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Rooseveltas Reikalauja Ekonominio Tikrumo
Pasisakė už pagrin 

dines reformas
Pranešime kongresui pasisako už palikimą 

pelnų sistemos ir už suteikimą bedar
biams darbo, vieton teikimo pašelpų

VVASHINGTON, sausio 4. — J nimui. Tuo tikslu jau yra pa 
Prezidentas Rooseveltas šian-, ruošti platus namų statybos 
die bendrame kongreso posėdy 
padarė metinį pranešimą, ku
riame jis išdėstė valdžios nu
sistatymą, ką valdžia ketina 
veikti ir kokias reformas pa
siūlyti kongresui.

Jo kalba lietė tik abelną pa
dėtį, nes kiekvienu atskiru 
klausimu jis ketino vėliau pri
siųsti atskirus pranešimus.

Jis pažymėjo, kad abelna ša
lies ekonominė būklė pereitais 
metais pagerėjusi. Tečiau kova 
su depresija turi tęstis toliau 
ir kad tam tikslui reikia dary
ti pagrindinių reformų, kurios ___ __  __ „_____
įvestų šioje šalyje naują eko-1 skubiai, nepasiriio&is. 
nominę tvarką. Pradžia buvo ibiai liko sušelpti, 
padaryta pereito kongreso, da
bar lieka tą darbą tęąti to
liau.

' Prezidentas pasisakė -už pa
likimą dabartinės pelnų siste
mos, už palikimą) “pelno moti- 
vų”, bet tas pėfnas neturi bū
ti tiek didelis, kad kas galėtų 
susikrauti milžiniškus turtus, 
kurių pagelba butų galima val
dyti net ir valstybės reikalus. 
“Pelno motivas”, pasak prezi
dento, reiškia tai, kad kiekvie 
nas žmogus turėtų teisę dirb
ti ir užsidirbti sau ir savo šei
mynai tihkamą pragyvenimą. 
Bet nebus ir turto padalinime.

Tad pirmiausia reikia žmo
nėms užtikrinti ekonominį pa 
stovumą ir saugumą, užtikrinti 
jiems pragyvenimą tiksliau su
naudojant gamtos turtus, taip
gi apsaugoti jį nuo visų dabar
tinių netikrumų. Turi būti už
tikrintas ir tinkamas namas 
gyvenimui.

To ekonominio tikrumo pro
gramą jis patieks kongresui 
kiek vėliau. Bet jį visą įvyk- 
dinti ims daugelį metų laiko, 
nes buvo sugaišta daug metų 
su pradėjimu jį vykinti.

Platus šalies turto tyrimai 
parodė, kad dar reikia daug 
praktiško darbo išvystmui gam 
tinių turtų naudai visų žmonių.

Įves nedarbo ir senatvės 
apdraudę

Kad pašalinti dabartinį esan
tį netikrumą ekonominio gy
venimo, prezidentas prižadėjo 
vėliau prisiųsti kongresui pro
jektus nedarbo ir senatvės ap- 
draudos, taipgi apie teikimą pa- 
gelbos nelaimei ar ligai išti
kus.

Kartu bus stengiamąsi ir pa
rūpinti geresnius namus gyvo-

Chicagai ir apielinkei federa^- 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
32

ir lūšnų griovimo projektai.
Darbas vieton pašelpų

Bet kol visą tai bus įvykinta, 
kol bus bus Įvestas tas ekono 
minis tikrumas, pirmiausia val
džiai tenka susirūpinti suteiki
mu žmonėms darbo.

Pernai buvo rūpinamasi su
teikti bedarbiams pirmąją pa- 
gelbą, taipgi gaivinti industriją, 
kad ir ji galėtų suimti didelę 
bedarbių dalį. Tam tikslui bu
vo pravesti šalies gaivinimo į- 
statymai į.- platus viešieji dar
bai, kuriuos betgi teko pravesti 

, Beda'r- 
industrija 

kiek atgaivinta ir daugelis ga
vo darbo prie viešųjų darbų.

Bet visgi ir dabar federalinei 
valdžiai tenka Šelpti labai ~di-' 
delį skaičių bedarbių. Tečiaus 
perdaug ilgas šelpimas neša 
didelės žalos, nes jis veda prie 
šelpiamųjų žmonių dvasinio ii 
moralio išgverimo. Tai yra kaip 
teikimas narkotikų, kurie il
gainiui sunaikina žmonių dva
sią.

Sveikiems badarbaims turi 
būti suteiktas darbas ir fede
ralinė valdžia 
šelpimo darbą. Turi būti su
teiktas jiems naudingas dar
bas, kuris juos pakeltų dvasi
niai ir kurį dirbdami jie galė
tų patys užsidirbtų sau pragy
venimą.

Dabar valdžiai tenka šelpti 
5,000,000 bedarbių. Iš jų apie 
1,500,000 ir pirmiau buvo šel 
piami lokalių šelpimo įstaigų, 
nes jie patys nebegali užsidirb 
ti pragyvenimą ir tai ne dėl jų 
pačių kaltės. Jie ir ateityje 
turės būti šelpiami, bet šelpia
mi lokalių įstaigų,— valstijų, 
pavietų, miestų, bažnyčių ir ki
tų labdarybės organizacijų. 
Joms gelbės federalinė valdžia.

Likusiems gi 3,500,000 be
darbių turės būti suteiktas nau
dingas darbas. Jie yra aukos 
visos šalies depresijos ir todėl 
jais turi rūpintis pati valdžia.

Tam tikslui turės būti pra
vesti labai platus viešieji dar
bai, kurie patys ilgainiui apsi
mokėtų, kurie neštų naudos vi
sai šaliai ir kurie suteiktų dar
bą kaip galima didžiausiam 
skaičiui bedarbių. Ir tai to
kie darbai, kurie butų visiems 
naudingi, bet. kuriuos vykinti 
negalima įtraukti privatinį ka
pitalą—lūšnų griovimas ir na
mų statyba, šalies elektrifika
cija, pravedimas naujų kelių, 
sodinimas miškų, naikinimas 
tyrlaukių ir t.t. Tų darbų pro
jektus prezidentas paduos svar
styti patiekdamas biudžetą.

Vėliau valdžia laikas nuo lai
ko patieks it kitus projektus, 
kuliuos paduos kongresui 
svarstyti.
Tarptautiniai santikiai negerėja

Kalbėdamas apie tarptauti-

turi paliauti

r jbik

o

Paraguay atmetus tautų sąjungos pasiūlytą taiką, nugalėtai Bolivijai nieko kito neliko 
tęsti karą Gran Chaco raistuose. Karas prasidėjo keli metai atgal po virš 50 metų ginčo už sie
nas. Bolivija norį gauti dalį Gran Chaco raišty, kurie yra turtingi aliejaus Šaltiniais. Bę to nori 
pfrieitt prie didesnės Paraguay upės, kad tupėtų* Šiokį itokj vandens -keliį į* Atlantiką./Nepasisekus 
karui, karininkai nuvertė prezidentą Salamanca, kuris padare fatališką klaidą, dėl kurios svar
biausias Bolivijos fortas pateko į Paraguay rankas. (Prieky valdžios atsistojo vice-prezidentas 
Sorzano, taikos šalininkas. Bolivija, kuri ikišiol vis priešinosi taikai, dabar sutiko taikintis, bet 
nebesutiko taikintis nugalėtojai — Paraguay. Delei to Bolivija mobilizuoja kariuomenę ir ruo
šiasi tęsti karą. Paraguay skubinasi galutinai nugalėti boliviečius kol šie nėra persitvarkę ir 
todėl smarkus mūšiai eina visame fronte. i

kaip

ja norį gauti dalį Gran Uhaco raišty, kurie yra turtingi aliejaus šaltiniais. Be to nori 
didesnes Paraguay upės, kad tupėtų* Šiokį itokj vandens keliį į Atlantiką./Nepasisekus

Latvija įvedė cenzu 
rą Lenkijos laik

raščiams

Pranašauja didelius 
* žemės drebėjimus

s.DAUGUVPILIS, Latvijoj, 
4. —Latvijos valdžia įvedė
Dauguvpily (Dvinske) cenzūrą 
visiems į Latviją iš Lenkijos 
siučiamiems laikraščiams. Visai 
uždrausta įgabenti 20 žurnalų 
ir daugelį laikraščių. Kiti gi 
laikraščių, delei cenzūros, pri
statymas irgi žymiai susitruk- 
dė.

Latviai kaltina, kad lenkai 
bando skleisti “savo žemesnę 
kultūrą” tarp rytinės Latvijos 
gyventojų (letgalių), kurie bo
dami katalikais yra kiek labiau 
atsitolinę nuo visų latvių. Tuo 
naudodamosi Lenkija ir bando 
juos lenkinti, kaip kad lenkai 
pirmiau lenkino Lietuvius kata
likus.

Varšavos valdžia dar nepa
davė protesto prieš cenzūrą.

BUENOS AIRES, s. 4. — 
Garsus Argentinos astronomas 
Martin Gil pranašauja, kad šie
met bus tankių ir didelių že
mės drebėjimų. Ypač smarkių 
žemės drebėjimų ir audrų busią 
ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį.

6 rasti kalti dėl Kan- 
sas City skerdynės

Lietuvos Naujienos
Nušovė nuovados virši-. Lenkai trukdo vaidini

mus VUniaus krašteninką
Vilniaus krašto lietuviškuo-KAUNAS. Elta.—šeštadienį į 

gruodžio 15 d. 6 vai. 30 min. se kaimuose gyvenimas gana 
Šventežeryje buvo nužudytas Judrus. Jaunimas ypač pamė- 
Šventežerio nuovados viršinin
kas, Antanas Gritėnas. Tą rytą 
jis išvažiavo iš namų medžioti 
Nuvažiavus, jį staiga iš pasalų 
paleistu šuviu nušovė. Apskri
ties gydytojas, apžiūrėjęs lavo
ną, konstatavo, kad Gritėną nu- 
šovė iš užpakalio, o vėliau dai 
jo galvą aštriu daiktu sukapo
jo. Gritėnas buvo Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas savanoris ir, 
be to, vienas iš pirmųjų musų 
policijos tarnautojų. Policijoje 
pradėjo tarnauti nuo 1919 m.
pradžios.

Lindbergh kaltina 
Hauptmann paėmus 
išpirkimo pinigus

Kaltina^ kad tai tikrai buvo 
Hauptmann, kuriam Dr. Con- 
don sumokėjo $50,0(10 
dikio paliuosavimą

gęs rengti vakarėlius su vaidi
nimais, tik deja, nevisada jiems 
tai pasiseka. Lenkų adminis
tracinė vyriausybė dažniausiai 
tokiems gražiems pasiryžimams 
sudaranti klinčių. Paskutiniuo
ju metu labai mažai kur, arba 
beveik visai neleidžiama rengti 
tokie vakarėliai, kurių pelnas 
nebūtų skiriamas Lenkijos nu- 
kentėjusiems nuo potvynio gy- 
vetojams arba lenkų civilės avia
cijos klubui. Pav., Didžiųjų 
Kukučių (Tverčiaus valsčiaus), 
kaimo jaunimas šiemet net ke- 
turius kartus ruošė vakarėlius 
(vasario 16 d., birželio 13 d.: 
birž. 17 d. ir liepos 22 d.), bet 
leidimo nė vienam vaidinimui 
nebuvo gauta. Pagaliau, kai 
lapkričio 11 d. rengiamo vaka
ro pelnas buvo paskirtas nu
kęri tėjusiems nuo potvynio len
kams, tai leidimas buvo duę-

Arbitracija dėl ele 
vątorių darbinin

kų algų
CHICAGO.—Arbitracijos teis

mas pradėjo svarstyti elevato
rių (“L”) darbininkų reikalavi
mą pakelti algas. Kompanija 
tam griežtai priešinasi.

Svarstymuose dėl darbininkų 
algų išėjo aikštėn, kad kompa
nija vertė savo darbininkus 
pirkti Insullo kompanijų Šerus, 
ant kurių darbininkai pražudė 
visas savo ir savo šeimynų su
taupąs.

nius santikius prezidentas iš
reiškė apgailavimą, kad jie ne
gerėja, kad tarp valstybių eina 
nesutikimai ir kad tęsiamos 
ginklavimos lenktynės. Tečiąus 
Amerika stengiasi išlaikyti tai
ką ir jokių nesusipratimų su 
kitomis valstybėmis neturi.

Baigdamas save kalbą prezi
dentas išreiškė, virtį ,kad padė
tis ir toliau gerės ir šalis darys 
didelę pažangą. Ateis ne tik 
ekonominis atsigaivinimas, bet 
ir dvasini.

Kartu išreiškė v;ltį, kad kon
gresas koperuus su valdža vi
suose jos sumanymuose ir dar
buose paskubinti šalies atsi
gaivinimą ir pravedime didžiųjų 
vajdžos numatytų reformų vi- 
sų Šalies gyventoji) naudai.

KANSAS CITY, Mo„ s. 4.— 
Federalinia teismo jury rado 
kaltus 6 žmones kaipo suruo
šė jus skerdynių Union stoty, 
kuriose žuvo keturi federaliniai 
agentai ir jų vežamas kalinys, 
kurį puolikai ir stengėsi išliuo- 
suoti.

Tarp nuteistųjų yra ir vie
nas chicagietis, Stacci, smuklės 
savininkas. Nuteistos ir dvi mo
terys. Visi jie buvo kaltinami 
ruošę tą puolimą, bet patys puo
limo dalyviai jau yra žuvę pas
kesniuose susirėmimuose su fe- 
deraliniais agentais.

Bausmė jiems bus paskelbta 
rytoj.

Lytis nunešė jūron
8 žmones

HELSINKI, Suomijoj, s. 4. 
—Ledo lytis nunešė jūron 8 
žvejus. Manoma, kad jie jau 
yra žuvę, nes nė lėktuvai jų 
nesuranda 
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flyASHINGTON, e. 4. — Paš
tas pakartojo įspėjimą, kad ne
galima siųsti degtinės pašto 
siuntiniuose.. fe:fe ■

Karo stovis Ispani
joj prailginamas

MADRIDAS, s. 4 
nijos atgaleiviškoji 
valdžia dar vienam
prailgino karo stovį, kuris tę
siasi jau nuo spalio mėn. suki
limo. -

—- Ispa- 
klerikalų 
mėnesiui

Penkios nelaimės

FLEMINGTON. N. X, s. 4. 
—Pulk. Chailes A. Lindbergh 
šiandie tęsdamas liudijimą apie 
jo kūdikio išvogimą ir nužudy
mą, smulkmeniškai atpasakojo 
derybas Su nežinomu kūdikio 
grobiku. Toms deryboms tar
pininkavo Dr. Condon iš Bron$, 
kur gyveno ir kaltinamasis Bru
no. Hauptmann. l akūnas identi
fikavo įvairius grobiko reika
laujančius išpirkimo laiškus ir 
papasakojo kaip jis kartu su 
Dr. Condon nuvyko į sutartąją 
vietą—Bronx kapines—sumokė
ti žmogvagiams pinigus. Lind
bergh pasiliko automobily ir pa
ties grobiko nematė, bet aiš
kiai girdėjo jo balsą, kaip ta- 
sis šaukė Dr. Ccndoną. Balsas 
neabejotinai buvęs Hauptman- 
no.

Hauptmannas delei to įtarimo 
nė nepasijudino. Jis visą laiką 
sėdi nejudėdamas, akis įsmei
gęs į liudytojus. •

Kaip Hauptmann ginsis
Eina gandų, kad Hauptmann 

advokatai gins kalinamąjį iškel
dami aikštėn, kad kūdikis buvo 
pagrobtas ne vieno, bet penkių 
žmonių, kurių vardų dabar ne
skelbiama. Suokalbis pagrobti 
kūdikį buvęs padarytas pačių 
Lindberghų namuose, bet, ži
noma, bet Lindberghų žinios. 
Ir kūdikis buvo pagrobtas no 
per langą, kaip visą laiką buvo 
skelbiama, bet išneštas laiptais 
namo viduj ir kad rastos pa
statytos pri lango kopėčios nie
kad nebuvo naudotos kūdikio iš 
nešimui iš namų.

Smulkmenų to dalyko kalti
namojo advokatai dar neškel 
bia. Tečiaus abu Linberghai 
savo liudijimuose išreiškė pilną 
pasitikėjimą savo tarnais ir į 
sitikinimą, kad jie nieko bend
ra su kūdikio pagrobimu netu
rėjo.

ROKIŠKIS.—Obelių valsčiaus 
Okiių kaimo gyventojas eigulis 
Jonas Mikalėnas, eidamas per 
Mėlynos ežerą, ledui lūžūs, pri
gėrė.

To pat valsčiaus gyventojo 
Garnelio Igno sūnūs Juozas 12 
metų ir mokytojos Jočifenės 
sūnūs Alfredas 11 metų beva
žinėdami rogutėmis pateko į 
eketę Antanašės ežere. Vienas 
vaikučių Garnelis Juozas prigė
rė, o Alfredas Jočis buvo išgel
bėtai
• JuČių kaimb gyventojai Juo
zas 24 m. ir Vincas 21 m. Pau
liukai, Miškinių ežero ledui jlu- 
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n»avi5R«r- t^unimfiS lapkričio 
25 d. norėjo surengti vakarėlį, 

i Leidimu buvo . pasirūpinta iš 
anksto, starostos sutikimas bu
vo gautas. Bet vaidinimo die
ną atėjęs kaimyninio miestelio 
Rutkos policininkas į vaidinimo 
salę pranešė, kad starostos į- 
sakymu vaidinti jis neleidžiąs ir 
pareikalavo, kad visi kuo gre»- 
čiausiai išsiskirstytų. Ten pa: 
policininkas buvo labai karingai 
nusiteikęs, kad neleido žmo
nėms net savo tarp kalbėti lie 
tuviškai. Įsakė visiems šnekė
tis lenkiškai. Daug jaunimo 
darbo ir visos išlaidos nuėjo 
niekais.

Kai kuriose vietose vis dėlto 
tokie vakarėliai »vyksta ir jau
nimas nesti taip erzinamas. 
Pav., Vaičiuliškėje, Suvalkų 
apskr., neseniai buvo surengtas 
vakaras, kurio metu buvo su
vaidinta komedija “Karolio te
ta”. Starosta leidimą davė, 
policininkai žmoniškesni— sa
vavališkai trukdyti nepanorę j c, 
tai ir kamiečiai turėjo progos 
linksmai pasijuokti ir pasilinks
minti.

Sunkiausia, žinoma, su leidi
mais. Vakarėliui suruošti leidi
mui prašymas reikia paduoti 
labai iš anksto, nurodyti smul
kią prgramą ir . , . dažnai ne
sulaukiama jokio atsakymo. 
Dažnai tokie prašymai pakeliui 
“dingsta”, dažnai nesiskubina 
j juos atsakyti ir taip pralei
džiamas terminas.

Nežiūrint į tuos sunkumus, 
vis dėlto Vilniaus krašto lietu
viškų kaimų jaunimas nenusi
mena. Nepasiseka gauti leidi
mas kartą, prašo jo antrą, tre
čią kartą ir . . .kartais jį gau
na.

7 žmonės ant lyties 
Kanados ežere

LONDONAS, s. 4. - Laikė 
švenčių ant kelių Anglijoj Žu
vo 187 žmonės ir 8,680 liko su 
žeisti. Daugiausia žmonių už
mušė automobiliai 

..

TORONTO, Ont., s, 4. —At- 
lūžusios dvi lytys nunešė Sim- 
coe ežeran 7 žvejus. Prisibijo- 
ma, kad lytys dėl smarkaus vė
jo gali sulūžti ar apvirsti ir 
kad.visi žvejai turės žūti.



Įvairios žinutės iš Klaipėdos padangės
Rąžo A. Kabardinas

(Tęsinys)
Bet čia susidarė naujas keb

lumas: mano draugas pareiš
kė, jog jis savo kojomis į Ža
liąją kalną nepajėgsiąs įkopti, 
nes jo širdis esanti silpna. 
Reikėjo tad ieškoti prietaiso, 
kurio pagalba butų galįma 
kalno viršūnę pąsiekįi. Praėjo
me prie policisto ir pasikląu- 
sėjųe, kur galima tą mąšiną 
surasti. Jis nurodė mums vie
tą.

Prie elektrikinio keltuvo jau 
buvo susirinkęs būrelis žmo
nių. Sumokėjome po kelis 
centus ir susėdome. Už kelių 
minučių jau buvome užtrauk
ti ant kalno.

C.aro laikais tame kalne bu
vo tvirtovė. Dabar ten randa-

SAUSIO MĖNESYJ
Geriausias Laikas 
Pirkti ar Pataisyti

Parlor Setą

PE0P1.ES
KRAUTUVES 

Užlaiko Nuosava 
Rakandų Dirbtuvę

kame iŠdirbinėja puikiau
sius Seklyčiom Setus. Taip
gi taiso senus rakandus pą^r 
gal reikalavimų už labai 

mažas kainas.

Kas šią savaitę pirkaite Par
lor Setą iš

Peoplęs Krautuvių 
kaipo tiesiog nuo išdirbėjų, 

Sųčėdysite pusę 
pinigų.

$80.00 Naujos Mados Aukš
les rųšies Parlor Setai, par
siduoda po

$39.75
$120.00 Augštos rųšies Mo- 
hair arba Frieze Parlor Se
tai po

$59.50
Prie to gausite didelę nuo 

laidą už seną setą jei mai
nysite aut naujo.

Lejigvi Išmokėjimai 
Prilaikomi Visiems.

' * ' " i * l

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Cornęr Mąplefwood Aye. 

Hemlock 8į00
4179-813 Archer Avė.
Cgrper Ric^imond S|r^ęt

S-.

si Čiurlionies galerija ir meno 
mokykla. Nuo aukšto kalno 
tikrai gražiai atrodo Kaunas 
su savo apylinkėmis. Ekskur
santai jau buvo susirinkę gru
pelėmis ir su dideliu susido
mėjimu žiurėjo nuo kalno į 
laikinąją Lietuvos sostinę. 
Daugelis jų Kauną matė pir
mą kartą savo ^yyępp^e. Kai 
kurie traukė payęiksjųs aL 
m i učiai.

Vadovas pakvietė visus į ga
leriją. Gražių dalykų ten su
dėta. Turėjome progos ne tik 
pamatyti, bet ir išgirsti paaiš
kinimų apie įvairius kurinius.

Vėliau visa ekskursija nusi
leido nuo kalno ir nuvyko į 
scnmiestį. Ten žiloje senovė
je buvo pilis. Pilies sienos jau 
apgriuvusios,— riogso tik ply
tų krūva. Kurį laiką čia pra
leidę, patraukėme į miesto 
centrą. Ekskursantų skaičius 
pradėjo mažėti, —• išsisklaidė 
kas sau po miestą.

Tačiau vakare vėl turėjome 
visi į daiktą susirinkti ir eiti 
Karo Muziejų apžiūrėti. Susi
rinkome. Čia teko matyti daug 
visokių įdomybių iš karo lai
kų : visokių kanuolių, lėktuvų 
modelių ir tt. Matėme ir did
vyrių Dariaus-Girėno lėktuvą 
su visais kelionės prietaisais, 
—žemėlapiais ir kitais instru
mentais. Prie lėktuvo randasi 
ir lakūnų paveikslai.

Prie žuvusių dėl Lietuvos 
nepriklausomybės paminklo 
susirinko daug žmonių. Eks
kursijos vadai prie paminklo 
sudėjo vainiką nuo klaipėdie
čių. Po to jie pasakė kalbas. 
Paskui invalydų orkestras su
grojo gedulo maršą. Tuo vi
sos apeigos ir pasibaigė.

Klaipėdiečiai tuoj susirikia
vo ir orkestrui grojant nų- 
maršavo Laisvės alėja į Žemės 
Rūmų studentų valgyklą. 
Klaipėdiečius palydėjo tūks
tantinės minios.

Visiems ekskursantams Kau
no Darbininkų Generalinės 
Atstovybės rūpesčiu buvo pa
gaminti pietus. Kiekvienam 
buvo išduoti tam .tikri ženk
liukai, kad pasidėti paltus ir 
kįtąs daiktus. Statai valgyklo
je buvo papuošti gėlėmis ir 
apkrauti visokiausiais valgiais 
bei gėrimais. Nebuvo tik deg
tinės, — ją pavadavo vaisvy
niai, lietuviškas šampanas, 
Įipionadęs ir tt.

Vaišės buvo tikrai šaunios ii f ..»• <i ' ♦ . . I * • • - ,

malonios, o dalyvių ūpas kuo 
geriausias. Daugeliui darbinin
kų pirmą kartą .teko dalyvau
ji tokjoje iškilmingoję puotoje. 
Kąi vaišės pasibaigė, tai pir
mininkas Siūlaitis pasakė įžan
ginę kalbą ir pristatė prof. 
Pakštą. Pastarasis pagyre Klai
pėdos darbininkus UŽ suorga
nizavimą tokios gražios ir nau
dingos ekskursijos. Paskui jis 
pasklaido istorijos lapus: pa
pasakojo apie Lietuvos praei
tį; kaip Lietuvai buvo ųžkraų 
tas lęųkų, rusų įr yokįečių jun- 
gąą. Klaipėdos krašte vokiečiai 
per šimtmečius stengėsi suger- 
mąnizuoti Hętuyius. ‘ Dalinai 
jįęms ,taį ir pavyko. Ąčiu tam, 
šiandien yra nencas skirtu
mas tarp Didžiosios .ir Mažo
sios Lietuvos. Tačiau lietuvių 
mokykla įr Uetyvįų kultūra 
tuos skirtumus tyikui bęgan: 
turės išlyginti.

Sąyę kaįbą prof. Pakštas bai- 
įgę tuo, kad' palinkėjo darbi- 
pinkams lĄįitytis yięnybėįę ir 
kovoti prieš išnaudojimą. Tik 
turędpnu tvirtas orga.mzącijas, 
dąrbįninkąi galės iškovoti sau 
kvįęą^pę ‘ aįeįtf. ’ .

Ekskursijoj vądai Adomonis, 
ir Mejeriz vįsų .atvykusiųklai
pėdiečių vardu pareiškė padė
ką Kąuno (draugams ‘ bei prof! 
lakštui' už linkėjimus.

Laike vakarienės visą laiką 
grojo orkestras.

Pasibaigus kalboms, ekskur-

.kas i Jablonskio mokyklos pa-_ 
Wpas, o'k$J *$<W” rf 
būtį.

Ant rytojąųą turėjo įvykti 
bendra gegužinei Viskas. tam 
tikslui buvo prirupšta: auto
busai užsakyti ir vieta pąskir- 
ta. Bet W išaušo rytas, t^.Jr 
ląuk ųebuyo galima išeiti, — 
lijo smarkus lietus. Ąpm vi
durdienį debesys išsisklaidė it 
saulutė pradėjo kaitinti. Vie
nok gegužine jau buvo sutruk
dyta. Todėl klaipėdiečiai suma
nė kauniečiams atsilyginti, —• 
taip sakant, padaryti revanšą. 
3uteiit, “Romos*’ viešbutyje 
surengtį pietus. ,

Apįe 1 vai. mažesnis Jįiuryb 
kauniečių buvo pakviestas j 
viešbutį pietų. Su savaisiais 
susirinko apie 50 žmonių. Lai
ke pietų yęl l^uyp pąsaljyta daug 
gražių kalbų. Visi kąjb^tojni 
pažymėjo tą faktą, kad Klai
pėdos darbininkai privalę pa 
laikytį! taįimr^sniųs ryšius su 
Kauno draugais. Tik bendrai 
ir vienįrigąi veikiant gąlįnią ti
kėtis šviesesnės ateities.

Pi^tunis pasdbaįguš, sal$įfl 
buvo surengtas pasilinksmini
mas :— Šįokiąi, kurie tęseąis li
gi 4 vai. vakaro. Apie ta įailcą 
prie viešbučio sustojo dvylika 
vežimų su vežikais, kuriųęS 
samdė ekskursijos vadas 
jeris. Vįąi sųsędęnię į 
ir pasivažinėjome svarbesnė
mis Kauno gatvėmis.' Tai bu
vo savotiškas paradas, kųrįo 
priešakyje važiavo ir grojo or-; 
kestrąs.

Pagalįos, sustojome prie Til- 
manso fąbrikp sales, kur mums 
buvo surengta yakaruška. Lįpk- 
sminęmės ligi įįO yąi. vakaro.

Bet štai prisiartino laikas;
• ’ ■ ‘ i i p * 'A t'Vvykti nąmo. Visi klaipėdiečiai 

susirinkome į daiktą ir nu
traukėme į stotį, žinonia, mus 
palydėjo Kąuno draugai. At
sisveikinę su jais, mes susė
dome į vagonus ir išyažįąyę- 
me atgal į Klaipėdą.

Tai buyo tikrai smagi 
naudinga ekskursija, kuri 
gai pasiliks musų atmintyj

s (GALA'Šty* :

NAUJIENOS, Chicago, !!!.
■. ■_ Z ... ...........J -.............

«'"iv '-I••■f, —- .......................... •

Taip yra šiąųj laikais. Bęt noyęę įietuyįvs buvo plačjai yą- pagarsėjęs senovėj lietuviškas
“ ‘ ',''_T * ' lįųdija senieji rusų medus, kuris atstodavo, vyną,

rųšių nebuvo. IJdusų seneįiąi tu- metraščiai, kur pąsakojamą, Ar daugiau kokių svaigalų lie-
senovėj 'tokių/gausingų mąistp roniaą, v#,. ' t . ... "k A.-- *rtA A«rt«>. Y
riję tenkintis daug kuklesniu kad įsiveržus į Lietuvą prie- 
maistu. Kįek galima rastį ži- šiąiykams, kaimuose buvę rąn 
niS w«s Ma H ;i?vi> kad pa
ves lietuviai įr prusai SY,ai> 
biausįu maistu laike mėsą, žu
vis ir javus. Mėsą jie gaudavę 
iš naminių gyyuįų arba prb 
simedžiodayo, nes žvėrių Lie
tuvos giriose būdavo labai 
gausu. Iš naminių gyvulių dau
giausiai augindavo kiaulių ir 
avių, o medžiędąvo ^riędži^s, 
elnius, stirnas, lepius irt jo- 
kius. Lokių kumpiai buvo lai-; 
<omi brangiu skanėsiu. Seno
vės lietuviams žuvų taip pat 
netrukdavo, nes visur buvo’ 
pilną ežerų įr'>”k^r H\į- 
davo galimu žuvies prisiuvęjo
ti Jigi vaJiai. trįčiaų jųrpj <lap- 
giausiai žyęįėjo'presai, o' lie
tuviai — tijc dėiąi^e Pakraš
tyje ties ri»Ky-
M * 
J?. Wb,uvp 
neąudprė JĮ^|Į|, mfti-. 
st<>kai'5 niesa- ~ : 

jau buvo žiiiopii giliui .s^e- 
vėj, nes lie.t,uviai arikščja,p flęd 
gp kitos tąptes pwfla$ ^eįp-į 
dirbiais. JKąd J>as .ge-;

akiww

$eatadierus, sausio 5, 193,5

liudija senieji rusų medus, kuris atstodavo, vyną.
» 

tuviai turėdavo — tiio tąrpu 
nežinoma. y

Kopūstus ir kitas daržoves 
lietuviai pažino tik kryžuočiams 
atsibasčius į prūsų žemės. Pru-’ 
sai juokdąvęsi iš kryžuočių, 
kad šie, kaip gyyųliai, maiti
nęsi lapais. Bet laikui bėgant 
daržoves ėmė avintį ir pru
sai ir lįetuyįąi.

Tad mųąų senuolių maistas, 
kaip matomą, buyo paprąstąs 
ir ne pęf daug įvairūs, užtat

Tsb.

kakdayę Ir žmonoms ir ark
liams. ir dar buvę deginama.

Be vaudę.ns, lietuviai dar 
gerdąyę karyių, ožkų ir avių 
pieną, Kumelių pieną gerti bu
vo išmokę iš klajūnų gotų, gi^- 
nų ir vėliau totorių. Bėt ' šis 
maistas plačiau neprigijo ii 
kumelių pienas buvo netrukus 
užmirštas., Įš jnedaūs buvo da
romas svaiginamas gėrimas, sotus ir sveikas.

KA VALGĖ SENOVĖS 
LIETUVIAI

Kas met žmonės vis susi
randa nąujas maisto rųšįs, taip? 
kad maistas nuolatos eina įvai- 
ryn. Ypač gausėja augalinis 
maistas. Pa v. prieš didįjį ka
rą ir pirmaisiais po karo me
tais Lietuvos kaime pamįčįoP.u 
buvo mąžąi kur auginami, o 
apie rabarbarus niekas nieko 
nebuvo girdėjęs. Gi dabar pa-, 
midorai Lietuvoje yrą plačiai 
auginami įr netolimoj ateity 
bus lygiai paplitę, kaip agur
kai, kopūstai ir kitos daržo
vės.

J. P. Rakštis
i

MODERNIŠKĄ VAISTINĖ
1900 Sę. Halsted St.

PJįjfflė CANĄL

tojgsai8rz>'
T f -»v 0.»

Pranešame gerbiamai publikai, kad 
mes ivedem savo vaistinėje nepa
prastų pagerinimų — VISIEMS 
MATOMĄ RECEPTŲ IŠFILDY- 
MĄ-^Yra įtaisytas ‘didelis 'stikli
nis langas i receptų pildymo kam
barį. Kiekvienas gali matyti, kaip 
Atsargiai, rūpestingai ir sanjtųriai 
mi&ų" vųistinfeje yfa pildomi re- t^ptai. f ... <•■.( ••• . i

Tas visiems matomas receptų 
įšaldymas, Vra viepųtipis tųrljė 
lietuvių vaistinių Chicagoje.

Atsilankykite ir apžiūrėkite.
n, i iriĮiii. ............................... .....ii '

t0urWES
NigM anR ^omikgTo keep

Buy gloves wlth whof 
lt savęs

s«r» reikalo mokAU SOe ar 
daOKtMi keri AMtt *er» dMtk 
ko»el«. .UatertM Tooth PmU.
didelio tUMMT Mrtfduoda «*

•£» O?
ifnm;

TQQTH PAŠTE
25e

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
litini*'v*.1

UETIMAI
Ąąierikos Liętuvių Daktaru Draugijos Nariai

į?0'8130

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki - 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 ' 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevąrd 1401

9

LIETUVIAI
Tel. Boulevąrd 6914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Ph(me .Cąnąl 6122

)r. S. Biežis
RGAS

Valandos: nuo į-į Ir 7—8
Seredomis ^ -

Rl pagal sutarti 
mia"Avenue 
^868

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj -pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namų TąJ. Prosbect 1980 j y t ■ " ■ >■ ' ':'' : * 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

> t . > i

... ' i ............................... ......... ........

KITATAUČIAI
, Dr. Hefzmąn

Patarnauju prie 
se dr ligoninėse, 

į duodu mapsaiire 
eleitric .tr^at-

: 6 iki JI vąlųndai ryte
Ądo 6 iki 8 ysilkndai vakare. 

Apart šVeritadieąio įr ketvij-tadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
’ Rez; Hyde Park 8396 *
Dr, Susanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų specialiste 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietįų, 7—8 yaL vak .
išskyrus seredomis.

ADVOKATAI

ME. T;
GYt)YTQJĄS LR .CHIRURGAS 

4I&7 ARCHER '•ĄVFNUE 
“ ^^eįeTdnaeylrgiVia’Oose

Ofiso valandos nūo’ 2-4 ir nuo 
\6-8 v.' v. NedČiioj pagal sutarti

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ArcRer av.. kamp. Frąncisęoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 *■
Rez. Tel. Vitginia 0669

Gerai lietuviams Žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas* chi
rurgas ir akušeris. /

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

1034 W. 18th SL, netoli Mprgųp St
Valandos nuo 10^-12 pietų ir 

nuo 6 iki *7:80 vaL vakare. ‘
Tel. Canal 8110 / ' 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 afc Ontral 7464

- ■ • »................." it c

JOSEPH- J. GRISI!
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevafd 2800

Rez. 6515 So. Ro^kvęll -JRL
Tel. Benpolic į972JJ

DR. C. KLIAUGA
' Dfenttstas

Valandos nuo 9-9
24210 yy. Marųuette Rd.
arti 'Wėstefn Avė. Hemlock 7828

Tel. Aądover 1588
HubbafcL Bąkejr

& Rice
ADVOKATAI 

Kambarys 1555
1 N. O Sale St.
' ’ CHICAGO

AKIŲ SPECIALISTAI

Ai Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 yVept Madi^on Street
Vai. 1 .iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
' ............. Tel.' Seeley 7330

Nfliąg tel^fgąfts JBrupsiyįck ,0597

Dr. Pulsuckis
,LE van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Dajnen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Vąląndo?:l-4 po piqtų. ’7-10 vai. vak.
Rezidencija:

6412 So? Campbell Avė.
' Prpspęęt 0469

Phone Boulevąrd .7042
Dr. C. Z. Vezel’is
, Dentistas ...

4645 So. Ashland AyęJ
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoi pagal sutarti.

. »• r > •' • f f; •

Res. 6600 South Artesian Avenue -
Phone Prospect 66Į59 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. y

Dr. Charles Segą!
OFISAS

4729 So. Ashland Aye.
■ 2 lubos’ •J r*

Nuogti iki 19 vai. ryto, nuo 2 ild* 4 

valandai diena;
PhftnO MPWĄ,Y 2»0 

Dr’BūrKBta 
« •St«K/nw

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 Iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. ‘ ‘, Nbdėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephdbe. Plaza 2400'
-j l-r,; ( ...

Kiti Lietuviai Daktarai._____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 16 iki 12 
Phone Boulevąrd 8483

ir vimj
i

gt-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optojnetrically Akių’ Specialistas. 
PdlengVins akių ftempimS, kuris 

esti priežastimi gąlvos skaudėjimo, 
svaigimo,’ akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaišo 
tnimparegystę ir .toįiregyiątę. Priren
ka teisinrui akinius. 'Visuose atsiti
kimuose egząminUvimas daronĮUs’ eąi 
elektra, parodančią mažiausias kiši- 
dar.’ Specialė atyda atkreipiam f ino- 
tokios rtitais. iKrtlrt? akys jitRa?- 
sotm>s. y^andos“.nuo ip Aki 8 ,y. Xf-; 
dėlioj nuo 10 iki 12. r ™'C
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
" ‘ faoė be akinių. Kainos pigiau>r 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ay.
Phone Ęoąlevąld 7589 .

..   —■— . .............. . .  Į „ 
i • l • •»»».<» » » » * f t f • - »' »................ <

DR.G.SERNER
' tlĘTUVIS

Jei. Yąrdp 1826

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos Up 10—4, nuo 6 jki 8 : 
Nędgligmis npo 10 ijei; 12 :y£^ieąy.

AKIU SPECIALISTAS
vt ' MKTU PĄ3rXB.WQ.,, ;

pairti aMnfe i

< Karpnas ^'>1 Phonė Canąl 0£23 
Valandos nuo 9:30 iki 12 Ąr.JiUP 4 :,30 
iki 8:00 va.• vąkardr-^NWMHm4m 
9;6Q iki X3;Q0 Kalbame lietuviškai

O R
I .........

arba

10734 S. Michigąn Aye.

r * r •

LIŪDNOJ VALANDOJ PAŠAUKITE

i'-'"1*'..5 .* ".'i. t. r

Ofiso Tel. Calumąt 6893

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

Valandos; 2—4, 7-^9 vaI. vak. Ne- 
d^ipiniš ir jlventųjiįeąiąis

MM

GRABOfclUŠ ~~JR 
JALSĄJttĮJOTPJĄS 
Patarnauja Chica-

Vlsi Telefonais
Yards 1741-

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

‘ NEGU KITI
Ambulahče fcatarna-

DYKAJ! - :

J. f. EUDEIKIS
» >.wsKr •

\4665-Q7 S. JĮermitage 
r ' "v A'veiiuė' • • >

'.į A ’ '/f

GRĄBORIUS ir BĄLSAMUOTOJĄS

- >718 l&th St.
Tek Monroe 8377

Tai. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Grabpriuš
KOPLYČIA t)YKAI 

1410 South 49 Ct. 
f ' CICERO. ILL. ’ '

« , « < . . * » —v -*-*■ . • -• •

IŠTIRKITE 
Jųpzapę Eudeikio ir 
' ' tėvo :

Laidotuvių Lengvą 
Išmokėjimo Planą.

Ai MASAIaSKIS 
GRABpRIUS 

3307 Litųapįca Avė.

Stanley P. Mažeika
Bąlzamijęto^s 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems irMka

Avenue

Lącliavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRĄRORJUS 

su darbu busite užganėdinti. ' • 
2314 W. 23rd PĮ., Chicągo r-^:WL Canal' 2518 Irta ŠBiiP 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ctį Cicero, III. 

N. CIomo 6927

J. F. RADZIUS.
JJPTOVIŲ .GRĄBORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir HUgšČiąp. 
Modemiška ‘koplyčia dyką!. 

668 W. 18th St Tel. Canal 6174

I. J. ZOLP 
GRĄBORIUS 

1646 W 4ąth St 
Tel. Boulevąrd 5208' Ir' 8413 

1327 So. 49th Ct
Tat Cicero 8724. Koplyčia dykai

PE0P1.ES
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Jis laimi laurus komedijoje “Petticoat Fever”

MUSŲ SKAITYTOJAI
Futbolas

net smarkiai

■

čia nėra įlie
tai nė moki

nė

Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

ŠIANDIEN ĮVYKS BULAW 
ACES ŠOKIAI

kaip tik skirti agentai -4- k.» 
m išarti i po Utov&kim dielam.

£’i tinkama jums pagarba
— Narys

koncertu, 
šokėjų ir 
programą. 

Gros G. Stephens orkestras.
įžanga 25c asmeniui.

sakymą į namus. Telefonas 
Prospect 0746 (Sp).
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Atsakymas “Vilnies” 
komisarui po Litovskim 
dielam, Tavorščiui Abe- 

kui (Bežemiui)
Vienas komisaras “V.” iš 

gruodžio 28 d. neva atsakyda
mas* į mano korespondencijų, 
tilpusią Naujienoje iš 22 d. 
gruodžio, kur buvo nurodyta, 
kaip komunistai sauvališkai 
naudoja Lietuvių Keistučio Pa
šalpos Kliubą komunistiškai 
propogandai, nieko teigiame, 
neatsakė. Mano nurodytų faktų 
teisingumo neužginčijot. At- 
penč, jus dar juos patvirti- 
not.

Bet jus, juk negalėtumėt, 
būti komisaru. Jei jus nesi- 
griebtumėt komunistiškų “ar
gumentų” falsivikacijos ir ki
tokių nonsensų.

Jus sakote, “Delegatai iš-

NAUJŲ METŲ DIDIS

RADIO
Išpardavimas
Kainos sumažintos nuo 30 

iki 60 centų ant dolerio.

mados 
RADIOS
PO

Naujos
MIDGET 

tik

'6.95’12.50
$80.00 vertės RADIOS

po '27.50
$75.00 vertes RADIOS

p. '25.00
$90.00 vertės

ZENITH RADIOS

po 49.50
$150.00 Kombinacijos

RADIO su GRAMAFONU

po 49.50
$75.00 CROSLEY RADIO

p. '19.75
Naujos Mados Puikus

KOMBINACIJOS RADIOS

po '22.50
$95.00 vertės

MAJESTIC RADIOS

39.50

rinkti į kongresą prieš karu 
ir fašizmą dalyvavę lietuvių su
šauktam posėdy, kuris pasisa
kęs už sušaukimą lietuvių su 
/ažiavimo.” Ponas komisare, 
jus tur būt netyčiom pripažį
state, kad Keistučio Kliubo de
legatai buvo “paklydę” ir per 
“klaidą” nuvažiavo ne ten, kur 
turėjo nuvažiuoti, kur buvo iš
rinkti, būtent j tarptautinį 
kongresą prieš karą ir fašiz
mą, į kurį delegatai turėjo įga
liojimus (mandatus), o į lie 
tuviškų komisarų kokusą, ku
riame ėjo planavimas, kaip 
“griauti” iš vidaus arba visai 
užkariauti lietuvių organizaci
jas.

žinoma, užkariaut naudai 
komisarų džiustančios sakaros. 
o ne kovoti prieš karą ar fa
šizmą. Karas ir fašizmas jums 
liekasi tiltas ožiui prie kopū
sto. Keistučio Kliubas šitam 
kokusų mitingui delegatų ne
buvo rinkęs, todėl neturėjo bū
ti ir atstovaujamas, ne tik ta 
me kokusų mitinge, bet ir jo
kiose komisijos neigi šaukimui 
jokių seimų ar suvažiavimų.

Sauvališkas atstovavimas 
Kliubo yra prasižengimas Kliu
bo įstatams ir turi būt tinka 
mai išaiškintas, nežiūrint, ai 
tas kam patinka, ar ne.

Toliau, jus, penas komisare, 
sakote, “Vyrukai, galite nešu- 
kauti. Nariai susirūpinę savo 
reikalais, socialūs apdraudo*) 
įvedimu ir jie prie to reikalo 
dedasi”. Taip, ponas Abeke, 
Keistučio Kliubas jokių įsiti
kinimų nevaržo, nariai gali 
dalyvauti kur j;ems patinka, 
bet jie negali atstovauti Kliu
bo, jeigu neturi įgaliojimo. O 
kaip pas jus, ponas Abeke, ar 
taš leistina ?

Kas dėl socialūs apdraudos, 
tai Kliubas ją praktikuoja 
nuo pat jo įsisteigimo, pačių 
narių nustatytomis 
mis.

Toliau, jus, ponas 
ras, suteikiat Kliubo
grynai A.bėkiškai-Bimbišką 
“komplimentą”. Sakot: “Jus 
esate juodi reakcininkai ir bur
žuazijos agentai”. (Mano pa
braukta. Narys). Ponas Abe
ke (Bežemi), aš jus užtikrinu, 
kad Lietuvių Keistučio Pašai 
pos Kliubo nariai yra 100% 
geri lietuviai darbininkai, pro- 
fesijonalai ir inteligentai. Taip 
kad, juodi ar raudoni reakci
ninkai, raudonos ar juodos 
buržuazijos agentais Keistučio 
Kliubo nariai netinka.

Todėl, jūsų komplimentą pa
silikite sau, nes jūsų lietuvių 
vadinamas centre biuras nėra 
niekas daugiau kaip tik komu
nistų agentūra. O jus, tavorš- 
čiau Abeke (Bežemi), ir kiti
jūsų tavorščiai, niekas daugiau oponentą įveikus.

Naujienoms padedant Chi 
goj įsikūrė pirmas Amerikoj 
skaitlingas lietuvių futbolinin
kų jauktas. Kas galėjo tikėtis, 
kad prieš pat rudenį pradėjus 
organizuoti, urnai susirado apie 
"»0 jaunų vyrų, kurie nevilki
nant suderino savo jėgas ir į 
mtynes stoje su senais, įgu

dusiais mėgėjų jauktais? Ne 
tik stojo, o pabaigoj pradėjo 
visus įveikti ir 
supliekti.

Sakysite, kad 
ko svarbaus — 
las, nė menas, ne religija, 
politika. Didžiuma ateivių taip 
ir protauja. Jiems rodos, kad 
amerikonų galva yra pramuš
ta ant sportų, todėl jie netu
ri palinkimo apie rimtus daly
kus galvoti. Jeigu amerikonai 
giliau ir sparčiau už kitus gal
voję, jų nebūtų galėję į porą 
šimtmečių pralenkti kitas ša
lis. Kiekvienas, pragyvenęs ši
toje “durnoj” šalyj bent kelis 
metus, pasijaučia žymiai pa- 
gudrėjęs. Apie rimtus dalykus 
jis pradeda aiškiau nusivokti, 
negu jo brolis anapus vande
nyno. Tarp durnių gyvendamas 
juk ir 
tum. ,

Kur

Marijona Gudaitis iš Cicero, III., 
su kuria jis ir apsivedė.

Veik visi ciceriečiai gerai at
simena p-lę Gudaitis iš tų lai
kų, kuomet ji buvo smarki ir 
gabi veikėja parapijos rateliuo
se ir kaipo choristė. Vėliaus 
p-lė Gudaitis persikėle į Brigh-

taisyklė-

komisa- 
nariams

pats protiškai išgver

spoitu neįsidomavo 
europiečiai seniau į

i Dennis King lošia veikale “Petticoat Fever”, kuris yra stato
mas Harris teatre, prie Lake ir Dearborn gatvių.

po
Parduodam ant LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ. Duodame di
delę nuolaidą už senus ra- 
dios j mainus ant naujų.

šis stakas apribotas ir 
greitai parsiduoda.

MATYKITE TUOJAUS!

‘URBIi
3224 So. Halsted St.

Tel. Victory 4226 
Vedėjas J. KALEDINSKAS
Leįdžiame gražius radio 
programus kas nedėlią, li
tą vai. prieš piet Iš stoties 

WGES, 1360 kilocycles.

Tiesa, 
sportą mažai dėmesio kreipė 
Bėdnesnieji studentai suvysda- 
vo ir džiovą gaudavo beskai
tydami, o turtingesnieji buvo 
paskendę merginėjime ir gir
tavime. Lošimas kortomis, pa
sivažinėjimas dviračiu ir dėl 
sporto ir sveikatos pašpacira- 
vimas didžiąją gatve buvo ne
toli visas sportą#. Vokietijoj 
dar kardąi^. na.gįkapodavo.

Nemaža Amerikos vaikinų 
dalis girtauja, tūliems mergi- 
nėjimas yra vienintelis idea
las. šitokių rasime visose ša
lyse. Tečiaus žmonės, kurie 
sportą pamėgsta, ypač futbo
lą, žino, kad jie savo rolės tin
kamai nesuloš, jei girtaus, jei 
daug rūkys, jei neišsimiegos, 
jei kokiems perviršiams pasi
duos. Mokyklose futbolininkas 
prašalinamas iš jaukto,
jį pagauna rūkant arba alko
holinius gėrimus geriant.

Pirmoje vietoj, žinoma, spor* 
tas yra tam, kad išauklėjus 
sveiką ir stiprų kūną. Butų 
kvaila ginčyti, kad tai nerei
kalinga. Tai galima butų at
siekti tinkamai įrengtoj gim
nastikų įstaigoj. Tečiaus žai
sti ir daryti gimnastikas yra 
du skirtingi dalykai: pirmasis 
yra malonumas, antrasis — 
darbas, žaidime eina kontes- 
tas, todėl pas dalyvius atsiran
da interesas visas fizines ir 
protines jėgas panaudoti, kad

kada

momentališko proto 
spėraus bėgimo, 
Vikrumo, • jėgos

. šiandien Hollywood Inn sve
tainėj, 2417 W. 43rd st., įvyks 

ton Parką ir dirbo per penkis’Bulaw Aces atletų kliubo so
mėtus Archer Avė. Big Store kiai. šokiai bus su 
krautuvėje. Iš Co yra gerai ži- nes keletas artistų 
noma ir Brighton Parkiečiams. dainininkų patieks

F. Dzimidas, prieš alaus at
siradimą, turėjo saldainių biznį, 
kurį likvidavo ir pradėjo alaus 
išvežiojimo biznį r-lui atsiradus 
ir pasekmingai tęsė tą biznį1 
iki gruodžio 20, 1933. Pardavęs ’ 
alaus biznį, sumanė įsteigti' 
abelną gėrimų skladą, kurį už
vardino United Lięuor Distri- 
butors po antrašu 2640 W. 63rd 
St. Vieta labai puošni ir erd
vinga. (Dvejos durys į rytus 
nuo senos vietos): United 
Liųuor Distributors parduoda 
visokius gėrimus ir bačkinj alų 
wholesale ir retai! kainomis už
eigų savininkams, vestuvėms, 
parengimams ir visokioms pa
rems.

Pp. Dzimidai dėkoja visiems, 
kurie jų biznį rėmė iki šiolei 
ir yra daug geriaus prisirengę 
ateityje patarnauti naujoje vie
toje. Pašaukite juos bile dieną 
arba vakare iki 9 vai. ir jie 
bus dėkingi pristatyti jūsų už-

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINAC1JA DYKAI 
Be garinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi- 
w metodas. Ant tinkamų jums ii- 
Ktk. FISTULAS. FISSURES— 
ir panafiias mėšlines ligas,, pagy
doma.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas. išbėrimas.
NERVŲ LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antra d. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

King ir impresarijai tiki, kad 
jis taipgi patiks ir lietuvių pub
likai, kuri atsilankys veikalo 
pamatyti. Jaunas, vikrus, turįs 
gerą techniką ir, priedų, gerą 
balsą, Dennis King laimi laurus 
telegrafisto “Dinsmore” rolėje, 

šis telegrafistas gyvena at
siskyręs nuo pasaulio pagelbo* 
telegrafo stotyje, tolimąjam ir 
šaltam Labradore. Moterų ne
matęs per du metu, jis, Dins
more, sako turįs “Petticoat 
Fever”.

Bet kyla audra ir netoli sto
ties nukrinta lėktuvas, kuriamo 
buvo vienas vyriškis, keleivis 
ir viena graži panelė. Vėliau 
prieglaudos nuo audros ieškoda
mas laivas atsiduria netoli sto
ties su keliomis moterimis ant 
denio. -

čia ir prasideda komedijos. 
Veikalo autorius yra Mark 
Reed, kuris gabiai ir gyvai jį 
parašė.

BRIDAL SHOPPE
Musu specialybė—šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime didelį pasirinkimą 
kitokių įvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ. 
Phone Armitage 2189.

to

Fcotbolas ne lepšėms
Jokis sportas, kuriame nėra 

tiesioginio kontakto tarp opo
nentų, nėra įdomus žiūrėtojui 
ir menkai teišlavina kūną. Fut
bolas, nors dalinai pavojingas, 
yra tiek komplikuotas, kad rei
kalauja
sumanumo, 
lankstumb, 
sprande, rankose, kojose ir vi
same kūne, įpratimo pakęsti 
skausmą, harmoningo, discipli
nuoto savojo būrio susitarimo 
ir veikimo. Apart visko, kiek
vieną momentą reikia turėti 
galvoj daugybę taisyklių, ku
rios reguliuoja šitą sportą. Fut
bole lepšėmsnėra vietos: čia 
reikalinga drąsa, sumanumas, 
pasiryžimas ir atletiškas stip
rumas ir vikrumas. Nestebėti
na todėl, kaęį futbolas sutrau
kia šimtus tūkstančių žiūrėto
jų. Visų universitetų futbolo 
sezonas paprastai duoda tiek 
įplaukų, kadmis jų gali pasilai
kyti ir kitosrs$orto rųšis ir daž
nai net fizinio lavinimo depar
tamentas užsidarytų, jei ne 
įplaukos iš futbolo. Kam gi 
įdomu matyti golfininką mu
šant lazda mažutėlį. kamuoliu
ką ? 90 metų senis ir mažas vai
kas tai gali padaryti. Tik kvai
lys gali mokėti įžangą ir gai
šinti laiką, kad pamačius, kaip 
galima pakrapštyti kamuolėlį 
lazda. Yra ir daugiau tokių 
sportų, kuriuose bile boba gali 
dalyvauti. Protingi žmonės (o 
ne sentimentališki žiopliai) 
mėgsta matyti (tikras, gyvas 
imtynes — ar tai butų karas, 
revoliucija, kumštynės, futbo
las ar kas kita jaudinančio, kur 
dalyviai su pasišventimu ir 
įtempimu imasi.

Apart visko, sportas gaišina 
nemaža laiko, todėl jaunimui 
jame dalyvauti labai pravartu. 
Mokslui, skaitymui, diskusi
joms ir kitiems reikalams pas 
jaunimą laiko nestokuoja. Di
džiuma jaunų vyrų nėra nei 
bizny j, nei darbo da nedirba. 
Kurie turi perdaug liuoso laiko, 
tie dažnai tik sau ir tėvams bė
dų pridaro. Susiinteresavimas 
sportu ir jame nuoširdus daly
vavimas išauklėja geresnius 
žmones. —žilių Amtanas.

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

Rašo V. B. A.

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

PARLOR SETAI
Musų pačių padirbti. Pilnai 

Platus Pasirinkimas.
Garantuoti J J J j (j

United Liquor Distributors, 
p. F. Dzimidas, savininkas

P-as F. Dzimidas 
malonaus budo žmogus, 
atvyko iš Westville, III 
m. apsigyventi Chicagoje. Chi-
cagoje jis patiko savo gyveni
mo giliukį, kuomet susipažino 
su plačiai visiems žinoma p-le

yra labai 
kuris 
1924

ir aukščiau.

J

PETTICOAT FEVER

DIDELIS

Išpardavimas
Čeverykų

Musų krautuvėje dabar ei
na didelis išpardavimas 
čeverykų. Puiki proga nu
pirkti gerus čeverykus vi
sai šeimynai labai pigio
mis kainomis. Užeikite 
musų krautuvėn.

GENERAL 
ELECTRIC 

RADIO

PRANEŠAME
KAD MES NUPIRKOME ši .BANKINĮ 
NAMĄ IR MODERNIŠKUS, SAUGIUS 
DEPOZITAMS VOLTUS TIES 47-TH 
STREET IR SO. ASHLAND AVENUE, 
—CHICAGO.

*
' J: K-"r 

v. po piet.
i

DrOVERS NATIO^^'ĘANk||Į 
Drovers Trust &. Savings Bank

47U» Street and Ashland Avenue 
CHICAGO f

Bankines Valandoai Kasdien nuo 9 v. ryto Iki 3 v. po pint.
SeMadienlala: nuo 9 v. ryto Iki 2 vai. po plot.

Teatras ir Ekranas

HARRIS THEATRE — šia
me teatre dabartiniu laiku yra 
lošiama komedija “Petticoat 
Fever°, kurioje su dideliu pa
sisekimu lošia žymus Dennis 
King.

, Chicagps anglų spauda labai 
tirielankiai - atsiliept apie p-ną ,

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų. ■ 

UNIVERSAL
SHOE STORE 

ZALESKI ir MARTIN, sav. 

3337 S. Halsted St.

GENERAL 
ELECTRIC

kuriais galite klausy
tis viso pasaulio. G. E. 
RADIO parsiduoda 

nuo

*22.50
♦

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

CHICAGO, ILL.

14 i’.:
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VIEŠI DARBAI, VIETOJE PAŠALPŲ

Prezidentas Rooseveltas savo pranešime kongresui 
apie “unijos stovį” (t. y. apie padėtį Jungtinėse Valsti
jose) vakar pareiškė, kad jisai esąs pasiryžęs suteikti 
darbo 3,500,000 bedarbiams, kurie dabar gauna pašalpą 
iš valdžios. Šituo tikslu jisai ruošiąs milžinišką kon
struktyvių darbų programą, kurio detalius jisai žada 
išdėstyti vėlesniuose pranešimuose.

Nesigilindami tuo tarpu i prezidentu išvadžiojimus, 
mes čia galime pastebėti < tiek, kad šitčks jo nusistaty
mas yra sveikintinas ir reiškia aiškų žinkšnį priekyn 
dabartinės administracijos politikoje. Kiekvienas blai
vai protaująs žmogus pripažins, kad ir ekonomišku, ir 
morališku atžvilgiu yra svėikiau’, kada bedarbiams duo
dama ne pašalpa, bet proga užsidirbti pragyvenimą.

To visuomet geidė socialistai, kurie savo programų 
kovūs su nedarbu statydavo pirmon vieton reikalavimą, 
kad valstybės pinigais butų organizuojami statybos, 
kelių tiesimo ir panašių rųšių darbai, idant bedarbiai 
gautų; darbą. Roosevelto administracija, priimdama tą 
pamatinę mintį iš socialistų programo, tuo patim pri
pažino, kad jokia'kita*srovė* arba partija nieko gudres
nio iki šiol nėra sugalvojusi.1

Tačiau ir gera mintis nUvisųomet būna gerai vyki
nama praktikoje. Todėl1 ir šį pVezidėnto Roosevelto su-^ 
manymąbūs- galima pilnai įvertinti tiktais tada, kada 
pasirodys, kaip jisai yra vykinamas; Tub ’ tarf>u milio- 
nuošė' Ahierikos bedarbių" tAį)b mūžadintA^vtftfS, kad jų 
būklė šiais metais pasitaisys.

O^timiStiškiaū*gali žiūrėti į 'ateitį ir Amerikos biz
nis (išimant stambiuosius ’kapitališttiS pavyduolius, ku
rie nori viską patys vieni apžioti); Nės; kūdtaUt valdžia 
leis bilionus dolerių naudingiemsSdarb&ms. t^i1}kils bend
ra ekonominė padėtis viso kraštė?-

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

rą j 'taišm'ą ir,'išklausęs abi šą
li; padaro sprendimą, apsaugo
jimui tas šeimos. Kur čia arba 
panašiuose kituose dalykuose 
gali pasinaudoti kapitalistai ?

Brooklyno bimbininkų orga- 
nris, be !to, nežiho arba, jeigu 
žino, trii tyčia slepia nuo savo 
skaitytojų, kad tas “džiabas”, 
khriam tApo paskirtas Jacob 
Panken, yra civiles tarnybos
(fcivil Service), o ne politikos.ganag^ 
darbas. Teisėjas Panken nebus ? H’
nfei miesto niėro kabineto narys, 
nei koks kitas miesto adminis
tracijos valdininkas, ir miesto 
administracija visai negali iš 
jo reikalauti, kad jisai tarnau
tų miesto valdžiai arba mero 
partijai, žmogus, tokiam darbui 
priskirtas, negali būti pašalin
tas, kada keičiasi miesto admi
nistracija. Todėl jisai gali savo 
pareigas eiti taip, kaip jo sąži
nė jam diktuoja.

Į tokias vietas dažnai yra 
skiriami žmonės, kurie neturi

nieko bendro su valdančia par
tija. Todėl pas socialistus se
niai buvo taisyklė, kad vietas 
ci'vilėje tarnyboje galima pri
imti, nenusidedant savo politi
niam nusistatymui. Taip buvo 
dvidešimt metų atgal, ir taip 
yra šiandie. Jeigu socialistų 
partijoje yra tokių narių, ku
rie to nežino ir kelia triukšmą 
prieš Pahkeno paskyrimą 1 (kaip 
rašo Brooklyno komunistų or- 

, tai tas tikrai * parodo, 
kad yra ignorantų ir tarpe so
cialistų.

SERGA F. RAŠKINIŠ
V ■ _ :

“Nauj. Gadynė*’ praneša, kad 
sunkiai susirgo senas socialistų 
darbuotojas Brooklync, Pranas 
Raškinis. Jisai turėjęs išvrižiuo- 
ti j MacFadden Health Rešort’ą 
gydytis.

Dfg. Raškiniui neseniai su
kako 50 metų amžiaps. Jo* svei
kata jau seniai buvo silpna ir

Edgar A. Poe

Statinė Amontillado
(RYMAS)

(Tęsinys)
“Nutilk,” jis pareiškė; “ko

sulys tai menkniekis; bet to 
aš nemirsiu; kosulys nenuma
rins manęs.”

“Tiesa, tai tiesa,” aš atsa
kiau. “Ir iš tiro aš nenorėjau 
išgąsdinti tave bereikalingai 
— bet pats turi priderančiai ap 
sisaugoti. Gurkšnis šio Medoc 
vyno apsaugotų mus nuo šio 
drėgnumo.”

Ir aš numušiau vieno bute
lio kaklą, ištraukęs iš ilgos ei-

daug kartų dėl tos priežasties 
jisai' turėjo pasitraukti iš dar
bo. Is profesijos jisai yra laik
rodininkas.

Verte A. Kartonas

lės gulinčių ant lentynos.
“Gerk,” aš pasiūliau jam, 

paduodamas vyną.
Sverdėdamas, jis prinešė 

vyną prie lupų. Jis bent kiek 
lukterėjo ir paprastai sveiki
no, o varpeliai vėl suskambė
jo-

“Aš geriu už tuos,” jis tarė, 
“kurie Čia guli palaidoti ap
link mus.”

“O tau ilgo gyvenimo.” 
j Jis vėl pasiėmė mane 
rankos ir mudu ėjom tolyn.

“Šie urvai gana tolij nusitę
sia,” patėmijo jis.

“Montresor buvo gana plati 
bei skaitlinga giminė,” aš at
sakiau.

UŽ

“Aš pamiršau koks tavo he
raldikas ženklas.”

“Didelė, auksinė žmogaus ko
ja mėlyname lauke, triuški
nanti suerzinto žalčio galvą, 
•kurio iltys įleistos į - kojos 
kulną.”

“O koks obalsis?”
**Nemo me impune laccssit." 
“Gerai!”, jis tarė.
Vynas spindėjo jo akyse, 

o varpeliai nepaliovė skam
bėję. Mano paties vaidentuvė- 
pradėjo kaisti dėl Medoc vy
no. Mes praėjom sienas, ap
krautas kaulais, tarp kurių 
vietomis buvo mažesnių ir di
desnių statinių vyno. Mes da- 
ėjom ligi katakombų pačių 
užkampių.' Aš ir vėl staptelė
jau ir šį kartą išdrįsau pasi- 
tverti jį už rankos, virš alkū
nės.

(Bus daugiau)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Prezentuoja

Du Naujus 
CHEVROLET ^0 ■ ■ fa V ■%. fa fa ■

Dviejose žemiausiose kain\| tybose1

FANATIKŲ DARBAS
. . * i .

Meksikoje* pereitą sekmadiėnį būrys neva revoliū- 
cionierių užpuolė besimeldžiančių katalikų minią ir ėmė 
į ją šaudyti. Penki asmens buvo > nužudyti; Paskui Įtū
žusi minia pasigavo vieną tų1 “raud'onmarškiūių” gau
jos narį ir jį'nūHnčiaVo.

Dabar’prnriešdma, kad 40 užpuolikų,* kūirfe šaudė !į 
katalikus,,ir du žmonės iš minios, dalį^UVe' “ifaudbh- 
marškinion užmušime, esą suimti iih patraukti 'teismb 
atsakomybėn. Reikia tikėtis, kad Mekšikbš^tėišmas jiibs 
aštriai nubaus, ypač narius tos '‘raudonmarškinių’’ 
gaujos, kuri be jokios provokacijos išaudė į minią.

bTorS■ Meksikbs valdžia yra*griežtai nūsfetačiUši' 
prieš katalikų/bažnyčią, bet ji padarytų didžiausią kldi-i 
dą, jeigu toleruotų tokius fanatikus, kurie žmonių ŽU-J 
dymū bando "įrodytr’ savo <<revoliuCiniūS,, įsitikinimŪšS 
Pirmutinė kiekvienos valdžios pareigi yra užtikrinti 
žmogaūfe gyvybės saugumą. O gyventi’^tūri*'teisę taip) 
tikintis, kaip ir netikintis. 

—
| ti -kapitalistinei-valdžiai !’l

Na; ar hfe ;žft)$ftimas šitaip 
rašyti ?

Kodėl teisėjas JPanken tėri 
tarnauti “kapitalistinei vab 
įžiai”, eidamas savo pkrefgas 
teisme? Valdžia jį iš tos vie-» 
tas pkšAliiiti ‘nėgšli'

i 1 ''A ' »’ ■' ' s, ' , »

Antfa vėjths, komunistų J or
gano redaktariti^, kuris'patašė 
tas nesąmones, pats nesižind ką 
^nėkąs. Kokiu budu šeimyninių 
jEfUntykių' teisino • teisėjas gali 
tarnauti kapitalistams? Juk1 ta-*' 
mę teisme yra, sprendžiami 
klausimai "apie šantykiūs tarįt 
vyro ’ ir' žmonos; tarpo* tėvų ii 
vaikų “ ir t. t. Sakysime, vytas 
girtuokliauja ir nepalieka pini
gų /savo' žmonai; kad'ji galėtų 
nusipirkti maisto1'sau ir ma
žiems kūdikiams, žnibna ’ pasi- 
Sktindžia ir jos sklindąs pašio* 
kia šeimyninių santykių’ teismą!

Apžvalga
H ........................

IRGI “KRITIKA”

Brooklyno komunistų orga-< 
nas rėkia, kad' New Yorko so
cialiais JacOb Panken esąs 
**httpifktas” dėl to, khd jį' 
miesto meras LaGuardia- paaky,- 
re teisėju ’ šeimyninių • santykių 
teisme (court of domestic' re* 
lations). Bimbos gazieta rašo:

ti -iš partijos. Kaip buvęs pir-* 
miau, taip* pasitiksiąs ateity
je Socialistų Partijos vadu* Ir 
laikysiąs LaGuardijos duotą 
jam džiabą. Jis nemato jo-; 
kio prieštaravimo. Jo supYa-' 
tirtiu, geras socialistas gali 
tpasilikU. ^dal^tu' ir ištiki- f _ , _ _ . , T
mar <iš įitas-pitagua taamau^lTeieėjas pašaukia girtuoklį vy-i

av w ■■ t

ABu su galingu bet pagerintu Mastėr Chevrolet Inžinu. * /
Duodanti galingą naują išpildymą su padidinta' operavimb ekonomija

V i . ' m

Vaizduoja du skirtingus karus viliojančios Fislier Grožės,

the hew staadabd cheumiet
zonfiinin

^įGikUŠiO^-’k^NOŠ SEšIŲ
NEPAPRASTiU EKONOMIJA 

u^bš^rtįlsktmtoMAs •> 
23%,DAUGIAU jEGOS

Del greitumo ir i kalną Ivažirivfmo

DIDELIS; RUIMINGAS 
FlO BOt>Y

ŠVELNUS;GALINGU
STABDŽIAI

BLUE-FLAMĖ VALVE-IN
HEAD INžINAS?

lauke.;. Grėžiai slreamliribd. *. 
ilgesnis ir žemesnis savo išvai
zdoje. .. Abu karai yra galin
gesni su pagerintu Master Chev
rolet inžinu. Abu duoda paste
bėtiną ‘naują išpildymą—ir abu 
yra Net Daugiau * Ekonoiriiški 
OperdotU, negu pirmesni Chęv- 
roldtrii’. Pamatykite Šiuos nau-

- J jus 'kaltis Ir iŠširirikit^V-€hėV-(
sar Master De Luxe Chevrolet roletą dėljo kokybes ir lemos 
.;. Madhūš kuras žemos-kainos

Chevrolet pre- 
—f zentuoją puikiausius ' ir di
desnes vertės k^rus negu Chev
rolet kada ' noVs siūle. Nau- 
sai Standard' Chevrolet, Sty- 
liuotas Tradicihgu Chevrolet 
btidil, kuris pasirodė labai pb- 
puliarišku... suteikiantis visai

, ■,; i i • ; • * . 1 . ■ ■. t . .■

naujo laipsnio išpildymą ir o- 
peravimo ekonomiją. Ir nauja-

kainds.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROĮT, yftt'UidAN.

Palyginkite Chevrolet žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. A 
Genetar Mėta viAybM-

C. išlygas.

Q M A ffl® IR VJRš. Listo kaina; NMtftfTų® Jįjį Staridaitf ? JROadfttter Flint, Mičh.
OkjrB”la $465. Su bu m peri kis, atskiru teini

1 UF ir1‘stfynA lieto kairia $20. 
gi a u. Kainos gali būt atmainytos 

1 be ’pei-dpijimo. # •

PARODOJ ŠIANDIEN
■■ ....-yJL-.....

•fc‘£ >.r »

■'i
t

CH^rtOtĖT
NAUJASSTREAMLINE 

ŠTYLiAVlMAS
TUR11ĖT TOJ1 FtsftEiR BODt

. . F ■
I ? ■l*./4 A f____

KNEE-ACTION*
'it į ■' iHt '' '

ilgesnis- ^MĖUEbase
RU1MINGESNI BODIES

GREITUMAS, JfiGA, 
eeONomija 

blUE-flame valve-in 
HEAPtNžINAS.

(*KNEE-ĮAQTION gali būt įtaisytas JEldU 
NORitE; Už KfAŽĄ PRrMOkftJlMĄ).

IR VIRŠ. Listo kaina Marttįr jDe 
i> Luxe Coupe Flint, Mlch. $560.fSu 
V bulWri*Į8k> tairu ir tafrui 

kaina yra $25. dau- 
giąp.‘'Kainos gali būt atmainytos 
be perspėjimo.

r • w

PASIRINKITE ČHEVROIjiĖT DEL KOKYBĖS IR ŽEMOS KAINOS
.. i.'.... ■■■.■.;.ili.i...

*
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Stanley P. Mažeika’s Aces and Bnląw’s to 
Seek Their 6th Straight

Mažeika’s Aces encounter the Atlantic Villager’s 
' The Bulaw’s meet the Washington A. C.

The strong, powerful scoring 
ipachine of the Mažeika’s Aces 
will again be out there Sunday 
trying to add another vietory 
to their string of 5 straigth 
wins. Having met and beaten 
such teams as; the Imps, 
Xyąahįngton A. C., Red Roses, 
Belskis Booster and the Red 
Birds, they did not have any 
difficulty with either of them. 
Iu their lašt 5 games they hava 
averaged 28 points per game.

This Sunday they will meet 
the Atlantic Villagers who up
set the powerful team of thę 
J. F. Ęudeikis Blue Ribbon 
Boosters. So. M.'. Tenzie, the 
manager of the Mažeika’s will 
not take any chances in Josing 
thąt game and will have his 
regulars out. He will probably 
again have the šame line-up 
that he used against thę Red 
Birds, “Benny” 
chinskas, Jeąen 
Rainis.

The Atlantic
horse” of the tourna-

when these stars play against 
each other somethlng is bound 
to happen.

Shwegzda, Braizis, Venskus, 
Balshitis and Anoskis will be 
in the line-up for the Red 
Roses.

The Red Birds 
have with them 
Art Pilkas again 
favorite position, 
lašt Šunday’s game they miss-

will try ąni 
their stars 
played his 

line-play. In
Red Roses to play Red Birds
in the eurtain raiser at 1 P. M.

The wondęrful improved team
of the Red Roses will try and(ęd thęir star, Rnmp, who did 
win their 4th game tomorrow not sbow up for soine reason 
when they encouhter that tall or other, put <they hope to have 
team of the Red Birds. Ihim for tomorrovv’s game., Pet

This game also will be a very’erson, Svitoris and Morgan wiil 
exciting game to watch. Both probably fili in the ręst of the 
teams have individual stars and positįons.

Spectators, Do Not Miss The Remaining 
Gamės Of The Naujienos Basketball Meet

Budrick, Khi-
Laskey and

Villagers, the

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

* "ALFABETO TVARKOJE ■
Sis skyrius yra tikslu jragelfeūti ,mu?ij ukaitytoj^ms negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500,
susirasti, (kur gąMm jaušlpirMi įvairių paprastų ir nepaprastų ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jei- 
da^ktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu teįpanžįų čia skelbimų gu tik jų bus galima gauti.

ANGLIS! ' Tukštfthčiąi namų Var
toja' ekonomiškaš1, be suodžių Tro- 
picair an«lis--Garąntuotas svarumas 
ii- šiluma. Screening — $4.75; Mino 
run — $5.75: Lump arba egg —

NORTHERN COAL CO»
3 telefonai ,

Rępublic 0600 Lawndale 7366 —
- - yterrimac 25$4a ’

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

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

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

“dark 
ment; will be out there tomor- 
row to try and upset another 
favorite teųm. The boys havi 
surprised many teams and will 
probably gi ve the Mažeika’s a 
very tough game. Sullivan, Joo 
Lackawitch, Tony Lackawitch, 
Lucid and Joe Bcyle will be in 
the starting line-up.

Buląw to try to hold lead
The Bulaw’s will meet up 

against the Washington A. C. 
in what might prove to be a 
very interesting game. Those 
Washingtomans ha ve not a s 
y et won an officiaLgųme^and 
will be there tQmororw intenl 
on winning it. Ali of theh 
gąmes were very elose. būt they 
just couldn’t put in that win- 
ning basket. Luck may be with; 
them tomorrovv and they may 
beat those Bulaw’s.

Mr. Frank Bulaw will again 
start his vvinnipg coinbination 
in the line-up. Thąt winninę 
combination is ccmprised oi 
Cap. Romonosky. Kųcįn, Lau- 
chickas, Golden and Gudaitis. 
Thęse boy’s have smooth work- 
ing plays that seem to eliek 
againąt apy team. The boy’s 
also fight very hard, what is 
probably the reąson for theiv 
many vietories over strong 
teams.

This game will start at 2 
P. M. and šame as the others, 
will be played at Fuller Park 
located at 45th and Princeton 
Avenue.

Next Sunday will find the 
toumament playing in the 6th 
round which means that the 
tournament is half-over. At this 
time the games are beginning 
to count, thereby making the 
games more interesting and 
exciting. The player’s are in 
excellent form and the teams 
organized. The crowds aro 
beginning to lakę an interest 
in the games and are turning 
out 100% strong. For the lašt 
4 games the gymnasium has
been packed witb the people|Aces play Atlantic Villagers. 
averaging about 800 per game. 
Come and witness some of the 
best games ever pląyed.

Passes may be se- 
eured for only 

50 cents 
- ,

Yuo may get your passes by 
just applying for them at the 
Naujienos box offįcę at 1739 
So. Halsted St. You may also

ask for them a t any of the 
Lithuanian choru sės. Get your 
Pąss and be with us next Sun- 
day*— J. J. Žukas.

Schedule for next 
Šunday’s games

1. P. M. Red Roses play Red 
Birds.

2. P. M. Washington A. C. 
play Bulaw Aces.

3 P. M. Stanley P. Mažeika’s

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis' Chicagoj 

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

HERZOG FIXTURE CO. 
114b-42-44 Blue Island Avė. 

netoli BooseVęįtjRd. ,tel. Monroe 4078

susirasit 
ko

LENTOS ir Rakandai
LŲMBER & MILLW0RK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi- 
nacijoš, Duris, Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos,

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR '

' .. ................. ■■■—»■■ ■ ........................................................■■■■ ....... ... ...... U I ■ ■— <
ŽILE PLAUKAI

TRINKOIJNE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departąmentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI- 
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.85.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOJLEHS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25<F IKI 35%

Lengvi Išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Diviaion St.
_______ kampas Marshfield
RUPTUROS DIRŽAI I
TRUS^ES FOR RŲFTURE *

RAKANDŲ Bąrgenai
FURNITURE BARGAINS

4. P. M. Baąner A. C. play 
Sleepers A. A.

5. P. M. Naujienos Imps play 
Belskis Boosters

J. F. Ęudeikis Blue Ribboų 
Boosters receive a bye.

Gamės will be played at Fui- 
ler Park located at 45th and 
Princeton Aveuuę. Time: 1 P. 
M. until 6 P. M.
(Ųope on gąmes tomorrovv)

‘ —J. J. Žukas.

■    fH'<» H 'l'l-'UH '1 1 I »    IMI ■ 1111    

Is Draugijų Veikimo
Ryt SLA. 260 kuopos Naujų Metų pasitikį- 
metjjiis susipnjkimas mas SLA. 139 ir 63 kuę- 

' ' pų triukšmingas ir,
gražus

metįpis 3UsifinjkįĮnas

MARQUETTE PARK. — 
SLA. 260 kuopos pietinis su
sirinkimas įvyjks 6 dienų sau
sio, 2 vai. po pietų, Ą. N. Ma- 
sulįę ręal estątę ofi^e, 6641 
So. Western Av.e. Nariai ir na-, 
i;ės yrą kvięčiąmį dalyvąuti 
šiame metiniame ąusirinkęno,; 
nes kaip paprastai yra visuo-i 
met daroma, 260 kuopa ,to-į 
kiam susirinkime užsibrėžia 
metinį nusistatymų, o kuopos, 
valdyba visuomet prisilaiko1 
metinio susirinkamo nutarimų.)

Sckr. M* Pallock. ,

ĮSMINGĄS vakaras 
SLA. 178 Kuopa Rengia Iškilmingą Vakarą, 

Šausią S1, 1^5 
OMLLEY’S SVETAINĖJE 

3ttl6 WEST lllth STREĘT
Pradžia G valanda vakare. įžanga 15 Centų,

< • 3 - f •

Kuopos nariai ir visi lietuviai kviečiami atsilankyti.

ROSELAND — BURNSIDĘ. 
SLA. 139 ir 63 kuopų nariai jr 
svečiai pasitiko Naujus Metęs 
Balčiūno ir Baužio 'svetainėje, 
107 Street ir Indiana Aveniu, 
labai linksmai. Ir kaip-gi ga
lėjo būti nelinksma, kai dvie
jų kaimyninių kųopų, didžiau
sios lietuvių organizacijos, na
riai turėjo pręgą k a r,t u tai,p 
grąžiai laikų leięlžiąp.t, pasitik
ti Naujus įjętųs, ir tokius me
tus, kurie, sakę, bus daug gę- 
resni uč praeitus metus.

Apie 12 vai. naktį visi bę- 
vo pakviesti prie vakarienės, 
kurių skaniai pagamino gabięs 
gaspadinės V. Pučkorienė ir 
G. Kučinskienė, prigelbstaęt

e Tautiško KliuboJaunų Lietuvių Amen 
25>|cių Metrų Jubilij

‘Motęrįm Nę-Išsįmęluosi’ ir
Kurį išpildys L. JK. M. Choras po vadovyste 

drg. A. P. Kvedero.

Nedėlioj, Sausio-Jan. 6,1935 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted Št. 
Durys atsidarys Š vai. po piet.

Programas prasidės 4 vai. po piet. Įžanga 40c. ypatai. 
Kyięčiąpie visuomenę atsilankyti kuoskaitlingiąusia. 

Bus įdomus progrąnias ir gerą ij/uzjjca Šokįams.
paątąpą — ^ąmebaltyje bus priimti nauji nariai į 

Kiinbų nuo 18 iki 45 metų veltui.
B '.^iarne 

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

+a. j
EMILIJA BARNATONJENė į 

po tėvais VilimaičiutO - j 
T Persiskyrė su Šiup pasauliu 
sausio ’ 4 dieną, 5:45 valandą 
ryto 1935 m.; 'šuWkųs 46 me
tu amžiaus’, gimus Papiliu kai
me. Kupiškio ■parapijos, Pane
vėžio apski1.' 1 ” 1

Amerikoj išgyveno 24 metus. 
„ Paliko dideliame nuliūdima 
vyrą Jurgi, 2 sūnų Pranciškų 
ir Jurgi, dukterj Albina, 8 pus
brolius Juozapą Napolioną ir 

“MaMdša VllimalėiUŠ“s'iV3timi- 
mės, o Lietuvoj 2 brolius Ro
mia ir Dąminiką 'ir giminės. ' ■ ■ ’

Kūnas pašarvotas randasi 
t į25J So. St. Lpųįs Ąye. Tęj. 
Cravvford 4481.

Laidotuves ivyks antradieni, 
sausio 8 dieną, .8:00., yal. ryto 

Jš namu i' Sv/ Ąptano nąrąpjios 
Jjažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už ;
Šv. Kazimiero kapines. 
' VisPa. a. Emilijos E------
nienčs giminės, d.rąugtji ir pi 
Vystami esąt nuoširdžiai kvl

__ _ ,_______ vėlioriės 
siela, o iš’ tėh bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines. 
' Visi" a. rf; Emilijos Barnato-

.ųa-
4čiami' ^dalyvauti laidotuvėse ir 
Al..........................

f

įteikti jai pąškuti.m patdrpa- 
vima. ir atsisveikimnid«

Nuliude liekame;'
Vyrąs, ‘Su|iąi, Ųuktę, .
Pusbroliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J.’‘F. Badžius, Telefo- 
fasC?nO7*. ..

jupi$ reikią

JUBILERIJA
JEWELRY

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

AR JUS TURITE RUPTUR4
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padaryta diržą.
Singlę .............. $3 I Double ___  $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metu 

T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road ' 
Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

^ątiko.
Sftkalbėliu, Kalbe

K A SS JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir aUgšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika._________

KAILIAI
FURS

SAUSIO IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia dary
damos bizni. Kailiniai valomi, tai
somi', persiuvami ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510 S, Halsted Normai 5150

ČIA BU£ GERIAUSIA
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvėm — Išdirbam parlor sėtus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets ' — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

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

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, ” divonds, indus, patalinę ir lt.

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
. Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi JaTomė Visokį bUkorys^ės 
darbą.

‘ 8216 So. Halsted Street. 
Tel, VICtory 4965.

KNYGOS
BOOKS

STORAGJE RAKANDŲ BĄRGENAL 
$200 ' importuoti kaurai ........ $25.00 
$8Q0 kaurai ......... .................... $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00;

Atdara vakaraig ir nedėlioj. ’ 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė. I—..... ... . ■■■ 11 1 j .................. ■! ■■■-»! II

p.p, Norbutienei, Gailevičienei, 
Jonikienei, A. Gailevičiutei ir 
kitoms.

Rašančiam šituos žodžius te
ko girdėti nuo kai kurių na
rių, kad tokios vakarienės dar 
nesu niekur valgę. Buvo pa
taisyta taip sumaniai ir ska
niai, duota buvo kiek tik kas 
norėjo, ir pagaliau pasirodė, 
kad neperdaug kainavo.

Buvo ir programas, kurį ve
dė 139 kp. piitaininkas Pučko- 
rius. Jis, rodos, buvo ir suma
nytojas to vakaro. Sudainavo 
keletu dainelių A, Gailevičiutč 
ir pora dainelių — žinomas 
Roselando dainininkas K. Po- 
žerskis su p. Požerskiene. Dai
nos visiems

Buvo ir^
jo p.p. PęčWriųs, yNorbutas, 
^ųmulįąųskas, Bagdonas ir Ra- 
džius. Kąll^ėt^jai savo kalbose, 
viepi sveikino su Naujais Me
tais, kiti išsireiškė, kad atsi- 
laiiikymas tiek svečių, parodo 
Rąd ^i(^snė/grępg narių gaįi 
daugiaus riiiy^ikti. Kiti aiškino 
ąpie vęrįįą giisiyįęnijięio ir, kad 
kiekvienas lietuvio turėtų pri
klausyti prįę SLA.

Po vakarienės ir programo 
visi linksmai šoko prie Karbi 
tovskio muzikos.

Sumanytojai šito rengimo’ 
buvo 139 kp. kai kurie valdy
bos nariai. Buvo kyįęątą ‘Sau
giau SLA. iš ąpięlinkės kųo- 

įęt prisįdęjo tik yiena 63’ 
iš Burnsidės.

Varcįe 139 jr 63 kp. taria
me širdingų ačiū rengėjams ir 
darbuoto j anas sųrengjūsierps va
karų.; į. Ęuėkoriui, ? A. Nornu-’ 
tui, P. Kučinskui, A, Lauru- 
tėnui, J. Aleksandravičiui, P. 
Pivorunui, Gailevičiui, Dom-' 
.brauskams, Požarskiams ir A. 
Gailevičiutei už gražias daine-

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
17$9 So. Halsted St., Chicago, III.

'r:-..r-'.-r - ‘ F. 
les, o didžiausias ir gražiau
sias ačiū priklauso musų gas- 
padjųėms V. Pučkdrienei, G. 
Kųčinskįeneį, Norbųtięnęi, Gai- 
leyičįenei, Jonikienei ir A. Gai
levičiutei, ir kitoms, kurių gal 
nepąminęjoine. Narys.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGĮNEER^

.....,.............. •----- t —J
GENERAL RADIO STORE 

’ 3856 Archer Avė.
Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir geriau negu kiti, šaukit Laf. 6195’

PV, 
kp.

Ryt Keistučio Kliubo meti
kis susirinkinias 

■ f ji i : . ... i 11 ■'.. *

BĘIGHTON tPARK — Lietui 
vių keistučio Pašalpos Kliubas 
laikys savo metinį susirinkinuj 
nędėlįęj, .sausio 6 d., Liberty 
Groye svetainėj, 4615 S. Mo- 
ząrt St. Oficialįs susirinkimas 
prasidės kaip 12 yal. dienų, bet 
fina.nsų stulas priiminės nari
nes (juokies jau/ nuo JO-tos vai.

•» r. • « - >»• p” * V - e

.ryto.
Taigi visi ir visos skaitlingai 

susirinkite, nes yra daug svar
bių tarimų. Ąpąrt ^itko bus iš
duota metinė atskaita apie ąbel- 
nų kliubo finansinį stovį.

S. N., sekretorius.
* ./A '« 7 ’ > • ' * ‘' f f • *

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS •

I

Rpmos papa įvedę savo vai-1 
stybėje diktatūrų. Nieko nąu-‘ 
jo, nieko nuostabaus, Juk pa-' 
pa yra bene pirmutinis dikta-’ 
torius pasaulyje. Jis katalikusi 
valdo visąme pasaulyje su jų* 
kūnų ir siela. Nei vienas ka- 
talįkas nędrįsta pasipriešinti 
savo didžiausiam žemiškam ka
raliui ir Dievo įpėdiniui.

Jei .papai reikią žemiškų gė
rybių —- pinigų, jis suplanuo
ja savo karalijoj ątĮąį^ųs iri 
paliepia ąuyažiupti vyskupams; 
ąr /į įgąliotiniams ir ątyeį- 
ti pinigų. Pavaldiniai taip J)|

LAUNDRIES 
i ** '■

Tel. Rockwell 9208-9 ‘ ** 
10 metu toj pačioj vietoj.

Marshall Sąuąre Wet 
Wash Lauiidry

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

KALĖDOMS AKORDIONŲ 5 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikąldudėml kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. Gerinu
siai padalyti Akordionai; Mes Par
duodame už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co.

1514 Miiwaukee Avė., ‘ Chicago;
Tėl. Brųnsvvick 0240

................... ........................... Il'i.1 ................. I i . «• • . f /-• u

daro: Pereitais metais papąi 
kunigija suvežė milionų dole
rių.

Tai lengvas ir pelningas biz
nis. Ir tai vis, vadinasi, Die
vo garbei. Bet Romos papai j 
kišenių.

Prekių jokių nereikia par
duoti, nei pristatyti. Tik papa 
savo pavaldiniams pasako, kąd 
jie “šiur’’ gąąs dangaus kara
lystę, jei jam ant almužnos ąc- 
veš pinigų, pavartei ,veža 
pinigus ir manę, kęid su papęs 
pagelba jie užsitarnaus po ma
čiai rojų.

» # O
Aš da^r nęsu .davęs papai nei 

sudilusiu ąkątikjO, o po mirčiai 
sėdėsiu tokiame pačiame roju
je, kaip ir tie, kurie papai ąr 
savo klebonui Pinigus mokę; 
meldžiasi, nų^ša. sau į krutięę 
ir kitokius šposus daro.

!WW!HWT
A 

KAZIMIERAS KUKENIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

.gausio 3 d. 1935 10:80 vai. ryte. 
Sulaukės , viduramžio. Gimęą 

'^alieVėžio apakta Kupiškio pžL 
'rapijoš; Laičių sodžiaus Lietu
voj; - Amerikoj išgyvenu 25 me
tus. Paliko dideliame nųlnidi-

Jųpząpia Kiikerij, ^rbŪenę Oriai : 
brolio ’ Bronislova, Ste
faniją, 1 Juozapa ir Bicharda. 
s’sgaži 

iiav ;broli Joną ir! jo - šeimyną į 
seserį ;Ona it jos šeimVha-, pd- '• 
įėyf Petrą ;MikąIauska, 
Petrą ir ' seserįAm hją, ųošvj 
Maciūne ni, dėde Viktorą1, du

y® eWav2^‘ : 
go? jll.' Laidotuves įvyks šaii- ; 
šio 7 d. 8 vm. ryte. Iš namų • 
bus nulydėtas i 'Šįv. Petro ir ; 
ę’dvilo bažnyčia, kurioje a t si- j 
bus gedulin^bš' paklaidos1 už 
yėlionio šiėla d iš ten bus nu- < 
lydėtaš i šv? Kadmfei’b kapirtėš. ! 
Visi velionio giminės^ draugai f 
ir pažystami ' esat’ nuoširdžiai

Jubzapa ir Richardą,

Jfdl«%atarnau.ia W 
boriua BUtkiis.

flHRRSIBRIIfRBą

v ,-r't
t /JONAS YORKUS
« Persiskyrė ąų šiuo pasauliu j sąųsio 4 U 7 yhl. ryto ^35 
įm.į sulaukęs pųjės amžiaus; 
gimęs Telšių apskr., Plungės 
parap., Staiga kaimas. Buvę 
maryš Unity Lietuvių Pąšalp.I . ;85

<wsi<A a. ^:vA ryW'rr f! EUtįę^ip koplyčios i ŠV. Kry. 
Žiąųs ■ parkui jos bažnyčia, jcu« 
^įoję ątšibPs gpdąljngos ba- 
mąldos už velionio sielų, o iŠ 
teh bus nulydėtus i ŠV. Kązi- 
^iwo kąpihešį ’

Viši ą. a. Jono Yorkps gi
minės, draugai 'ir naižystąmi
esat nuoširdžiai kviečiami’ da- 

• ’lyvąirti -ląidoitęvėse ir - suteikti 
Jam ^paškUtW'patarnavime ir 
atsisveikinimą.

Laidętuyese patarnauja gra- 
įboirluš* 'J.''Ir. Etiueikis', telėfbu | 
,nas  I

Siunčiame Gėles Telegramų i viso
* pasaulio dalis. ‘

t KVIETKININKAS
0 Gėlės vestuvėms, b'ankietams ir

3316 «^ed St
Thond Boulevard 7314.' Čhicago, 111.

Laisvai protąuti, jiiekam nę- 
pątęikąųti, ' nei vieno neklau
syti* apie sielos išganymų yra 
kur kąs sveikiau ir maloniau 
žmogui, kuris spėjo atąikraty- 
ti visokių prietarų ir burtu. 
O labiausiai nebetiki -tų “šven
tų asabų” prižadėjimams pę- 
mirtiiuę gyveninio, ir dangaus 
karalijos. Tegul jję pątys 
važiuoja ir tupi. Aš jiems Įįo 
visai nepayyzdžių.

MUIA
3140 S. Halsted

RAMOVA
IlTEATRAsO’t

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 5 . SAUSIO 5

"THE CURTAIN FALLS”

su Henrietta Grosman ir

taipgi JcoųieĄijg ir
» • -T- V >. P

5 aktu Vodevilius

kiti

THE PURSUIT ,0F 
HAPPINESS”

su Joan Bennett ir ' 

taipgi komedija

kitais
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LIETUVOS LIAUDIES MENO IR PRAMONES 
PARODA DEPARTAMENTO® 

FAIR KRAUTUVĖJE

NAUJI DROVERS BANKO NAMAI

Ji busianti atidaryta sausio 12 d., pranešė 
Lietuvos prek. atstovas atvykęs Chicagon

Atstovas Louis Bonyhard kviečia gubernatorių ir 
majorų į parodų

Vakar paaiškėjo, kad did- rakteringi Lietuvai dalykai, 
žiulej Chicagos departamcnli 
ncj krautuvėj, “The 
įvyks Lietuvos liaudies meno natai, 
ir pramonės paroda. Į

Fair
Kartu su Lietuvos eksponatais 
bus išstatyti ir Estijos ekspo-

ir pramonės paroda. i Sausio 12 d., anot p. Bony-
Taip pranešė Louis Bony- bari. įvyks iškilmingas paro- 

hard, Lietuvos ir Estijos preky-1 dos atidarymas, į kurį yra pa- 
binis atstovas, kurijf nesenai 
atvyko Chicagon priruošti pa- Kalvaitis, 1 
rodai dirvą. Mr. Bonyhard, rius Horncr, miesto majoras 
savo laiku buvęs Šveicarijos Kelly, Fair krautuvės ] 
atstovas Amerikoje, i 
Baltijos šalių valdžių pakvies- s tu žymių žmonių. Paroda na
tas, dabartiniu laiku važinėja siusianti apie dvi savaites lai- 
po Ameriką ir rengia tokias ko. Didelė dalis eksponatų 
parodas visuose didesniuose: bus pardavimui, 
miestuose.

Jis pareiškė, kad Cbicagoj 
paroda atsidarysianti šeštadie
nį, sausio 12 d., ir joje bus iš
statyta apie 10,000 eksponatų, 
į kuriuos įeis audiniai, medžio 
dirbiniai, gintaras ir kiti cha-

OL' -

BiMih

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS
rųNusipirkit visokios 

sies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokj taverną. 
Užeidami i taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

CLASSIFIED ADS.
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai
Furnished Rooms

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius Ir ice buk bus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

MOTERIS su 18tos metų vaikų 
ieško kambario Brighton Parke, ne
toli Kelly mokyklos, arba dalintųsi 
apšildomu flatu. Laf. 9832.

—o—

RĘSTA URE NTO fikčeriai parsi
duoda labai nebrangiai. Apsišaukite 
2721 So, Halsted St., užpakalyj.

—O -

MARQUETTE PARKE — išsi- 
renduoja apšildomas kambarys, pri- 
vatiškas Įėjimas. Netoli galvekarių 
linijos kreipkitės telefonu.

Hemlock 4198 /
—O—

Drovers Bankai nesenai nupirko bankinius rumus ir mo
derniškas saugiąsias kasas prie šiaurrytinio kampo 47-tos ir 
Ashland gatvių. Namo kainą padengė apdrauda nuo senojo 
Drovers banko namo, kurįs sudegė didžiąjam skerdyklų gaisre, 

abiejų dentas J. Kelly, ir daugelis ki-!gegužės mėnesį. > v
'Pareiškimų apie namo nupirkimą padarė banko preziden

tas William C. Cummings. Drovers bankas susideda iš dviejų 
skyrių, Drovers National Bank ir Drovers Trust & Savings 
Bank. t

Drovers bankai laikinai operavo naujai nupirktuose rū
muose nuo gaisro. Direktoratas nutarė ten pasilikti nuolatiniai, 
kai iš vietinių biznierių gavo eilę reikalavimų ir prašymų tar
nauti Town of Lake apielinkei.

Spalių 17 d. banko turtas siekė suvirs trisdešimts milionų 
dolerių. (Sp).

kviestas Lietuvos konsulas A.
Illinois g u berną to-|

prezi-! 
i:« i,: I

THE THREE 
MUSKATEERS 

LIQUOR COMPANY, 
Incorporated
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė

GERAS “combination” pečius par
davimui. Atsišaukite vakarais po 
šešių. 4607 So. Rockvvell, 2nd floor.

PARSIDUODA Aludės barai 18 
pėdų ilgio, už žemą kainą. John’s 
Tavern, 670 W. 18 St.

—O—

PARSIDUODA komoda, vėliausio?, 
mados, labai pigiai. Klauskite Mrs 
Volis 3219 Lituanica Avė. (Auburn 
Avė.) 3 aukštas iš fronto.

SKALBYKLOS
49.50

ELEKTRIKINĖS 
LEDAUNES
69.50

6 tūbų trumpųjų bangų 
«dio, mažos radios po

ra-

6.50
2 šmotu Parlor Setas

34.50
po

PASIRENDUOJA kambaris vyrui 
su valgiu ir visais parankumais. kas 
nori nebrangiai pragyventi. 4359 So. 
Maplewood Avė., 2 lubos.

—o—

KAMBARYS ant rendos — švie
sus, gražus. Su ar be valgio. 852 
vV. 33rd St. antros lubos.

PASIRENDUOJA kambarys, ap
šildomas ir pigus. Prie mažos šei
mynos. 3427 So. Emerald Avė., ant
ras augštas.

KARPETAI po

18.50

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted SL 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

WCFL, 97f> K.. Lietuvių Valanda. 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 v. po piet. 
WHFC, 1420 K., Ketvergais — 
įsitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:30 vakare, leidžiama Bud
rike Krautuvės.

Gerkit

Protestuoja prieš 
“flophauzės” stei
gimą 18 Apielinke j

Biznieriai griebiasi žingsnių, 
kad projektas butų atšauktai

Aštuonioliktoje apielinkėje, 
ypatingai tarp biznierių kilo 
didelis triukšmas, kai paaiškė
jo, kad planuojama bedarbiams 
įsteigti “flophauzę”. Illinois 
Emergcncy Relief Commission 
numatė panaudojimui tam tiks
lui didelį namą tarp 18-tos ir 
19-tos prie Halsted gatvės, kur 
pirmiau buvo Morris Glothing 
siuvėjų šapos.

Savo laiku rūmai buvo judė
jimo avilys, bet depresijai užė
jus jie paliko tušti.

Išgirdę apie projektą, vietos 
biznieriai sujudo protestuoti. 
Jų nuomone, tokios “flophau- 
zės” įsteigimas pačiame 18-tos 
apielinkės biznio centre butų 
pragaištingas visai apielinkei. 
Taigi užvakar Halsted Ex- 
change banko rūmuose įvyko 
žymesnių biznierių susirinki
mas, kur buvo nutarta eiti prie 

I valdžios atstovų. Jie prašys, 
i kad “flophauzės” nesteigti pa-
čiame biznio centre, 
nuošaliau, jeigu manoma 
flophauzę būtinai įsteigti 
apielinkėje.

bet kur 
tokią 
18-j e

Ponai Budriai šventė 
sidabrinės vedybos
Marųuette Parko gerai pa

žįstami visiems ponai Budriai, 
kurie gyvena adresu 6611 S 
Sacramento Avė., šventė kartu 
su naujų metų sulauktuvemis 
savo 25 metų vedybų sukaktį. 
Draugai ir pažįstami jiems su
rengė labai iškilmingą “sur- 
prise party”. Svečių atsilankė 
skaitlingas būrys. Kiekvienas 
atsilankęs linksminosi ir smsk 
giai laiką leido lyg pat ryto.

Mes visi linkime ponams Bud
riams, kad jie laimingai su-

ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN 
KANTER

MutualLiąuarCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Chicago, Illinois
Reikalaujame pardavėjų.
Klauskite Mr. Petkus.

(A d v.)

Personai
Asmenų Ieško

lauktų ir švęstų auksines ve-,Forecast of Events in 1935”. 
l?anašųs programai bus perduo
dami kiekvieną sekmadienį. Sto
tį galima lengvai gauti Chica
goje.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

dybas.

RADIO
Dainuos Pirmyn Choro 

Dainininkai
Ryt, Nedėlioj 11-tą valandą 

prieš piet, per stotį W.G.E.S. 
Progress Krautuve transliuos 
specialiai gražų ir įdomų radio 
programą, vadovaujant muzi
kui K. Steponavičiui. Pirmyn 
Choro nariai išpildys daug gra
žių dainelių, o tarpuose bus 
gražios muzikos, įdomių pata
rimų, . pranešimų ir kitokiu 
įvairenybių. Todėl, nepamirški
te pasiklausyti. R. S.

Lietuvių valanda 1 vai. po 
piet iki po piet duo

dama Budriko krautuves

Girdėsite gražiai prirengtą 
duetą, tenorą, sopraną, liaudies 
dainelių, Kudirką, Pažerski, 
hormoningą instrumentalį due
tą, Makalus.

Budrikas nesigaili lėšų, 
programas butų įvairus ir 
lonus klausytis. Programas
girdžiamas aiškiai visoj apylin
kėj Chicagos iki 300 mylių, o 
katrie turi trumpųjų bangų 
radios, tiems bus girdžiama vi
sur. —Pranešėjas,

kad 
ma- 
bus

šiandien Milwaukee socia
listų radio programas

Andrevv J. Biemiller, , Socia
listų Partijos Apšvietos direk
torius, rytoj kalbės iš stoties 
WTMJ 12:30 po pietų, Jo kal
bos tema bus Socialist

PRANEŠIMAI
Tautinės Parapijos Balius, 

Nedėlioj, Sausio 6 d-» 1935 m., 
Parapijos svetainėj, 3501 So. 
Union Avė. i z adžia 7 vai. vak.,

Kviečia
Kun. S. Liii^UĮ ir 

Parapijos Komitetas.

8402

PAIEŠKAU apsivedimui rimto vy
ro, singelio arba našlio, tarpe 47 ir 
57 metų amžiaus, gali turėti ir vai
kų, bet turi būt nemaži. Aš esu 
našlė, 43 metų amžiaus, graži ir ne
vartoju svaigalų, nerūkau ir vaikų 
neturiu. Turiu savo rakandus. Ap- 
sivedimo reikale kreipkitės tiktai tie, 
kurie norite apsivesti.

MRS. P. G., 
(Box 201) 

3653 So. Halsted St.

RENDON kamparys apšildomas prie 
mažos Šeimynos, arti prie Kedzie 
gatvekarių linijos, 3189 W. 40 St 
1-mos lubos.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kinų, karštu vandeniu Šildomas, su 
visais parankumais.

4305 S. Sawyer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda, pilnai įrengtas, gerai isteig
tas biznis. 50 vie‘ų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą. 3313 W. 63 St

TEL.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollvwood šviesoms 
420 W. 63rd St.

Fnvlewon<1 5883-5840

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo ant farmų pas 
našlę moterį už darbininką arba 
ant visados. Aš esu našlys 49 me
ti). Aš moku farmų darbą. Galiu 
dirbti ir ka reikia prie farmų galiu 
pataisyti, galiu būti už darbininką 
arba ant visados. Nesu girtuoklis 
ir tabako nerūkau. Prašau atsiliep
ti katra sutinka su mano paieškoji
mu Joe Ezdanas, 208 W. Main St. 
Westville, III.

PARSIDUODA Alinė, biznis gerai 
išdirbtas, randasi geroje apielinkėje, 
parduosiu greitai.

6361 So. Kedzie Avė.

TAVERN pardavimui, arti karų 
linijos. Biznis isteigtas 5 metus. 
Pigi renda. Man reikia cash.

5842-44 So. Kedzie Avė.
.................. 1 "■ ........  f....... •"""' " .....

RESTAURANTAS ir Tavern par
davimui. Gera vieta dėl tinkamų 
žmonių. Arti marketo ir Central 
Cold Storage. 1457 S. Sangamon St.

Partners Wanted
. Pusininką Reikia

Si mano Daukanto Draugijos meti
nis susirinkimas Aivyką? sausio 6 d.. 
1935 m. Chicagoą Lietuviu Auditori
jos svetainėje, 3133 S. Halsted St 
Šiuomi visi nariai yra kviečiami bū
tinai atsilankyti, nęs turime svarbių 
reikalų svarstymai? Taip jau, kurie 
nariai esate pasilikę už pereitus me- 
t;.s su mokesčiais, būtinai pasirūpin
kite apsimokėti, nes priešingai lik
site suspenduoti., P. K. sekr.

Kruopiškiu Progres. Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks ’• sekmadieni, sau
sio 6 d. 1935 m. 10 vai. ryto Mor- 
ning Star Kliubo buveinėje, 1654 N. 
Damen Avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, bus renkama Kliubo val
dyba 1935 m. taipgi turime 
svarbių tarimų aptarti.

V. čepulevičius
Draugystė Garsus Vardas 

vaičiu laikys savo metinį susirinki
mą nedėlioj sausio 6 d., 1935 m. 
Krikščiūno svet., 4501 S. Ashland 
Avė. Pradžia 2 vai. po piet. Yra 
neužbaigti reikalai nuo pereito susi
rinkimo. Jūsų pribuvimas neatbūti
nai reikalingas.

B. Jasinska prot. rašt.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

PAIEŠKAU i alinės biznį partne
rio; kad butu pavienis. Vienai mo
teriai perdaug darbo. > r 

' 10744 So. Michigan Avė.
— O—

PAIEŠKAU partnerio i alinės biz
ni arba parduosiu visą. Vienai mo
teriai perdaug darbo.

959 W. 71st St.

WGES
1360 kilocycles

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

keletą 

rašt.

Lietu-

Šituo laiku ir iš Šitos 
radio stoties kiekvieną

SALESMONAI pardavinėti geros 
rūšies sviesta ir kiaušinius. Patyrę 
turi pirmenybe. Atsineškite gerus 
liudijimus. Sol Weinger Co., 918 
Maxwell St Canal 0292.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Panedėlį 
Seredą ir 
Pčtnyčią

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine rųn, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grandy Mining 
Co.. Cedercrest 1131.

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

NAUJAS CHEVROLET PALEIDŽIAMAS RINKON

■■

THE 1935 CHEVROLET NEW STANDARD COUPE
Chevrolet automobilių bendrovė šiandien išleido apyvarton nau
ją 1935 modelį automobilį, kurio vienas tipas atvaizduojamas 
paveiksle. Chevrolet turės dvi rūšis automobilių, Master De 
Luxe ir New Standard.

BUČERNfi IR GROSERNĖ par
siduoda geroj vietoj, visokiu tautų 
apgyventa. Turiu greitu laiku, par
duoti. Priežastie turiu kitą bizni. 
Su geru pąąiulinimu sutiksiu.

4135 ,W. 47th St.
Lafayfette 0780

MODERNIŠKAI įrengtas Tavern 
parsiduoda. Pigi kaina, gerai iš
dirbtas biznis.

2515 W. 59 St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė Brighton Parko apielinkėje su vė
liausios mados įrengimais. Priežas
tį patirsite ant vietos. Del infor
macijų pašaukite

Lafayette 7438 
nuo 8 iki 8 po pietų

BUČERNfi ir grosernė su namu 
arba viena narna, mainysiu i aludės 
bizni arba maža namų arba i ūke 
Lietuvoje. 6001 So. Carpenter St.

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ i 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.
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Financial
Finansai-Paskolos ,

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Paskolos iki $3,000.00 daro
mos ant namų nuo vienų iki 
trijų pagyvenimų. Reikalau
dami paskolos, meldžiame 
pranešti antrašą namo ant 
kurio manote imti paskolą.

Rašykit
Box 192

1739 So. Halsted Street

REIKALINGA moteris virėja i re- 
staurantą. Turi būt linksma ir su- 
gabi apie biznį. Nes puse dienos 
biznis yra po jos priežiūra. Turi 
gyventi ant vietos — 4 ruimai dėl 
gyvenimo.

Atsišaukite subatoj ir nedėlioj nuo 
7:00 ryto iki 12:00 vak.

A. STANKUS,
2408 W. 16 St.

Canal 8581

MERGINA patyrus prie abelno na
mu darbo ir mokanti virti žydiškus 
valgius. Atsišaukite Steinberg’s 
Bakery, 2856 W. Roosevelt Rd.

For Rent
RENDON Storas su 4 kambariais. 

Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pilti. Atsišauki
te 8341 So. Halsted St.

BRIGHTON Parke ant randės 8 
kambariai stoge, elektriką ir gazas. 
Nėra maudynės. Kaina $10 i mė
nesi, 4622 So. Sacramento Avė., 
savininkas gyvena 4065 Archer Avė.

PASIRENDUOJA 4 ruimu flatas 
ant pirmu lubų iš fronto. Marųuette 
Parke. Kas galėtų prižiūrėti boile
ri už flatų namą, nedaug primokėtų 
— arba taip viena flatą renduoti — 
Renda pigi — labai graži vieta su 
medžiais aplink.

Atsišaukite tik subatoj ir nedėlioj 
nuo 1:00 iki 5:00.

6842*So. Rockwell St. <

RENDON kambarys vedusiai porai 
ar vienam — maža šeimyna.

7080 So. Maplewood Avė.

RENDON keturią kambarių flataa 
pigiai, yra karštas vanduo. 8120 
Emerald Avė., Kreipkitės 8189 So. 
Halsted St.

i RENDON Storas. Biznis —išdirb
ta barbemšs, bet tinka Ir kitokiam 
bizniui. ' Randa $20 su kambariais. 
8316 So. Morgan St.

ANT RENDOS 2 flatai po 4 kam- 
& barius, rendos po $10.00 mėnesiui 
; Kreipkitės 7026 S. Fairfield Avė.

../fe ‘i

TAVERN biznis pardavimui. Ge
ra apielinkė ir gerai isteigtas biznis. 
Barai priklauso prie vietos, 
stalai, kėdės, cash registeris, 
table ir kiek nors degtinės 
nupirkti. Parduosiu labai pigiai. 
Atsišaukite Frank Knopp. 5144 So. 
Ashland Avė. Anton Ziolkowski nuo
savybės savininkas.

Tiktai 
steam 
reikės

BUČERNfi IR GROSERNĖ par- 
davimui. Cash biznis. 'Modemiš
ki Įrengimai, refrigeratorius ir tt 
Turiu dvi krautuves viena su namu, 
kita be namo. Prieinama kaina.

2633 W. 48rd St.

TAVERN rendon, pilnai viskas 
įrengta, biznis išdirbtas ir atidary
tas; išrenduosiu nebrangiai. Atsi
šaukite 8600 S. Emerald avė., 2 lubos

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

APSIMOKANČIOS FARMOS, Tung 
ir Orandžių žemė; švelnus klimatas; 
žema kaina: geresnis pragyvenimas; 
patogios sąlygos. Savininkas, Box 
157 Picayune. Miss.

FARMA ant ' pardavimo Illinois 
valstijoje pigiai arba išrenduosiu ant 
nusės pelno. Gera žemė — mažai 
įmokėti. Peter Slaužis. 2147 Webs- 
ter Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

PARSIDUODA 4 kambariu Chica
go Lawn cottage pigiai, $200 įmo
kėti, ar mainysiu ant loto biznio ar 
privatiško, South Sidėj, Chicagoje. 
Su visais parankumais, vieta laikyti 
paukščius ir zuikius.

4428 So. Western Avė. 
1 lubos

. ......... ..... . .................I ..A.. ........................... ................... . ... .. .... .

PARSIDUODA 2 forkloseriai — 
namai už mortgičius, abudu medi
niai ,3 pagyvenimu ant 2 lotų Chi
cago Lawn, $2650 ir 2 pagyvenimų 
Soutsaidje už numažintą morgi- 
čių, už $950, 1 blokas iki gatvtka- 
rlų. šie pirkiniai yra saugus in- 
vestmentai, gera proga savo locną 
namą turėti. Rašykite, o aplaiky
šite nurodymą kur yra namai.

CHAS. URNICH, 
56 W. Washington St 

Room 514 J




