas vai
rias ... Puošnus drabužiai, pui
kus tiraūgAr, linksma, svetines 
šilima dvelkianti nuotaika ... 
Aukso rytojus, kupinas dova
nų, linkėjimų? šiltų minkštų 
rankų paspaudimų; paskui ope
ra, teatras, kur muzika, dra
ma, komedija pripildo širdį m'e^ 
dumi, o galvą džiugiomis min
timis , .. Jokio rapęščio rytoj,' 
jokių bė^ų rytoj, jokio alkio 
ir šalčio kančių rytoj ... Tik 
sotis, šviesa, šilima, meilė ir 
laimė ...

Kūčių vakaras 
gard...

Kūčių vakaras ... Sotis, Ši
lima ir laimė...

Tfiu! tfiu'! I tfiu!!! Ar aš pa- 
kvaišaii, ar kokį biesą ?! Višą 
ilAk’tį kuliu ir kuliu savo gAl- 
vą Šitom beprotiškom min
tim!

Darbo, žmogui, dargi. bedar
biui, sotis, šviesa, Šilima, mėi- 
lė ir laime !

tfiu! tfiu!! fhū!!!
— Motin, motin, k6 tū ten 

dabar špiaudaisi? 
išbudintas tėvas.

— ‘d tu ar rienūštilsi? brir 
vaikus išbudinsi. Apsisapnavai, 
tai ir lendi į &kiš.

Lauke jau aušo.
Marija Kaunienė giliai įkišb 

galvą į skuduras ir kuo neuž
dusdama užmigo.

IV
hyt rytą varpininkai pra- 

kAitaVd betampydami vaipų 
širdis ir beddrižydami jų šon- 
kAuliiiš. Megštą galvoti žmonės, 
kurįe bAžhyčiOn neina, vartė
si išbudinti lovoje ir keikė var
pus, kairi dtdmSČfe puikiu 
ryto tylą ši šaVo <(gk)ria iri 
ekelšis Wo“. ^ėktri’ttiĮŠ šunėš, 
iŠiihdę iš sa^o būdų it feraidy-

Šhfegfc W vAtpų ėr- 
ziiiafei. šĄi^As fcj$ė po ko- 
jimfe nusidėjėliu, kriti e ištiso
mis ’Atandniėtūfe ttaakė baž
nyčion mėtavttti, mindžtodanri 
baltų ir Vibkailį 'Anfėgą.

kannių tėvas atsikėlė ir prA- 
iĮėjd rankioti Wktfe, btkukti 

' dulkes, lyginti raukšles ir dŽ-„ 
siuvinėti SkyteS šAVū dtabužid. 
Jiš rengėsi bažnyčion. MotihA 
gi, 'Ankštai pašiM^iūs rankd- 
vėk, tūbšiė žąšfes |k&nfšą. Tė- 
vaS pakilti

— ir vėl, Wū, į ’tą bažny
čią? Ir vėl! Ar duos ji tau pie
tus? Ėsti tai nori, o prie pie
tų fAiošbs ar pirMą prikišH tin-

i. gi. Bažnyčia iiepAbegs. Te svo-

i
’l

Kiek

kvatšaū, ar koki biesą?! ViSą
■' ’ ’ . J’ ;' " - - 

beprotiškom min-
t

gunūfc, gražiai nulupk ir sėiul- 
clai sukapok, paskui nuskris i 

tiulves, sutrinsi džiūvėsius ir 
susmulkinsi petruškas. Tik ta
da galėsi kulniuoti bažnyčion 
r tenjį rasoti, kaip koks ker
plėša.

Tėvas raukėsi, bet pajutęs 
žąsies jkahtšo skonį gomuryje 
ir kvapumą nosyje, be žodžio 
nusileido.

— Nenaudėliai! Vos . keletą 
svogūnų teatvežė, ir tie patys 
apšalę ir maži, šykštuoliai! — 
bAVėši mtititfa.

—- Mama, mama, aš Vakar 
žurnalus pArdavtidamas pama
čiau “pėdliorio” arklį paslydu- 
šį ir parvirtusį. Tuoj pribėgęs, 
padėjau arklį pastatyti ir svo
gūnų pabiras surankioti. Vž 
tai gavau pilmį kišenių svogū
nų. Te, papa.
Pinkas 
gražiais 
juos tėvo sterblei).

— Vaikeli, tu busi Žmogus, 
— pasAkė motina.

Tėvas piktai susiraukė ir 
nuogiho svogūnus. SAvo min
timis jis buvo bažnyčioje. Tai
gi, graudTngi vargonų garsa5 
gaudė jo Ausyse, minkštinda
mi febai religišką jo širdį ir 
apmįjtydatni surauktą jo vei
dą Stambiais ašarų lašais, ku
rie krito ant jo pirštų, peilio 
ir svogūnų. O kai pradėjo jis 
svogūnus smulkiai kapoti, var
gonai dAr graudingiau Sugaudė 
ir iš palindusių jd akių pra
simušė gyva ašarą Verknė...

Motina pažiurėjo, pagailo 'se
nio ir tarė: “Gana jau, gana, 
tėvai. Ntismtilkirik 'daugiau tu 
svoguhtĮ. bttokš ni'An juos. Imk 
Petraškas, paskui gerai su
smulkink sausainius, ir lėk 
bažnyčion, kad -jau taip bai- 

. šiai nori
Tėvas sukrutėjo, greitai ap

sidirbo su sAirsainiAis bei Pet
raškomis ir pasileido bažny- 

, čion.
—' Tik ilgai nebūk, pareik 

greita^ mea turėsi' bulves su
trinti ir tyrę sumaišyti, ži
liai, kokie gi kalėdų pietus be 

; trintų bulvių.
-— Motin, vaikai gali pada 

ryti košės.
— Tylėk; šakAti, kad grei

tai pareik.
Tėvas išėjo, O motina gal

vojo: “Aš kalbu apie trintas 
būlVeš, o jis A’piė kdšį. blaivo
je tik košės teturi, tai ir vai
dinasi jam košė’*.

MAma, ką, tu ten šneki? 
•— paklausė mergytė.

■—•. Nieko.

Džiaugėsi ber- 
dideliais, sveikais ir 

svogūnais, dėdamas

net pro ašaras

nerimą Vti

M.

<

■I

Kaimynų r&dio 
įsiveržė pro plyšius. Bėk ant 
geležinkelio, gal rAsi anglies 
pabirų, žįsis kieta, kaip sau- 
šva. pintis, daug Anglių reikės, 
iki iškeps, o vos keletą rieš
kučių beturime.

Mergytė pagriebė maišelį ir 
išbėgo.

Tėvas jau sėdėjo bažnyčiom 
je, rožančiaus žirriukais kAsi- 
riėdAmas SaVo juodus piršta- 
galius.
smarkiai, choras giedojo paki
bai, o kunigas prie altoriaus 
maširiAliškai atlikinėjo archai
škas cereriionijas, kdtios jokio 
ptogrėšo ifephžįs’ta.
kalbėjo beprasmius poterius, 
Atba škaitė mistikos prisisun
kusias riialdris, kurių nesupra
to ir niekAdos nebAndė supra
sti. (Jėifcu Nuprastų, tiri pote
rių nebekalbėtų ir rrialdą he- 
beskaitytų);

Bažnyčia buvo tirdvi, 'Auk
šta, btirokiniti
darė ją labai mistiška švento
ve. Dičkis altorius, prie kurio 
trriSėsi kunigas-, buvo febai Ryš
kiai paAukstrotas ir iliuitiinuc- 
tas.

Vargonai vArgonivo

žmonės

1

stiliaus, kuris

Ws tiatigian) 
u..

JiENA'Š" attt bite kain- 
po, kyr parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarhatati. Jfšai 
tenai stovi ne Mvb sma- 
^umtii. bėt JuiHi ^ato- 
yumo deki. ... _■ j
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Šitoms šešioms šei 
mynoms Kalėdos 
buvo labai liūdnos

Mirtis sudarkė joms šventes iš
plėšdama šešius narius iš jų 
tarpo.

Kalėdos nebuvo linksmos. ši
toms kelioms šeimynoms, ku
rias nelaiku aplankė mirtis ir 
ištraukė iŠ jų tarpo šešias gy
vybes.

Pereitą šeštadienį mirė, o ryt 
bus laidojamas Walter Walec- 
kas, 38 metų amžiaus chicagie- 
tis, 2418 West 45th Street, ku
ris teturėdamas 17 metų am-

atvežtas Amerikon skaitant kitų giminių. Grab. J. 
F. Eudeikis jo laidotuves taip
gi prižiūrės.

šiandien laidojamas Jonas 
Grigonis

šiandien šv. Kazimiero kapi
nėse bus palaidotas Jonas Gri
gonis, kuris mirė šeštadienį, 
gruodžio 22 d., išgyvenęs Ame
rikoje 32 metus ir išauginęs 
sūnūs Juozapą ir Zigmontą ir 
dukrelę Gendrutą. Jis sulaukė 
ir anūkų. Laidotuvės įvyks iš 
namų 2051 W. Coulter street 
patarnaujant graboriui Lacha- 
vičiui.

palikdamas žmoną, 
Sadauskaitę-Walec-

ADOMAS RASELAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 diena. 2:00 valan
dą iš ryto 1934 m., sulaukės 55 
metų amžiaus, gimęs Telšių ap., 
Luokės par., Gintenių kaimas.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Domicėlė. po 
tėvais Aušraitė, tris dukteris 
Oną, Elzbietą ir Kotriną ir du 
sūnų Antana ir Joną ir broli 
Joną ir brolienė Bronislava ir 
jų šeimyna, dvi pusseserės An
tanina Andruškienė ir jos šei
myna ir Kotrina Šiaulienė ir 
jos šeimyna ir giminės, o Lie
tuvoje sesęri Veronika 
nė ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
4402 South Wells St., 
nas Boulevard 9195.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni. gruodžio 27 dieną, 8:00 
vai. iŠ ryto iš namu i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Adomo Raselavi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Brolis.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Brazie-
randasi 
Telcfo-

žiaus buvo 
iš Lietuvos. 

Jis mirė,
Kazimierą
kienę, 11 metų dukrelę Emiliją 
ir brolį Steponą, seserę Mari
joną Nedzeveckienę ir eilę ki
tų giminių. Jis bus palaidotas 
Tautiškose kapinėse, patarnau
jant S. P. Mažeikai.

Sekmadienį puolė lietuvių 
aukos

Sekmadienį giltinė ypatingai 
energingai darbavosi, nes užge
sino gyvybes keturių lietuvių, 
Adomo Raselevičiaus, Kazimie
ro Sniezko, Agotos Sabutienės 
ir Antano Lipskio.

Adomas RaselevičiUs mirė bū
damas 55 metų amžiaus ir iš
gyvenęs šiame krašte 34 metus. 
Jo kūnas yra pašarvotas adre
su 4402 S. Wells Street, iš kur 
bus laidojamas ketvirtadienį, 
gruodžio 27 d., šv. Kazimiero 
kapinėse, vadovaujant graboriui 
J. F. Eudeikiui.

Kazimieras Sniezkas užmer
kė akis turėdamas 50 metų am
žiaus. Jis taipgi bus laidojamas 
ketvirtadienį iš namų 830 East 
89th street, i šv. Kazimiero 
kapines.

Agota Sabuticnė-Sadauskaitė, 
33 metų amžiaus, buvo vienin- 
tėlė moteriškė tarp šių šešių 
minimų mirčių, nesulaukusi Ka
lėdų. Ji gimė Thomas mieste, 
West Virginijoje. Paliko vyrą 
Nikodemą Sabutį, dukrelę Stelių 
ir sūnų Alfonsą. Jos kūnas ran
dasi namuose 4412 S. Talman 
avė., iš kur graborius J. F. Eu
deikiui patarnaujant, ji bus pa
laidota ketvirtadienį rytą.

Ketvirtadienį rytą bus laido
jamas ir Antanas Lipskis, gy
venęs adresu 2520 W. 45th PI., 
kurio mirtis pavertė Kalėdas 
liūdnomis žmonai Marijonai 
Lipskienei, trims dukterims, So
fijai, Frances ir Helen ir su- 
nams, Antanui ir Juozapui, ne-

■t

Roselande suorgani 
zuota Lietuviu Jau 

nimo Draugijos 
Skyrius

ROSELAND — Gruodžio 2 
d. panelės N. ir F. Žlibinaitės 
savo namuose 10151 S. State 
St., buvo sukvietusios būrį Ro- 
selando jaunimo ir Vytautą 
Bieliajų. Tame susirinkime 
nutarė suorganizuoti Chicagoj 
esamos Lietuvių Jaunimo 
Draugijos skyrių Roselande.

Sutarta, nutarta, suorgani
zuota skyrius, valdyba išrink
ta: C. Jcrkinas — pirmininku, 
F. Žlibinaitė— pirm, pagclbi- 
ninkė, N. Žlibinaitė protokolų 
— raštininke, J. Munarin — 
kasierius.

Susirinkimai laikomi pir
madienio vakarais panelių Žli- 
binaičių namuose.

Susirinkimas penkiadienį

Susirinkimuose V. Beliajus 
mokina lietuviškus šokius šok
ti ir visokias žaismes, kurios 
jaunimui labai tinka. Pa
tartina Roselando jaunimui at
silankyti į susirinkimus ir pri
sirašyti pre Lietuvių Jaunimo 
Draugijos. Sekantis susirin
kimas įvyks penktadienį, gr. 
28 d. Unlanas.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠASTVARK0JB

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cianai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI 

Smuiką $18 vertės su skry- $C Ef| 
nia ir smičium tik .......

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo* 
fonai, trombonai, bubinai ir bubimį 
prietaisai 60% žemiaus kainos. 

914 Maxwell st. 
prie Sangamon

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 —■ 
 Merrimac 2524 

Čia

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

susirasit
ko

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.
CHICACO CABINET & MILL CO. 

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

tik 
jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris. Lentos. Roofing ir 
Asfrestos — Siding ir Virtuvių šėpos

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES, 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS
W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Western Avė.
Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Bhie Isjand .Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

KASS JEWĖLRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė, Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.

KAILIAI
FURS

KALĖDOMS PASIŪLYMAS
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbanti parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšČ. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette 3516

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos 
25<y iki 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

,1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield_______

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE
AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musų spe
cialiai padarytą diržą.
Single ..............$3 | Double ....... $7

Mušt) kainos yra žemos
Esame šiame bizny iau 40 metų

T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisytu Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
_______ Tol. VICtorv 4965._______

Sviestas — Wholesale
BUTTER — WHOLESALE

AGOTA SABUTIENĖ
(po tėvais Sadauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 diena, 1:40 valan
da po piet 1934 m., sulaukus 
33 metu amžiaus, gimus Tho 
mas, West Virginia.

Paliko dideliame nubudimo 
mylima vyra Nikodemą, Dūk, 
teri S.ella ir sūnų Alphonsą 
tris seseris Marijona. Ona ii 
Pranciška, du brolių Stanislovą 
ir Izidorių ir švogeri W. Rolins- 
ka ir du sesers vaikus Ray 
mond ir Joną ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4412 So. Talman Avė. Telefo* 
nas I^afavette 7219.

Laidotuvės ivyks pentkadieni, 
gruodžio 28 diena, 8:00 vai. iš 
ryto iš namu i Nekalto Prasi* 
dėjimo Panelės švenčiausios pa* 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Sabutienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Duktė, Sūnūs ir Giminėj

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

A.+ A.
ANTANAS LIPSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 diena, 11:40 va
landa vakare 1934 m., sulau
kės pusės amžiaus, gimęs šven 
čionių apskr., Daugeliškės par 
Naveikiu kaimas.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima moterį Marijona, po 
tėvais Martinkaitė. tris dukte
ris Sophįia, Frances ir Helen, 
ir du sūnų Antaną ir Juozapa, 
ir broli Pranciškų ir daug kitų 
giminiu, o Lietuvoj dvi sese
ris Anele ir Marcele ir tėveli 
Gabrielių.

Kūnas pašarvotas randasi 
2520 West 45th Place.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie* 
nj, gruodžio 27 diena. 8:00 vai. 
iš ryto iš namų i Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Lipskio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, Supai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Musų krepšio svaid 
žio čampionai

Eikime stebėtis krepšia 
svaidžiu ir musų jauni 

mo miklumu.
Ar žinote kas yra krepšia- 

svaidys?
Lietuvoje taip vadinamas 

yra basket-ball.
O kas yra basket-ball ?
Nėr ko daug aiškinti.
Nueikite ir pamatykite 

tys.

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515 
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų $in

Kailių perdirbimas i 
vėliausios

! > mados ...u... fcV
Kailių perdirbimas 
j vėliausios ma
dos dže- $1 (1 
ketus .......... I V

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kautui.

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

162 STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

ERNSTER BROS
I6DIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie
sta kasdien. Parduodame tiktai 
wholešale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te
lefonu.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

pa-

dėlNebesirūpinkite 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išbėrimu, 
Dėmių ir kitų odos

erzinimu. Gaukite bonką Žemo 
(Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose ■ 
859. 60c. $L00.

ZorECONOMY and 
SATISFACTION vte 

DoubkTėsted/DoubleAclion!

IT^RBAKIHG 
■tfe, POVVDER

Šame hice Today as 44 ^arsAqo 
25 ©u neės for 25* 

Fult Pack ••• Nq Slaęk
MH.LIONS OF POUNDS HAVF BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

vie
šini-

su kitu už 
nori laimė - 
Ir visi iš-

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

Walter Waleckas
iPersiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 22 d. 4 vai. po 

pietų 1934 m., sulaukęs 38 motų amžiaus; gimęs Lydos 
apskn, Nočios parapijoje, Mikalčiunų kaime. Amerikoje 
išgyveno 21 metus. Paliko dideliame nuliudime moterį 
Kazimierą po tėvais Sadauskaitė, dukterį Emiliją 11 me
tų, brolį Steponą, seserį ir švogerį Marijoną ir Juozapą 
Nedzęveękius, 3 sesers vaikus Oną, Juozapą ir Joną Ne- 
dzcveckus, pusbrolį Vladislovą Krolaidžių, pusseserę 
Oną Che&ną, švogerką ir, švogerį Domicėlę ir Wm. Cicėnai 
ir giminės. Kūnas pašarvotas randasi 2418 W. 45, St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 27 d. 10 vaF. 
ryto iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Walter Walecko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. %

Nubudę liekame
Moteris, Duktė, brolis Steponas, Švogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.
.a? it

Stop
Jtching

Skin

žemo
i P I ’ ri A*f IONS

Kaip pamatysite jums be 
abejo patiks.

Dabar eina Naujienų krep- 
šiasvydžio turnamentas.

Kiekvieną nedėldienj įvyksta 
daugelis lošimų Fuller parko 
gimnaziume. Fuller parkas 
randas prie 45-tos ir Princeton 
gatvių. Jus žinote, kur yra 
45-ta gatvė, o Princenton yra. 
du blokai į vakarus nuo Went- 
worth.

Tai yra bjė galo žingeidus 
turnamentas., .

Mes nei nežinom, kad turi
me taip daug puikių krepšia
svaidžio lošikų*

Į tuos musų sportininkus yra 
labai malonu žiūrėti ir tėmyti 
jų stebėtiną miklumą.

Ti^rnamente dalyvauja 
nuolika jauktų, su viršum 
tas jaunų atletų.

Jie varžosi vins 
garbę. Kiekvienas 
ti pirmutinį prizų, 
rodo čempionais.

Kada ateis turnamentas prie 
pabaigos bus žingeidu iš visų 
atletų išrinkti jaunktų jauktą. 
Tokį jauktą, į kurį sueitų iš 
visų jauktų geriausi pavieniai; 
lošikai.

Tada tą jauktą galima butų 
pastatyti prieš kol: i o kito mies
to geriausią jauktą.

O kada vienas ar daugiau to
kių turnamento lošimų įvyks,, 
tai išrinkti iš visos Amerikos, 
lietuvių geriausią jauktą.

O paskui štai kas butų labai, 
geistina padaryti: geriausią! 
visos Amerikos lietuvių jauktą! 
pasiųsti Lietuvon, kad jie ten 
persiimtų su geriausiu Lietu
vos krepšiasvaidžio jauktu.

Visais atžvilgiais tai butų 
labai puikus dalykas. Į tą mu
sų jauktą įeitų gal apie dešimts 
geriausių jaunikaičių. Jų atsi
lankymas Lietuvoj jiems daug 
gero duotų, jie parsivežtų iš 
Lietuvos puikių įspūdžių it 
mes tuo džiaugtumės.

Tokio sumanymo jvykinimuf 
reiktų iur būt apie $3000. To
kią sumą pinigų visos Ame
rikos lietuviams nebūtų sunku 
sukelti.

žinoma, tik su Naujienų pa- 
gelba galima butų .tą sumany
mą įvykinti ir reikalingą sumą 
pinigų sukelti. Jeigu įsikurtų- 
rimta ątle.tinė organiazcija ji 
imtųsi tokio .sumanymo reikia 
tikėtis, kad Naujienos prisidė
tų su savo parama. Naujienos 
juk visuomet visus* gražius ir 
garbingus lietuviams sumąpy^ 
mus rėme.

Bęt kol dar panašus suma
nymas buį vykinamas, jau da-

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai 
ir augšč. ............ ..............
Kailinės muftos 
ir augšč............................
Kailiniai valomi, taisomi, 
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

Įsteigta 1906 metais 
6510 S. Halsted

KNYGOS
BOOKS

*45 
*3.98 

persiuva-

Normai 5150

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne.' 
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

bar mes turime daug smagumo 
iš Naujienų krepšiasvaidžio 
turnamento.
* Kas nedėldienis atsilanko 
šimtai žmonių. Lošimai Fuller 
parke eina nuo 1 vaj. po piet 
beveik iki 7 vai. vakare. Įžan
ga visam šernui 50c., reiškia 
tik apie 5c už dieną, Už tiek 
pinigų geresnio “show” negali 
ma rasti niekur sviete. Praleis
ti kelias valandas bežiūrint j 
krepšiasvaidį yra labai smagu5 
ir sveika. Visi prašomi yra 
užsimokėti įžangą, nes iš tos 
mažos įžangos reikia užmokėti 
svetainė apšildymo kaštus, o 
taipgi patarnautojams. Dienos 
kaštai siekia apie $10.

Taigi eikime pažiūrėti krep
šiasvaidžio.

. Krepšiasvaidį greit suprasi-

Eikime. stebėtis krepšiasvaid
žio lošėjų miklumu.

Pažinkime musų pačių jau
nus atletus.

Priduokime jiems dvasios.
Matydami jų miklumą, tikrai 

negalėsime iškentėti neploję ii 
nerėkę bravo vyrai.

—Mėgėjas.

SPORTAS
Roxy risis su Winiąms

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir gerinu negu kiti, šaukit Laf. 6195 
susikibs Roxy su Wilnams. 
Tiek vienas, tiek kitas risti- 
kas ehieagiečiams yra gerai ži
nomi. Pereitą savaitę Williams 
į dvidešimtį minučių paguldė 
plačiai pagarsėjusį Londoną.

Walter Roxy buvo Indianos 
universiteto čempionas. Aplei
dęs mokyklą, jis turėjo kelio- 
liką ristynių ir visas laimėjo. 
Pereitą vasarą jam teko ir su 
Williams susikibti. Išėjo lai
mėtoju, bet tik ant punktų. 
Priegtam Williams tada nesi
jautė gerai, nes tuoj po risty
nių turėjo eiti kelioms savai
tėms j ligoninę, šį kartą Will- 
iams mano atsiteisti 
pirmąjį pralaimėjimą.

Risis taip pat 
Smith, kuris ligi šiol
ra pralaimėjęs nei vienų risty
nių. Oponentą jis turės tikrai 
gerą, būtent, Frank Malce- 
wicz. Bus dąr ir kitos trys ris 
tiku poros.

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metų toj pačioj vietoj.

Marshall Sąuare Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilną Patarnavimą 
2617-19-21 West Cermak Rd.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halsted St.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

V1CTORIA HOTEL
' kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau.
WM. E. McCOY,\ savininkas

Tel. Wabash 2280. Chicago.

uz savo

Clarence 
dar nė-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

RAMOVA
I ITEATRAS

■

■iur1

'šiandien Marigold Gardaus 
svetainėje, Broaę]way ir Grace,'

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

' __________________

VaL—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tek HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32o S. STATE ST.
Oppotite Davts Store, 2d Fioor

Del Švenčiu DYKAI bus duodami 
indai moterims PIRMADIENĮ

TEATRAS
35 ir S. Halsted St

GRUODŽIO 26 IR 27
Tik dėl suaugusių 

Jean HARL0W veikale
“THE GIRL FROM M1SSOURI”

su Lionei Barrymore ir kiti, 
taipgi komedija.

DYKAI indai moterims
GRUODŽIO 28 IR 29
Ann Harding veikale 
“THE FOUNTAJN” 
su Brian Aherne, 

Paul Lukas, ir kiti.
5 AKTU

MILO A
3140 S. Halsted

GRUODŽIO 26 IR 27 
Kalėdų Speciali 

“THE GAY DIVORCE” 
su Alice Brady ir 
Edw. E. Horton 

taipgi “The Thar Hills” 
šia savaite dėl švenčiu bus 
DYKAI duodami indai dėl mote
rų Trečiadieny ir Ketvirtadieny, 

vietoj Antradienio.
GRUODŽIO 28 IR 29 
“NIGHT AbARM”

su Bruce Cabot, Judith AJlen, 
H. B. Warper 

taipgi komedija ir kitos



NAUJIENOS, Chicago, III.

ŠIANDIEN-PR1Ė KASDIENINIU VARGŲ 
KALĖDOS PRAĖJO

čia herojus vejasi piktadarį

ti

nų, kulkos zvimbia, o jaunieji 
žiūrėtojai lyg pergyvendami tas 
lenktynes su herojum, negali 
kedese nusėdėti* Herojus su
gauna piktadarį ir jaunieji 
griausmingai suklykdami reiš
kia didelį pasitenkinimą ir plo
ja išsijuosę.

Matė jie komedijų, matė 
matė “įvesternų”,

rųjo automobilio valdytojas, 
Ben F. Waldron, 24, 7936 >2nx- 
ton avenue, buvo sužeistieji.

Apart Domino, Chicagoje bu
vo užmušti keturi kili žmonės, 
tarp jų nepažįstama moteriške 
Raymond Graczyk, 26, 4440 S. 
RockwelĮ rtreet, antra neinden- 
tifikudta moteriškė ir vienas 
nežinomai vyras.

“Nauiienų Kasėjas”
^atsišaukia i savo .

........ .............................................

vaidyba linki Linksmų Naujų! M W
M’otų ir tiki, kad visi turėjo! g jgg g
linksmas ir gražias Kalėdas. JL■ Jb jL JL

John J. Kulis, pirmininkas
Šiandien kaimiečiai

viski, mat gali būt ir 
čiau, galėjo ir slavai 
tuvių paimti.

' Yra labai daug kas

atvirkš- 
nuo lie

Trečiadienis, gr. 26, 1931

Klaidos atitaisymas

Sumušė, atėmė laik- linksmins Naujienų
rudelį ir pinigus radio klausytojus

Šiandien vakare j Naujienų
Romai apiplėšę, iš pirties iJ-jradio studiją sugryšta Kaimie

ėjusį lietuvį VValter Marke
vičių.

Su Kučioms, Kalėdų Diedu
ku, dovanomis ir sveikinimais raitas, švilpdamas per miškus, 
Kalėdos jau nuėjo praeitin, per krumus, ant kalnų, nuo kab 
nors šiandien dar tebebus jau
čiami jų atgarsiai ir vietomis 
jos tebebus švenčiamos.

Kaip buvo pranašauta
mot Kalėdos buvo baltos, snie
guotos, kaip tikros Kalėdos tu
rėtų būti.

Daugeliui jos atnešė daug 
smagumo, buvo gausios dova
nomis; kiliems neliek gausios, “kartūnų”, 
o kai kuriems jos buvo ir liud- matė V. Beliajaus šokėjų gmi
nos. Bet bendrai Kalėdų pės šokius ir girdėjo P. Sarpa-
upas buvo jaučiamas visame liaus grupės dainas. Jie pralei- 
miesle, kuris po triukšmingos d0 linksmai

cicenecnis

labai triukšmingo pirmadie
nio, vakar buvo tylus, susi
kaupęs, lyg ir pats butų per
siėmęs švenčių dvasia.
2,000 šventė Kalėdas pirmadie

nį “.V.” purėse.
Taip, vakar buvo Kalėdos, 

bet 2,000 lietuviu vaikučiu Ka
lėdas atšventė pereitą pirma
dienį, gruodžio 24 d., atėję 
kaipo “Naujienų” ir keliolikos 
gerų lietuvių svečiai į Ramo- 
vos ir Mildos teatrus, kur jiems 
buvo surengtos dvi smagios 
Kalėdinės teatrinės parės.

Visi vaikai buvo apdovanoti 
saldainiais, kurie buvo nupirkti 
pinigais, suplaukusiais į “Ka
lėdų Fondą” ir pavaišinti ilgu 
ir margu dviejų valandų filmų 
ir gyvųjų programų, kuriuo jie 
nepaprastai džiaugėsi. Nei de
mokratų prezidentinėje konven
cijoje, nei baseball lošimuose 
susirinkę neparodė tiek gyvu
mo ir entuziazmo, kaip šie į te
atrus susirinkę vaikučiai, nuo 
kurių linksmų pasitenkinimo 
šukavimų net teatrų lubos dre
bėjo.

tas dvi valandas 
vikriai išbėgiodami į visas dalis 
pasakoti mamoms ir “frentams” 
ką matė ir girdėjo.

Begelbėdamas stum
ti vieną automobili 
iš ravo, žuvo po kitu
Keistoje nelaimėje žuvo 13 me
tų lietuvių šeimynoj berniukas

Ledu aptrauktas 79-tos ir 
Archer avenue gatvių cemen
tas buvo priežastimi šios keis
tos nelaimės, kurioje žuvo 13 
metų berniukas ir du vyrai bu
vo sunkiai sužeisti.

Su savo patėviu J. Žilvičiu 
berniukas Benjaminas Domino 
gelbėjo vienam Louis French, 
28 metų, 5358 S. Damen avė., 
išstumti automobilį iš ravo, į 
kurį jis įslydo.

Nepastebėjęs trijų “stūmė
jų” grupę, kitas automobilis 
įvažiavo tiesiai į French auto
mobili, sutriuškindamas kolizi
joje B. Domino. French ir ant-

CICERO — Gerbiami vietos 
biznieriai, “Naujienų” rėmėjai:

Man yra smagu prabilti j ju
mis keliais žodžiais per tą mu
sų patarnautoją dienraštį “Nau
jienas”. Ir tas man daro sma
gumą. Del jūsų tokio prielanku
mo prie «tų metinių švenčių pa
didinti dienraščio lapai išeina 
ir per juos galite prabilti į sa
vo kostumerius, rėmėjus. Tą 
turėtų padaryti kiekvienas biz
nierius, nežiūrint kaip didelis 
ar mažas jo biznis butų. Tai 
tik vieną kartą metais. Ir tai 
puiki proga. Pabaigoj metų kož- 
nas daro sąskaitą iš metų apy
vartos. Tiesa, sunkus laikai 
spaudžia visus, didelius ir ma
žus. Ir gaila, musų tautos mi- 
lionierių nėra. Visi dalinamės 
'tais pačiais trupuniais.

Dienraštis “Naujienos” tar
nauja visiems. Nesibijo pasa
kyti teisybės ir visokių avan
tiūristų darbus kelia viršun. Ir 
jos, eis tuo tiesiu keliu, kol jos 
bus gyvos. Tad musų visų, kai
po lietuvių, priederme remti 
jas visais budais. Tuomi jų ve- 

priduosime dauginus 
energijos su priešais 

ir gerų lietuvių

18 APIELINKR — Būrys jau
nų plėšikų vakar vakare, apie 
6 vai., užpuolė ir apiplėšė Wal- 
ter Markevičių, 10616 Ed- 
brooke avenue, kuris nusimau
dęs pirtyje ėjęs namo.

Jam beeinant Halsted gat
vę, netoli geležinkelio tilto, 
prie 16-tos ir Halsted, boniai 
jį sugriebė ir ėmę daužyti gal
vą. Jie atėmę nuo Markevi- 
vičiaus laikrodėlį ir $6.00 pi
nigais.

čiu Kvartetas.
Jie vėl palinksmins Naujienų 

radio klausytojus, šį sykį dai
nuodami kalėdines ir kitokias 
dainas.

I Kaip ir kiekvieną seredą Nau
jienų radio programas prasidės 
;9 vai. vakare iš stoties WSBC.

Pavogė lietuvio alų 
dininko $1,700

Town of Lake namų 
savininkai šaukia 

susirinkimą

Martinas Žagaras, savininkas 
alines Rockdale, netoli Joliet, 
uždarė alinę užvakar anksti ry
tą, išėmė pinigus iš registerio ir 
juos padėjo ant saugiosios ka
sos. Ten buvo $1,700. Pinigus 
padėjęs nuėjo j skiepą atnešti 
anglių pečiui, ir, kai grįžo, pi
nigų jau neberado.

TOWN OF LAKE — Lietu-■* VV A.’t --------- APAVIU- y

vių Namų Savininkų Kliubas Keturi sudegė dide

vardą

mano draugai, vietos
lietu-

Penktadienio “Naujienų” 
svetinio numeryje, žinoję apie “Cicero 

musų kalboj ir kame savi žo- veiklą”, įsibriovė klaida. Tu- 
džiai nustumti užuomarštin, o rėjo būti pasakyta, kad “Na- 
“moksliški” tarptautiniai bru- riai buvo kviesti atvirutėmis 
komi.

Pirm Lietuvos ncprigulmy- 
bės, lietuviška kalba (rašyti
ne) buvo daug grynesnė — lie
tuviškesne, negu nūnai; tada 
vartota vien lietuviški žodžiai, 
apart teebnikos ir kitų moks
lo šakų, apseita, be tokių kaip: 
“kaštu”, 
duoti”,

ir daug jų atsilankė”.
Red.

Town of Lake, (Lithuanian 
Improvement Association) lai
kys priešmetinį susirinkimą, 
rytoj, ketvirtadienį, gruodžio 
27 d., parapijos svetainėje, 8tą 
valandą vakare.

Šiame susirinkime be svars
tymo svarbių reikalų, įvyks ir 
1935 metų valdybos rinkimai. 
Be to, nariai, kurie yra atsili
kę su duoklėmis, prašomi atsi
lankyti į susirinkimą ir sumo
kėti kas priklauso, kad iš
vengti spendavirųų.

/..paštininkas.

liame Southsi 
dės gaisre

Trys vyrai ir viena moteriš
kė, juodveidžiai, vakar anksti 
rytą sudegė, kaip kilo gaisras 
trijų aukštų name adresu 915 
South State Street. Visi sudegę 
nežinomi.

Bando išvaryti iš 
biznio “bukins”

“invalidas”, “likvi- 
“biznis”, " “lyderis”, 

“buchalterius” ir kt. Su ta li
ga reikia vokot, tik čia ne pa
vienio jėgai atlikt.

Grįžus 
kad tas 
graboriui, 
dovui, i 
akylandžią klaidą, tai 
viška aptieka 
k a užeiga” suprantama, 
nė 
ko lietuviško, o viskas ame
rikoniška, todėl jei savininkas 
nori pasakyt kad jis lietuvis, 
arba mėgia lietuvius tinka
miausias bus parašas: “Lietu
vių Užeiga”, “Lietuvių Krautu
vė”, “Lietuvių Aludė” ir lt.

Nemažai lietuvių turi vais
tų, ir gelių pardavyklas, tik ir 
vieni ir kiti vadina iš seno lie
tuvių iš paliokų paveldėtais 
pavadinimais: “kvietkininkas” 
ir “aptiekorius” “Aptieka”. O 
tinkamiausia butų — “Vaisty- 
nė”, Gėlyne”

Toki, ir panašus patėmiji- 
mai, nurodimai privalėtų būt 
girdimi iš laikraščių vedėjų, 
bet kadangi jie tyli, tai kas 
nors iš šalies patėmija.

Anis Rūkas.

prie “graboriaus” 
pavadinimas tiktų 
o ne Mirusių Lai- 

tenka patėmit kitą 
lietu- 

arba “lietuviš- 
kad 

aptiekoj” nė užeigoj nie-

Gelius”.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par
duodame už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co.

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunsvvick 0240

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulk*.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

IŠKILMINGAS BALIUS
01d Timer Svetainės Atidarymas

1036 East 93 St., Burnside, III.

šeštadienio vakare, Gruodžio 29, 1934
Širdingai kviečiame draugus, pažįstamus ir visus 

lietuvius atsilankyti į musų svetainės atidarymo balių, 
maloniai pasibaliavoti ir linksmai laiką praleisti. Bus 
gera muzika, skanus valgiai, įvairus gėrimai; kas atsi
lankiusius pilnai patekins. Įžanga veltui.

Marė ir Juozas Maciukevičiai
Savininkai.

dėjams 
drąsos, 
kovoti 
apginti.

Tad,
biznieriai, ir abelnai visi 
viai bukite su “Naujienomis“. 
Stokite už “Naujienas”, d ‘'Nau
jienos” visuomet bus su jumis 
ir už jus.

Aš linkiu visiems geriausių 
pasekmių per 1935!

“Naujienų” Rašėjas.

Nelinksmos Kalėdos 
p-ai Tamkęvičienei- 

nusilaužėv ranką
BRIGHTON v PARK

Nedėkingumas kai 
navo gyvybę ši

tam žmogui

BRIGHTON»PARK — .Ponia 
Josephine Tartikevičienė, moti
na gerai žinomo’ Tautiškų Ka
pinių komiteto nario, 4229j So. 
California Avė., nusilaužė ran
ką. Ligonė tuojau, tapo nuvež
ta j Dr. Dundulio ofisą, 4157 
Archer Avė., kur jis sutvarkė 
sulaužytus rankos kaulus ir pa
reiškė, kad ranka sugys gerai.

Nežiūrint skausmų, ponia 
Tamkevičienė po sutvarkymui 
rankos pasiliko gerame upe.

' Koresp. B.

Chicagos policijai buvo 
duotas įsakymas uždaryti vi
su “bukins” — tai yra agentū
ras, kurios priima arklių lenk
tynių betus. Paskutiniu laiku 
kai kurie laikraščiai pradėjo 
kelti didelį skandalą dėl tų 
“bukių” opėravimo.

Bet “bukiai” visai nekreipia 
domės į policijai duotus įsa
kymus ir toliau varo pelningą 

Jie ypatingai gerokai 
per kelias paskutines 
ir Kalėdas.

Šįmet Chicagoj dau 
giau bepročių ne
gu 19.33 metais

Chicago State ligoninės, ku
ri yra geriau žinoma Dunnin- 
go vardu, yra 4,414 bepročiai 
arba protinėmis ligomis sergą 
žmones. Pernai ligoninėje bu
vo 4,258.

dienas

Pranašauja šįvakar 
zero temperatūrą

ir iŠ šitosŠituo laiku 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Dėl linksmų Kalėdų

ir gero apetito ger

kitę Three Muska

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ.
RAUDONAS FRONTAS

KALAKUTAI, svaras ................. 151C

ŽASYS, švara,.................................12’c

Prie kiekvieno kalakuto ir žąsies duosime 
SPECIALES DOVANAS!

Apskričio lavoninėje vakar 
po pietų gulėjo kūnas nedė- 
kingiaųsio žmogaus Chicago- 
je. Per nedėkingumą tas 
žmogus ten ir atsirado.

Edwin Bušeli, 30 metų, 1507 
Warren avenue, užėjo į alinę, 
adresu, 1751 W. \Vashington 
Blvd., ir maldaute maldavo 
savininko John Consigliari, 
kad jam duotų ką nors valgy
ti. Savininkas sutiko, vaka
rienę davė ir dar jam palin
kėjo linksmų švenčių.

Vėliau savininkas išgirdo, 
kad kas tai bando įsibriauti į 
alinę per užpakalį. Pamatęs 
tamsų pavidalą jis šovė. Vė
liau pamatė, kad plėšikas bu
vo tas pats, kuris iŠ jo išmal
davo vakarienės.

šeštadienį J. Maciu 
kevičiai atidarys 
svetainę Burnside j

Chicagos oro biuras prana- 
šaujax kad šįvakar ebieagiečiai 
susilauks didelių šalčių ir kad 
termometrai nudardės iki ze
ro. šį mėnesį jis buvo nupuo
lęs žemiausiai iki 10 laipsnių. 
Iš ryto ir po pietų busią snie
go — taipgi pranašauja oro 
biuras.

teers degtinę

Gerkit ir
Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvalKidžiu 
Kentucky 
Bourbon 

Ir
‘ Lietuviškos 

Degtiniu

NATHAN 
KANTER

150 chicagiečių išva 
žiavo Į Saar bal
suoti plebiscite

Su dūdų orkestro muzika, 
su gėlėmis, .su kalbomis ir di
delėmis ceremonijomis Chica
gos vokiečiai vakar išlydėjo 
150 tėvynainių, kurie važiuoja 
į Saarą balsuoti sausio 13 d., 
plebiscite. Išvykusiejie savo 
laiku gyveno Saare, ir, faktas, 
kad kai kurie jų Amerikos pi
liečiai, nesulaikys jų nuo bal
savimo kalbame plebiscite.

Mutual LiąuorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Sveikina Kupiškėnus
Kupiškėnams ir apielinkės 

valščių geros valios žmonėms 
ir visiems Kupiškėnų Bendro 
Kliubo Amerikoje, K. B. K. A.

BURNSIDE — Pp. Mary ir 
Juozas Maciukeyičiai, Burnsi- 
dės biznieriai, užlaiką alinę 
adresu, 1036 E. 93 St., šešta
dienį, gruodžio 29 d. turės 
svetainės atidarymo balių, taip 
sakant, Grand Opening, į kurį 
kviečia visus savo draugus, 
pažįstamus ir visus lietuvius 
atsilankyti ir pabaliavoti jųjų 
naujai išpuoštoje svetainėje. 
Bus gera muzika, skanus val
giai ir įvairus gėrymai, o įžan
ga veltui.

Pp. Mačiukevičiau seni mu
sų apielinkės gyventojai ir biz
nieriai buvo pirmutiniai dra-i 
sesnieji pradėti biznį. 1913 
metais jie pasistatė svetainę, 
prie ?kurios atidarė ir alinę. 
Nuo tada ir lietuviškas veiki* 
mas prasidėjo tarpe vietos lie
tuvių. Suorganizuota Apšvie- 
tos ir Dailės draugija, švento 
Jono Pašelpine draugija. SLA. 
63 kuopa pradėjo sparčiaus 
veikti turint lietuvišką sve
tainę. C

Užėjus prohibicijai, pp. Ma- 
ciukevičiai svetainėj buvo 
įsteigę senų rakandų krautu
vę, nuo tada ir per keletą me
tų lietuviai svetainės neturėjo.

Su pradžia 1935 metų sve
tainė bus išranduojama viso
kioms pramogoms.

Susiedas.

Lietuviškai kalbant
Apie graborių vardą ir apie 

kitus žodžius.

Dar yra laiko nusipirkti vi
sokios rūšies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite pas bile 
kokį taverną. Užeidami j taver
ną, reikalaukite Three Muska- 
teers Straight Bourban arba 
Brandy.

9 vai. vakare
iš stoties

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Kažkas “Naujienose’ paste
bėjo, kad “graborius” nesą tin
kamas tam amatui pavadini
mas, net ir pats žodis *‘grabo- 
riuš” ne esąs lietuviškas. Kad 
nabašhinką laidavo, pavadini
mas “graborium” netikęs, su
tinku, bet kad “grabas” butų 
daugiau slaviškas negu lietu
viškas, negalima sutikt.

Kalbotyrių manimų; žodis 
“grabas” kilęs bene iš lietu
viškos kalbos, iš veiksmažod
žio arti, rausti, kasti — grabe 
iš ko veikiau galėjo pasisavint 
“grabeli”, “grub

Senovės lietuviai mirusius 
arba degino, arba žemėn kasė 
be jokios dėžės (grabo). “Gra
bas” galėjo paeit -r- nuo “gra- 
bes” — duobės, kurį iš lietu
vių pasisavino kaimynės tau
tos.

Gerai kad tūli domisi lietu
vių kalbos grynumu ir nors 
retkarčiais žodelį kitą taria 
jos apgynimui; tik nereikia 
manyti, kad visi senieji daik- 
vardžiai turi panašumą su 
slavų kalbom, pav. galva, 
karvė (?), mėsa ir kt., jau sla-

The Three Muska 
teers Liąuor Co., 

Ine.
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė
Chicago, Illinois

(kasti). Reikalaujame pardavėjų.
Klauskite Mr. Petkus.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St. 

Englewood 5883-5840

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Crane Coal Co.
5332 So. Lontr Avė.

CLASSIFIED ADS
For Reni

$

RENDON Storas su 4 kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. AtsiSauki- 
te 3341 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

TAVERN pardavimui, geras biz
nis. moderniški fikčeriai. Pop-corn 
mašina. Priverstas tuojaus paau
kauti. 501 W. 32nd St. Victorv 8361.

PARSIDUODA dvi Alinės-Tavern. 
Bizniai gerai išdirbti. Moteris našlė, 
perdaug darbo. 1238 W. 59th St.

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo vieno savininko. 4 
kambariai apačioj ir 6 viršuje. Biz
nis eina gerai. Nesveikata yra prie
žastis pardavimo.

6747 So. Western Avė.

PARDAVIMUI, gražus, pirmos 
kliasos tavern — $5,000 vertės, pi
giai. 1124 W. 69 St. kampas May St.

■




