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Paryžius Taiko Lietuvą 
su Lenkija?

IŠ LIETUVOS

Lietuva buk darosi palanki susitaikymui su 
Lenkija, tvirtina italai

RYMAS, gr. 26.
žinių agentūra “Oriente 
duoda žinių iš Kauno, kad Lie
tuvos valdžios sferos buk ro
dančios palinkime susitaikinti 
su Lenkija. Delei Lietuvos 
pakitėjimo nusistatymo linkui 
Lenkijos, Francija jau buk bu
vusi prašyta tarpininkauti de
rybose tarp Kauno ir Varša- 
vos. Francija buk jau su tuo 
sutikusi.

Ta Lenkijai palanki fašisti
nė žinių agentūra taipjau tvir
tina, kad Lietuva turėsianti 
susiartinti su Lenkija ir poli
tiniai, ne vien ekonominiai. 
Lietuvi) prie taikos su Lenkija 
verčias būtinas reikalas atida
ryti geležinkelio susisiekimų su 
Lenkija, nes stoka tokio susi
siekimo labai trukdo tarptauti
nį tranzitų.

Italijos
pa- zito per Lenkijų, iškilo

(Tas reikalas Lietuvos Irau- 
tik pa

staruoju laiku, kada Vokietija 
uždarė duris Lietuvos tranzi
tui per Vokietijų ir tuo Lie- 

(tuvų atskyrė nuo viso pasau
lio. Dabar Lietuva su kito
mis .Europos dalimis gali su
sisiekti tik laivais, išėmus Pa 
baltijo šalis ir Rusiją).

Fašistinė “Oriente” agentūra 
tvirtina, kad Vilniaus miestas, 
kurio Lietuva taip neatlaidžiai 
reikalauja sau, esųs “etnogra
finiai ir istoriniai lenkiškas 
miestas”. Todėl ir Lietuvos ir 
Lenkijos susitaikymas, jei j h. 
į vyksiąs, turėsiąs palikti tarp 
abiejų valstybių dabartines sie
nas. *

Lietuvų, sako italai, verčian
čios taikintis su Lenkija ir ki
tos Pabaltijo valstybės.

15 žmonių žuvo trau
kinių katastrofoj 

Kanadoje
Detroito traukinys Kanadoj už- 

važiavo ant speciali o Kalėdų 
traukinio ir sudaužė du me
dinius vagonus

HAMILTON, Ont., gr. 26.— 
Ekskursinis Kalėdų traukinys, 
ėjęs iš Londono į Toronto lik > 
sudaužytas kito Canadian Na
tional Railways traukinio, ėju
sio iš Detroito į Toronto. Du 

♦mediniai ekskursinio traukinio 
vagonai liko sudaužyti į šipu
lius. Nelaimėj žuvo mažiausia 
15 žmonių ir virš 20 žmonių 
liko sužeista. Visi jie buvo 
ekskursiniame traukinyje. Va
gonų laužai kasinėjami ieškant 
daugiau aukų.

Naciai išnaujo valy
dami savo partija iš

žudė 1,500 žmonių 7 v
PARYŽIUS, gr. 26.— Pary

žiaus laikraščiai pakartoja 
gandus, kad dabar patylomis 
pravestame naujame Vokietijos 
nacių partijos valyme liko iš
žudyta 1,500 žmonių. Nors na
ciai tuos gandus ir nugina, bet 
jie nepasiliauja sklidę.

Laikraštis Matin išspausdino 
Prahos liakraščio Weltbuhne ži
nių, kad tarp gruodžio 1 ir 
gruodžio 15 d. naciai nužudė 
230 žmonių. >

Naciai pjaunasi tarp 
savęs; sustabdė 

laikrašti
Ekskursinis traukinys buvo 

sustojęs ant šoninių bėgių su
gedus traukiniui. Tuo laiku at
lėkė Detroito traukinys, irgi 
užėjo ant atdarų šoninių bė
gių ir trenkė į stovėjusį eks
kursinį traukinį. Du vagonai 
liko visai sudaužyti. Kiti irgi 
nemanai nukentėjo.

Detroito traukinio inžinie
rius, matydamas, kad negalima 
išvengti nelaimės, atkabino sa
vo traukinio vagonus. Kuomet 
mediniai ekskursinio traukinio 
vagonai liko sudaužyti į šipu
lius, tai Detroito traukinio plie
niniuose vagonuose važiavę pa- 
sažieriai pajuto tik lengvų su
trenkimų.

Valdžia dabar daro tyrinėji
mus nelaimės priežasties.

LUMBERTON, N. C., gr. 25. 
—9 metų vaikiukas Davis pasi
mirė nuo pasigėrimo. Degtinės 
jam davęs kokis tai negras.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
(io oro biuras fiiai dienai pranfe 
gauja:

Apsiniaukę ir ne taip Šalta 
po piet.

Saulė teka 7:lt, leidžiasi 4:- 
24.

Iš KOVŲ SU LINČIUOTO.!AIS SHELBYVILLE, TENN., MIESTE

Viršuj Tenn. milicija prisiruošusi atmušti puolimą minios, kuri puolė teismą, kad nulinčiuoti teisiamą negrą. Apačioj kairėj 
— vienas linčiuotoji), kuris žuvo kovoj su niilicija. Dešinėj — negras Harris, kuris buvo teisiamas už išgedinimą jaunos 
baltos mergaitės ir kurį minia kėsinosi huK^iuoti. Milicija išgelbėjo jo gyvastį, nors kovoj žuvo 4 žmonės ir gal 20 liko 
sužeista. Miniai betgi pasisekė sudeginti teismo rumus. ' • ••

BERLYNAS, gi*. 26.—Reichs- 
banko prezidentas ir ekonomi
jos ministeris Hjalmer Schacht 
laimėjo dar vienų savitarpi> 
nacių kovų, nugalėdamas agri
kultūros ministerį Darre, kurio 
laikraštį pasisekė sustabdyti.

Darre tų laikraštį buvo įstei
gęs vyriausia kovoti Rytų Prū
sijos nacių vadą, Erich Koch, 
kuris irgi turi savo laikraštį. 
Bet kartu. Darre kovojo ii 
Schacht. Schacht tečiaus bent 
laikinai išėjo pergalėtoju.

Traukinys užmušė 7 
žmones automobily

HARVEY, Ui., gr. 26. —Ke- 
turios moterys ir trys vyrai., 
dirbę Chicago Heights bedar
bių šelpimo stoty, liko užmuš
ti, kai automobiliuš, kuriuo jie 
važiavo, paslydo ir pakliuvo po 
Canadian National Ralways 
traukiniu, kuris juos nuvilko 
net tris blokus, išblaškydamas 
lavonus palei visą tą kelią.

NEW YORK, gr. 28. Miss 
Isobfel L. Steele, 23 m. ameri
kietė muzikos mokine ,kuri iš
sėdėjo 4 mėn. nacių kalėjime, 
augryžo j Ameriką. Ji buvo 
kaltinama už Špionažų dėl jos 
neatsargaus išsitarimo apie na
cius, bet liko palidosuota įsi
maišius Amerikos valdžiai.

Dideli šalčiai Chica- 
goj ir centralinėse 

valstijose
CHICAGO.— Vakar Chicagą 

ir centralines valstijas užklupo 
dįdeli šalčiai, kurie gali misi* 
tęsti iki po Naujų Metų.

Pereitai nakčiai Chicagos va
kariniams priemiesčiam buvo 
panašaujama net 10 laipsnių 
žemiau zero šaltis. Tečiaus 
šiandie jau lokio didelio šalčio 
nebusią.

šalčiausia vieta buvo Devils 
Lake, N. D., kur šaltis siekė 
84 .laipsnių žemiau zero. Min- 
peapolis, Minn., šaltis siekė 18 
J. žemiau zero, o Bismark, N. 
D.—20 1. žemiau zero.

Nauji Metai busią šalti, nes 
iš AlaskOs ir šiaurinės Kana
dos ateina nauja šalčių srovė, 
kuri4 pasieksianti Chicago apie 
Naujus Metus. Tečiaus kar
tais ežerai gali tą šalčio srio- 
vę dar nukreipti nuo Chica
gos.

Kanadoj ir dabar siaučia di
delį šalčiai, kuriuose jau žuvo 
du žmones. s

Susirinko Japonijos parlamen
tas

TOKIO, gr. 26. — šiandie 
susirinko posėdžiauti Japonijos 
parlamentas, kurio pareiga bus 
patvirtinti didžiausį šalies is
torijoje apsiginklavimo biudže
tų. Nesitikima ’š parlamento 
mažiausio pasipriešinimo pa- 
skirimui 1,000,000,000 yenų 
apsiginklavimui juroj, sausumo
je ir ore.

Pasimirė senukai
CHICAGO. — Kalėdų dienį 

vienas paskui-. kitą pasimirė 
Bernard Markwald, 82 m. li
jo žmona Cornelia, 79 m., 8025 
Calumet Avė. Jie kovo 9 d. at
šventė 61 metų vedybų sukak
tuves.

Septinta dalis gyven
tojų gyvena iš val

džios pašelpų
CHICAGO.— Sociologų suva

žiavime apskaityta, kad septin
ta Jungt. Valstijų gyventojų 
dalis šiuo laiku gyvena vien ’š 
valdžios teikiamų pašelpų be
darbiams.

Del “parės” užmušė 
3 žmonės ir pats 

nusižudė
TUSCOLA, III., gr. 26.—Gr.- 

solino stoties darbininkas Pearl 
Ford, 46 m., visą dieną, girtavo 
su Willard Harris, 60 m. Jiedu 
sutarė pastarojo namuose at
laikyti Kalėdų “parę”. Bet kad 
nešini dovanomis ir maistu su 
gryžo namo, tai rado Harris 
žmoną sergančią. Prisiėjo “pa
rę” atšaukti. Delei to Ford 
taip įdūko, kad pareikalavo 
grąžinti dovanas. Atgavęs do
vanas jis išsitraukė revolverį 
ir vietoj nušovė Harris, jo 
žmoną ir jų 6 m. dukterį, po 
to ir pats Ford nusižudė. Kitų 
Harris vaikų jis nelietė.

Klaipėdos Žinios
Įsilaužė i stotį

KLAIPĖDA. XI. 20. Elta. — 
Šiąnakt nežinomi piktadariai 
įsilaužė į stotį, Klaipėdos apskr. 
Matyti, stoties duris piktadariai 
atidarė parinktu raktu, o kasos 
duris išplėšė. Atplėšę kasos 
stalo stalčių, rado 15 litų ir 
juos išsinešė. .Jie dar išlaužė 
bilietų spintos dureles, bet bi
lietų neėmė. Piktadarių ieško
ma.

Pabaudos už kurstymų
Klaipėdos krašto komendanto 

nutarimu nubaustas darbininkas 
Martynas Veiveris 100 lt. ar
ba vieną mėnesį kalėjimo už tai. 
kad rugpiučio 11 d. Klaipėdoje 
viešoje vietoje kurstė vieną 
gyventojų dalį prieš kitą. Mė
sos apžiurėtojas. Povilas 
Bauch, iš Viešvilės, Pagėgių 
apskr., nubaustas 500 litų ar
ba dviem mėnesiam kalėjimo, 
taip pat už kurstymą. Be to, 
komendantas parašė apskrities 
viršininkui raštą, kad Bauch 
butų atleistas iš savo vietos.
Įsakymas dėl iškabų turi būti 

vykdomas
Klaipėdos miesto policijos 

viršininkas, miesto burmistras 
Šulcas, paskutinėje Klapiėdos
krašto Valdžios žiniose, pri
mindamas krašto direktorijos 
šiušėtu rugsėjo mėn. išleistų 
S;ijos įsakymą,., dėl pridera

■4vietos valstybinęi kalbai

HAMILTON, Ont., Kanadoj. 
—Trys plėšikai prisistatydami 
valstijos svaigalų valdininkais, 
įsigavo J Miss Mary Gerber, 64 
m., namą, surišo ją ir tris jos 
senus pusbrolius ir pasiėmė vi
sas jos sutaupąs, kurios siekė 
$64,000.

Nukrito su automobiliu upėn, 
bet išsigelbėjo

MORRIS, III., gr. 26— Ne
toli čia ant vieškelio susidūrė 
net 4 automobiliai. Visi lygiai 
nukentėjo, bet 10 žmonių liko 
tik lengvai sužeisti.

Kitoj vietoj, vyrui ir mote- 
rei važiuojant per Dės Plaines 
upės tiltą automobiluis nušoko 
nuo tilto, nukrito 20 pėdų, bet 
neapvirto ir nutupe 4 pėdų gi
lumoj. Abu jie išlipo iš auto
mobilio ir išdirbo į krantą nu
sigandę, bet šiaip visiškai svei
ki. Net ir automobilius ne
daug nukentėjo.

žuvo gelbėdamas kitus

BROWNSVILLE, Pa., gr. 26. 
—Leroy Mapple, 17 m. ūkinin
kaitis, paaukojo savo gyvastį, 
kad išgelbėti du vaikus, kurie 
čiužinėjo ant ledo tvenkiny. 
Ledas įlūžo ir abu vaikai pa
sinėrė giliame ir šaltame van
denyje. Mapple pats nėrė į 
vandenį ir abu vaikus, vieną 
po kito, išnešė saugumon. Bet 
jo paties spėkos išsisėmė ir jis 
išgelbėjęs antrąjį vaiką pats 
nebegalėjo išsigelbėti ir žuvo 
vandenyje.

ISTRES, Francijoj, gr. 26. 
—-Francūzų lakūnas Raymond 
Delmotte sumušė amerikiečių 
rekordą ir nustatė naują sau
sumos lėktuvų greitumo re
kordą, pasiekdamas nužymėta* 
me lauke vidutinišką 314 m. j 
vai. greitumą. Jis vietomis 
skrido 321 m. į vai. greitumu. 

~.. '■........... ' "«• '
BELLEVILlE, III., gr. 26.— 

Du žmonės liko užmušti trau
kiniui užgavus jų automobilių.

Vyko į kapines ir patys žuvo

RICHMOND, Ind., gr. 26.- 
Du vyrai, kurie važiavo į ka
pines sudėti gelių ant jų gi
minaitės kapo, liko užmušti 
traukinio prie pat kapinių var
tų.

LANCASTER, S. C., gr. 26. 
—4 plėšikai’ nuvarė į griovį 
automobilių su 3 sargais ir pa
stvėrė $18,000, kurie buvo ve
žami išmokėjimui algų Springs 
audinyčių darbininkams.

Kirovo užmušėjas 
“prisipažino”; kalti

na zinovjeviečius
MASKVA, gr. 26. — Bolše

vikai su džiaugsmu paskelbė, kad 
komisaro Kirovo užmušėjas Le- 
onid Nikolajev jau prisipažinęs 
prie užmušimo. Todėl jis dabar 
busiąs atiduotas teismui su 
kitais Zinovjevo sekėjais, ku
rie buk ir suorganizavę tą 
užmušimą.

NikoUąjevo '“prisipažinimas" 
bolševikams yra svarbus tuo, 
kad jis įvėlęs į Kirovo užmu
šimą ir zinovjeviečius, kuriais 
Stalino šalininkai vis nepasiti
kėjo, bet prieš kuriuos neturė
jo mažiausių neištikimybės į- 
rodymų.

Oficįalis pranešimas sako, 
kad Nikolajev savo prisipaži
nime sakąs: “Aš turėjau rody
ti, kad Kirovo užmušimas yra 
nepriklausomas darbas, kad tuo 
paslėpti zinovjeviečių dalyva
vimą suokalby”. Pinigus jam 
davęs tūlas užsienio konsulas.

(Jau pačios pirmosios žinios 
rodė, kad Nikolajev užmušė 
Kirovą iš asmeniško keršto, nes 
dėl Kirovo jis liko pašalintas 
iš komunistų partijos ir ne
teko gero darbo. O bolševikų 
kruvinas kerštas nekaltiems 
žmonėms ir jų šaudymas pada
lė nepalaimų įspūdį užsieny. 
Tad bolševikai, kurie jau su
šaudė virš 100 xpašaliečių, vis 
dar tebekankino kalėjime Ni
kolajevą, kąd išgauti “prisipa
žinimą” ir jei ne “baltgvar-1 
diečius”, tai nors Zinovjevo- 
Trockio opoziciją surišti su ta 
užmušėjiste, kad pradėti naują 
žudymų bangą).

VIOLA, Ilk, gr. 26. —11 die
nų atgal vabzdys įkando Ruth 
Louck, 12 m., kuri delei to su
sirgo tyfu ir pasimirė. Jos se
suo taipjau labai pavojingai 
susirgo ta pačia liga.

iškabose, viešuose skelbimuose 
ir t.t., įspėjo, kad butų reika
laujama šio įsakymo nuostatus 
neatidėliojant ir visur vykdyti. 
Priešingu atveju, nusikaltusieji 
turi būti baudžiami. Prašymai 
atidėti terminą iškaboms su
tvarkyti gali būti tik dėl labai 
svarbių priežasčių. \

Kas nauja Rokiškic
“fronte”

ROKIŠKIS.— Visos Lietuvos 
akys nukreiptos Į Rokiškį, nes 
ten susikirto dvi nelygios iė- 
gos: parapijiečiai su kunigais. 
Lapkričio mėn. 19 dieną iš 
Kauno atvyko referentas ištii- 
ti Rokiškio padėties. Penki pa
rapijos delegatai smulkiai nu
švietė referentui parapijos pa
dėtį ir praloto Labanausko 
viešpatavmią. Kunigai nesnau
džia. Parapija savo siekių nė
ra atsisakiusi ir diena po die
nos tikisi gaut iš Vidaus rei
kalų ministerijos susirinkimui 
leidimą.

Italai jau pasigrobė 
dalį Abyssinijos ir 

joj tvirtinasi
ADDIS ABABA, Ethiopia, g. 

26.—Abysinijos (Ethiopia) val
džia kaltina, kad italai jau pa
sigrobė nemažą dalį Abyssini
jos ir bando joje įsitvirtinti. 
Italų karo lėktuvai skraido po 
visą Abyssinijos šalį, be to ita
lai jau veda automobilių kelią 
iš Ado į Guerlogubi.

21 žuvo sukilime Fi
lipinuose

MANILA, P. I.. gr. 26. —21 
liko užmuštas, kai fanatiški 
kalnų tenbuviai sukilo ir puolė 
filipiniečius Mindanao saloj, sa
ko iš tos salos gautosios polici
jos žinios.
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Paryžius Taiko Lietuvą 
su Lenkija?

Lietuva buk darosi palanki susitaikymui su 
Lenkija, tvirtina italai

RYMAS, gr. 26.
žinių agentūra “Oriente”

uždarū duris Lietuvos tranzi-

Italijos (Tas reikalas Lietuvos tran- 
pa- zito per Lenkiją, iškilo tik pa* 

duoda žinių iš Kauno, kad Lie- storuoju laiku, kada Vokietija 
tuvos valdžios sferos buk ro
dančios palinkime susitaikinti tui per Vokietijų ir tuo Lie 
su Lenkija. Delei Lietuvos | tuvų atskyrė nuo viso pašau 
pakitėjimo nusistatymo linkui 
Lenkijos, Francija jau buk bu
vusi prašyta tarpininkauti de
rybose tarp Kauno ir 
vos. Francija buk jau 
sutikusi.

Ta Lenkijai palanki 
nė žinių agentūra taipjau tvir
tina, kad Lietuva turėsianti 
susiartinti su Lenkija ir poli
tiniai, ne vien ekonominiai. 
Lietuvą prie taikos su Lenkija 
verčias būtinas reikalas atida
ryti geležinkelio susisiekimų su 
Lenkija, nes stoka tokio susi
siekimo labai trukdo tarptauti
nį tranzitų.

Varša- 
su tuo

15 žmonių žuvo trau 
kinių katastrofoj 

Kanadoje

Iš KOVŲ SU LINČIUOTOMIS SHELBYVILLE, TENN., MIESTE

lio. Dabar Lietuva su kito
mis .Europos dalimis gali su
sisiekti tik laivais, išėmus Pa 
baltijo šalis ir Rusiją).

Fašistinė “Oriente” agentūra 
tvirtina, kad Vilniaus miestas, 
kurio Lietuva taip neatlaidžiai 
reikalauja sau, esąs “etnogra
finiai ir 
miestas”. 
Lenkijos 
įvyksiąs,

Naciai išnaujo valy 
darni savo partiją iš 

žudė 1,500 žmonių

HAMILTON, Ont., gr. 26.— 
Ekskursinis Kalėdų traukinys, 
ėjęs iš Londono j Toronto 
sudaužytas kito Canadian 
tional Railways traukinio, 
šio iš Detroito į Toronto, 
mediniai ekskursinio traukini-* 
vagonai liko sudaužyti į šipu
lius. Nelaimėj žuvo mažiausia 
15 žmonių ir virš 20 žmonių 
liko sužeista. Visi jie buvo 
ekskursiniame traukinyje. Va
gonų laužai kasinėjami ieškant, 
daugiau aukų.

Ekskursinis traukinys buvo 
sustojęs ant šoninių bėgių su
gedus traukiniui. Tuo laiku at
lėkė Detroito traukinys, irgi 
užėjo ant atdarų šoninių bė
gių ir trenkė į stovėjusį eks
kursinį traukinį. Du vagonai 
liko visai sudaužyti. Kiti irgi 
nemažai nukentėjo.

Detroito traukinio inžinie
rius, matydamas, kad negalima 
išvengti nelaimės, atkabino sa
vo traukinio vagonus. Kuomet 
mediniai ekskursinio traukinio 
vagonai liko sudaužyti į šipu
lius, tai Detroito traukinio plie
niniuose vagonuose važiavę pa- 
sažieriai pajuto tik lengvų su
trenkimą.

Valdžia dabar daro tyrinėji
mus nelaimes priežasties.

PARYŽIUS, gr. 26.— Pary
žiaus laikraščiai pakartoja 
gandus, kad dabar patylomis 
pravestame naujame Vokietijos 
nacių partijos valyme liko iš
žudyta 1,500 žmonių. Nors na
ciai tuos gandus ir nugina, bet 
jie nepasiliauja sklidę.

Laikraštis Matin išspausdino 
Prahos liakraščio Weltbuhne ži
nių, kad tarp gruodžio 1 ir 
gruodžio 15 d. naciai nužudė 
230 žmonių.

Naciai piaunasi tarp 
savęs; sustabdė 

laikrašti
BERLYNAS, gr. 26.—Reichs- 

banko prezidentas ir ekonomi
jos ministeris Hjalmer Schacht 
laimėjo dar vieną savitarpi ? 
nacių kovų, nugalėdamas agri
kultūros ministerį Darre, kurio 
laikraštį pasisekė sustabdyti.

Darre tų laikraštį buvo įstei
gęs vyriausia kovoti Rytų Prū
sijos nacių vadų, Erich Koch, 
kuris irgi turi savo laikraštį. 
Bet kartu • Darre kovojo, ii 
Schacht. Schacht tečiaus bent 
laikinai išėjo pergalėtoju.

Traukinys užmušė 7 
žmones automobily

Chicagai ir apielinkei feder> 
(io oro biuras iiai dienai praus- 
gauja: *

Apsiniaukę ir ne taip šalta 
po piet.

Saulę teka leidžiasi 4:- 
24.
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kuri puolė teismą, kad nulinčiuoli teisiamą negrų. Apačioj kairėj
— vienas linčiuotojų, kuris žuvo kovoj su nįilicija. Dešinėj — negras Harris, kuris buvo teisiamas už išgčdinimą jaunos 
baltos mergaites ir kurį minia kėsinosi 'nušluoti. Milicija išgelbėjo jo gyvastį, nors kovoj žuvo 4 žmonės ir gal 20 liko 
sužeista. Miniai betgi pasisekė sudeginti teismo rumus. ' •

Dideli šalčiai Chica- 
goj ir centralinėse 

valstijose

HARVEY, III., gr. 26. —Ke
turios moterys ir trys vyrai, 
dirbę Chicago Heights bedar
bių šelpimo stoty, liko užmuš
ti, kai automobilinė, kuriuo jie 
važiavo, paslydo ir pakliuvo po 
Canadian National Rahvays 
traukiniu, kuris juos nuvilko 
net tris blokus, išblaškydamas 
lavonus palei visą tą kelią.

K LIETUVOS
Klaipėdos Žinios

Įsilaužė i stotį

t

KLAIPĖDA. XI. 20. Elta. — 
šiąnakt nežinomi piktadariai 
įsilaužė į stotį, Klaipėdos apskr. 
Matyti, stoties duris piktadariai 
atidarė parinktu raktu, o kasos 
duris išplėšė. Atplėšę 
stalo stalčių, rado 15 
juos išsinešė. Jie dar 
bilietų spintos dureles, 
lietų neėmė. Piktadarių ieško
ma.

kasos 
litų ir

bet bi-

CHICAGO.— Vakar Chicagų 
ir centralines valstijas užklupo 
dideli šalčiai, kurie gali nusi
tęsti iki po Naujų Metų.

Pereitai nakčiai Chicagos va
kariniams priemiesčiam buvo 
pranašaujama net 10 laipsnių 
žemiau zero šaltis. Tečiaus 
šiandie jau tokio didelio šalčio 
nebusią.

šalčiausia vieta buvo Devils 
Lake, N. D., kur šaltis sieke 
84 _laipsnių žemiau zero. Min - 
neapolis, Minn., šaltis siekė 18 
1. žemiau zero, o Bismark, N. 
D.—20 1. žemiau zero.

Nauji Metai busią šalti, nes 
iš Alaskos ir šiaurinės Kana
dos ateina nauja šalčių srovė, 
kuri pasieksianti Chicago apie 
Naujus Metus. Tečiaus kar
tais ežerai gali tų šalčio srio- 
vę dar nukreipti nuo Chica- 
gos.

Kanadoj ir dabar siaučia di
deli šalčiai, kuriuose jau žuvo 
du žmonės.

CHICAGO. — Kalėdų dienį 
vienas paskui-kita pasimirė 
Bernard Markwald, 82 m. ir 
jo žmona Cornelia, 79 m., 8025 
Calumet Avė. Jie kovo 9 d. at
šventė 61 metų vedybų sukak
tuves.

Septinta dalis gyven 
tojų gyvena iš val

džios pašelpų

TOKIO, gr. 26. — šiandie 
susirinko posėdžiauti Japonijos 
parlamentas, kurio pareiga bus 
patvirtinti didžiausį šalies is
torijoje apsiginklavimo biudže
tą. Nesitikima iš parlamento 
mažiausio pasipriešinimo pa- 
skirimui 1,000,000,000 yenų 
apsiginklavimui juroj, sausumo
je ir ore.

Ji buvo 
jos 
na- 
įsi-

Del “parės” 
3 žmonės ir pats 

nusižudė
“prisipažino”; kalti 

na zinovjeviečius

CHICAGO.— Sociologų suva
žiavime apskaityta, kad septin
ta Jungt. Valstijų gyventojų 
dalis šiuo laiku gyvena vien 
valdžios teikiamų pašelpų be
darbiams.

MORRIS, III., gr. 26 — Ne
toli čia ant vieškelio susidūrė 
net 4 automobiliai. Vięi lygiai 
nukentėjo, bet 10 žmonių liko 
tik lengvai sužeisti.

Kitoj vietoj, vyrui ir mote- 
rei važiuojant per Dės Plaines 
upes tiltų automobiluis nušoko 
nuo tilto, nukrito 20 pėdų, bet 
neapvirto ir nutupe 4 pėdų gi
lumoj. Abu jie išlipo iš auto
mobilio ir išdirbo į krantą nu
sigandę, bet šiaip visiškai svei
ki. Net ir automobilius ne
daug nukentėjo.

TUSC.OLA, III., gr. 26.—Gą
sdino stoties darbininkas Pearl 
Ford, 46 m., visų dienų girtavo 
su Willard Harris. 60 m. Jiedu 
sutarė 
laikytį 
nešini 
gryžo
žmonų sergančių. Prisiėjo 
rę” atšaukti. Delei 
taip įdūko, kad 
grąžinti dovanas. Atgavęs do
vanas jis išsitraukė revolveri 
ir vietoj nušovė Harris, jo 
žmonų ir jų 6 m. dukterį, po 
to ir pats Ford nusižudė. Kitų 
Harris vaikų jis nelietė.

BROWNSVILLE, Pa., gr. 26. 
—Leroy Mapple, 17 m. ūkinin
kaitis, paaukojo savo gyvastį, 
kad išgelbėti du vaikus, kurio 
čiužinėjo ant ledo tvenkiny. 
Ledas įlūžo ir abu vaikai pa
sinėrė giliame ir šaltame van
denyje. Mapple pats nėrė į 
vandenį ir abu vaikus, vienų 
po kito, išnešė saugumon. Bet 
jo paties spėkos išsisėmė ir jis 
išgelbėjęs antrąjį vaikų 
nebegalėjo išsigelbėti ir 
vandenyje.

HAMILTON, Ont., Kanadoj. 
—Trys plėšikai prisistatydami 
valstijos svaigalų valdininkais, 
įsigavo j Miss Mary Gerber, 64 
m., namą, surišo ją ir tris jos 
senus pusbrolius ir pasiėmė vi
sas jos sutaupąs, kurios siekė 
$34,000.

ISTRES, Francijoj, gr. 26. 
—Francūzų lakiinAs Raymond 
Delmotte sumušė amerikiečių 
rekordą ir nustatė naują sau
sumos lėktuvų greitumo re
kordą, pasiekdamas nužymėta
me lauke vidutinišką 314 m. j 
vai. greitumą. Jis vietomis 
skrido 821 m. į vai. greitumu.

- ................. ............... *

BELLEViLlĖ, III., gr. 28 — 
Du žmonės liko užmušti trau
kiniui užgavus jų automobilių.

RICHMOND, Ind., gr. 26.— 
Du vyrai, kurie važiavo į ka-. 
pines sudėti gelių ant jų gi
minaitės kapo, liko užmušti 
traukinio prie pat kapinių var
tų.

LANCASTER, S. C., gr. 26. 
—4 plėšikai* nuvarė į griovį 
automobilių su 3 sargais ir pa
stvėrė $18,000, kurie buvo ve
žami išmokėjimui algų Springs 
audinyčių darbininkams.

MASKVA, gr. 26. — Bolše
vikai su džiaugsmu paskelbė, kad 
komisaro Kirovo užmušėjas Le- 
onid Nikolajev jau prisipažinęs 
prie užmušimo. Todėl jis dabar 
busiąs atiduotas teismui 
kitais Zinovjevo sekėjais, 
rie buk ir suorganizavę 
užmušimų.

Nikotejevo '“prisipažinimas” 
bolševikams yra svarbus tuo, 
kad jis įvėlęs į Kirovo užmu
šimų ir zinovjeviečius, kuriais 
Stalino šalininkai vis nepasiti
kėjo, bet prieš kuriuos neturė
jo mažiausių neištikimybės į- 
rodymų.

Oficialis pranešimas sakn, 
kad Nikolajev savo prisipaži
nime sakąs: “Aš turėjau rody
ti, kad Kirovo užmušimas yn 
nepriklausomas darbas, kad tuo 
paslėpti zinovjeviečių dalyva
vimą suokalby”. Pinigus jam 
davęs tūlas užsienio konsulas.

(Jau pačios pirmosios žinioą 
rodė, kad Nikolajev užmušė 
Kirovų iš asmeniško keršto, nes 
dėl Kirovo jis liko pašalintas 
iš komunistų partijos ir ne
teko gero darbo. O bolševikų 
kruvinas kerštas nekaltiems 
žmonėms ir jų šaudymas pada
lė nepalankų įspūdį užsieny. 
Tad bolševikai, kurie jau su
šaudė virš 100 ^pašaliečių, vis 
dar tebekankino kalėjime Ni
kolajevą, kad išgauti “prisipa
žinimą” ir jei ne “baltgvar- 
diečius”, tai nors Zinovjevo- 
Trockio opoziciją surišti su ta 
užmušėjiste, kad pradėti naują 
žudymų bangą).
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VIOLA, III., gr. 26. —11 die
nų atgal vabzdys įkando Ruth 
Louck, 12 m., kuri delei to su
sirgo tyfu ir pasimirė. Jos se
suo taipjau labai pavojingai 
susirgo ta pačia liga.

Pabaudos už kurstymą
Klaipėdos krašto komendanto 

nutarimu nubaustas darbininkas 
Martynas Veiveris 100 lt. ar
ba vienų mėnesį kalėjimo už tai. 
kad rugpiučio 11 d. Klaipėdoje 
viešoje vietoje kurstė vieną 
gyventojų dalį prieš kitų. Mė
sos apžiurėtojas, Povilas 
Bauch, iš Viešvilės, Pagėgių 
apskr., nubaustas 500 litų ar- 
ja dviem mėnesiam kalėjimo, 
taip pat už kurstymų. Be to, 
tomendantas parašė apskrities 
viršininkui raštų, kad Bauch 
jutų atleistas iš savo vietos.
Įsakymas dėl iškabų turi būti 

vykdomas
Klaipėdos miesto policijos 

viršininkas, miesto burmistras 
Šulcas, paskutinėje Klapiėdos 
krašto Valdžios žiniose, pri
mindamas krašto direktorijos 
šiušėtu rugsėjo mėn. išleistų 
poįięijos įsakymą,dėl pridera 
mos , vietos valstybinęi kalbai 
iškabose, viešuose skelbimuose 
ir t.t., įspėjo, kad butų reika
laujama šio įsakymo nuostatus 
neatidėliojant ir visur vykdyti. 
Priešingu atveju, nusikaltusieji 
turi būti baudžiami. Prašymai 
atidėti terminų 
tvarkyti 
svarbių

nauja Rokiškio 
“fronte”

ROKIŠKIS.— Visos Lietuvos 
akys nukreiptos i Rokiškį, nes 
ten susikirto dvi nelygios iū- 
gos: parapijiečiai su kunigais. 
Lapkričio mėn. 19 dienų iš 
Kauno atvyko referentas ištii- 
ti Rokiškio padėties. Penki pa
rapijos delegatai smulkiai nu
švietė referentui parapijos pa
dėtį ir praloto Labanausko 
viešpatavmią. Kunigai nesnau
džia. Parapija savo siekių nė
ra atsisakiusi ir diena po die
nos tikisi gaut iš Vidaus rei
kalų ministerijos susirinkimui 
leidimų.

Italai jau pasigrobė 
dalį Abyssinijos ir 

joj tvirtinasi
ADDIS AB AB A, Ethiopia, g. 

26.—Abysinijos (Ethiopia) val
džia kaltina, kad italai jau pa
sigrobė nemažų dalį Abyssini- 
jos ir bando joje įsitvirtinti. 
Italų karo lėktuvai skraido po 
visą Abyssinijos šalį, be to ita
lai jau veda automobilių kelių 
iš Ado į Guerlogubi.

21 žuvo sukilime Fi
lipinuose

MANILA, P. L, gr. 26. ——-21 
liko užmuštas, kai fanatiški 
kalnų tenbuviai sukilo ir puolė 
filipiniečius Mindanao saloj, sa
ko iš tos salos gautosios polici 
jos žinios.
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Lietuvos Naujienos
PROFESORIUS KA

ZIMIERAS BŪGA■ < ; . . » ■ • t • *»' * • »* » • 1 »

(Jo 10 metų mirties sukak
tuvėms).

Gruodžio 2 d. visoje Lietu
voje bus minimos žymiausio 
lietuvių kalbos žinovo ir tyrė
jo profesoriaus Kazimiero Bū
gos 10 metų mirties sukaktu
vės. Maždaug tuo pačiu laiku 
sueina 35 metai, kai didisis 
musų kalbininkas pradėjo dir
bti mokslo ir literatūros dar
bą. Taigi, dvigubos sukaktuvės, 
per kurias visiems lietuviams 
reikia daug arčiau pažinti mu
kų kalbos tyrėjo asmenybę ir 
jo nuveiktus darbus.

Kazimieras Būga gimė 1879 
m. lapkričio 6 d. Zasarų apskr. 
Dusetų apylinkėse Vaikystės 
dienas praleido tėvelių namuo
se ir čia pramoko pirmojo raš
to. Kazimieras — tai namiš
kių viltis, kuri būtinai norėjo 
kunigu matyti. !<• tos minties 
vedini, Kazimiero tėvai jį iš
siuntė į Petrapilio keturklasę 
mokyklą, kurią baigęs jis įsto
jo į Petrapilio kunigų semens- 
riją. Tuo laiku semenarijoje 
vyravo lenkiška dvasia. Būga 
pasijuto svetimoj aplinkumoj, 
jo lietuviška dvasia jautėsi už
guita. Tačiau jis nepasidavė 
lenkiškai įtakai: savo dvasiai 

Deimantai Kalėdoms

ATMINTIS ANT ILGO LAIKO YRA 
GERAS DEIMANTAS

Pas Budriką deimantų kainos EA 
yra nuo................. .......

ir aukščiau.
Lengvais išmokėjimais

BUDRIK OtLRY
3343 So. Halsted Street 

Chicago, III.
M"*

stiprybės ieškojo slaptai iš Prū
sų gaunamuose laikraščiuose ir 
knygose. Beskaitydamas lietu
viškus rašius, Kazimieras Bū
ga taip pamėgo lietuvių kalbą, 
kad jos studijoms skyria žy 
miai daugiau laiko, negu tie
sioginiam klieriko darbui. Už 
tai semenarijos vadovybė jam 
darė pastabų. 1899 metais jis 
iš kunigų semeąa rijos išstojo. 
Drauge su tuo jam prasidėjo 
dideli medžiaginiai sunkumai. 
Giminės ir Bemiškiai nutraukė 
jam lig tol teiktą pašalpą. Rei
kėjo pačiam svetimoje šalyj a 
uždirbti pragyvenimą. Ilgai ne- 
sviruodamas, Būga stęjo dirb
ti vienajn Petrapilio archive. 
Dešimtį valancjų jis rūkdavo 
dulkėse, kurios smarkiai grau
žė jauno ir gabaus žmogaus 
sveikatą.

Be tiesioginio tarnybos dar
bo, jis įsitraujkė į Petrapilio 
lietuviškos visuomenės veikimą. 
Čia jis taisydavo kalbą lietu
viškų vaidipimo veikalų, pats 
skaitydavo prapėdinus ąpie 
lietuvių kalbą ir jos retas sa
vybes. Būgos gabumus ir susi
domėjimą lietuvių kalbos mok
slu tuojau įvertino kitas žy
mus musų kalbininkas kun. 
prof. Kazimieras Jaunius. Bliz
ga tąpo jo sekretorium. Ne
žiūrint gausaus darbo, Būga 
dar pats privatiškai mokėsi ii 
1905 melais išlaikė gimnazijos 
kurso egzaminus. Tais pačiais 

metais jis stęjo į Petrapilio 
universiteto kalbų mokslo sky
rių. Klausydamas pasaulinio 
vardo mokslininkų paskaitų ir 
pats mokslui atsidėjęs, Būga 
tuojau pląčiai išgarsėjo. Į j] 
tuojau akis atkreipė patys uni
versiteto profesoriai, kurie ypa
tingai susidomėjo jo parašytu 
veikalu “Aistiški studijai”. 
Baigdamas universitetą, Būga 
parašė plačią studiją apie sla
vų kalbų ypatybes ir už tai ga
vo aukso medalį.

Pats Petrapilio universitetas 
nenorėjo skirtis su musų kal
bininku. Jam tuojau buvo su
teiktą stipendija dar daugiau 
mokslintis. 1916 metais Būga 
jau buvo ištyręs Karaliaučiaus 
archyvus ir surinkęs daug me
džiagos lietuvių kalbos žody
nui. Tais pačiais metais jis bu
vo pakviestas docentu į uni
versitetą.

Laike karo gyveno Kazaniu- 
je, o vėliau Tomske (Sibire), 
kur vadovavo visam Sibiro lie
tuvių veikimui.

1920 metais Būga grįžo iš 
Tolimojo Sibiro i jam priklau
somą tėvynę, čia tuojau sto
jo mokslo darbo dirbti. Tačiau 
neilgai: 1924 m. gruodžio 2 
d. žiauri mirtis pakirto tą bran
gią gyvybę ir nutraukė jo vai
singą gyvenimą.

Iš svarbesnių Būgos moksli
nių darbų dar paminėtini: 
“Kalbą ir senovė”, “Lietuvių 
kalbos žodynas” I tomo pir
mas sąsiuviny s; be to, visa ei
lė straipsnių įvairiuose žurna- 
luęse Jietuvių kalbos reikalais. 
Bųga buvo pasaulinio vardo 
mokslininkas ir su j u nuopio- 
ne skaitydavosi viso pasąvdio 
moksjininkai-kalbininkai.

Be moksliškų straipsnių, di
dysis kalbininkas rašydavo 
laikraščiuose ir visuomeniško 
pobūdžio reikalais. Ir Ameri
kos lietuvių 1900-1911 m. laik
raščiuose galima rasti nemaža 
Būgos straipsnių, lietuvybe 
reikalais išeivijos tarpe.
; . " Tsb;

PASITRAUKĖ MAR
TYNO REIZGIO KLAI
PĖDOS KRAŠTO DI

REKTORIJA
šiais metais birželįo papū

goje Klaipėdos krašto guberną- 
torius <jlr. Novakas atstatė tuo
laikinę, palaikiusią priešvalsty
binius gaivąlu's, Klaipėdos kra
što direktoriją, kurios pirmi
ninku buvo dr. šreiberis. Tuo-
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jau be ypatingų sunkumų, bu
vo sudaryta Martyno Reizgio 
direktorija. Ji plačiuose Kląi- 
pėdos krašto gyventojų sjuęk- 
snjuose turėjo didelį pasitikę-

NAŲJIĘNOS, ChĮcago, III.

jirųą, nęs M. fteizgys, o 4rąji- 
g,ęuir jo dir^tprijęs narįąi— , 
žyiliL’s ir Jonušaitią—yra žino
mi to krašto veikėjai, turį pa
tyrimo valdžios darbe, Tąčiau 
M. Reizgio .(liręktęTjj^ 
dirbti tik penkis mėnesius, šis 
laikotarpis krašto valdyme bu
vo ypatingai sunkus. M. Reiz- 
giui reikėjo paimti ir atstaty
ti pakrikusius krašto finansus, 
ūkišką gyvenimą atstatyti į 
normales vėžes. Be to, reikėjo 
ir patį valdymo aparatą apva
lyti nuo priešvąlstybįniy gai
valų. Energingoj ęįlirbdama, M. 
Reizgio direktoriją Ąiįiįąųkė; 
gražių vaisių, šiandieą Klaipė
dos krąšto gyvpjųiipąs yra žy
miai pagerėjęs, krašte pradėjo 
įsiviešpatauti i’ąnji/m.as įr tvar
ka, kuriuos .tąjp griovė įyąi- 
rauą plauko yęki.etjųinkąi. Jąu 
nebegirdėti tų skandalingų nu
siskundimų iš ramių ir darbš
čių Klaipėdos krašto gy.yęntp- 
jų, kuriuos ankščiau visąip iš
naudodavo ir t teręrizuodavo 
įvairus pąr.ėj.ųnai ir vokietinin
kų agitatoriai. Visi krąšto gy
ventojai grįžę prie Itąsdienipi.ų, 
įprastų dąrbų.

Tačiau gražlėms ir kraštų’i 
naudingiems užsijno j lipams iš 
M. Reizgio direktorijos pusės, 
daug trukdė krašte pasitikėji
mo nebeturintis Klaipėdos kra
što seimęlis. Iš jo atstovų dau
gumos elgesio ’ galima spręsti, 
kad seimelis direktorijos dar
bus tyčiomis trukdė. Seimelio 
atstovai net du kartų iięsuąi- 
rinko išklausyti M. Reizgio di
rektorijos nianątęipų d^rbų 
plano ir dėl jp pasakyti savo 
nuomępę. O sulig Klaipėdoj 
krašto pagrindiiuo įstatymu, 
direktorija savo, darbams turi 
gauti seimelio sutikimą. Klai
pėdos krąšto \ gubernatorius, 
matydamas tokį■<kleistą seime
lio narių elgesį, spalių 11 d. 
šią seimelio pdį^jžių sesiją už- 
i arė. ' “

Penkis mėnesįjųs M. Ręizgio 
direktorija su’ ulftnipkiška kan
trybe varė k^aĮtui ^ną.ųdįpgP^ 
darbus, nors* seimelis juos ir 
boikotavę. Ęagąįiaų, atėjo lai-1 
kas leisti na.uj.Us įstatymus, 
kurių pągelba bųtų galima dar

W SPECIALISTAI

ĮjĘ, VĄJTOH, f 
LIETUVIS 

OptonietricaUy Akių Specialistas. 
PalengViriš ■ aklų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių ąptėmimo, ąeryuotu-1 
tno, skaudartią akių karšti,'atitaiso; 
trumparegystę ir .toliręgystę. Priren
gia' teisingai akinius. Visuose atsiti-' 
irimuose ėgzaitfinavfmas daromas' sy, 
elektra, parodančia mažiausias k.lhi- 
dar. ^peėialė atyda atkreipiam i mo- 
kyklos Vaikus. Kreivos1 akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 Y. N.e- 
dėlioj nuo 10 iki 12, «s.
Daugely- atsitikimą akys atitaiso

mos be ąk^iy W.n.9s 
kaip Įpi^miąu.

4712 South Ashland A v,
Phone BouĮęyard 75g9

DR.G.SĖRNER 
LIETUVIS 

Tąl. Yards 182^9,
Pritąiko Akinius 
r: Kreivas Akis

,75.6 We,^,35th 
kampas Halsted St. 

Valandos U<j 10^-4,'nuo'6 iki 8 
-Nędęltyąiie «V.o 10 jki 12 vai. diepą.

5

25MĖTUPOW
Pritaįkime akiniu djjl > visokią akių

. —-- --- r
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
jei skaitant ąusilięja i dąiW- 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant ‘arba neriant Skauda 

plotui w 
OPTOMĘTrtjŠTAS 

1801 So. Ashland Avė.

"^ :KšlUwė .UWvi^aiT M '’ '• 
Phone Canal 0523

sek^j/jgiau tvąrjkyti Kląipędęs ląitį, ligšiolinį Klaipėdos kra- 
krašto ukjškąjį gyvenimą. Bet što šaulių vadą ir žymų 1928 
kpąšt.0 įąlątymų leidžiamoji m. sausio 11-15 d sukilirųo or- 
įstaiga-seimelis naujais įstaty- ganizatorių. Jis sau bendradar- 
maig nesirūpino. ,0 be jų M. biais.-direktorijos nariai^ pasi- 
IJeizgio diręĮctorijęs darbas to- kvietė atsargos pirlkininką 
liąu tęsti pasidarė neįmanoma. Grudzinską ir grąfą VJ. Z.ubo- 
M. Reizgio direktorija atsidu’- vą. Tai grynąi lietuviška direk- 
rė keblioje padėtyje. Nerasda-’torija, kurią su džiaugsmu su
mą kitos išeities, ši direktori- tinka neparsidavę Klaipėdos 
ja gruodžio 1 d. krašto gųber- ’ 
natoriui įteikė savo pasitrau
kimo raštą, 

i

Nauju Klaipėdos krašto di
rektorijas pirmininku guber- 
nąlorius pąąįcyrė Jurgį Bruve-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI

•

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

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 Tėti: Boulėvard 7820 
Namų Tel. prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6330 
' Rez. Hyde Park 3395 '

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

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

. . - ' ‘
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

NedėEomis pagal sutarti.

Phone Canal 0122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis Ir ąedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

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

Tel. £enwood 5107 
VALANDOJ:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo ,6 iki ‘ 8 yalandai vakare. 

Apart švė^tądlenio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,4157 ARCHER AVENUE 
Tęlelonas Virginia 0036 

Ofisų valandos nuo 2-4 .ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

A. Montvid, M. D.
Węst Tow,n .štate Bank Bldg.

2400 Weit Madison Street 
Vai. 1 iki’ 8 pd’i»jatų!'i‘6 iki ‘.8' vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A * ’M • • * “ <• •
’ Vi ’’ i' -■ ' r«

Dr, Pųlstifkis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield ' Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
TjeL jąemlock 6699

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

Š412 So. Cąmpbell Avė. 
Prospect 0469

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAŠ DjENTISTĄS N-RAY
4143 Archer ,av.. kapip. Franciscoav.

Pk. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nup 7 iki 9 
vąl., Nedęlibmis nuo 10 iki 12 

3313 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Incorporated

668
CRICĄGO. ILL. 1

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių' su firma tuo 

pačiu vardu)

Juozapas Eiidejkįs 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nabranguino 
Ląįdotįuvėse........Pašaukite............

Tel. Lafayątte 3572 
J. Liūlevičius 

GRABORIUS ’ IR 
BAJLSAMUOTOJĄS 
Pąthmauja Čnica- 
goje ir apieli tikėję 

Didelė ir graži' 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Tel. Cicero 2109ANTANAS F&KUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 Ęouth 49 O.

CICERO. ILL.

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJ AM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulauce Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop- 
* iįlK'""' 

J. F. EUDEIKIS r • •.
Laidotuvių Direkto- 
fįius pęr 30 Moty

4605-07 S. Hermitage 
Ąvenue

Simon M. Skudas 
. .. ■ ■ ■ 

flRAjąęĘJtyS ir PAL$ĄMUOTQJAS 
ir nebrangus

718 W. 18th St. 
Tek Monro® 8877

krašto gyventojai.
žinorųa, iy Jurgio Bruyejai- 

čio dir/ektorijai valdyiųo ęląrbąs 
nebup toks lengvas, ų,e$ ir jai 
reikės tęsti M. Reizgio direk- „„ 
torijos pradėtą paudingą kra-'gerovei.

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

Dentistas
<645 So. Ashland A ve

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Arteaian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ĮLL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
,Phone Boulevard 8,483

. ’■ ' / ■ I t J \».

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
33,35 So. Halsted SJ.

CHICAGO. ILL. ’

Anelja K. Jaru$z

LlUDNpJ VALANDO) PAŠAUKITE

J.JJagdonas
REP. 3100 

2506 £3 St.
arba

RADIS — A- 
PUL.4151

■10734 S. Michigan Ąye.

Lącjiayięh ir Simus 
LIETUVIS GąABpIMUS

TeL Ca"sKYRIUSarba 2616
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

TeL Cicero 6927
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što ekonominio ir politinio gy
venimo atstatymo darbą. Jau 
dabar galima spėti, kad ir nau
jąją! direktorijai smarkiai 
trukdys /seimelis. Tačiau* nau
jai direktorijai nėra ko bijo
ti, nes šio seimelio kadencija 
ateinančių metų pradžioje bai
giasi ir gegužio mėnesį įvyks 
nauji seimelio rinkimai.

Pasitraukusiai - M. Reizgio 
direktorijai padėkojo guberna
torius Noyakąę ir liėtuviškĮo- 
slos orgaąizącjjDs jos dide
lius darbus Klaipėdos krašto

Tsb.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir aktlSens.

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

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

Valandos nuo 10-^12 pietų ir 
ąuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park ,6755 ar Central 7^4

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. Vyto, nuo 2 iki 4 
VaL po piettf ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai djeną.
........ Phone MIDWAY 2880

. , ... , • 'i ' ■ ■ ■ * ' * *
Telefonas Yards 0994(

Dr. Mauriče Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dipną, 2 i,ki 3 po metų 

7 iki 8 vai. Nodėl. nuo 1.0 iki 1Ž
Rez. Telephone Rlazą 2£0p____

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rež. Tel. Drėkel 9191

Dr, A. A, Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 02 Sol Halsted St. 
~ arti 31 st Street. ' 

Valandos: 2—4, .7—į9 vai. vak Ne- 
dėliomis Ir šventadieniais 10—12 

diena ’

Physjcal Thęrapy 
and Midwife

.611)9 S. Albany
Hemlęck 9252

Patarnauju prie 
gimdymo papilio 
se ar ligoninėse, 
duodu ' m 
electjric reąt- 
meht ir magne- 
tic blankets ir f t.
Moterims ijr mer

ginoms ’ ’ patari
mai davaąai.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

W Lituąnbi Ayg 
Tel. Boulevard 4139

.Telefonas -Yards 1188

Stąnley P, Ma&ika
£rabprius ir 

Balzamuotojas
Modėrnjšfca Koplyčia Dovanai

3319 Litūanica Avenue
CHICAGO,'ILL. ’

6174

GRABORIUS
1646 West 46th St.

tfeL Boulevard 5§03 Ir8413
1327 So. 49th Ct

Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami j ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

Lietuvių Jaunimo 
Draugija pasiaiš

kina
šitas straipsnis yra rašomas 

visų lietuvių atydai; prašome 
visų, kurių širdyse dega lietu-I 
vybės liepsna, kurių krutinės 
šildo senos, garbingos tėvynės 
meilė, atydžiai jį 
ir artimo meilės dvasioje jį tei
sti. Jis yra apie Lietuvių Jau
nimo Draugijos gyvavimą, jos 
siekius, ir jos plėtojimąsi, ku
ris dabar randa kliūčių fana
tikų pavidale.

Nedaug daugiau kai metus 
laiko atgal keletas jaunuolių, 
sušaukti ir paraginti Vytauto 
Beliajaus, sukurė naują lietu
viui jaunimo draugiją, kurios 
idealas, virš visko, yra lietu
vybė. Jos siekiai yra išbudinti 
mieguistą jaunimą ir sukurti 
jo širdyje lietuvybės meilę, mo
kinti jį didžiuotis savo gimtą
ja kalba, jos garbinga, sena is-

Įtorija, ir jos galingus didvy
rius pasekti, ir 
ti kitiems kelti 
Amerikoje. Jos 
riai paeina iš 
frakcijų, ir dirba išvien dėlto, 
kad jaunimas supranta gerai, 
jog lietuviai dirbdami tik iš
vien, be jokio pavydo, be jo- 

• kio keršto, be jokio fanatišku- 
i ° nerik7itv’tdmo bei ivntagonizmo, gali savo 
1 ‘isiekį laimėti. Kiekvienas pripa-

|žinsite, kad jaunimas, veda- 
Imas šia mintimi, daugiau nu
veiks, negu senesnė karta sa
vo politikiniu varžymosi. Pa
sikalbėkite su savo sunumič 
bei dukterėmis, išklausinėkit? 
jaunuosius pažįstamus ir 
žinosite, kuria mintimi jie 
da tęsti savo tėvų darbą 
ar dirbdami išvien, ar su 
vydu, su liežuvavimais. Ka;p 
vienas jie atsakys “Išvien!”.

kelti, ir pade- 
lietuvių vardą 

dabartiniai na- 
visų lietuvių

SU

ką skaičių vakarėlių — sėk
mingai; ji parengė Chicagos 
lietuviams pirmutinę lietuviško 
meno, rankdarbių parodą — 
sėkmingai; ji buvo pakviesta 
Medinah Athletic Club pašok
ti ir padainuoti lietuviškai — 
sėkmingai;, ji išleido, vienų me
tų gyvavimui dar nesuėjus, 
knygą “Vaga”, kurioje teini 
angliški straipsniai jaunų lie
tuvių rašytojų; ji*sukėlė tiek 
kalbos, tiek nusistebėjimo, kad 
aet Lietuvoje prezidentas Sme 
tona jos darbu pasigerėjo it 
Draugija gavo pasveikinimus 
ir raginimą jos prakilnų dar
bą tęsti; ji plečiasi skubiai; 
Roseland’e skyrius jau įkur
tas; kitą mėnesį skyriai atsi
darys Brighton Parke ir Ke- 
noshoj. 
kliūtys, 
aiškinti 
prastų
kuriuose klausimuose.

“Kodėl tiek 
juk ir dvie

Bet štai kur randasi 
apie kurias norime 
visuomenei, kad ji 
Draugijos poziciją

pa
su 
kai

pa-

Vis sėkmingai...
Vienų metų bėgyje Lietuvių 

Jaunimo Draugija rengė gero-

GIRDĖSITE EUROPA SU

Atwater Kent 
RADIO

Tai yra geriausis ra
dio rinkoje.

Jusų seną radio pri
imsime už pirmą įmo- 
kejimą, o kilus leng
vais išmokėjimais po

*5.00
j mėnesį.

JOS. JOZA1TIS, Mgr.

CENTRAL
. DISTRICT 
FURNlTURĖ

Company
3621-23-25 South 
Halsted Street *54.90

CENTLIVRE IR FRITZ
BAČKOMIS IR REISAIS

CENTLIVRE BEER
TEMYK1TE!

“Ends the Quest for the Best 
From Fort Wayne, Indiana

FRITZ BREW

pasirinkite vieną iš šių vardų

miesto dalyse — nedaro skirtumo 
jūsų Tavern randasi.

Tai Fritz B?er 
From Frceport, Illinois

HOERBER’S “VITAMIN BEER” 
**The Breiv that’s Good for Yoti’’ 

Tai Chicagos alus ir tik bačkomis.
Reikalaudami

CENTLIVRE FRITZ HOERBER’S
Pristatome visose 

kur
Paveskite mums jusų užsakymus dėl vestuvių—balių

ir kitokių pokilių.
Centlivre pasirodo pirmą sykį Chicagoje — kurie 

busite šio alaus pirmutiniais koslumeriais?

Reikalaujame Distributorių ir Agentų

RITZ DISTRIBUTING
COMPANY

10411 SO. MICHIGAN AVĖ.
CHICAGO, ILL.

Ali Phoncs Pullman 9200 Ali Pliones Pullman 9200

Tuojaus po įkūrimo Bose 
land’o skyriaus gerai manau 
ti, bet to klausimo neapsvars
čiusi dvasiškija pradėjo šitaip 
gązdinti Roseland’o jaunimą, 
kuris drįso įstoti Draugijon: 
“čia bolševikų organizacija, 
kurios tikslas yra jaunimą ati
traukti nuo bažnyčios; p. Be- 
liajus (Draugijos Pirminin
kas) renka penkiolika centų 
mokesčius nuo narių ir taip 
pragyvenimą daro; neleisime 
jam čia įsisteigti — jei prieš- 
tarausit, nuo sakyklos parapi- 
jonams uždrausiu leisti savo 
vaikus jūsų draugijon įstoti, 
mes jau čia turime dvi jauni
mo organizacijas — kam reik 
trečios?”...

nanmš prakilniausių pasaulyje. Pa
siskolinant minčių iš Konsulo 
Antano Kalvaičio radio kalbos 
Gruodžio 23 d., užmirškime sa
vo kerštus, liaukimės viens ki
tą šmeižti šiais ateinančiais 
metais; lai politikinis varfp 
mąsis prapuola ir lai lietuviai 
gyvena viens kitam.

Formalis atidarymas
Roseland’e formalis atidary 

mas Lietuvių Jaunimo Draugi
jos Pirmo Skyriaus įvyks Sau 
šio 13 d., Dutch Hali, 233 W 
lllth St. Kviečiame visus at
silankyti ir persitikrinti, ka<( 
mes nei bolševikai, nei “raz- 
baininkai”. Pirmo Skyriaus su 
sirinkimai įvyksta kas pirma 
dienio vakarą p. Žlibinų na-

MES PASIUNČIAME PINIGUS f VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOM1S.

Draugiją, Rožancavos Draugi* 
ją, šv. Jono Draugiją, Blaivi- 
iin'kų Draugiją. Tretininkų 
Draugiją, ir gal kitų. Mums te
gul kas atsako 
aug draugijų -

jų užtektų; kam reikia dar tre
čios, ir ketvirtos, ir penktos?’ 

Fanatikas taip sau aiškina, 
draugija be dvasiško vado yra 
bolševikų draugija, kurios idea
las yra žmones atitraukti nuo 
bažnyčios. Vartodami to fana
tiko galvojimą, mes taip kal
bėtu mėm 
mus: Kun. 
sekmadienį 
kovoja už 
būvį, kalba 
to, kad jis 
man Thomas yra “bomas” dėl 
to, kad jis 'socialistas... prie.' linuose, adresu 10151 So. Statt 
tume ir kitų kvailų minčių, 3t. Apie atidarymą Brighton 

r> . . . Parko ir Kenoshos skyrių busBe baimes... x ->•rašoma vėliau.
Lietuvių Jaunimo Draugija Dėlei šio straipsnio ilgumo

be baimes tęs savo pradėtąjį gal dąugelis jo nepradės visai 
darbą ir prašo kiekvieno išma- | skaityti, 
naričio lietuvio paramos, 
bijokite leisti savo sūnūs 
dukteris įstoti draugijon, 
net ir raginkite juos tai 
ryti. Ji jūsų vaikus neatito
lins nuo bažnyčios, nuo nami
nių konvikcijų, nes ji tuo ne
sirūpina. Jos rūpestis yra su
organizuoti lietuvišką jauni
mą, kuris be pavydo, be poli- 
tikinio varžymosi, be keršto įt 
be šmeižto dirbtų lietuvių nau
dai Amerikoje, ir jame palai
kyti tą šventą tėvynės ir kal
bos meilę, kurią musų tėvai 
atsivežė į svetimą šalį; pa.ro- 

’ dyti svetimtaučiams, kad tarp 
lietuvių yra visokio talento, 
kad lietuvių istorija yra viena

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

apie kitus klaus;- 
Coughlin, kuris kas 
kalba per radio ir 
paprasto žmogaus 
“per kepurę” del
yrą kunigas; Nor

Prašome visų jūsų, 
Ne-1 kurie jį skaitėte, išsikirpti ir 
be: parodyti kaimynams. Ačiū, 
bet Jacųues Grandmesnil. 

da ------ --------------------------------

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

DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

PASKOLOMS DEL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

tEDERALSAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rąšt.

Mokom dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisą.
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Bažnyčios švente- 
nei susirinkimų nei 
rytais, kad katali- 
galėtų Mišių klau- 
žodžiu, šios dienos

pati dvasiškija, kuri ne
senai kas sekmadienio 
sakyklose keikė jauni- 
“Prakeiktas jaunimas.

S

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pooL
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Ne taip, kaip fanatikai 
pasakoja

Ar tai ne fanatiko kalba? 
Pirmiausiai, Lietuvių Jaunimo 
Draugija nėra bolševikų orga
nizacija, nei ji yra socialistų 
organizacija, nei laisvamanių, 
nei katalikų. Ji yra lietuvių 
jaunimo/’ organizacija, kurios 
idealas yra lietuvybe. Jos na
riai yra ir katalikai, ir socia
listai, ir laisvamaniai — bol
ševiko nei vieno. Draugija yra 
palanki kiekvienai f akcijai, ne
sipriešina nei vienai: advento 
bei gavėnios metu vakarą ne
rengia. — 
mis nelaiko 
parengimų 
kai nariai 
syti. Vienu
jaunimas supranta kur drau
gavimas baigiasi, ir fanatišku
mas prasideda.

Ta 
labai 
dieną 
mą:
Prapuolęs jaunimas! Be jokių 
ambicijų, ant kampų būriuose 
bomaūja, neinteresuojasi lietu
vių parengimais, lietuvių kal
ba... ir 1.1.” — ta pati dvasiš
kija dabar drąskosi ir karščiuo
jasi, kad atsirado grupė jau
nuolių, kuriuos nereik už no
sies nusitvėrus vadžiot, kad jie 
ką nuveiktų, bet savo noru 
pasišventė lietuviij labui. Ko
dėl taip daro? Ar ne iš pavy
do, iš baimės dėl savo silpnė
jančių organizacijų ?

“Kūdikiška kalba”
Kaltinimas, kad p. Beliajus 

daro pragyvenimą iš mokesčių 
narių sumokėtų yra tikrai kū
dikiška kalba. Vytautas Belia
jus yra be abejonės vienas iš 
geriausių lietuvių šokėjų Chi
cago j e, gal ir Amerikoje. Ne- 
bereikalo viena programų ren* 
gėja jo šokius patėmijo ir štai, 
ji finansuoja šokių koncertą 
Studebaker Theatre, kovo mė
nesyje. Bilietai šiam rengimui 
kainuoja nuo 83 centų iki 
$2.70. Visas šitas pasirodo, kad 

Į jo darbas yra šokimas, ir jo 
pragyvenimas.

Klausimui, “Mes turim čia 
dvi jaunimo organizacijas — 
kam reik trečios?” šiaip atsa
kome: Beveik kiekviena para
pija (kokis dvylika Chieagoje) 
turi šv. Onos Draugiją, šv. 
Antano Draugiją, Apaštalystės!

SS
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INSTITUTE 
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čevėrykų.

Parsiduoda po 50 centų savaitei.

t

&

HOOVER” dulkių valytojas, Hoo- 
ver factory gvarantuotas Didelė 
vertybė,

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

*21.95
Reikalinga kiekvienam namui, iš
valyti dulkes ir bakterijas.

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 ULČER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—-niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU HGQS, bloga atmintis, 
neurastenija."“,,
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš 
Vi cknncmai
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, A.rth- 
ritis, Neųritis, Augštas Kraujo. 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeiną 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrąd. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai, po piet.
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Radio, kuris pasiekia visas 
dalis svieto ir gauna gra

žias programas 
už 

$49.00

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

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

Gražus Midget
Pianai už

Budriko mo-
pianą skani-

*275
ir aukščiau

99.00

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

DYKAI.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav

3337 S. Halsted St.
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SKALBYKLOS 
namuose sučėdina laiką, 

drapanas ir sveikatą 

už 549.50 
Po $1.00 savaitei

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

■ ■ ' 1 1 ' 1 1 ' ' • t ' ’ •

JOS. F. BUDRIK, Ine.7
3417 SO. HALSTED STREET Tel. BOUlevard 8167
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S M yeat in Gunda .
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Ufsakymo kaina t
CMcagoje —* paltu:

Metams------------  |8.00
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PAVOJUS LIETUVAI

Mažiau kaip už trijų savaičių įvyks plebiscitas (vi
suotinas gyventojų balsavimas) Saar distrikte, kuris 
nito pasaulio karo yra Tautų Sąjungos protekcijoje. 
Gyventojai balsuos, ar tas kraštas turi grįžti prie Vo
kietijos, ar pasilikti Tautų Sąjungos globoje, ar dėtis 
prie Francijos.

Saar’o gyventojai yra beveik visi vokiečiai, todėl 
nėgali būti nė kalbos apie tai, kad jie balsuotų dėtis 
prie Francijos. Pasirinkimas jiems galės būti tiktai 
tarpe Vokietijos ir Tautų Sąjungos, ir vargiai galima 
abejoti, kad dauguma jų vieni iš “patriotizmo”, kiti 
papirkti — balsuos už grįžimą prie Vokietijos.

Kai Saar’o problema bus vienu ar kitu keliu likvi
duota, tai, Hitlerio valdžia sukoncentruos visas savo pa
stangas ties Klaipėda. Jau ir dabar “naciai” Mažojoje 
Lietuvoje yra labai veiklus. Jie tenai steigia slaptas sa
vo mokyklas, renka narius į ginkluotus savo burtas ir 
visomis jėgomis veda propagandą' prieš Lietuvą. Pini
gus šitam jų darbui parūpina Berlynas.

Bet tuo tarpu Vokietijos “naciai” dar negali išvys
tyti iki maksimumo savo energiją Klaipėdoje, nes juos 
slegia Saaro plebiscito debesys. Jiems butų baisus mo- 
ralis smūgis/ jeigu jie tą balsavimą pralaimėtų. Tačiau 
po sausio 13 dienos jų rankos bus liuosos. Tada Lietu
vai teks budėti.

Kaip tik dabar Klaipėdoje eina didelė hitlerininkų 
byla, kurioje teisiama 125 ašmens, priklausę dviem 
slaptom “nacių” organizacijom, kurių tikslas yra1 iš
šaukti ginkluotą sukilimą Klaipėdos krašte ir atplėšti1 
jį nuo Lietuvos. Kai kuriems teisiamųjų iškelta kaltini
mas ir dėl žmogžudystės (Jasučio nužudymo), ir jiems 
grasina mirties bausmė.

Ši byla dar’ labiaus sukiršins hitlerininkų neapykan
tą prieš Lietuvą. Tačiau jeigu Lietuva nesiimtų griež
tų priemonių prieš tuos sąmokslininkus, tai “naciai” 
Klaipėdoje padarytų perversmą, šitoje kėvojė tarp hit
lerininkų ir Lietuvos pirmieji yra užpuolikai, o Lietu
va ginasi1, ir mes manome, kad pasaulio simpatija yra 
Lietuvos- ptisėje.

 NAUJIENOS, CHčagO. ni.

Visi žino, kad per paskutinius 16 metų kapitalizmo 
šalyse buvo, ir tebėra, daug skurdo, žmonių kentėjimo, 
suirutės ir t. t; Bet sovietii Rusijoje tų blogumų buvo 
ir tebėra dar daugiau. Rusija pergyveno keletą metų 
pasibaisėtino pilietinio karo; Paskui ją ištiko neapsakb- 
mas badas. Vėliau ją ištiko, gal būt, dar baisesnė rykš
tė: Stalino “piatilietka” ir sodžiaus ūkio “kolektyvizaci
ja”, kurios pasėkoje Rusijos sodiečiai desperacijoje su
naikino apie trečdalį savo gyvulių, o patys tapo paversti 
valstybės vergais.

Kur žmonės turi mažiau maisto, negu Rusijoje?
Kurioje šalyje žmonės turi nlažiau teisių, negu Sta

lino despotijoje?
Jeigu Radekas nemeluotų, jeigu komunistai tikrai 

norėtų, kad žmonių masės pasaulyje palygintų bolševiz
mo tikrovę su tikrove kitose šalyse, tai sovietų Valdžia 
neslopintų spaudos ir žodžio laisvės, nedraustų užsienių 
laikraščių atstovams lankyti Sovietų Sąjungoje tas vie
tas, kurias jie nori (o ne tik tas, kurias parodo valdžios 
paskirti palydovai), ir laisvai apie jas rašyti.

Radekas giriasi “masinėmis” komunistų partijo
mis, Europoje, “su išsikristalizavusia programa, takti
ka ir organizacija”. O kažin kiek narių turi komunistų 
partija Anglijoje, jeigu ji sugebėjo visoje šalyje išrink
ti tik vieną' aldermaną viename mieste? *

Kalbėti gi apie “išsikristalizavusią” komunistų pro
gramą tuo laiku, kada pačioje Rusijoje komunistai ko
munistus skerdžia, tai — vieni juokai. \

Matant, kaip šiandie nusmukęs yra visame pasau
lyje komunistų judėjihias (juk per šešis su puse metus 
kominternas nedryso šaukti savo kongreso!), tenka 
manyti, kad jeigu sovietų Rusija butų įvelta į karą su 
bet kuria didesne valstybe, tai greičiausia žlugtų bol
ševizmas. Jisai yra toks pat “milžinas molinėmis kojo
mis”, kaip kad buvo nelemtos atminties carizmas.

TARP ŠTALlSiė TERORO 
AUKŲ

“Izvestija” praneša, kad tarp' 
ušaudytųjų Leningrade ir

-------------—---------------------- --------------------------

Maskvoje 66 asmenų, sąryšyje 
su Kirovo nužudymu, yra vie
na moteris — Zinaida Bulygina 
ir vienas lietuvis — Jurgis Kal
nėnas.

SVEIKATOS SKYRIUS
........    .      1 * * * ‘ > I ? V , Į > . r ■ ■ I <

. * , š| Skyrių Tvarko ir Priduri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ŽIEMOS LIGA

Rašo Dr. S. Biėžis, gydytojas ir 
chirurgas, Chicago, III.

žiemos metu visada daugiau 
žmonių serga, negu bilė kokiu 
kitu laikotarpiu. Kvėpavimo or
ganų įvairus 
esti praplitę. 
rasime, kurie 
žiemą, nėsirgę 
čiu, slogomis,
j imu ir panašiais nesveikumais. 
Vasarą panašių susirgimų pa
lyginimai kalbant visai mažai 
esti.

dažniausiai tęsiasi apie savaitę 
laiko, kame ligonis esti veik be
jėgis'. Taigi slaugės nuolatinė 
priežiūra yra būtina, o gydyto
jo profesionalės pagalbos svar-

bos negalima perdėti. Šitokiais 
svarbiais' atsitikimais mainyti 
gydytoją- daugiau kaip ndpto- 
tįnga, nes naujai pašauktas gy
dytojas nežino pirmesnės ligos 
eigos, nėigi kas buvo daronia, 
tai jam daugiau kaip sunku 
tinkaniai oriėhtuotife. šitokį’ per
maina tik ligoniui į nenaudą iš
eina. Reikia pasišaukti gydyto
jas, kuriuomi pasitiki ir jo lai
kytis iki pabaigos. Jei jam rei
kės pagalbos, tai jau jis pats 
(gydytojas) pašauks kitą į kon
sultaciją, kas duos daugiausia 
gerų pasėkų, nes, be kooperaci
jos, be pilno pasitikėjimo iš 
abiejų pusių nieko daug gero 
negalima atsiekti.

TUŠČIA PASAKA

“Nauj. Gadynė” kartoja sovietų žurnalisto Karlo 
Radeko pranašystę, kad, kilus naujam pasaulio karui, 
sūgriusiąs kapitalizmas ir laimėsiąs komunizmas. Ra- 
dekas parašė:

“Liaudies masės eis j šį karą, nuvargusios nuo 
taikos, kurią sudarė pokarinis kapitalizmas. Nu
varytos į karą, kurio baisumai pralenks visa; ką 
matė 1914-191'8 metų pasaulio karas, jei tik karas 
užsitęs, po pirmųjų pralaimėjimų masės pamatys 
tą pragarą, kurį davė jiems kapitalizmas. Jie pa
lygins kapitalistinę tikrovę su didžiosios socialisti
nės (? — “N.” Red.) valstybės tikrove. Kai masės 
stos prieš' katrą, prieš kapitalizmą, jos jau nebus 
banda; be vadų;

“Pątsaulftj karo metu už Rusijos sienų beveik 
bolsėvikų nebuvo. Per pirmąjį karą1 susikurusios 
komunistinės partijos buvo tik mažos grupelės, idė
jiškai ir Organizaciniai nesustiprėjusios.

“Dabar gi nėra tokios šalies Europoje, kur ko
munistai nebūtų parfij 
“N? Red.) kadrus 
talftika ir organizacija, ir geru patyriau. Tokios 
komunistų partijos yra ir Azijoje.

“Pradėjęs karą imperializmas rizikuotų savo 
galvą.”
Kad naujas didelis karias gali pastatyta į pavojų 

kapitalizmo gyvastį, tai tiesa. Beit kad is tb katro išeis 
pergalėtojais komunistai, tai1 didžiausia nesąmonė, ko
kią galima šiandie įsivaizduoti.

Radekas nori, kad žmonių masės palygintų “kapi
talistinę tikrovę”, susidariusią rezultate netikusios tai
kos, kuri buvo padaryta po pasaulio karo, su “didžio* 
stos socialistinės (?) valstybės”, t; y. sovietų Rusijos

Apžvalga
WINDSOR MIESTO GALVA — 

SOCIALISTAS

Kanados provincijos Ontario 
nuėstas Windsor išrinko savo 
mSru (burmistru) Cooperative 
Commonwealth Federation kan
didatą; George Bcnnett. Jisai 
gavo 1,714’ balsų daugiau už 
sekančios stipriausios • partijos 
(konservatorių) kandidatą.

Cooperative Commonvvealth 
Federation yra tokia pat parti
ja, kaip Anglijos Labor Party.

Windsor yra viena pramonin- 
giausiųjų miestų Kanadoje ir 
turi 65,000 gyventojų.

Be George Bennett’o, išrink
ta į miėšto tarybą Miss Olive j

kuri atėmė iš jų žemę ir gy
vulius ir varu suvarė juos į 
“kolchozus” (valdžios dvarus). 
Sovietų spauda vadina juos 
“kulokais” (buožėmis), — kaip 
kad ji visus kitus Stalino poli
tikos priešus vadina “baltagvar
diečiais”.

ŠVEDŲ SOCIALDEMOKRATU 
LAIKRAŠTIS UŽTARIA 

LIETUVĄ

susirgimai ypač 
Nedaug žmonių1 
išgyventų visą- 
kokiu nors šal- 
gerklės skaudo

AL. MARGERIS

BEDARBIO KŪČIOS IR KALĖDOS
(Tąsa)

Kaunių tėvas, nors ir labai 
stengėsi susikaupti maldoje, 
vis dėlto nenugalėjo savo smal
sumo ir nuolatos tai šen, tai

Rėikia kiekvienam aiškiai ži- įen dairėsi. Mage jo akis jau-

Jonės White, ir Cooperative 
Commonwealth federacijos kan
didate. Ji bus pirmutinė mote
ris, patekusi į Windsor miesto 
tarybą. Tos pačios partijos kan
didatė Mrs. C. Farąuarson iš
rinkta į švietimo tarybą.

KAIP RUSIJOS VALSTIEČIAI1 
“MYLI” SAVO VALDŽIĄ

“Liet, žinios” paduoda iš ofi- 
cialio sovietų laikraščio “Izvės- 
itija” Nr. 278 tokių žinių:

“Butuilino rajone (Gorkio 
srities) per paskutinius mė
nesius buožės sudegino dve
jus kolchozų gyvulių tvar
tus. Kaime, kuriame gimė ir 
š'ventikavo patriarchas Ti- i 
chonas, jie sudegino artelės 
‘Naujasis Būvis’ 73 namus, 
trijų kolchozo pirmininkų' 
namus ir mokytojo karvę. , 
Kolchozo pirmininko Safro- 
nbvb na'mį’ buožes sudegino 

' kifą dieną po rinkimų. Kor- ! 
: zttacs rąjbne buožės sudegi- 
! hb kolthbžo tvartą, čia per 
. viasarą buvo 163 gaisrai. Ka- 

diševo kaime buvo padegti 
namai, skirti rinkimo apylin- į 
kems.’ Didelį kaimą Drakinb 
terorizuoja du buožių tęi*o- ’ 
ristai BadamŠina's ir Amiro- 
vas. Jie su gauja iš penkių 
žmonių įsiveržė j kolchozo 
‘Kril Juldu^ valdybos bėtą 

■ ir, apsiginklhvę durklais, iš
vaikė valdybą ir miltinai pri
mule kolchbzininką Salėj e- 

. vą.”
Bolševikiškas žodis “kblchOž” 

yra padarytas iš “kollektivnbje 
čhožialdlVb” — kolėktyvis ūkis.

Iš aukščiaus paduotų pavyz- 
tfikrove. Mes manome, kad jeigu masės tokį palyginimą džių matome, kaip Rusijos uli- 

•••'*** ■ '*■** •-* • * ’'"•***“• '* v kilikai’ .keršija sdvlėhy vaMžiai,:

u
iti turinčia niasinius ( ? — 

su išsikristalizavusia programa,

p^durytyy taF jhar išėHų visai ne boEfevizma naudai.

„,z

i švedų socialdemokratų1 orga
nas “sociald'crtibk'raten” įdėjb 
visą eilę straipsnių apie vokie
čių “nacių” darbus Klaipėdoje. 
Tą straipsnių sėtiją pradėda
mas, vyriausias laikraščio re
daktorius. D. L Paulei rašė:

“Vokiečiai varo nuo Vienos 
iki Klaipėdos aršią ir įžūlią 
kovą prieš savo nepageidau
jamus, nors visai ramius kai
mynus. Kovos tikslas — pa
siplėšti svetimų žemių, o 
priemonės — teroras, žudy
nės, smurtas. Ka'ro da*r bijo
ma, nes jis baudžia mirtimi 
ir griuvėsiai^' ne vien užpul
tuosius, bet ir užpuolikUs. 
Geriau šiandien vokiečiams 
patinka ruošti sukiliihus. Su
kilimų ^’ie sieke Austrijoje ir 
Klaipėdoje.

“Nė baisiausios aukos na
ciams nieko nereiškia. Neu- 
manirikų (Neumann’o sekė- 
jų. — “N.” Red.> ir fCo? vi- 
kiečiai ne tik liėsbdfaUdė,' bet 

t dar jų žygius palaikyti' pa^ 
pi’rkinėjb vietos gyventojus 
ir valdininkus, verbavo juos* 

j į slaptas Neumanih* ir Šaš 
1 organizacijas, niblfinb juoš 

karo rankštos ir ginklavo, b 
šie niekino lietuvius ir jų kat- 

, bą, užpuldinėjo ramius gy-- 
; vėntoj lis, nelėndbnčiuš į jįU( 

bučių, terorizavo mbkyklų 
vaikus ir, pagaliau, suvaržė 
Lietuvos prekybą su Vokieti
ja? Tai vis Hitlerio skelbia
mai vokiečių ‘taikos noras’ 
ir jo ‘siekimai’; Nepakanka^ 

, mai, mityti, dar vokiečiai 
nusvilo ir nepakankahiai dar 
pasimokė iš savo nepavyku
sių avantiūrų. Jų jie gali dar 
suruošti, tik ar pavyks? Pa
saulis' jau per geraį pažįsta 
vokiečių ‘taikos’ skelbimo me
todus ir jų; tikslus.”
Svambu', kto briedį bs social

demokratai tai*p griežtai yra 
nusistatę* prieš Vbkiėtij6s naš
čius, nes sbcialldėmbllratai‘ 
dijoje turi savo rankose valdžiĄ.

šiandie yra Švedijosjų balsas 
balsas.

noti, kad žiemos sezonas yra 
nepalankus sveikatai ir todėl1 
musų privalumas turėtų būti 
tinkamai vaduotis, kad kuodau- 
giausia išvengus nelaukiamų1 
susirgimų. Priežasčių yra gana 
daug, tačiau svarbiausios bus 
sekamos: peršalimas, sudreki- 
mas, prastas vėdinimas gyvena
mų kambarių, kurie dažniausia 
esti peršįldyti, stoka tyro oro, 
stoka poilsio ir t. t. čia sumi
nėtos aplinkybės silpnina žmo
gaus naturales pajėgas, atspa
rumą, 
progą 
tokiai 
serga 
sąrą.

Laimė, kad dauguma šių su
sirgimų’ esti nedidelės svarbos, 
nes šaltis ar sloga, kad ir prie 
menkos priežiūros, į keletą die
nų savainiė; išnyksta. Tačiau 
kartas nuo karto laimė atsuka 
savo nugarą, kuomet dalykai 
ne tik surimtėja, bet dažnai 
baigiasi tragedija, čia kalbu 
apie plaučių* įdegimą, pnėumO- 
niją, kuri žiemos metu esti la- 
bAi paprasta viešnia, taip kad 
tūli ir vadina ją žiemos liga.

'Plaučių įdegimas visados lar 
bai rimta liga, nuo kurios mir
tingumas stebėtinai aukštas 
net ir prie idėalingihušibš prie
žiūros". 0‘ ką jhu bėkhlbėti kur 
tos priežiūros mažai afba visai 
jos nėra. Nito jos jauni ir su
jaugę krinta, o iš senelių tik la
bai retas kuris išeina; Kaip’ 
.rimta ši liga yra, taip nėra spe
cifiško vaisto' ją pašalinti. Už
tat jos gydyme, kas duotų ge
riausias pasėkas, turėtą* būti 
vyriausiai statoma apsisaugoji
mo prinėipas, ypač žiemą, ka
da ši li^a? daugiausia' vyrauja.

Tikriausias apsisaugojimo1 bū
das, tai Vengti viso to, kas neam
žina asmens pajėgas, jo atspa
rumą, kaip aukščiai suminėta; 
Stėngimašis užlaikyti shvd' svei
katą geriausiaYnė laipsny, yra 
Vienhs iš svambiausių laidų ap
sisaugoti nė tik nuo plaučių įde
gimo, bet ir nuo daugel kitų li
gų. Į tai reikia ypatingos do
mės kreipti žiemoš' mėtų, kada 
aplinkybės’ nėra palankios svei
katingumai;

Yra n'edve jojančiai patirta; 
kad taip vadinamas’ Šaltis’, Slo
gos- ir šiaip jau tūrytbn¥ men
ki sunegalėjiniai gana dažnai 
esti* pi^mtakunais 
plaučių įdėgimd ligos. Užtat! 
tais, kad ir iš paviršiaus atro
dančiais’ metikais; sįfgtifta^i- 
mais reikia? ne jūdkalb sUšidb- 
Ptetii im itinltoiai' gydyti^ nes 
kitaip gali’ reikšti’ pneįimėPiją. 
'Labai teisinga patarlė sako; kad 
ir menkas kupstas pa^ėrčia' di«- 
dalį vežimu.

susirgimo’ atsitikime šia liga, 
OpPs' spėcifiŠkų Vaistų kol1 kas

kas suteikia labai gerų 
įsigalėti vienokiai ar ki- 
ligai. Štai dėl ko žmonės 
žiemą daugiau, negu va

nos, gražios, dailiai apsirengę 
panelės ir ponios. Patiko jam 
ir ponaičiai su ponais, kurie 
dėvėjo švarius rubus ir žiban
čius, kaip ponių sabalihiai ap
siaustai, pusbačius. Glostė jo 
išvargusį kūną gerai įšildytas, 
minkštas bažnyčios oras. Sol
dino jo širdį, kėlė sielą mis
tiška muzika. O kai jis pažiu
rėjo į aukštus, žydrius bažny
čios lubų skliautus, tai gyvai 
atsistojo prieš jo akis tikra 
dangaus palube.

Ir nejuto jis, kaip per ilgai 
čia užsisėdę j d, saldžiose misti
kos svajonėse i

kietos, sugedusios žąsies atsi
valgyti !

. Ha^ha-ha, ho-ho-ho!
, Matai, sveikas aš esu tik
ras, nuogas gyvenimas ir to
dėl tik teisybę tesakau. Baž
nyčioje tu nematei: tikrojo gy
venimo, o tiktai monų šilkuo
se įvyniotąjį ir svaigiais kody
lais egzaltuotąjį gyvenimą. Tu. 
sveikas, tuose šilkuose įsipai
niojai,' pažadų smilkalais pa- 
svaigai ir nugriuvai Šaligatvyj, 
kruvinai prasimušdamas gal- 
vąl

Ha-ha-ha, Ho-lio-hbl
1 Aš esu tikras, nuogas, gy
venimiškas gyvenimas ir tik 
tiesą, gryną tiesą tesakau. Tu 
bažnyčioje buvai pasikėlęs ša- 
yo lengvatike galva j dangaus 
palubes, bet galingasai pilvhs 
nutraukė tavė žemėn ir vedė,

svajonėse skbndėdamaa. kaip išalkusį šunyty prie keį>- 
kaip maloniame sapnė; Ir bu- tos žąsies. Tii buvai išalkis, 
riji tėbėsapnavęs, jėigū nė kifr 
nigas' sū skardine dėžė, priė 
ilgo, kaip geras grėbliakotis, 
smaigo pritvirtinta. Suskambė
jo jo panosėje skardinė sų pi- 
nigais, jis grybšt, pagryBlf už 
kišenių^ o ten ne prakeikto 
riento! Tuoj atsipeikėjo žmo
gus tikru savo gyvenimtri ir 
Nusileido iš dangaus palubės į 
žemę, ir išlėkė cukrine mistika 
iš jo ^sielos, ir pamatė save 
vargdienio skuduruose, ir at
siminė, kad reikia eiti namo 
bulVių tyrės krinti, o savo 
skrandžio troškimus kepta žą
simi* apnialšnlti;

Išbėgo iš bažnyčios ir, visus 
savo pajėgumas krūVbh sukab
inęs, spaudė kojas, kad neišsi
žergtą ant liedo* it atsilaikytų 
prieš aštrią pūgą, švyčiojo pli
komis rankomis, speigo jau su-' t 
'kandžiotoiniS; graibydūmasis 
lygsvaros, tarytumei stulpo. 
iPuikiai nušlifuotas įėdas pa
leido nuo žemės abidvi jo ko
jas ir jis išsitiesė visti savo 
kūno ilgumu kietame šaligat-* 
yyj, kruvinai prašikufddmaš 
įalvą.'

Ir vietoje saldžios mistikos: 
■įydriį; kaip dtaisiį rukai, baž
nyčios palubių; paaUkSiVotų iri 
puikiai iliumiitbotų altorių; 
'magiškų, kodyklų rukubsė klh- 
■jbjahČiiį’, ceremoriijį; ir slap- 
pngos, į dangų' kėllančioš mu- 
'zikos, ~ sugriovė Kaunių ta- 
[rio ausyse aštri, tranki tikrojo 
gyvenimo muzika štai kokiais 
tonais:-

— iiį-m h^hbtM žtab- 
geli nMfeai'! Ėokšaf ihbhjta- 
talis tėra tavo galvos pajėgu
mas, palyginti šb galingu ta- 
$o pilvo pajėgumu; Tavo leng
va galvelė plazdena, kaip fė
ja, mistiko sparnais' dahfca*pb' 
palubėse ... tave suniinKŠtė- 
jhsP širdis dŽta&a'u$ė< siidle’vin- 
ĮtO; mago.
~ ’mdh’ATs ...
yo susisukęs kunas> svaigsta 
nuo pažadų stailkalų* ... ir štai 
kur tu, svėikaŠ,’ dabhr esi: kie
toje šaligatvio- lovoje, kui’ 
žiaudrus vėjas žhnibd tik sfcu- 

daf nėra/ tačihu li$6iiii duridš- tėapdchgtą. taV6f kuhą’, 
. gydytojo nuolatine'o snfega's sugeria: Itriaują ... 

r Kelk,. sveikas; ir eik namo

sugriovė Kaunių tar

fiziškai išsigyvenęs, nusilpęs, o 
žihėti nežinojai, kad bažnyčia 
tik sočius’ pasbtina; tik stip
rius pastiprina; tik laimingus 
efektingai pajaimina, tik tuf-) 

;tingus dar labiau praturtina., 
riah reikėjo sėdėti namie ii* 
padėti savo' ŽiAPnŠ? kalėdų pįČ- 
!tus' ruošti: Butmh nepavėlU- 
j.vęs bulvės* sUtrihfi ir butum 
galvos neprasimušęs. Kelkis, 
sveikas, kelkis. Bulvės jau iš
virė i^M laukia\ tavęs trinamos.

Ha-ha-ha, ho-ho-ho!
Kaimiiį tėvas pasigraįbihėjb 

ishiegje', pasibarė su1 slMžitf lė- 
dli1 iri pagaliau; kMsii&’jb1 sa
vęs, kas čia galėjo kalbėti į 
jį, kad* ąpiihkūi ničnieko 
simato? kas tas tikras, nuogar 
:sis, gyvenimiškas gyvenimai 
kas tas ha^ha-ha, ho-ho-hpį 
Jis, mat, nesusivokė, kad Ini- 
vo nelėkęs' sąmonės ir kalbejb 
tikfaT jb pasąmbnyš, kaip per 
:sApn^.

Atsistojo žmogelis ir slidinė
damas, krypuliuodamas šiaip 
taip parklipitavo 
skaudančia galva.

Vėjas jį įbloškė pro duris, 
o jis pats bfaVikė nušalUsimš 
nagais šiiTėgą nuo 
malu1. , 

1 — Ar nesakiau,, 
biiš, ar nėsukiaVi? 5hetoj padė
jęs ihan pietus ruošti, bažny
čioj kėlias Valandas iškvaufe- 

Sė' tau i) uodas bulvių
Sutrinku

; — Duok
Man galva skauda, žiūrėk, kas 
Čia

namo sči

pro durlsj.

savo skar-

kad taip

vaikams, motini

rimtosios

suprask*, kunigo,

. kraujas?.
A> kvailą ir bhžnyčfdj 

.moša;
‘ — Nė1, moiih, ne b^žnyčioT. 
.šaligatvyj paslydau ir...
į- — Ir reikėjo, matai, išalkM 
šiam, nusilpusiam, tokioje pb* 
goję PažnyČibh ėiti. Te, trint 
'bulves, o galvą paskui aprišita 
MaiW jau tryš mėnesiai ka^ 
pramušta, o kas riša? TriO 
•bulves,’ sakau'!
, — Motin, liaukis su. tom bul
vėm. Su kuo gi aš jas trinsitf? 
Nei1 nfeiiturib, itai nlėkė nfetiii 
rime.

(Biis\ daugiau^

jimasir F;
priežiūra lafetai dažnai sulbšia GARSiNKHtS
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“Naujienos” Basket 
bąli Tournament

.  . .— 
Mažeika’s Acęs Jįeep Their Lead By 
Tropneing Belskis Boosters 23 to 7

see

(.ęon’t f^om yesterday’s issue)
It looks likę the Stanley P. 

Mažeijka’s will be one of the 
teams to go into the semi-fin^l 
round. The team has not lošt 
a game and is tied with tl^e 
Buląw’s for Ist place. Led by 
“Benny” Budrįck aųd E. Jesep 
they had little difficulty in 
beaŲflg the Belskis.

The boys looked very niqe 
with their new uniforms bear- 
ing the name of Mažeika’s 
Undertakers. Probably that 
was the reason for their won- 
derful playing.

The Belskis Improving 
Right Along

As the tournament progress- 
es the Belskis’ also progresu 
in their playing. boys haye 
improved considerably since 
their first g^une. They haye 
added a few new men and with 
some more practice they ought 
to have a very fine team. Bel
skis, Vitkus and Raginis play- 
ed ' a fine game būt ' tlįey 
werep*t gbpd ęnough to štoo 
those Mažeika’s. DON’T GET 
DISGQUĘAGED flOYS. £EEP 
RĮ.GHT ON ijRYINp.

J. F. Ęudeikis Blue
Rjbbon Boosters 
Ėasily Overcome 
Tf^efėefsĄ, 

» MIP
-The J. F.’S had little dif

ficulty i n troųncjŲg the Sleep- 
ers. ’JThe sniooth work of those 
boys was just tęo much for 
the Slęepei s. 

;; į » ■ t • ■ *

Tony Lauraitis, a well known 
star jįį the Ę. C? Jįęague and 
one of the s tars of the Blue 
Ribbon Boosters was out of 
the Rne-up lašt Sunday, dųe 
to a wrąnched back tįiat he 
got while playing at White 
Giiy. When asked how he f ei t 
about jt he replied, “I,t’s the 
breaks of the game and oni 
mušt learn how ,to take it. I

ę^e Qf it dgd w.e hope to 
yotų in the line-^p ąe^t Sun
day. Gonrad w5as a populav 
figijire with th,e spęctątors Avith 
bis fine and acc(urate shoot- 
įag. Gonrad mąde Į1 points to 
pręye to ilie cro^vd that he 
could štili play that fine oid 
gan^e. Getting to be a little 
more vĮdęr than the ręst of 
his feUow matės he can stUl 
shoyv those youpgst,ers up.

Sleepers Rresent Ą 
Wonderful Ch&er* 

■ing Section
W,ell, tjlie Sleepers got beat- 

(en, būt \ve have tę give them 
crędit fęr their wonderful 
chęermg section. WoW! If any- 
body is looking for a few 
“bar^ers”, they can find ex- 
cellent men by applying for 
them from the Sleepers. SEE 
YOU NEXT SUNDAY, SLEEP
ERS AND BARKERS

J HOPE THAT’ EVERY- 
BODY HAD A VERY MERRY 
CHRISTMAS AND MAY I SEE 
YOU ALL AT NEXT SUN- 
DAY’S GAMĖS.
» . ■ t • *

J. J. Žukas.

Ipullover, or with his hands?’ 
^Vhich was it?

The Imps footbąll team was 
well represented — of which 
the president is a member of 
Birute!

Bridgeport, Town of lake, 
Marąuette Park and Ghicago 
in general was represented. 
Bravo L. Y. S.!

But wait! Wait till Birutė 
rups another affair. 1*11 really 
have something to ivrite about. 
Jf I don’t, somebody will step 
on my neck.

Thats the troublc with being 
a coj.unmist. You’ye got to 
write! Write whether you 
feel likę it or whetj\ey — 
well ... ,

Happy Ncw Year folks. 
Chief.

P.S. Don’t forged Thursday!

PIRMYN
SHARPS and FLATS

BIRUTEA

VVcjŲ, Jiow ąre you’n how 
did you fare over Christmas? 
I hope Santa Glaus (alias 
Mani, Pa, and relalives) was 
good lę all of you. Now that 
.Christmas is off your minds, 
how about coming to rehear- 
sal for the ląst tinie this year 
— ’Thursday, Dec. Ž7, 1934.

Was there a rchearsal held 
lašt Thursdąy or did some 
people stumhle in by accideųt? 
Fm ashamed of you members 
w/h,o are afraid of snow ąnd 
crisp, invigoraling Ąveather. 
How do expeet ,to liye to be 
10.0 years old? You re no t 
going to freteze and br.eak i n 
two. Čqiųc down cven if you 
have to charter ą plane and- 
ah-charge it to the N. R. A.

Al le.ąst Sic,v c >v.as Ihere, — 
goęd ole Steye! Ąp.d Ą1 — he 
nią^c įt as usual. A^d ą fe^y 
oi the st^u.t-heartęd ąųd 
stout-limbed girls ,were thęre.

A few of the Birute members 
vlere seen a t t he L. Y. $.• 
Spląsh party Ijeld a t the p-ool 
of the scrunipfioųs Mcdinah 
lašt Saturday. People from 
all yvą^s of Wre 
And Bruno Bruknis grobhed

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ĄLfABET® TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams negalite susirasti ko jięšliot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, 
susirasti, kur galima nusipirkti jvairių paprastų ir nepaprastų ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei- 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpanėių ėia skelbimų gu tik jų bus gedima gauti. 7” *..... ' ..... . ’ I*5W '

AKIS
ANGLIS! Tūkstančiai’ namų' var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
pięąir anglis—-Garantuotas svarumas 
ir šiluma? Screfcfiing — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lumn arba egg — 
$6-00.
' ’ NORTHERN COAL CO„

3 telęfonai
Republic 0600 — Lavndale 7366 — 
į ‘ Merrimac 2524?

AKORDIONAI
’ ĄCCORDIONS '

, saxo- 
bubinų 

kainos.

pyie Sąngąmoft

ARORDIONA1 IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertes su skfy- $f* Efi 
pi# ir smičium tik R"?*” 

KoTPetiii;'thnpPbttii, klarin ' ’ -----
fonai, trombonai, .bubinai 
orietaisai” 60% žeminus I.

914 Maxwell st,

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Stprpi §aąh k KojttbJ- 
n&cljbs, Duris, Lentos. Roofing ir 
Asbestus — Sidingir Virtuvių /šfepds

PLAUKU DAŽAI 
HAIR COLOR
ii w A

....... .... ŽILUPLAUKAI--------- - 
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, nenpąinys jusu 
plaukų spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gąusite vąįstynęsę,’ deprartamentinėsfe 
krautuvėse arba rašykite TTilNKOLU 
NE LABORATORIES,' 4Ž40 Armi- 
tage Avė., Chicago. y.ęl, BĘLąionl 
1370. Kaina $1.25, 'per paštą $1.35.’

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS BOILERS

'RADIATORIAI IR BOILERIAI'’ 
s Kainos dabar numažintos

25 IKI '.35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. ' Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAlZ PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 ,W. Division St.
“Įtampas Mafsh'field

A New Years Evc ąpproa- 
ches! Whcre are you going 
tę> spend it? Are yoti pasiti- 
vely ccrtain you are going to 
lavc a good time? Will you 
je with all your friends? If 
you can’t answer ai! those 
guestions in the affirniative, 
(hen you’rc not coming to the 
Neiv ' Years Eve Party to be 
given by the Pirmyn Choras. 
If not, why not? Don’t you 
know there is to be dancing to 
the meĮo.djes of .the Slephens 
Rcvercls orchestra, a buffet 
suppcr, ainateiu’ en.tertain- 
ment, fre.e favors, confetti, 
s t.rcamers, h orus, an d e very- 
tliing pccessary ,to usher the 
Ne>v Year in, in the proper 
and ąccepl.ed boįsjerous fąsh- 
ion. Įf you didu’t know here- 
tofore, yo,u know now. It’s to 
be at the Hollyvvtood Ipn at 
43rd ant Western ąvcnųe, ąnd 
we wan.t y,9,d all to cpmc 
b^cĄ^se wc į.po>v you’ll have 
a"“snv.cH” time. ivr

R A IMT ’PTir/lFRT A T
BAR FIXTURĖS ‘ ■ * ' .•*

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams“ 'fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai. 
CHICĄCO CAMNET & MILL CO.

3012 Archer Avė. Lafąyette 1235

JBAJtAMS ĘIKČĘRIAI 
Žemiausiomis K^ngmįs Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
i.reng(įmai restoranams- 
.'...Priimsime jūsų Senus fikčęrįus už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE C.O. 
1140-42-44 Bluė Island Aye. 

netoli Roošėvelt;' Rd. tet Monroė 4078

can take it”. MfeŪ, Toju y, tajęe .tlic Ųck$$ ^vjfh a tejTycJOth

Alice Dayidonis sportįjįg ąn 
enęrino.us “rock” ęn the .third 
finger of her left hajid; the 
lųcky ųiąn is Sięmley Miller — 
another conųucsl for the 
JJilĮer fąmily. Ho.w sęon c.an 
wc cxpect an announcement 
of a third, George? . . Onuks 
Skever back with us after her 
long iljness following a n ap- 
p'eDdix op.eration — thank you 
for your “thank — you” ėard 
. . . Felix Budrick štili a big 
Ayeąk in the knees after a 
tę.uch of 3 the grippe; — or is 
it Bųdrik? ... Aldona Waliu- 
lįs, ę.ur bloii.de secretary, is 
another stay-ąHiouie^f.or-a- 
wĮiilę-er hecąąąę o.f an tonsil- 
įectopiy peųforined l.as.t Moų- 
dąy — (į^orįįįę Sįep^ens with 
fotų’ reĮiearsajis pf Įps o^vii a 
įy,epk» cppijng do,wn ip hęjp 
ųs yvith pųr ųpe^eįta — tlją.nks 
. . . AĮ Stųpar has ęccęjpplį- 
sh.cd spnietlĮįng yve’ye ąjjyay? 
Ųiought ipippssibAe fęr ppyope

n,ja^ »riv f

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

TeĮęphęne
Sąlujtajras Bilteris yrą populiąr^s ijetuyjškąs 

’ .vaistas nuo .vidurių suųegalčjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geliamas su degtine arba 
.vienas. 
g°se . 
tarąs Bitter.

Galima gauti visose lietuviškose įstai- 
Taverns. Visuomet reikalaukite Šąlu-

■?

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖŠ

Čia 
susirasit
• M • f «

ko
tik
jum* ręikįa 

JUBILĖRIJA 
' ‘ JEWEi.RY 1

RAKANDŲ Bargenai1
i FURNITURE BARGAINS '

KABS JE\yEL^Y & MUSIC STORE 
4216 Arėher'Ave. ' Lkfiyette 8Š17 
Mdter. ir vyr. rank. laikrodėliai ,$2.75 
ir augšč. Parker foųntain plunksnos 
Setttš $1.95 it augšč. Akordionaf, 
smuikos, ^ gitaros, .muzika. 

KAILIAI
' FURS

* *Uju

VLADISLOVAS SHURNA '
* ' * ‘

Persiskyrė su šiuo pąsaųliu 
HT dl£h'a gruodžio m^i. 1933 ) 
m., sulaukės 42 metų anyžiaus, , 
gimęs Lietuvoj, ‘slūkonių' kiti
me, .Smilgių parapijoj, Panevė- 
žio fvpslęy

Paliko didęliamę nuliūdime 
moterį Anastaziją, sūnų VIa- j 
diglovą, daug giniinių ir P?žis-1 
tuniu ’ f *1.

Liūdnai atminčiai musu Į>rąn- 
gaus vyro it tėvelio* kviečiame 
visbs gimines, draugus ir" pa
žįstamus ątsiląnkyti i namus 
po ' ūūm. 3149 įSo. Hal^tėcf St 
Mes Tave Musų brarigiausis vy-

fyąsųgriši, Abąt mes ąnkščiaus 
fąr veliąųs ,pps jTaye ateisime.

muš ąt^ųiįmtj
Nuliude lieka

’ * • ■ I'-

Anastazija Shurna ir 
gynųs yĮądiąloyąs.

, m . ^1 , ................. .  „ 1 ii............ i,, n, į.......

to do Ibis year: he got a job, 
or maybe it >vould be more 
correct to say, he obtined a 
pOĮsftjpp . . . J)jd you jtpow 
Peter Shįmįaitįs c$ąręjąs ą jrdb* 
bit’s tai! aroupd with hiin for 
good-luc'k . . . ^Vhat has hap- 
pencd to the tenor section of 
tlie choras? It seemęd sadly 
depleted Ąyhcii we chanced to 
glance that ^ay lašt, — how 
about all of you showing up 
this Friday. (You’rc no excep- 
tipn Al, or ypų, Fęlix.j . , . 
Johnny Pikciunąs is the leąd 
of a play to-be given by the 
Drama tie Club of Kelly High 
— the dramatic inslructor tobk 
“box — office appeal” into 
con$ideration,( ,we’ll wager . . .

Tickcits ąre now 011 sale for 
the gi’.eate&t comic opera ever 
producęd by any Lithuahian 
group ęr chorus,, “The Bells 
of Garųešyjllo” ir “The .Gliimes 
of ^ąr^ąndy”, -The iniiial 
pęrforin.ąųce is to be a.t the 
^okol ĮĮąjlh at 24,1h ąnd Kedzie 
avė., on January 27,tji- As 
usiiąj, tiękę^s in gdytilice .are

AliMi^igh it is too latę to 
.wįsĮi yęų (a Mąjry .Cliriatmas, 
•it if^ų’t tęp latę jo yvish .each 
ą;id cyęry .ęųe Hąppy and 
pįo&p^o.ųs įtfęyv Y.eąr o,n 
bejialf of Mr. i?ttępb.cųs, the 
pivrnyą' cĮ^ųis a.n,d

Tite fįpchess.

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailihlai..........  $45
ir augšč................................. .
Kailinės mųftos QQ
ir augšč. ................ *' W«VW
Kailiniai valomi, taisomi, persiuvą; 
,mi ir naujai' pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
Ų. ĄDLERJBLUM — KURS 

įsteigta 1906 metais
6510 S. Halšfed 1 Normai 5150 «***————■Mi——X—— I M. I I ■.III. I. ... •

KNYGOS
BOOKS '

” Senų ir nadjų lidtuvišką knygų

Suvienytu

itall

ROSELANR—' Gr,^Įp 
dieną ąėselanįe jvyfip ^vieny-l 
t.0 Li^.vių
KĮubo priešmętinis
■»¥• ,Ka<!ąug.i ,^ei
B. Pę.yku^ nei vice-pirmininkąs 
S. Čiužehs iš priežasties ligos 
negalėjo atsila^ikyti, tai P. (Gar-i 
ček vede suslęi^yįną ir išdavė 
žingeidų raportą apie klubo 
augipią. .Pąsjrod.ė, ką<J kj$>as 
p?*^? r° sW®niw

400 lįarilĮ; ®at 
sirinkimę prisirašę dar 15 na-

’/f d l * ( r •

pagaminta, bet, kadangi šiame 
susirinkime ręikęjo Tiiikti vak 
dybą, tai konstitucijos svarsty- 
mas ir priėmimas buvo atidėtas v-KAf}',---Cmetiniam susinnkmjui.

’ At'' Kumskis jiaąiškino, kad 
jo sumanyta “ Lietuvių Demo-

r

|S

J"11 1 ■ .......—"?■ ■" !'"»! 1 '( ■ 1 1 11 ' ' "

kratų Įyįa dar nėra pilnai su- 
organizuota. •K »*

Ą. Jocius aave sumanymą, 
kad Klubas pasiųstų šio dist- 
riito senątoripi ir kųn^resmj- 
nui, o taipgi kongresmanui ai 
large reikalavimą priimti at
einančio j kongreso ąesijdj ąęcią- 
les apdrąudos bilių ir nepasi
duoti reakcionieriams, kurie 
yra priešingi prezidento Roose- 
velto geriems darbams. Advo
katas J. P. Wąitches paręmč 
sumanymą ir jis buvo vienbal
siai priimtas. Pildomoji ir po
litine komisija įgaliota para
dyti laiškus šituo'reikalu.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
.s<j»1£,s Jysos, kii- 

riąme kviečiama, kad klubas 
prisidėtų su atstovais ir pini
gais prie socialūs ąpdraudo.s r^į-i 
kalavimo. Tai A. Jęciijj 
kalboj labai aiškiai nušvietė to
kios komunistų darbuotęs tiks
lą ir kenksmingumą? Laiškais 
tapo atmestas be syąrstymo.

Valdybon 1935 pietaus tąpo 
išrinkti sekami asrnęnys:

Pirmininku: Bryno Petkus 
senasis),

T Vicę-Pirm.: Paul Garček, 
II Vice-Pirm.: Mikneviciųs, 
Užrašų rašt.: V. Kr;šj;opaitis, 
Finansų ra^t.: V? Petkuj 
iždininkų: Julius Strumilas, 
Iždo glob. : Ąjėx Dygias ).r 

M. Camblaus,
'Mar&lka: A. ^Draugelis.
Korespondentu: Ą. Jociu?, 
•Egzekutyye arba pditiko? 

•komisija: J. Pociūnas, adv/J. 
P. Waitches ir Zig. Kajįs. ta 
komisija pus kartu ir pjlietybps 
komisija. ’

*Tąipgi buvę išrinkta knygų 
patikrinimo komisija.

Raštininkams nutartą pakel
ti aigas f pirmam , iki $12, ant
ram'iki’ $6. '

Nadiai turi nepamiršti, kad 
metinis sųsirinkimąs : pąs sąp- 
W pa^kytįblį4 ąptrą-
4įepi ,(2.Q d.).

' -—Senas Antanas.

* W. SCHAULĘR’S ST.ORĄGE ' 
4644 N. Western Avė. “ 

Detalio’ rakandu skyrids. $450 varto
ms tikras Kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji ’ kiniški kaurai rTpo $15,'$25, 

_ $35 ir $350. 10 daik. Vąlg. kamb.
šęt. $98. Mpdern. 3 d .miegkamb. se- 

į tas $98. Panor sėt. $25-^-$46. Cas^ 
j fa į&tnųk. VAkąrąis iki 9, nęd. iki 4.

KALĖDOJ PASlŲLYąiAS 
Speciališ’išpardavim&š tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbam parlor .setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir atigšč. Su- 
taisoin parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KUMA3 ir JOE KAZIK
- ' ' Savininkai
ARCHER AVĖ. ^ŲRNITURE CO. 
4140 Afcher Avė.- Lafayettė 3516

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

‘ ” (Naudihgi daiktai Kalėdoms) 
MIDVVAY FIREPROOF STORAGE 
6139 .Cottpge Gręyę Aye. Chicago.

STORAGE RAKANDŲ * BARGENAI 
$200 importūoti kaurai $25.00 
$300 kaurai-.........................   $35.00
Parlor, miegkambario ar val-^ ' 
gąmpjo kąmb., rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedalioj.
RAPP'STORAGE

5746 So. Ąshland Avė._____

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

• • « t ' \ t •

GENERAL RADJO JST.ORĘ 
3856 Archer Aye.

•Lietuviai ‘' Radio Yechnlkai-inžinieriai 
sųtaišys jąsu bile kokf .Rą{tto ųlglftu 
ir geriau hęgu kiti, šaukit Laf, 6195

■■■ į   II I III— | ■  

Laiškai ątė ję i Naųr 
jieną ofisą

‘ AR JUS TURITE BUPTURĄ
Jęigy .taip, ,tai atsilankykite ir 

iries pritaikysime jums nrasU'* spe
cialiai'padarytąd ir žą.
Single ...............$3 | Double ........ $7

' ■'* Musų kainos yra žemos 
Esame šiame bizny jau 40 metų 

T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cėrniak Road * v 
•Kampas Sawyer AW.

STOGAI
ROOFING

t * • ’ A »

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo.? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti/ Mes 
taipgi darome visokį blėkorystėg 
dairią.

3216 So. Halsted Street.
’ r Tp.I?~ VICtprv 4965/

’< gALi ' 1 9 * * ' ‘ •*--» — - - •*

Sviestas — Wholesale
PUTTER — WHOLESALE

gRNSTĘĮR BROS
IŠDIBĖJAI VPURITY” 

^'SVJJSSTO'
2303 W. Cerihak Road

’ Chicago.’ * ’
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas * susūkamūs ‘ kas
dien. Pirkite šviežią “Purity” svie
sta ' kasdien. Parduodame tiktai 
vvholesale. ‘ Taipgi kiaušinius ir“ sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te- 
efonu.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES '

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

Marshall Sąuare Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilna Pątarnavima 
2617-19-21 Vest CelmalT Rd.

<TABA-KjO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX~lK>BJr," Ifrip'."TūHCTabakas 
ir gilzat, 1728 Šd. Halsted St

01

rw

Garsinkites “N-nose

John ĄCjląms 
Jqs. Beleckas 
H. Br^edįs 
/oc gąĮkis
O. čęsnayi^ipte 
Pranei Dambrauskienei 
Mr. J. Degutis
J. Grigai 
.Clara X. .Gillette 
Mr. .Gechlųs 
Aųtoni Gat,aweckj 
Aųtąiiąs Yąnušas 
jM^r^d Męs. Joe Kepalas 
Jolyi Kussąs *
John Latonas
A. XolQxęnAcius 

y.ictor ^oikids
Mary Paulinskis 
Pet^r jRriyickus 
My. jPę.trąpskis 
Vincent Rukštalis

‘Smpnoiis 
F. Spidan 
Ago|a ^ilcikiute 
$Ets.j §ią,vras
P. W. Urban

AHen F. Wagner 
W. WHUnas ‘ ' 
John Ząlatprius.

" * *• •*

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu- 

rępo^s. Kam jie priklauso, te- 
gul nueiną į yyriąusjjį paštą 
(Cajial įr -Vap JŲįięep strecĮsj) 
atsiimti/ JJejkjia ^ląusti prie 
lang^Įp, „kUjT padėtą iškabą 
“Advertised Window”.

A «»♦< K*4

W $iĮcąięnęi ferijana 
,Ų3 Pastrik Theręse 
514 Pocini Stanislavui ' > i ' 4 L1'

•»
z-c

RAMOVA
I ■TEATRAS t! ■ ,1 I TEATRAS

4“ 35 ir S. Halsted St IV.

TEATRAS
3140 s'jR»>tgd

GRUODŽIO 27 
Kalėdų Speciali 

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

taipgi “The Thar Hills” 
Šia savaitę dėl Švenčių bus 
DYKAI duodami .indai dęl mote
rų Trečiadieny ir Ketvirtadieny, 

yjęto.i Ąntradiepio.

‘.‘NIGHT ALARM” 
su Brųce Cabot. Jjidith Allcn, 

H.'B?WaWlCt1 ’ " ’ 
taipgi komedija h kitos

Del švenčių DYKAI bus duodami 
' Indai moterims' P URM AD1E NI ’

GRUODŽIO 27
Tik dėl suaugusių 

Jean HARL0W Veikale
“THE G1RL FROM M1SSOURT

su Lionei Barrymore ir kiti.
taipgi komedija. *'b • 

J^YKĄI indai moterims 
ęRuępžio 28 m 29

sii^rlan" ‘Af^rnc, 
Paul" Lukas' ir ’ kiti.

5 AKTŲ VODEVILIS

bloii.de


Ekspresinis trauki 
nys prie Ilarvey su 

trynė 7 žmones
Kūnai liek sužaloti, kad su <ZZ- ......... — o----- -------- , t—r-

deliu sunkumu buvo yalima\)o iš tolo traukinį stabdyti, 
pažinu: užmuštieji važiavo bet pilnai sustoti tegalėjo tik 
auto nobilyįe už keturių bliokų. Nelaimėje

Vienas iš greičiausių ekspre
sinių Grand Trunk linijos va
kar rytą mirtinai sutrynė sep
tynis žmones, kai įvažiavo į 
automobilį prie 154-tos ir Hal- 
sted gatvių, Ilarvey priemies-

»i i ? i * f r i i I dininka už $500.00Emergeiicy nelief fondo dar-1

Mrs. Ruth Green-
Drive,

bininkai, kurie važiavo j dar
bų Chicago Heights mieste 
Užmuštieji yra: John Burk, šo 
feris, ($803 So. Michigan avė. 
Mrs: llope Hines, 0230 Wood 
lawn avė.,
bėry, 7100 S. Shorc 
Mrs. Marinu Hiyys, 7150 Cyri 
Parkway, Miss Mary McCann, 
7623 Ridgeland avė.. \Vendeh 
Tarkoff, 5356 Drexel Blvd. ir 
Ilarvey Eriedman, 6801 Pax- 
ton avė.

Visus užmuiS vieloje
Greitasis Traukinys, Inter

national Limited, kuris skubė
jo iš Montreal į Chicago, tren
kė į pat.į automobilio vidurį, 
užmušdamas visus važiavusius 
vietoje. Jis trenkė su tokiu 
smarkumu, kad trenksmą bu
vo galima girdžti per ištisus 
bliokus ir jį išgirdę gyvento
jai tuojau pasileido bėgti ne
laimės 'vieton, kur rado išmė
tytus kimus ant bėgių per dvie
jų trijų bliokų plotą ir į ši
pulius sudraskytą automobilį.

Automobilis buvo taip su
daužytas, kad nebuvo galima 
išskaityti nei jo laisnių nume
rio. Policija ir giminės vargo 
per kelias valandas, iki pajė
gė užmuštuosius išskirti ir pa
žinti.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez, 6515 So. Kockwell SL 

Tel. Republic 9723

Tel. Andover 1588
Hubbard, Baker

& Rice 
ADVOKATAI 

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO

SUPREME MEAT 
MARKET CO.

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

P0RKCH0PS 
svaras .............  I v 2 w

NATIVE RIB BEEF
svaras ......... .■........ ...........

ŠVIEŽI PORK RIBS arba
KIAULIŲ KOJOS svaras

Gerkit ir Reikalaukit

9BĮ

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Kalias slidus kelias
Spėjama, kad nelaime įvy

ko, kai automobilis nepajėg
damas sustoti dėl slidaus ke
lio užvažiavo ant bėgių be
veik priešais traukinį. Inži
nierius numatydamas, kad au
tomobilis gal nesustos, pradė- 

traukinio priešakiniai 
nušoko nuo bėgių.

ratai

Du jaunuoliai prisi 
pažino nužudė alų-

Suimta nušauto George Erick 
šen našlė; žmogžudystė buk 
dėl apdraudos, bet ieškoma 
kitu motyvu

19 metų berniukas, kuris bu
žo skaitomas ir pavyzdingu, 
r padoriu, prisipažino nušovęs 
dūdininką George Ericksen už 
£500.00 atlyginimą ir “meilę”.

Tuos pinigus ir “meilę” jam 
žadėjo Mrs. Anna Ericksen, 43 
metų 6-ių vaikų motina ir nu- 
žudyto žmona, su kuria Erick- 
senas užlaikė alinę, adresu, 
6001 S. Cicero avenue.
Sujaudintas miehiširdingumu
Jaunasis žmogžudys, James 

Senese, 6204 S. Keating avė., 
prisipažino papildęs žmogžudys
tę, kai vienas jo pažįstamas 
policijos seržantas atėjo į na
mus su Kalėdų dovanų krep
šiu. Toks gražus gestas iš pb- 
licisto pusės berniuką taip pa 
veikė, kad jis nebegalėjo išken
tėti ir nei neklaustas jam pa 
sakė, kad “aš užmušiau”..

Jo pareiškimus koroboravo 
21 metų jaunuolis, Elmer G. 
Krueger, 3434 West 114th St., 
kuris būvo kartu su Senese, kai 
Ericksenas buvo nušautas per
eitą šeštadienio rytą.

Jie tykojo Erickseno parein
ant iš alinės jo namų ieloje, 
6221 E. Keating Street. Kai 
Ericksen pasirodė, tai Senese 
paleido į j j dvi kulkas, kuriof: 
buvo gerai taikintos.

Našlė ginasi
Po jaunuolių prisipažinimo, 

‘ policija tuojau suėmė ir pra
dėjo kvosti našlę Anna Erick
sen. bet ji ginasi ir tvirtina jo
kių atlyginimų nežadėjusi nie 
kam ir su nužudymu neturėjusi 
nieko bendro.

Policija, tačiau, patyrė kad

Nustebo leitenantas McCarthy 
kai užtiko pabėgusį plėšiką 
Iialėjimo ligoninėje

NAUJIENOS, Chicago, UI.

PRANEŠIMAI

22

Ilarvey, UI. — Harveys Lietuvių 
Am. Kliubo priešine.ims susirinki
mas atsibus gruodžio 28 d. 1934 m. 
J. Piekarskio sve., 15709 S. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vak. šis susi
rinkimas bus labai svarbus, nes nuo 
to priklauso kliubo bei jo nariu atei
tis. BUs svarstoma arba balsuojama

prisidėti kliubui prie Chicagos Lie
tuviu draugijos. šiame susirinkime 
dalyvaus iš Chicagos Lietuvių Drau
gijos įgaliotas atstovas, kuris išaiš
kins mums nesuprantamus klausi
mus. Taigi visu nariu pareiga da
lyvauti virš minėtam susirinkime. Už 
nebuvimų ant susirinkimo bausmė 
pngal konstitucija. Valdyba.

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. Brunswick 0240

jai priklausė revolveris, su ku- 
riuom Ericksen buvo nušautas, 
ir kad jai revolverį davė koks 
tai nežinomas vyriškis, kurio 
policija dabar ieško ir tikisi 
šianden suimti. Jis esąs koks 
tai troko šoferis. i ,

Policija spėja, kad dėl to 
paslaptingo šoferio nužiūrimo 
romansavimo su Erickseniene 
žmogžudysė ir buvo papildyta. 
$2,500 apdrauda ,apie kurią 
eina kalbos, buvęs antraeilis 
dalykas.

Du kartus ištruko, 
paskui pats įbėgo į 

policijos rankas

T()WN OF LAKE.-—Albert 
Patrylak,- 21 metų, 4954 So. 
Avers avenue, buvo labai vik
rus ir su keliomis kulkomis kū
ne pajėgė pasprukti iš polici
jos, bet per tą savo vikrumu 
pats įbėgo tiesiai į laukiančios 
policijos rankas.

Kalėdų rytą Patrylak atėjo 
i alinę Antano Zygmuntinavi- 
čiaus, 4321 S. Marshfield Avė.. 
ir išsitraukęs revolverį, pareiš
kė, kad jis nori daryti “holdu- 
pą”. Tuo laiku alinėje buvo 
policijos leitenantas John Mc
Carthy, kuris išsitraukęs savo 
revolverį pareiškė, jog jis ne
mano, kad Patrylak galės “hol 
dupą” daryti.

Patrylak nesigilino j ginčus 
su McCarthy, tik paleidęs vie
ną netaikų šūvį pasileido bėg
ti ir įsėdęs į vogtą automobilį 
nuvažiavo. Policistas paleido 
i jį dvi kulkas, kurios kliudė. 
Bet plėšikas važiavo toliau. Prie 
47-tos ir Western gatvių jis 
įvažiavo į gatvekarj. Palikęs 
automobilį, Patrylak nudumč 
kiek greitas. . . ( . '

Netrukus jis pasirodė namuo
se. Jo sesutė, susirupinusi dėl 
>rolio, kurį kiti taip bereikalin
gai sužalojo, pašaukė policiją 
ir pasiskundė, kad štai, pikt’ 
žmonės jos brolį pašovė...

“Piktas žmogus“ McCarthy 
labai nustebo, kai atėjęs į 
Bridewell ligoninę ir ten rado 
Patrylaką begulintį lovoje.

Trumpai
Įmetė du juodnankius į ka

lėjimą.—Federalis teisėjas Wil- 
liam H. Holly nubaudė du juod- 
rankius kalėjimu dviems me
tams, už tai, kad jie bandė iš
gauti pinigų iš turtingo Cin- 
cinnati fabrikanto Charles P. 
Morton. Nubaustieji buvo 
Lloyd Coates ir Edward Grady.

šalčio banga apima Chicago 
ir vakarus. — Pasišokėdamas 
termometrų gyvas sidabras va
kar pradėjo pulti Chicagoje ir 
apielinkėje ir į vakarą jau nu
riedėjo iki 0.

Temperatūra aukščiau nekops 
per kelioliką dienų, sako -oro 
biuro prašanas ir chicagiečia; 
dabar turės progą paragauti 
tikros žiemos.

Chicagiečiams betgi, nėra rei
kalo per daug nusiminti, nes 
štai, North Dakotoje tempera
tūra nupoule iki 34 laipsnių 
žemiau zero. Minneapolis mies
te buvo 18 žemiau, o kitur va- 
karuose nuo 10 iki 20 žemiau 
zero.

širdies liga.— Chicagos dist 
rikto Illinois Bell Telephone 
Co., dirbtuvių viršininkas Gregg 
K. Mills, 49 metų, 107 North 
Wisner avenue, Park Ridge, va
kar krito negyvas netoli kam
po Wacker ir Washifigton gat
vių. Mirė širdies liga.

100,000 bedarbių prie 
viešų darbų Illinois

Laike lapkričio mėnesio 100,- 
000 bedarbių dirbo prie įvairių 

viešų darbų Illinois valstijoje. 
Vietoj mokėti bedarbiams tie
sioginę. pašalpą, Illinois Emer-; 
gency Relief Ęund paskyrė juos 
darbams, prie kurių jiems buvo 
duota proga uždirbti užtektinai 
pragyvenimui.

Tokias informacijas paskelbė 
1ERC sekretorius Wilfred S. 
Reynolds.

RADIO
Budriko Programas 

Seklmadieny
Nepaprastai gražų radio pro

gramą patiekė mums Budriko 
krautuves praeitą sekmadienį, 
iš Stoties W Č F L. Tęsėsi vi
są valandą, nuo pirmos iki 2- 
rai po pi et.

Kazys Pažerskis, baritonas, 
yra lietuviams radio klausyto
jams žinomas. Griausmingas ir 
lavintas jo dainavimas, o taio 
pat lietuviškų dainų parinki
mas, stato p. Pažerskį eilesna 
pirmaeilių dainininkų.

Nemažesniu surprizu daina
vime pasirodė ponia Nora Gu- 
gis, soprano. Tai dainininkė 
pirmos rųšies, kokios ant ra
dio ilgai laukėme. Geistina, 
kad ponia G Ūgis ir tankia .i 
mums lietuviams padainuotų.

Labai gražią iy atatinkamą 
prakalbėlę pasakė Lietuvos 
Konsulas p. Kalvaitis.

Sekantis programas bus ket
virtadienio vakare, 7:30—8:30 
vai., iš Stoties \V H F C.

Rėporteris D.

Kalėdų Radio Progra
mas Žavėjo Klausy

tojus
• .

Kadangi 
viešų pa- 
dauguma 
savo na

Peoples Rakandų Krautuvės, 
pilnai išnaudojo progą šių me
tų Kalėdų pripuolimo antra- 
dienyj, kada eina reguliariai 
savaitiniai radio'programai. To
dėl Peoples 'Radio programas 
buvo pilnai pritaikintas ir pa
aukautas Kalėdų! Šventėms.

Jis susidėjo g iš šio sezono 
giesmių, dainų, ’ muzikos, kal
bų ir pasveikinimų. 
Kalėdų dienoję- 'hėra 
rengimų, ir, kadangi 
Kalėdas praleidžia 
muose ar pas draugus, tai ga
lima manyti, ^ad Šis progra
mas labai daug klausytojų pa
linksmino ir žavėjo, nes jis bu 
vo labai turtingas, meliodiškas 
ir įdomus kiekvienam pasi
klausyti.

Dainininkai labai gražiai su
dainavo eilę šio sezono melio- 
dijų, kokios veik vieną sykį j 
metus yra dainuojamos arba 
giedamos. Dalyvavo poni H 
Bartush, O. Juozaitienė, A. 
pas, harmoningas Peoples 
dio Kvartetas ir duetas, 
bėjo atstovas iš Amerikos 
tuvių Daktarų Draugijos, 
T. Dundulis,.

Dalyvavo juokdaris, čalis Ke
purė, su gabiai sumanytais juo
kais, o programo vedėjas J. 
Krukas pateikė visą eilę pa
sveikinimų, pranešdamas, kad 
kitą antradienį bus transliuo
jamas Naujų Metų programas, 
kuris irgi bus labai gražus ir 
įdomus kiekvieiiam pasiklausy
ti. Labai -girtinas Peoples 
Krautuvių sumanymas vaišinti 
savo klausytojus su taip gra
žiais ir įdomiais programais.

A—B-as.

Čia-
Ra-

Kal- 
Lie- 
Dr.

Ragina mokintis anglų 
kalbos

i ■■ K ak, .—
Mes, Brighton Parkięčiai, tu

rim labai puikią ftiokyklą, ku
rioj mokina anglų kalbos, tik 
labai gaila, kad lietuviai nenau
doj as ta gera progai Susirenka 
mokintis labai mažas būrelis. 
Nežinia dėl ko ? Ar dėl to, kad 
nežino, ar dėl kitų priežasčių, 
ar dėl mažiausio nesupratimo 
naudos to mokinimo.

V. , v. A

Musų mokytojas nuoširdžiai 
stengiasi išmokinti mus kalbos 
ir mes, kurie einam į tą mokyk- 

1 lą, tai nenorim praleisti nei vįe-

no vakaro. Su kiekvienu 'vakaru 
mes labai dau^ išmokstam. Pa
tartina, kad daugiau lietuvių 
pradėtų lankyti tą mokyklą, nes 
viskas yra veltui, tik reikia pa
tiems prisispausti ir pasimokin
ti. Po kelių mėnesių patys pa
matysimo, kad mes iš to turė
jome labai daug naudos. Mes 
žinom, kad mums trūksta kal
bos, tad čia yra proga greit ir 
gerai prasimokinti. Mokykla 
randasi Bęighton Parke, lietu
vių parapijos mokykloj. Ten 
mokina nuo 7 iki 9 kas pirma
dienį, trečiadienį ir penktadienį.

Mokinė V. Sebastian.

Mirė po pašovimo 
laike ginčo dėl 

merginos
Vakar anksti rytą mirė 

metų Michigan universiteto 
studentas Stanley Frankowski, 
kurį pašovė vienas John Mirag- 
lia, 19 metų, 2015 Emerson 
avenue. Ginčas kilo prie Rose- 
land šokių salės, 2023 Milvvau- 
kee avenue, dėl merginos.

Išvažiavo Ben Ali
Vakar kaip 9:30 vai., ryto iš 

La Šalie stoties Ben Ali-Pil- 
kauskas išvažiavo į New Yor- 
ką, kur jam “Vienybe“ rengia 
fakiriškų stebuklų vakarą. Sau- 

5-tą dieną laivu Volendamšio 
jis

Pataikė į postą
bai-
Du

Smagus Kalėdų vakaras 
ges nelaimingu nuotikiu. 
jauni vyrukai ir jų merginos 
dainuodami traukė Union gat
ve su automobiliu šiaurės link. 
Kryžkelėj automobilis staigiai 
pasuko j vakarus ir čiauždamas 
visu smarkumu atsimušė i 
“postą“.

Rezultatas. Postą išvertė iš 
savo vietos, automobilių sudau
žė ir “dainiriiiiktli7 susižeidi.

šeštadienį bus pa
leistas apyvarton 
1935 modelio Fordas

Automobilių magnatas leidžia 
$20,000,000 dirbtuvių gerini
mui ir samdo daugiau darbi
ninkų.

šeštadienį, gruodžio 29 d., 
rinkon bus paleisti nauji 1935 
metų modeliai Fordų, apie ku
riuos jau buvo tiek prikalbėta 
ir pripasakota.

Su , tuo modeliu Fordas yra 
pasiryžęs užkariauti rinką, ku
rią yra užėmę kiti pigių auto
mobilių gamintojai. Tikėdamas, 
kad jis parduos daug daugiau 
naujų Fordų negu ikišiol, Dear- 
borno automobilių magnatas 
leidžia $20,000,000 įvairiems 
savo dirbtuvių pagerinimams ir 
pertaisymams.

Didžiuma pagerinimų bus pa
daryta didžiojoj River Rouge 
dirbtuvėje, kuri užima apie 
1,000 akrų žemės. •

Ten bus ar jau yra įrengia
mi plieno gaminimo pabūklai, 
nauji motorai elektros stočiai, 
nauji pečiai geležies gamybai, 
e te. Fordas mano, kad gal jam 
pasiseks pagaminti 900,000 au
tomobilių į pirmą 1935 metų 
bertainj. (Aps.)

rMORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
■ - ■> A .

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ. 
I. LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.

' Prisirašykite 1 musu spulkų.
TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Mt. Greenwood
Žiūrėk! Žiūrėki
Netik žiurėk, bet rengkis!
SLA. 178 kp. pradeda Nau

jus Metus su dideliu šokiu ir 
komedija. Rengiamojo Baliaus 
Komisija su briedžiais ir iš 
Lietuvos skambaliuku pasisko
linę važiuoja ir 'kviečia į sve
čius. Vai lai sulauksim gerų 
metų, jau užmirštos bėdos, at
gijo širdies jausmai musų ge
raširdžiam kostumcriani ir 
draugams ir pažįstamiems. 
Sveiki gyvi kurie pasižadėjote 
musų iškilmingam baliuje da
lyvauti kaip garbės svečiai,
tiems ačiū.

Mt. Greenwood padaužų dik
torius užtikrino, kad ir jis 
mus baliuje ir nemenką rolę 
suvaidins. Užtikrino, kad kaip 
vakar pekščias važiuosiąs į 
svetainę, kad prirengti didelę 
ir tinkamą estradą programui 
pildyti. Nemenką rolę suvai
dins merginų kauboi giri 
scouts ir.„nemenką rolę suvai
dins Miss M. Liečiena su savo 
grupe ir bus visokių įdomybių 
ir žaislų, o orkestros muzika 
The Royale Syncopators, tai 
tikrai be sustojimo visokius 
šokius gros ir visi suksis iki 
norės. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų, o norintieji baliavoti 
galės linksmintis iki rytmečio. 
Minėtas balius rengiamas kaip 
pasaulinėje parodoje iš visų 
kampų, kampelių tą dieną 
trauks automobilių eiles ir visi 
pilni mažų ir didelių, senų ir 
jaunų ir nekaltų bernelių.

SLA. 178 kp. rengiamas ba
lius įvyks šeštadienį sausio 
5 d. 1935 m. 6 v. v. prasidės 
Omlley’s svet., 3016 78 llth St. 
Įžanįa 15c. Kuopos nariai, ku
rie savo, tikietus pardavė, tiems 
įžanga dykai. Kviečia visus

B. W alantinas kom. pirm.
Skelb.

Del Laimingų Naujų 
Metų ir gero apetito 
gerkite Three Mus

kateers degtinę

Nusipirkit visokios rų- 
šies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

The Three Muska
teers Liąuor Co., 

Ine.
Lietuviška įstaiga 

4641 S. Ashland Avė 
. Chicago, Illinois \ 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

i . . . ’ ■ ’

1b prašo Lietuvos žmonėsr
fiįp pataria Lietuvos banke

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj
Seredą ir
Pėtnyčią

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

> *

Cranė Coal Co.
5332 So. Loner Avė.

CL ASSIFIED ADS
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For Rent
RENDON Storas su 4 kambariais. 

Biznis išdirbtas per daugeli metu. 
Tavcrn fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. Atsišauki
me 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 
-liaus sugryŽimo vieno savininko. 4 
kambariai apačioj ir 6 viršuje. Biz
nis eina gerai. Nesveikata yra prie
žastis pardavimo.

6747 So. Western Avė.

PARSIDUODA aludė tarpe dviejų 
gatvekariu; priežastis du bizniu. 
Viena turiu paleisti. Pigiai. Ne
praleiskite šios pragos.

4644 S. Westem Avė.* • ,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

PARSIDUODA FORCLOSEREI 
Už MORGIČIUS. Mūrinis namas 
ant dviejų lotų. 4 pagyvenimų po 5 
ir 6 kambarius. Vanos, elektriką, 
gazas. Rendos ir dabar neša $75 
i mėnesį Gražiausioj West Sidės 
apielinkėj arti bulvarų, mokyklų, 
bažnyčių, štoru ir gatvekariu. Kai
na tiktai $2,650. Vieni lotai toj vie
toj yra verti daugiau negu kaina 
viso namo. Namą gaunate dykai, 
taksu i metus tiktai $46.00.

Kitas South Sidėi medinis namas 
geriausioj padėty, ant dviejų lotų, 3 
pagyvenimai po 4 kambarius. Kai
na tiktai .$2,650.

Kitas taipgi medinis namas South 
Sidėj: štoras su užpakalio kamba
riais ir 4 flatai po 4 kambarius ir 
iabar rendos neša $100 i mėnesį. 
Kaina tiktai $3,250.

Jeigu pirkikui truktų pinigų pri
rengsime nauja paskola ant tiek, 
kiek truks ir be jokių iškaščių.

Prašome atsiliepti per Naujienas 
'aišku arba atvirute prisiųsdami savo 
-ardų ir adresu ir aplaižysite pilna 
tprasyma ir nurodima. Adresuokite: 
Box 203 In care of Lithuanian Daily 
News, 1789 S. Halsted St Chicago.

Ok!




