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Insultai Nebus Teisiami?
Valdžia numarin
sianti bylą prieš

Insultus
WASIIINGTON, s. 10.—Tei

singumo departamente kalba
ma, kad valdžiai nepasisekus 
nuteisti Samuel Insullą dėl 

. naudojimo pašto prigavingiems 
tikslams, o valstijai nepasise
kus nuteisti Martin Insullų dėl 
pasisavinimo, federalinė val
džia veikiausia numarins ir vi
sas kitas bylas prieš Samuel In- 
sull. Esu neapsimoka jį ati
duoti teismui, jei ir valstija

Mary Pickford per
siskyrė su Douglas 

Fairbanks
LOS ANGELES, Cal. s. 10. 

—Vietos teisme po trumpo na
grinėjimo bylos, garsi krutamų- 
jų paveikslų aktorė Mary Pick
ford šiandie gavo perskiras 
nuo savo ne mažiau garsaus 
vyro Douglas Fairbanks.

Perskiras jau suteikė nau
jas teisėjas Ben B. Lindsey, 
kuris labai pagarsėjo visoje 
šalyje būdamas jaunuolių teis
mo teisėju Denver, Colo. Jis 
taip nėšfrdžiai rūpinosi jau
nuoliais ir taip aštriai kovojo 
suktus politikierius, kurie ban
dė jį paveikti, kad poljtikieriai 
susuko rinkimus ir jis juos pra
laimėjo. Vėliau jie iš jo atėmė 
ir advokato teises. Tečiaus jis 
atvyko j Californijų ir čia lai
mėjo rinkimuose Superior teis
mo teisėjo vietų.

Mary Pickford ir Douglas Fair
banks perskiros, einant Cali- 
fornijos įstatymais, įeis galion 
tik už metų laiko, šiuo laiku 
Fairbanks vieši Šveicarijoj ir 
Italijoj, kur su juo yra aktorė 
Lady Sylvia Ashley, nuo ku
rios nesenai atsiskyrė jos vy
ras, įtardamas jos sugyvenimą 
su Fairbanksu.

4,000 mirė nuo mate
rijos Ceylono saloj

COLOMBO, Geylon, s. 10. — 
—šiandie gautomis žiniomis, 
vien tik Kengale distrikte nuo 
malerijos per penkias savaites 
pasimirė 4,000 žmonių. Pusė 
jų buvo vaikai.

7 žmonės sudegė
SOMERSET, Ky., s. 10. — 

Visa šeimyna iš 7 žmonių žu
vo gaisre, kuris sunaikino jų 
dviejų kambarių bakūžę 16 
mylių atstume nuo čia.

WASHINGTON, s. 10. — 
Federalinė valdžia pernai tak-» 
sais ant svaigalų surinkdavo 
daugiau kaip $1,000,000 į die
nų, arba viso per metus virš 
$374,000,000. Daugiausia tak
sų surinkta už alų — $200,000,- 
000, mažiausiai už vynų ir im
portuotus gėrimus.

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

Galbūt lietus ir sniegas; ne
didelė permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4;- 
38.

neįstengia jį nuteisti už pini
gų pasisavinimų.

Bylos prieš Samuel Insull 
nebus visai panaikintos, tik 
bus atidėtos neaprybotam lai
kui. Viena byla jau tapo taip 
atidėta.

Kaip žinoma, valstija irgi 
nebenori teisti Samuel Insull 
nepasisekus nuteisti jo brolį 
Martin Insullų svarbesnėj by
loj.

Išrodo, kad Insultai kurių at
gabenimui iš kitų šalių valdžia 
išleido šimtus tūkstančių dol., 
taip ir išsisuks nuo teismo.

vaikai užmušti, 14 
sužeista buso

katastrofoj
DREADW00D, S. D., s. 10. 

—Penki vaikai liko užmušti ir 
14 sužeista, jų tarpe trys gal 
mirtinai, busui, kuriuo vaikai 
gryžo iš mokyklos, ant siauro 
tilto susidūrus su moliaso tro- 
ku.

Tuo tiltu gali pravažiuoti tik 
vienas vežimas ir abu šoferiai, 
matyt, manė, kad jiems kelias 
yra atdaras. Busas jau baigė 
nuvažiuoti nuo tilto, kai ant 
tilto užvažiavo trokas ir smo
gė jam į šonų. Visus apliejo 
sudužusios moliaso statinės ir 
labai sutrukdė gelbėjimo darbų.

Vaikai,—sunaL. ir dukterys 
karo veteranų, kurie dirba CCC 
stovykloj, buvo vežami iš mo
kyklos į stovyklą.

5 žuvo Jugoslavijoj
BELGRAD, Jugoslavijoj, s. 

10.—Manoma, kad žuvo penki 
miškų darbininkai, kurie lai
ke smarkios sniego audros 
bandė pereiti . Dunojaus upę 
prie Ada Huja salos.

Išeikvojo $23,500
CHICAGO.—Thomas Smsirt, 

42 m., 931 E. 42 PI., tėvas tri
jų vaikų, per 16 metų užtiki- 
mas Swift & Co. darbininkas, 
dirbęs sąskaitų skyriuje, prisi
pažino per pastaruosius du me
tus išeikvojęs $23,500 kompani
jos pinigų ir liko suimtas.

SANTIAGO DEL ESTERO, 
Argentinoj, s. 10. — čia kilo 
smarkių riaušių delei sušaudy
mo korporalo Paz, kuris prieš 
kiek laiko nušovė pulko virši
ninkų maj. Sabella. Tai yra 
trečias sušaudymas laike karo 
stovio nuo 1930 m. Šiaip Ar 
gentinoj mirties bausmės nėra.

WASHINGTON, sausio 10 
dienų.—Atstovas Traux iš Ohio 
pasiūlė kongresui bilių, kuris 
draudžia foreklozuti už morgi- 
čius namus ir farmas per 5 
metus.

NEW YORK, s. 10. — Nusi- 
troškinęs gasu pigiame kamba
ryje porteris John Telga pa
liko $5,000 pinigais ir $70,- 
000 depozitais bankuose.

HAMBURG, s. 9. — Ham
burgo senate paskelbta, kad 
čia busianti pastatyta didžiau
sia pasaulyje salė. 
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WASHINGTON, s. 10. —Nu- 
kapojimas algų 5 nuoš. federa
linės valdžios darbininkams pa
siliks dar 6 mėnesiams.

Dale Drye» Erneit Dryer
Broliai lakūnai, kurie liko sužeisti kai jų vairuojamas pa- 

sažierinis lėktuvas buvo priverstas nusileisti ant medžiais ap
augusio kalno ties Gloversville, N. Y. Jie ir jdu pasažieriai tu
rėjo kentėti šaltį ir alkį per 60 valandų iki atėjo pagelba. Da
bar bandoma nuimti ir patį lėktuvų (viršuj);

Už plėšimą suimtas 
policijos viršininkas

BENTON, III., s. 10. — Veik
dama su didžiausiu paslaptin
gumu, Colorado policija suėmė 
Royalton, III., policijos virši
ninkų Regindal Jewell, 31 m. 
ir Grady Beason, 33 m., kuriuos 
kaltina dalyvavus apiplėšime 
banko Greeley, Colo., kai jie 
pernai lapkr. mėn. lankėsi Co- 
loradoj. Iš banko jie paėmę 
$20,000.

Abu prisipažino buvę Gree
ley maždaug tuo laiku kai ban
kas buvo apiplėštas, bet abu 
tvirtina, kad banko plėšime ne
dalyvavę.

Hoteliai džiaugiasi iš 
Hauptmann bylos
FLEMINGTON, N. J., s. 10. 

—.Hoteliai ir visi tie, kurie tu
rėjo tuščių kambarių labai 
džiaugiasi iš Bruno Hauptman- 
no bylos, nes byla sutraukė 
tiek daug žmonių, kad hoteliai 
liko perpildyti. Bet sankrovi 
ninkai tai nesidžiaugia. Mies
telin dabar suvažiuoja tiek 
daug žmonių automobiliais, kad 
tapo išleistas patvarkymas 
draudžiantis didžiosios gavėse 
ilgiau parkinti kaip 90 min. 
Sankrovininkai sako, kad dabar 
prkėjai važiuos į kitus mieste
lius, kur jie gali parkinti ne
varžomi.

200 daktarų strei
kuoja Havanoj

HAVANA, s. 10. — šiandie 
sustreikavo apie 200 gydytojų, 
kurie dirba Havanos ambulato
rijoje ir miesto ligoninėse. Ma
noma, kad prie streiko prisi
dės slaugės ir kiti ligoninių 
darbininkai.

UORT HURON, Mich., s. 10. 
—Grand Trunk geležinkelio va* 
gonų taisymo dirbtuves sunai
kino gaisras. Nuostoliai siekia 
$100,000.

“Cigaretas” kamavo 
dundančiu

ET0WAH, Tenn., s. 10. — 
Charles Dunn, 28 m., nusipir
ko “firecrackerių” .ir įsidėjęs 
į kišenių vežėsi namo. Važiuo
damas naktį jis sumanė užsiru- 
kuti. Įkišof rankų į kišenių, 
išsiėmė “ei gar etą” ir užsirakė. 
Pasėkoj jis neteko dviejų dan
tų ir apsidegino veidą ir plau
kus. Pasirodė, kad vieton ci
garete jis išsitraukė “firecrac- 
kerį“.

Prezidentas tariasi 
su kongreso vadais
WASHINGTON, s. 10. — 

Prezidentas Rooseveltas šian
die pasišaukė pasitarimui sena
to ir atstovų buto vadus. Spė
jama, kad buvo tarimųsi apie 
sulaužymą republikohų užsispi- 
rimo nepraleisti kongrese bi- 
liaus, kuris skiria $4,000,000,- 
000 višiems darbams. Repub- 
likonai yra nusistatę vesti žūt
būtinę kovų su prezidento vie
šųjų darbų programų ir pre
zidentas turbut tarėsi, kaip ga
lima butų švelniausiai, bet grei
čiausiai tų bilių pravesti, nesi- 
stveriant griežtų priemonių re- 
publikonų opozicijų sulaužyti.

Pasimirė 129 m. am
žiaus moteris

SANTA ANA, Cal., s. 10. — 
čia pasimirė Martiną de la Bo
są, kuri nesenai atšventė 129 
metų gimtadienį. Ji pergyveno 
10 savo vaikų ir dabar tėra 
gyva tik viena jaunesnioji duk
tė, kuri turi jau 67 m. am
žiaus. j

6 žuvo geležinkelio 
katastrofoj Rusijoj

—..............r 1

MASKVA, s. 10. — čia pa
skelbta, kad 6 žmonės liko už
mušti ir 23 sužeisti kitoj ge
ležinkelio katastrofoj, šį kartą 
arti Rostov-na-Donu. 
■ • < . ■ ' ■ A '‘t <../•< ■■ '

Dr. Condon baigė 
liudijimą Br. Haupt- 

manno byloj
FLEMINGTON, N. J., s. 10. 

—Dr. Condon (“Jafsie”), ku
ris tarpininkavo tarp žmogva- 
gių ir Lindbergho ir kuris su
mokėjo žmog vagiam s $50,000 
už Lindberghų kūdikio sugrą
žinimą, baigė savo liudijimų. 
Jis buvo liudytojo kėdėj be
veik dvi dienas. Jis liudijo, kad 
pinigus kapinėse jis sumokėjo 
Bruno Hauptmannui ir kad 
Bruno Hauptmann pirmiau į- 
rodęs, kad jis yra tikrai kū
dikį pagrobęs.

Hauptrnanno advokatai labai 
aštriai jį kvotė, bet jo pirmykš
čio liudijimo negalėjo pakeisti. 
Bandė klausinėti ir apie įvai
rius kitus asmenis, bet ir iš to 
nieko neišėjo, liudytojų su
klaidinti nepasisekė.

Po to liudijo keli mažiau 
svarbus liudytojai, kurie nie
ko naujo bylon neįnešė.

Saar naciai jau da
bar grūmoja pagie

ža priešininkms
SAARBRUCKEN, s. 10. — 

Saar nacių vadas Roechling, 
kuris čia turi dideles geležies 
leijiklas, viešai prigrūmojo na
cių priešininkams pagieža po 
sausio 13 d. plebiscito, kai tas 
kraštas sugryš prie Vokieti
jos. . -..........

Jau ir dabar naciai bando 
keršyti savo priešininkams 
juos kaip įmanydami puldinėja. 
Jie boikotuoja, papirkinėja, šni
pinėja ir net vagia dokumen
tus. O betgi Vokietija yra 
pasižadėjusi sutarty neperse
kioti priešininkų.

Todėl ne be reikalo prieši
ninkai yra susirūpinę ir ruo
šiasi betgti iš Saar krašto, jei 
tasis nutartų sugryšti prie Vo
kietijos.

Anglija apgyvendins 
18,000 bedarbių šei

mynų ūkiuose
LONDONAS, s. 10. — Pre- 

mieras MacDonaldas paskelbė 
savo projektų apgyvendinti be
darbius ūkiuose. Ūkiuose ma
noma apgyvendinti 18,000 be
darbių šeimynų. Anglija im
portuoja maistų iš kitų šalių, 
kuomet daugelis jos didelių 
dvarų stovi nedirbami. Apgy
vendinimas bedarbių ūkiuose 
kainuos valdžiai apie $70,000,- 
000.

Šelps bedarbius iki 
liepos 1 d.

CHICAGO. —Illinois Emer- 
gency fielief komisijos pirmi
ninkas Dunham pranešė Cook 
pavieto* komisionieriams, kad 
komisija yra prisiruošusi šelp
ti bedarbius iki liepos 1 d., jei 
tik gaus iš valstijos ir federa
linės valdžios pinigų.

SOUTH BEND, Ind., s. 10. 
—Trys labai smarkios bombos 
sprogo viena paskui kitų pa
čiame vidurmiesty,. visiškai su- 
ardydamos Palace Cofe ir gre
timas sankrovas, , taipgi ap- 
griaudamos daugelį apielinkės 
sankrovų. Sužeistų nėra.

-ir. ....................  r.........

CHICAGO.—Armour & Co. 
skerdyklos pereitais metais už
dirbo daugiau, negu kuriais ki
tais metais nuo Į928 m.

Lietuvos Naujienos
Lietuvių-Latvių de

rybos baigtos
RYGA. Elta— Gruodžio 18 

d. vakare pasibaigė nuo gruo
džio pradžios vestos lietuvių lat
vių derybos sutarčiai sudaryti. 
Draugšikai pasikeisdamos nuo
monėmis, abi delegacijos susi
tarė tiek dėl prekybos sutar
ties teksto, tiek dėl prekių są
rašų. Abu dokumentai jau pa
rafuoti. Parafuotoji sutartis 
remiasi didžiausio palankumo 
principu ir Pabaltijo klauzule, 
numatydama ypatingų muitų 
nuolaidų sąrašuose nurodytoms 
prekėms. Pasilieka atviras tik 
klyringo klausimas. Del skir
tingų Lietuvos ir Latvijos va
liutos sutvarkymu tas klausi
mas turės būti dar labiau iš
aiškintas. Derybos tuo klau
simu bus tęsiamos.

RYGA.—Elta. Gruodžio 21 d. 
pasibaigia lietuvių latvių preky
bos sutarties galiojimo laikas. 
Jei iki to laiko nepasiseks pa
sirašyti jau parafuotų naują 
sutartį, tai laukiama, kad abi 
valstybės sudarys laikiną su
sitarimą, kuriuo laikinai tarpu
savio prekybai bus taikomi mi- 
nimaliniai muitai.

A. a. provizorius Juozas 
Balčiūnas

- “K AUNAS*?- Profesinis -Lietui 
vos farmacininkų laikraštis 
Farmacijos žinios savo kroni
kos skiltyse pranešė, kad Kau
ne miręs prov. Juozas Balčiū
nas, kad velionis kartu buvęs 
ir dantų gydytojas ir iki mir
ties užsiėmęs dantų gydytojo 
praktika. Be to dar pridėjo, 
kad prieš karą Maskvoj velio
nis buvęs vertinamas kaipo ge
ras dantų gydytojas, turėjęs 
didelę praktiką, gerai gyvenęs 
ir buvęs tvirto gero budo ir 
kilnus žmogus. Ir tiek! O bu
vo laikai, kai prieš 40 metų 
ar daugiau apie provizorių 
Juozą Bačiuną parašė visi rusų 
laikraščiai, o iliustruotieji žur
nalai net jo atvaizdą įdėjo. Mat 
velionis buvo suradęs Mask
vos gubernijos miškuose tokią 
paparčių padermę, kurių rusų 
mokslininkai laikė Rusijos plo
tuose visai išnykusių ir tebe- 
vegetuojančių tik Sachalino sa
los šiaurėje. Už tai Maskvos 
universitetas prov. J. Balčiū
ną buvo pagerbęs tam tikru 
raštu, o vėliau pakvietęs į mo
kslinės ekspedicijos sąstatų 
šiaurės Sibiro augmenijai tirti. 
Kadangi velionis tuomet jau 
buvęs įsirašęs į odontologijos 
kursus, tai paparčių padermė 
buvo mėginama kultiviruoti V. 
K. Ferreino dvare, Kuzminkuo- 
se, bet nesidavusi persodinama. 
1910 metais tų paparčių pader
mę rodė man pats velionis sa
vo ukyj netoli Maskvos, Nem- 
čynov Post, ir skudėsi, kad 
sunktai prigyjanti, mėgstanti 
drėgmę ir labai bijanti saulės 
ir sausros.

Antras cukraus fabri
kas bus statomas prie 

Kuršėnų
KAUNAS.— Antrajam cuk

raus fabrikui ^statyti vieta pa
galiau nustatyta. Ministerių 
kabįnetaą trečiadienį, peržiūrė
jęs komisijų pranešimus ir ki
tus davinius, nutarė antrąjį 
cukraus fabriką statyti netoli 
Kuršėnų, Šiaulių apskrityje.

Padidėjo šmugelis Į 
Vokietiją

šmugelninkai nebijo nei mirties

KLAIPĖDA.— šiomis dieno
mis mutininkai prie Tilžės til
to perkratė daugybę iš Pane
munės grįžtančių tilžiškių. Ta 
proga vėl sulaikė per 100 žmo
nių, slapta nešusių sviestą, mė
są arba taukus. Viską sukon- 
fiskavus susidarė per 100 sva
rų sviesto, 200 svarų mėsos ir 
50 svarų taukų..

Vos tiktai Rusnės upėje su
stojo ledai, kai šmugelninkai 
pradėjo per ledines bastyties 
Jie per ledą padeda ilgas, siau
ras lentas. Be to, toks “tilto 
statymas“ ir ne visados pasilie
ka muitininkų nepastebėtas.

Prieš kelias dienas du šmu
gelninkai norėjo iš šilininkų į 
Klokius, per Rusnės upę, per
gabenti lietuviškų ančių ir žą
sų. Ledas buvo dar labai plo
nas, tačiau ęjie, lentas dėdami, 
šiaip taip nusikrapštė iki upės 
vidurio. Antys ir žąsys, tur 
būt, buvo labai riebios, taigi ir 
sunkios ir —beda!—Ledas vi
sos tos naštos neišlaikė: abu 
vyru drauge su lentomis ir ka
lėdišku šmugeliou įlugo. Vy
rai šaukė, kiek įmanydami ir 
buti^laimingi buvę, jei ir koks 
ribrs muitininkas, jų didžiausias 
pi-iešay bvtųt" jfeHisngyvybg 
gelbėjęs. Vis dėlto viskas lai
mingai baigėsi—du vyrai iš 
Klokių, šmugelninkus išgelbėjo.

žaisdamas su ugnimi 
padegė

ŠIAULIAI.—7. XII apie 9 
vai. ryto Aukselių km. Šaukė
nų Vi. sudegė pil. Bienoro Sta- - 
šio gyvenamas namas 1,000 li
tų vertės ir visa namų man
ta, taip pat įvertinta apie 1,000 
litų. Sudegęs namas ir turtas 
apdrausti nebuvo. Padegė Bei- 
norio duktė Jadvyga, 6 m. am
žiaus, kuri viena buvo palikta 
prie besikūrenančios plytos ir 
žaidė su ugnimi. Mergaitė vos 
gyva atbėgusių žmonių buvo iš
gelbėta iš liepsnojančio namo.

ITALAI IR NORVEGAI LIE
TUVAI SIŪLO LAIVUS 

t

KAUNAS. — Kadangi dėl 
ekon. krizio dabar daug laivų 
yra be darbo, tai prienamomis 
sąlygomis galima laivų įsigyti. 
Pav., italai siūlo Lietuvai pirk
ti iš jų laivų ir mokėti žemės 
ųkio produktais. Mokėjimo ter
minas 7 metai.

Norveigai siūlo nuomuoti iš 
jų laivus.

Tačiau šie pasiūlymai nebe- 
priimami, nes neapsimoka eks
ploatacija: savo eksporto per 
maža, o uždarbiauti neapsimo
ka.

Už žmogaus nudurimą 1 metus

PANEVĖŽYS, —šiais metais, 
pavasarį Kupišky įvyko Šiurpi 
žmogžudystė. Graičiunienč E. 
ir Bekevičius A. nakties metu 
iš keršto per langų mėšline ša
ke ’nudurė savo giminaitį, p. 
Kapicką. Lapkričio mėn. 12 
d. Panevėžio apygardos teis
mas išnagrinėjęs šių bylą A. 
Bekevičių nubaudė 1 metais s. 
d. kalėjimo, o E. Graičiunienę 
išteisino.
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VISKO PO BISKI o viršus ir užkulniai iš storos 
odos.

PITTSBURGH, PA. — Pra
eito gruodžio 18 d. buvau nu
ėjęs į Gimbels krautuvę pa
žiūrėti Lietuvos ir Esfonijos 
bendrai surengtos rankdarbių 
parodo#.

Štai ką aš ten mačiau: linų, 
vilnų, audėklų, juostų, piršti
nių, kaklaraiščių, gintarinių 
karolių, šepetukų, sagučių; 
medžio diedukų, bobukių, ki- 
birukų, statinukių, bliudukų, 
šuniukų ir kitokių stovyliukių.

Tie visi dalykėliai gana dai
liai padirbti, kas parodo, kad 
Lietuvos ir Estonijos audėjai, 
mezgėjai, drožėjai ir kiti dai
lininkai supranta dailumą. Tik 
labai. labai nesmagu buvo 
žiūrėt į tai, kaip tie visi gra
žus daiktai nevykusiai ant 
stalų sumesti — suversti lyg 
kur nors senų daiktų krautu
vėj. Kas tik ateina, — ima, 
čiupinėjo, trina ir vėl padeda, 

. kaip papuola. Taip suversti, 
nors ir dailiausi daiktai nusto
ja savo gražumo ir vertės, o 
prie to rengėjoms darė gėdą 
už tokį nugrubnagiškumą.

šios parodos rengėjų atsto
vai Amerikoj, galėjo ir turėjo 
matyti ir pasimokyti iš šios 
šalies įvairių biznierių rengia
mų įvairių dirbinių parodų, 
kuriose yra visokie daikteliai 
sudėti savo vietoje, — gražiai 
ir tvarkiai. Nors ir mažiau
sios vertės dalykėlis turi savo 
dailumą ir vertę. Bet šitoj 
dirbinių parodoje matėsi labai 
daug tinginio ir nesugabumo.

Da daugiau prie virš minė
tos parodos. Mačiau dvi iŠ 
medžio padarytas stovyklųkęs, 
kurios parodo Lietuvos mo
kyklų prie Rusijos caro val
džios nuo 1865 iki 1905 metų. 
Prie ratelio ant suoluko sėdi 
moteris — motina ir pakulas 
verpia, o šalia jos sėdi vaikas, 
laiko rankose knygą ir skaito. 
Antra tokia pat jau stovilukė, 
tik daug gražiau, aiškiau, tei
singiau padaryta. Ten moti
na savo vaikui su pirštu rodo 
į knygą skaityti, o šalia vaiko 
ant grindų tupi kudlotas šu
niukas. Tiems, kurie nežino 
tos stovilukes reikšmes, yra 
tuo gražesnis, kad da ir šu
niukas šalia tupi patubdytas. 
O žinantiems tas šuniukas pa
rodo ne tik gražumą, bet sy
kiu rr teisingumą. Teisingu
mas tame, kad Rusijos caras 
buvo uždraudęs lietuviams sa
vo kalboj turėti mokyklas^ 
Todėl lietuvės motinos savo 
vaikus namie mokydavo lietu
viškai skaityti ir turėdavo 
šuniuką kaipo aniuolą sargą. 
Mat, šuniukas, kai tik pajun
ta, kad ateina svetimas žmo
gus, tuoj pradeda loti. Moti
na tąsyk pagriebdavo iš vaiko 
knygą ir paslėpdavo, manyda
ma, kad ateina koks nor# ca
ro valdžios šnipas arba žan
daras.

Taigi lietuviai turėtų šuniu
ką garbinti kaipo tikrą anmo
lą sargą. Prie tos stovyklu- 
kė» pridėtas parašas “Vargo 
mokykla”. Tai neteisingas 
varda#. Turėtų būti Lietuvių 
mokykla nuo 1865- -iki 1905 
metų. Šitai stovyklukei tu
rėtų būt da pabudavota tų 
laikų bakūžė su šiaudiniu ir 
samanotu stogu. O l^uke, šas- 
le bakūžės durų, turėtų būt 
pafubdyta# šuniuką#. Tada 
butų da vertesnė, teisingesnė 
ir gražesnė Lietuvių mokykla.

Toj parodoj buvo išstatyta 
medinės “žasukės” kaipo Lie
tuvos padaras. Tai neteisin
gai. ‘*Žasukės,r yra olairdijos 
ir Bavarijos vokiečių padaras. 
Pirmiau Lietuvoj tik vokiečiai 
tas medines- “žastikes” iiešk> 
davo, o lietuviai vyžas, nupin
tas iš liepų žievių arba eglės 
sakuų, Ragines pasiutas iš au
deklo, arba iš storos odos ir 
kiužes, kurių padai mediniai

Gruodžio 23 d., po pietų, L. 
M. D. svetainėj buvo sureng
ta paskaitos. Pirmas buvo p. 
Juozas Baltrušaitis. Tema 
buvo nabašninko Jono Mečio- 
Kekšto eilės. Jo paskaita ne
buvo ilga, bet labai įdomi.

Antras buvo p. Paul Dargis. 
Jo paskaitai tema buvo imta 
iš senų laikų Lietuvos istori
jos. Labai įdomi.

Šiuo patariu musų paskaitų 
laikytojams tas paskaitas pas 
save nelaikyti, bet pasiųst į 
laikraščius. Tegul visas lie
tuviškas pasaulis žino, kas pas 
mus tų dieną buvo skaityta.

Gruodžio 30 d. įvyko SLA. 
3-čio apskričio delegatų suva
žiavimas, kuris buvo labai įdo
mus savo tarimais. Prie visų 
kitų tarimų tapo nutarta įsteig
ti lietuvių kalbos ir istorijos 
mokyklą. Tai yra labai nau
dingas nutarimas. Todėl 
Pittsbugho ir apielinkės visi 
lietuviai šį nutarimą privalo 
remti visais galimais budais.

» » »
Tą pačią .dieną ir toj pačioj 

svetainėj, tik kitam kambaryj, 
įvyko bimbirrių komunistų 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 4-to 
apskričio konferencija. Delega
tų buvo mažai, apie jų tari
mus nieko nežinau. Tik ypa- 
tiškai su delegatais (kurie 
man gerai pažystami} besikal
bant, buvo galima suprast, 
kad tas jų organizacijai var
das netinka ir jį turėtų pa
keist sekamu vardu. . Tamsy
bes Sėjikų Apaštalų Draugija.

» « »
Gruodžio 30 d. vakare SLA. 

40 kuopa surengė vakarienę 
naudai Lietuvių Kambario 
įrengimo Piftsburgo Naujame 
Mokslo Katedros name, 
čių susirinko labai gražus 
relis. Jie čia susirinko ne 
to; kad sočiai pavalgyt, 
kad nors vienu kitu centu
sidėti prie to garbingo, isto
riško lietuvių kambario įstei
gimo.

Garbė tenka ne vien tik ren
gėjams, bet ir abelnai visiems, 
kurie čia buvo susirinkę, nes 
jie visi lygiai yra mokslo ap- 
švietos šalininkai - rėmėjai.

Todėl šiuo prašau visų Ame
rikos lietuvių — vyrų, moterų, 
vaikų ir mergaičių, — kad pri- 
sidefumėt nors su vieno cen
to auka užbaigimui įrengimo 
to lietuviams istoriško kamba
rio. » » »

Pirmiau per 'kelis metus 
SLA. 3-čias apskritys kas me
tai vasario 16 dieną rengdavo 
Lietuvos nepriklausomybes pa
minėjimą. Bet praeitais mes
tais Vaizbos Buto skyrius 
Prttsburghe paėmė tos šventės 
apvaikŠčiojfmą f savo rankas. 
Tai irtrvo visų Pittsburgho lie
tuvių bendra šventė.
V. B:. skyrius padarė tarimą, 
kad ir ateityje kas 
rengs tokią šventę, ir “Viskas 
buvo ramu vakarų fronte”.

Bet jau šįmet “kilo audra 
giedroj-” iš kunigų pusės. Mu
sų prabaŠčiai pasakė taip: Šį^ 
niet Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo apvaikščiojimą 
rengia Katalikų Federacija; 
jei norit, galit prisidėti prie 
musų federacijos, kuri turi 95 
procentus visų Pittsburgho lie
tuvių. Mums priklauso ta va
dovybė.

Bet Vaizbos Buto skyrius- 
tam nepasidavė ir šiais metais- 
vygdins savo nutarimą sti 
kitoms Ptttsb'urgho lietuvių 
draugijoms.

? Musų prabarščitfi rengs sau 
atskirai Lietuvos nepriklauso1* 
mybes paminėjimą. Mat, ku*« 
nigų tikslas visados yra M* 
tiems užbėgti už akių.

— Antanas.

Nei vieno lietuvio 
kalėjime

Tačiau praeito lapkričio 18 
d. jos mylimasis atėmęs iš jos 
tą deimantinį žiedą ir pareiš
kęs, kad jos nevesiąs, nors 
jų dviejų buvę susitarta, kad 
vestuvės turės įvykti sekamą 
birželio mėnesį.Kalėjimo viršininko ra-

rodo, nėvi e | yra įneštas į. Gom-
no lietuvio nebuvo- kalė- inon p]eas, court dėl suiaužy- 
jime. Lenkai užima an ’ ~ .

trą vietą
mo pažado vesti. Reikalauja
ma $50,000 atlyginimo.

Reiškia, turtingo kavalie- 
PITTSBURGH, PA.—AHcg-'riaus pažadas vesti yra vertas 

heny apskrities kalėjimo vir-1 $50,000, o Jriedno — tai, tur 
šininkas John McNeil pateikė hut nėra vertas nė 50 centų.

Tai gana didelis skirtumas.
— Reporteris.

Harrisburg, Pa
Penn. valstijoj šeimynos pra

gyvenimui reikia $3,500 me
tinių įplaukų.

Sve- 
bu- 
del- 
bet

Taipgi

sk irs tom i seka- 
vyrų 14,188, mo- 
negrų vvrų —3,- 
—821. Reiškia, 
ir juodųjų mote- 

prasižengu-

metai

ka- 
ka- 
ku-

metinį smulkmenišką raporją. 
Iš raporto pasirodo, kad pra
eitais 1934 metais buvo ma-; 
žiau kalinių, negu užpraeitais 

<1933 metais. Kalinių skaičius 
sumažėjo ant 2,135 ir praei
tais metais buvo papuolęs į 
kalėjimą už visokius prasižen
gimus 16,691 asmuo. Tame 
skaičiuje buvo 8,013 vedusių 
ir 11,678 pavieniai. Pagal ra
ses kaliniai 
mai: baltųjų 
torų — 778; 
901, moterų 
baltųjų vyrų
rų buvo daugiau 
šių. •

Pagal kalinių amžių, tai 
linini sekamai skirstomi: 
Įėjime buvo vienas asmuo,
rio amžius nustatyta tarp 91 
ir 100 metų; netoli 5,000 kali
nių, kurių amžius buvo nuo 
16 iki 25 metų; Daugumos ka
linių amžius svyravo tarp 31 
ir 40 metu, v

Kalinių sąrašas pagal tauty
bes yra sekamas: ameriko
nų 16,559; antrą vietą užima 
lenkai kaliniai, kurių esą 684; 
italai užimą 3-čią vietą—571 
kalinys; austrai 4-tą< vietą su 
187 kaliniais. Paskui ; * rekor
duose randasi užregistruota 
po vieną kalinį japonų, kinų, 
kubiečių ir danų tautybės. 
Lietuvių nepaduodama nei 
vieno.

Prasižengi mai kl'a si f i k u o j a- 
ma sekamai: pirmą vietą uži
ma pasigerėrimas ir girtuok
lystė, už tai papuolė į kalėji
mą 3,850. Antrą vietą užima 
“disorderly eonduet” (susipe
šimas, susibarimas ir pana
šiai), už tai buvo pasiųsta į 
kalėjimą 3,050. Paskui buvo 
pasiųsta į kalėjimą 1,700 už 
“trespassing”, — šios rųšies 
nusikaltėliams daugiausiai pri 
klauso jaunuoliai ir benamiai.

Pagal profesijas ir užsiėmi
mus, tai maždaug sekamai ka
liniai dalinasi: 6 kunigai, 8 
aktoriai, 7 “caddies” (golfinm 
kų patarnautojai)', 103 barz
daskučiai, 1 drabūžiiį valyto
jas, 1 laikraščio reporteris, 5 
bankieriai, 4 daktarai, 3 mo
kytojai, 1 graborius^ 9 poli- 
cistai ir tt.

Kožno kalinio užlaikymas 
kainuojąs apie 52 centai per 
dieną. Kalinio maistas per 
dieną kainuoja 9 centus ir pu
sę. Likusi dalis iš tų 52 cen
tų einanti kitiems- reikalams.

1200 kalinių nemoka an’gr 
liškai nė skaityti ne rašyti.

—S. Bakanas.

Lietuvaite reikalai! 
ja $50,000 už priža

do- sulaužymą

Pennsylvanijos valstijos 
Planavimo Taryba pateikė sa
vo raportą gubernatoriui Pin- 
chot, kur yra apskaičiuoja-

AKUSERfiS

nio, kad Žmoniškam pragy
venimui šeimynai, susidedan
čiai iš 4 ar 5 narių, yra reika* 
liiiga $3į500 metinių įplaukų, 
Tik tada galima palaikyti taip 
vadinamų “American Stand
ard.”

Minėta Planavimo Taryba 
teoretiškai apskaičiuoja, kad 
šeimynos maitintojas turįs kas 
savaitę parnešti namo uždar
bio nemažiau, kaip $67.50 dėl 
žmoniško pragyveniniOi Suda
romas sekamas šeimynos biu
džetas: moterims ir mergi
noms reikia per metus apie 7 
sukneles, apie 6-7 poros pan- 
čiakų ir apie 10 kavalkų apa-

tinių. Vyrams tai tik vienas 
siutas per metus ir vienas ap
siaustas kas 2 metai.

Maistas turįs kainuoti $15 
per savaitę dėl šeimynos, stud
ijos renda $435 per metus. 
Bet čionai nėra įskaitoma 
įsveikatos aprūpinimo re'Jka- 
lai, apdrauda, transportacija 

šeimynai reika-

Planavimo Ta- 
kad tais gar

ir kiti butini 
lai.

Tačiau toji 
ryba atranda, 
siaisiais gerbūvio laikais (1920
metais) tik viena šeimyna iŠ 
10 teturėjo pakankamai į- 
plaukų dėl žmoniško pragy
venimo. Kitos šeimynos tai tik

tegalėdavo iš savo įplaukų 
nupirkti 3 ketvirtadalius rei
kalingų reikmenų gyvenimui, 
prisilaikant “American Stand
ard.^

Šiais depresijos laikais tai 
jau nė nesakoma, koks nuo
šimtis šeimų turi pakanka
mas įplaukas, kad galėjus gy
venti pagal “American Stand
ard”. Tik tiek sakomu, kad 
pagal jų statistiškas skaitli
nes, bendrai imant,' šeimyna 
teturi metinių įplaukų $829. 
Reiškia, toli gražu nuo to gar
siojo “Amjeiįcan Standrfrd.” 

—- S. Bakanas.
(Tasa pust. 3-čiaml

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cci. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

LIETUVIAI

Mrs. Anelia K. Jarusz
■>. _________ Physical Therapj

and Midwife
6109 .S. Albany 

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namOO 
se ar ligoninėse, 
dtfodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tfc blankets ir tt 

' Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Phone Canal 6122

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

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

Telefoną# Republic 7868

Dr. StrikoPis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4643 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800’ 
Rez. 6515 So. Rockwell St.

Tel. Republic 9723

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedelioj pagal sutarti

Dr. V. E. Sicdlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
I§ RUSUOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel.. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tel. Andover 4588
Hubbard. Baker

ADVOKATAI
Kambarys 1555 «

1 N. La Sale St
V GHICAGO

SPECIALISTAI

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

. t
Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Senedoj pagal sutarti.

Dr. Charles Sega!
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
, OFISO VALANDOS:

Nuo tO iki 12' vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piehi 4r nuo 7 iki’ 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki- 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

A. Mohtvid, M. D.
West Tbwn State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

,Res. 6600 South Artesian Avenue: 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

, Dr. P. Z. Žala toris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO; ILL.

Telefonas ^ard#
Dr. Maurice

4631 South Aahlanė Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po p<etq 
7 iki 8 vai. NedSL nuo 10 iki 12 

Rez. TeTephone Plaza 2400'

Dr. Pulsuckis
LE VAN . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Dhrtien Avė.) 
Tel.- Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr, Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893- 
Rez. Tel; Drexel ,9191^

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas frr Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišicų, Vaikų, ir visrj 
chroniškų hinp 

Ofisas 3102 Stt Hateled St 
arti 31 st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

N. S. PITTSBURGH, PA.— 
šiomis dienomis North Sidės 
lietuvaitė, Emilija Urnežiutėu 
Drniss, gyvenanti 1440 Ham- 
lin st., apskundė savo mylimą^ 
j| Joseph Krobot, gyvenantį 
906i Western avė., už prižado 
suia'užym'ą ir reikalauja $50,r 

<000.00.
Pasak panelėm Urnežiutės, ji 

buvus susižiedavus su Krobot 
tu praeito spalių 18 d., kadė- 
jis jai buvo- nupirkęs deiman
tinį žiedą vertės $555. Tada 
jis ją buvo pažadėjęs vėsti ir 
savo draugam# ją perabatyda*- 
vę» kaipo busimą jo žmoną.

.. .. i

DR. VAITUSH, OPI; 
LIETUVIS 

Optometrically Akiui Specialistas; 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežethtimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotw- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Priren
gia teisinai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sū 
elektra, parodančių mažiausias klaiv 
dar. Speęialė atyda atkreipiam i mo^ 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiL 
somos’.. Valandos nuo 10 iki 8 V.. Nei- 
dėlioj nuo- 10 iki 12^ 
Daugely atsitikimų akys' atitaiso

mos be akinių.. Kainos pigiau 
taip ptamiau-.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

......... ... .......... .............. N i..i ITJ... ■ , ................................... ..............................

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tardp 18291
Pritaiko Akinius 

x Kreivas Akis
Ištaiso;

Ofisas ir Akinių dirbtuvė’
'■ 756 West 35th St.

kampas. Halstedi St..
Valandos uo 10—4r nuo 6 iki 8 

NedėUomis nuo 10 iki 12 vai dienų..)
»■ ------------------- -A..

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. Bagdonas
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 West 63rd St. — 
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS Ch.

TeL Laf»yette 3572 
J. LiuleviČius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
gote ir apielink^je 

Didelė if graži 
koplyčia dykai 

4692 ARCHER AV.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pr?«jkO akinius dčl visokiu,akiu
x A.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 Šo. Ashland Avė.
Kampas 18 St. , Phone Ganai 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ta pu# 1^:30 
iki 8:00 vš. vakarop Nedėlioms nud 
9:00 iki 12:00 Kalbame liętuyiškai

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM' PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. ŪKIS
Laidota vių Direkto
rius per 30 Metų

4005-07 S. Hermitago 
Avenue

. Skyrius
4447 S. FairfieldAve.

Tel. Cicero 2199 
ANTANAS PETKUS 

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 4« Ct 
CICERO’. ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituaniea Avė 
Tel. Boulevard 4139

Simon M. Skudas
GRABOfelUS ir BALSAMUOTOJAS 

; Patarnavimas, geras ta nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monro® 8377

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO 
Laidotuvių Lengvą 
Išmokėjimo Planą.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažefta
Grahorias ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniea Avenue
CHICAGO, ILL.

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja latdotuvčse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516
CJTf "V’T? TTTQ •

1439 S. 49 Ct., Čiceio, Hl.
TeL Cicero 5927

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Modemiška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tek Canal 6174

CHlGAGOr ILL.

L J. ZOLP
_ GRABORIUS 
1646 West 46th SL

Tel. Boulevard 5203 ir &H3
1327 So. 49th Ct

Tek Cicero 3724. KoplyČia dykai



Penktadienis, saus. 11, 1935 NAUJIENOS, Chicago, III.

Pittsburgh’o Naujienos Carnegie, Pa.
Iš musų padangės

(Tasa iš pusi. 2-ro)

Atakuoja katalikus 
biznierius

Kata Ii kai biznieriai 
gauna daug “peklos” 
nuo kunigų “Draugo” 

agento
N. S. PITTSBURGH, PA. — 

Šiomis dienomis vaikščiojo po 
Nori Ii Sidės lietuvių biznierių

tsburgbinis agentas ir barė 
katalikus biznierius, kam jie 
nepaklausė jo 'komandos ir 
nedalyvavo tame garsiame 
Lietuvių Vaizbos Buto susi
rinkime, kuris įvyko gruodžio 
20 d.

Mat, kunigai su savo klap-

Švelnas ir Skystas 
Liuosuotojas Yra 

Tinkamas Vaistas
Stiprus liuosuotojai yra kenksmin

gi, jie jus nusilpnina. Skystas liuo- 
suotojas švelniau veikia negu tab- 
letkos arba piliulės. Per 45 metus
TRINER’IO KARTU

SIS VYNAS
yra labai populiarus po visas Suvie
nytas Valstijas todėl, kad jisai yra 
veikliausias. Užkietėjimas vidurių ir 
panašus vidurių nesveikavimai. to
kie kaip, silpnas apetitas, nevirški
nimas, nemielas, nerviškumas, nuo
vargis, lengvai ir greitai pašalinami 
su Triner’io Karčiuo.įų Vynu. Varto
kite ii leguliariai ir nesmerkite daug 
išsykio! Visi vaistininkai užlaiko. 
Jos. Triner Corp., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

čiukais mobilizavo visas sav* 
jėgas, susirinkime užkariauti 
Vaizbos Butą. Kaip jau vi
siems žinoma, susirinkime ku
nigai ne tik kad neužkariavo 
Vaizbos Buto, bet visiškai pra
laimėjo ir Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių paminėji
mo rengimą. Vaizbininkai drą 
šiai pasisakė prieš kunigų už
mačias pasigriebti rengimą į 
savo rankas. Nors kun. Vaiš
noras su savo klapčiukais 
specialiai buvo atėjęs į susi
rinkimą ir aiškino vaizbinin
kams, kad kunigų kontrolėje 
esą 95 nuošimčiai Pittsburgho 
lietuvių ir kad jiems visa 
dovybė turi priklausyti ir 
dino' ‘raudonaisiais”, bet 
tiek nieko negelbėjo.

Tai dabar musų prabaštė- 
liai rūstauja, o jų agentas ba
ra katalikus biznierius už
ncpaklausymą jo komandos
dalyvauti susirinkime ir bal
suoti taip, kaip prabaštėliai 
norėjo. Vienas 
gana tinkamai 
agentui, kad jis 
vauti tenai, kur
su tais menamais 
ba jam esą vieni ir antri ge
ri, ir jis nenorįs savo bizniui 
pakenkti. Kiti biznieriai tei
sinosi, kad jie negalėję daly
vauti susirinkime dėl biznio.

—N ori h-sieli e lis.

va*
gQS

groserninkas 
atsakė tam 
nenorįs daljj 
eina peštynės 

bedieviais”

Garsinkitės Naujienose

SUTAUPOS S
ANT MAISTO IR GROSERIŲ YRA VISUOMET DIDELIOS 

KUOMET JUS PERKATE MIDWEST STORES.

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio-Jan. 11 ir 12 dd

finkriR
U u iii 110 bi r()k,nis 10 s49c

I I T A I “Midwest”MILTAr5a3S22c 24 ’/2 sv. O 45 
maiS.

V A V A “MIDWEST”
Puikiausi GOLDEN SANTOS

Svaro 1Qa 
maišelis ■

No. 2 kenai 2 už 150*WINTHROP” ŽIRNIAI
Woodland” PEAS and CARROTS No. 2 kenai 140
SNO-DOE” SHORTENING .............. Svaro pak. 130
GRAPE-NUTS” ....................................... pakelis 170
GRAPE-NUTS” FLAKES ..................... 2 pak. 170
Midwest” POUND CARE 10 unc. pak. 100

“Sunshine” TABLE COOKIES SV. 150
Midwest” Puikus CALIFORNIJOS ŠPINAKAI No. 2 ken. 2 už 25c

2 „ž25cAPPLE SAUCE 2 kenai
“Rosedale” SLICED P1NEAPPLE No. 1 aukšti kenai 2 už 27c 

“Midwest” FRUIT SALAD No. 1 aukšti kenai 160
“BOSCO” CHOCOLATĘ SYRUP Maišyk su pienu 6«/2 unc. dž. 10c 

“MY-T-FINE” DEZORTAS visų skonių 2 pak. 90 
cjTjTTT'O/^ęj TOMATO “Midwest” Dideli O 4anllDUO ar VEGETABLE 21 unc. ken. ^už ■ 
“Midwest” BLYNELIŲ MILTAI .................. 2 pak. 170
“Armour’s” CORNEEFBEEF No. 1 kenai .............. 170
“Midwest” LUNCHEON MEAT ................ . svaras 270
“Buying Brand” DIXIE SULTZ .................. svaras 210
“UBOT’Š”^CHILTiro'N^^ ...... ........... . 2“ūFį190
“Pabst” CHEESE 4 unc. pak. rinktinis ..........  pak. 90
Puikus Domestic SWISS CllEESE .................. sv. 320
GRAPEFRUIT Texas be grūdelių 80 did. 4 už 150 
JONATHAN OBUOLIAI Puikus U. S. 1.......4 sv. 210
"GELTONIEJI CIBULIAI Puikus U. S. 1.......3 sv. 100
“Roxey” ŠUNŲ-KAČIŲ MAISTAS No. 1 kenai 3 už 250 
«r>T T? A “Midwest” Baltina drabužius 4 Aą plūs. dep.

V-aI KvnrtinS HonVA I vV n?, hnnkos

“PRIM” TOILET TISSUE .... ................. .. 3 rolės 130
“20 MULE TĖAM”~BORAX .................. sv. pak. 150

DYKAI Apysakų Knyga "Old Range, Talės” Klauskite detalių
DYKAI! KIRK’S HARDWATER COCO SOAP (Muilas) 

SU PIRKIMU
American Family MUILAS 5 šm. 27c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,
PASTABA — Dauguma "Midutart Storai’ turi it maaoa akyriua, kur fat 

oolite niekti aera mha. naukitiena ir tt. n f temiauaiaa koino»f

MIDWEST STORES
MUGMNMMOO* 8TtfSB£

Musų mieste ir apylinkėse 
darbai nei kiek nepagerėjo. 
Tiesą sakant, dabar dirbama 
silpniau nei praeityje. Žmo
nės gyvena labai skurdžiai 
daugelis jų ima pašalpą,
nonia, ne iš gero jie tai daro. 
Bet kai nėra kitokios išeities, 
tai nieko nepadarysi.

U »
Kai prohibicija tapo atšauk

ta,, tai pas mus pradėjo dygti 
nauji biznieriai, kaip grybai po 
lietaus. Kur tik nepasisukti,1 
žiūrėk jau ir karčiama. Mato
mai, daugelis manė, jog bus 
galima pasidaryti pinigų. Bot 
skaudžiai suklydo. Kai kurie 
priversti buvo savo biznius už
daryti, nes neturėjo pinigų lais- 
niui nusipirkti. Tie buvusieji; 
biznieriai jau bedarbiai ir atsi
dūrė “suplainčje”.

sugrąžintas tada, kai atmokės 
dolerį, nes tiek kainavo čarte- 
rio gavimas.

.1. Miliauskas dar ligi šiol Ga
šlūno įsakymą neišpildė, — nei 
knygų, nei čarterio neatsiėmė. 
Už tokį nepaklusnumą jis tik
rai užsitarnauja didelės baus
mės. Bimba turėtų jį paimti j

2j. savo nagą.
I Dar didesnis Miliausko nusi
kaltimas yra tas, kad jis nuo 
SLA 283 kuopos gruodžio 30 d. 
dalyvavo 3-čio apskričio suva
žiavime. Tai jau tikras sufašis- 
tėjimas, ir daugiau nieko. Juk 
vargu gali bolševikai manyti, 
kad Miliauskas pakreips į savo 
pusę Pittsburgho veikėjus. Pa
vyzdžiui, S. Bakaną, J. Virbic
ką, J. K. Mažukną ir kitus.

E. K. Šiurmaitienė.

Man išrodo, kad bolševikiš
kos diktatūros garbintojai ne
labai tvirtai 'besilaiko. Daugelis 
jų nei patys nežino, ko jie no
ri. Pavyzdžiui, savo laiku Juo
zas Miliauskas ir carnegietis 
Jonas Gataveckas smerkė ir 
purvais drabstė Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje ir jo veikė
jus, vadindami juos kruvinais 
fašistais. Daugiausiai tekdavo 
trečio apskričio veikėjams Pit>t- 
sburgho apylinkėje.

Rodosi, 1930 m. SLA. 128 
kuopa (Carnegie, Pa.) nutarė 
grįžti i trečiąją apskritį. Į Su
sivienijimo seimą, kuris įvyko 
Chicagoje, kuopa delegatu pa
siuntė E. K. šiurmaitienę. Tą
syk bolševikas Jonas Gatavec
kas 'vos nepatrūko berašyda
mas į Centrą provokatoriškus 
skundus, kad sulaikyti šiur
maitienę .nuo važiavimo j sei
mą. Net pačiame seime bolše
vikai dalino lapelius, kur buvo 
pasakyta, jog 128 kuopos dele
gatė esanti hfelėgališkai išrink
ta ir kad šiurmaitienė ir J. čir- 
vinskas meta narius iš kuopos.

Tuo tarpu dalykas buvo toks: 
šiurmaitienė buvo finansų sek
retorė ir keliems nariams išda
vė persikėlimo lakštus. O tai ji 
padarė todėl, kad tie nariai gy
veno kitur, kur jie galėjo pri
klausyti vietinėms kuopoms. 
Kiekvienas protaujantis žmogus 
pasakys, jog čia nebuvo nei ma
žiausio nusikaltimo.

Su melagingais skundais bol
ševikams Chicagoje nepasisekė. 
Nudegę rankas su savo skun
dais, jie griebėsi kitokių prie
monių. '‘Laisvėje” ir “Vilnyje” 
J. Gataveckas ir J. Žukauskas 
paskelbė “ukazą” carnegie- 
čiams, kad jie brauktų E. K. 
šiurmaitienę iš visų darbinin
kiškų organizacijų. Girdi, ji nu
ėjo dirbti su socialfašistais, tad 
“progresyviškose” organizącijo- 
se jai vietos neprivalo būti.

J. Gasiunas “Vilnyje” paskel
bė, jog iš Šiurmaitienės turi 
būti atimtos Darbininkų Apsi
gynimo Tarybos 16 kuopos kny
gos ir čarteris. “Ekzekutoriu” 
paskyrė J. Miliauską iš McKeės 
Rocks. Pagal tą “parėdymą”, 
turėjo būti atimta viskas, kas 
tik kuopai priklauso.

Šiurmaitienė tuoj parašė laiš
ką Chicagos centraliniam biu
rui, pabrėždama, jog ji turi fi
nansų knygas ir čarterį D. A. 
T. 150 kuopos, o ne 16. Pažy
mėjo dar, jog biure sėdi pusė
tini žiopliai, jeigu jie nežino nei 
to, kam ir kokį čarterį išdavė. 
Kai dėl knygų, tai jos pilniau
sioje tvarkoje. O čarteris bus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šitie dzūkai negalėjo 
pasidalinti “kara

lystę”
Matyt, leipalingiečiai ir vilnie

čiai negali sulikti.

NORTHSIDE — Du north- 
sides piliečiai, vienas Suvalkų- 
Leipalingo karalystės dzūkas, 
o kitas Vilniaus karalystės 
dzūkas, užsidėjo taverno biz
nį. Pradėjo biznį varyti ir 
tuoj-vienas kitam nepasitikėti. 
Pradėjo vienas kitam duoti 
įsakymus. Vienas sako, “Tu, 
karaliau, išeik”, o antras, “Tu, 
karaliau, išeik”.

Po ilgų ginčų jie nutarė ka
ralystę suskaldyti. Po dienos 
biznio reikėjo taverno duris 
uždaryti ir tvirtu pusiau pasi
dalinti. B^ matai, Leipalin
gio dzūkas, panorėjo viską 
konfiskuoti, smulkius ir stam
bius. Vilniaus dzūkas tą pa
stebėjęs davė įsakymą Leipa
lingio dzukui, kad visus pini
gus padėtų ant stalo ir, kad 
karalystės turto pasidalini
mas įvyktų tinkamoje formo
je. Vietoj priimti patarimą,

Nuo Geliamų 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

•••
•.fll'1!!

Leipalingio dzūkas pagriebė 
nuo stalo stiklą ir paskelbė 
Vilniaus dzūkui yainą. Matyt, 
Vilniaus dzūkas buvo daug 
stipresnis, nes iš Leipalingio 
dzūko atėmė stiklą ir jį tuo 
nuginklavo.

Pradėjo jie smarkiai kovoti, 
bet iš kur tai atsirado Zana
vykas, J. Kurlandijos pilietis. 
Sugriebė Vilniaus dzūkui už 
rankų ir davė progą Leipalin
gio dzūkui pabėgti. Pasilci-

bėgo kaip be dūšios. Paliko 
švarką, kepurę ir čeverykus. 
Basom kojom parbėgęs namo, 
sako žmonai, ‘‘Į lovą neisiu 
gulti, bet į beismonlą, nes Vil
niaus dzūkas gali mane ir iš 
patalinės ištrauks..

Abudu dzūkai, 
gielis ir vilnietis 
parapijos rėmėjai.

ir leipalin- 
yra dideli 

Ypatingai 
leipalingietis dirba visose ka
talikiškose draugijose.

Šie kopūstai su “spą 
reribs” neatliko 
savo uždavinio

Pirmiausiai čeverykams ne ko
pūstuose vieta, o kopūstams, 
ne vieta ant kupros

Chicagoje visuomet galima 
rasti naujų įvykių, jeigu tiktai 
žmogaus akis netingi žiūrėti, 
o ausis klausyti, štai, kiek 
laiko atgal viena namų gaspa- 
dine labai dažnai virdavo va
karienei kopūstų su “spare- 
ribs”.

Gaspadoriui tie kopūstai tiek 
įkirėjo, kad jisai ėmė protes
tuoti. Bet gaspadinė neatkrei
pė atydos į gaspadoriaus protes-

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

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia “LIETUVA” BENAS po vadovyste P. SARPALIAUS.

Nedėlioj, SAUSIO-JANUARY 13 d., 1935
Nekalto Pras. Pan. Šven. Parapijos Svetainėj

45th ir S. Fairfield Avenue
Pradžia 4:30 vai. po pietų. Įžanga 35 centai

PO KONCERTUI ŠOKIAI. t
Benas gros lietuviškas meliodijas pritariant Vaikų Chorui. Taipgi 

bus ir solistai.
Visus Širdingai 'kviečia atsilankyti

: SUTAUPYSIT PINIGU j
; Pirkdami čeverykus Pas Mus ;

Musų krautuvėje visuomet 
rasite didelį pasirinkimą 
spalvų, didumo, stylių irma- 
teriolo.

Mes turime čeverykus vy
rams, moterims ir vaikams. 

__ ___ _______ | Kaliošius užlaikome visokius 
1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios

š UNIVERSAL SHOE STORE :
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

S 3337 SO. HALSTED STREET S

Cicero GRAND OPENING

IŠPARDAVIMAS
Senas Ciceros biznierius, G. GRIGAS, kuris per ilgus 
metus turėjo ir tebeturi pieninę, dabar atidaro naują 
mėsos ir valgomų daiktų krautuvę. Dovanos bus duoda
mos. Bus 3 DIDELI LAIMfiJIMAI VELTUI.
Užkviečiu visus Ciceriečius, BulveriŠkus chicagiečius, draugus ir 
pažystamus i ši dideli GRAND OPENING, IŠPARDAVIMĄ, kuris 

Įvyks SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 12 d.

GRIGAS ROYAL BLUE STORE
1409 So. 49th Ct, Cicero, UI.

3 DIDELI LAIMĖJIMAI DYKAI!

gyti daugiau daržovių negu vai-tus ir toliau virė kopūstus.
Kartą, gaspadorius pastebė- į kai. 

jęs, kad puodas jau verda virš 
ugnies, ir gaspadinei nuėjus į Inas yra reikalingi augančiam 
rusj, jis paėmė čeverykus ir vaikui, kad sustiprinti jo kau- 
įdėjo juos į puodą, kad tie lūs, tai kodėl tie patys valgiai 
kopūstai ir spareribs geriau nu-'negalėtų tikti suaugusiems? 
virtų. Tai padaręs nuėjo į sa-; Vienas Dr. Henry Sherman i- 
vo kambarį ir atsigulė ant lo-įrodė, kad tuos valgius naudo- 
vos. I jant, žmogus gali prailginti sa

vo gyvenimą apie 10%.
(Sp.)

Jeigu vaisiai, daržovės ir pie-

Cicero

Kupra ne vieta kopūstams
Gaspadirį, pastebėjusi, kadi 

kopūstai verda kartu su vy-1 
riškais čeverykais, tuojau su
prato, kas jai iškirto tokį špo
są. Paėmusi visą puodą nuo 
ugnies, pasiuntė jį su sriuba, 
su mėsa, su čeverykais vyrui 
ant kupros. Gaspadorius labai 
skaudžiai nukentėjo ir rezul
tatas buvo toks, kad gydytojas 
turėjo atsilankyti kelis kartus 
ir vakarienė kainavo kelis de- 
sėtkus dolerių, nes tiek gydy
tojas paskaitė už apdengintojo 
gydymą.

Senas Petras čeverykų ko-! 
pustų puode turbut nevirintų, 
pirmiausiai, kadxjis mėgsta ko
pūstus, o antra, turi tik vieną 
porą čeverykų.

—Senas Petras.

Vidutinio amžiaus 
žmonės reikalauja 

daugiau pieno
Kai kurie žmones prisilaiko 

nuomones, kad daržovės ir pie
nas yra reikalingi tiktai vai
kams ir žai žmogus subręsta, 
tai tokių valgių daugiau nebe
reikia. Toks įsitikinimas yra 
klaidingas. Suaugę žmones tu
ri taippat vartoti maistingų 
valgių, kaip ir vaikai. Suaugę 
turi gerti daugiau pieno ir val-

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- 
PllES, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu ein«s ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—-niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir Įrituojantis k Toniš
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 VEKICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

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

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

DUODAME PASKOLAS ant MORGIČIU
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

Tavo tortai apsaugo
tas per U. S. Govern
ment htalmi, Fedrral 
Kaviniu and Loan 
Insurance Corporation, 
Washlnirton, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
SS,OOO.OO.

padėti $100,00 arba daugiau-— 
$1.00, gauti knygčlę ir kada

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvieną doleri dividen
de, pagal uždarbio. Pra- 

X. «ity išmokėjom 5%.
■■j*,, M A Pirma Federal ir tvir-

FeDERALSaVINGS
I1 LVLhHLUHV nekenke ir nekenks. Nė-
lAND^LOAN ASSOC1ATION ra jokių iškaščių likti 

OF CHICAGO musų organizacijos nariu.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Gerkit ir Heikaiaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinis

SNAIfiHTKi NATHAN 
KANTER

rĮ J; 1
S ■' . • įįMrf

MutualliquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Rusiška ir turkiška pirtis ■ JgB
Moterims seredomte iki 7 v. v. ~~

Ut^^K* i
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Editor P. GRIGAITIS

Apžvalga
Kenosha, Wis

neteks savo vie

IŠPAR
kad

BALTIJOS DAILĖS IR RANKDARBIŲ
PABODA IR IŠPARDAVIMAS

PER SAVO VALDŽIAS RENGIA

LIETUVA IR ESTIJA
FAIR Krautuvėje nuo SAUSIO-JAN. 12 iki 19rei

KAINA TIK 25 CENTAI

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Stalinas 
neištiki-

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

87.00
3.50
1.75
1.25

AMERIKOS 
PILIETIS

štrATt
Oak Povk

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Hon. P. Žadeikių iš
New Yorko, Lietu 
vos gen. konsulas.

čia tenka pastebėti, kad duo
nos kaina pagal korteles buvo 
apie 10 kapeikų už kilogramų; 
vietoj to dabar bus 80 kap. 
— 1 rub. 60 kap. už kilo; pri- 
vatiškoj prekyboj duonos kai
na buvo apie 3 rub. už kilo.

Hon. A. Kalvaitis, 
Lietuvos Konsulas 
Chicagoje.

Entered as Second Ciass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Honorable
Edward J. Kelly

Chicagos mayoras

NAUJOJI DALYBA 
KANADOJE

LABAI ŽEMOS KAINOS—15c IR AUKŠČIAU 
ŠTAI PAVYZDŽIAI KĄ GALIT NUSIPIRKTI

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Lifhnanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanlan News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

BOLŠEVIKAI “VALO” 
UNIVERSITETUS

Audiniai
Sėiioves marginių rankų 
darbo kaurai, staltieses, 
langinės.

Puikiausias rinkinys kokio Amerika dar nematė. Čia atsilankę, kaipir 
nuvažiavę Lietuvon, pamatysite dirbinius, kuriais Lietuva ir Estohija 
pagarsėjo. “ 
kyklų. Taipgi brangenybės paskolintos iš muzėjų 
ATSIVESKIT SAVO DRAUGUS.

balon, tai 
ne narius versti 
žemesnius laips- 

iždas butų 
apkarpyti Centro 

Sakysime, kam yra

Algos padidinamos apie 10 pro
centų, o duonos kainos ke
lis kartus.

Hon. G. C. Whipple, 
Estijos vice-konsu 
las Chicagoje.

kvietinės. Tolimuose Rytuose 
1 rub. 30 kap. ruginės ir 1 
rub. 40 kap. kvietinės. Aukš
čiausios duonos kainos nusta
tytos Kamčatkai, Sachalinui ir 
tolima j ai šiaurei
rub. 50 kap. ir kvietinei 1 rub 
60 kap. kilogramų.

Tuo tarpu algoms padidin
ti, Molotovo pranešime sako
ma, skiriama 4,200 mil. rublių 
kas duos per 10 procentų prie-

10,000 eksponatų, valdžios surinktų iš kaimų ir dailės mo- 
Ateikit kasdien.

Kaip Sovietų Rusi 
joj naikinamos duo 

nos kortelės

iš vietos nėra, 
žiaurus dalykas, 

nužudymas, —

Karbatkos
NepartMta! gtažetra dar
bo užvalkalai, apikaklės, 
padabos.

Subatoj, 2:15 po piet
O su juo bus

Panaikinus 
galima bės 

taipgi 
Tačiau 

tai duona.

NAUJIENOS
1729 So. Hal.Ud SL 

CHICAGO, flLt.
Siųskite MoMy dtdtrį Mibi 

žeakhlios.

šiais laikais Jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinių, kasdieninis 
skelbimas galt pat r dūkti dides- 
nį klijentų skaičių.
Amerikos įmonių gerai su
pranta, kad be geros rekldmos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
Idmaojlesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikrattius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi ”Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos,

Butini lt libii 
binga krtygėt? firtis* Ku
rie nori tapti sttfi laiite 
piliečiais. - Pamokinimai 
apie Stos Lfies tVtekf. 
apie jos Viršiftlnkų tie
kimus ir - visk* kas reika
lingi ptie frtdftiO tgža- 
tttrte rasite flej knygelėj 
lietuvių ir anglų kaibo- 
iUti rttttyti.

Ateikite pamatyti šios PARODOS i 
DAVIMO iš jūsų tėvynes

Visai netikėtai ir Kanada at
sidūrė “naujosios dalybos” prie
angyje. Jau kelinti metai, kaip 
jų valdo konservatoriai. Bet 
dabar staiga tos valdžios gal
va, premjeras Richard B. Ben- 
nett, pasiūlė ištisų socialinių 
reformų programų, nuo kurio 
šiurpuliai perėjo per nugarų jo 
konservatyviems draugams ir 
rėmėjams.

Premjeras Bennett (sako, net 
nepasitaręs su kitais savo ka
bineto nariais) atsikreipė j Ka
nados žmones per radio ir pa
reiškė jiems, kad jisai norįs 
įvesti minimum algų ir maksi- 
mum darbo valandų pramonėje, 
apdraudę nuo nedarbo, ligos ir 
susižeidimų; sumažinti farme- 
rių skolas, panaikinti vaikų 
darbų fabrikuose ir sujungti po 
valdžios kontrole susisiekimo 
priemones — paštų, telegrafų, 
radio, geležinkelius ir t. t.

Jisai ketinus šitų savo pro
gramų dar kartų ar du kartu 
smulkiaus išdėstyti žmonėms 
savo prakalbose ir paskui pa
tiekti parlamentui, kuris ren
giasi pradėti savo posėdžius.

Bennett’o partijos draugai ir 
jo priešai yra be galo nuste
binti tokiu netikėtu jo pakrypi
mu į radikalizmą, nes iki šiol jį 
visi laikė konservatizmo šulu. 
Jie negali suprasti, kas jam pa
sidarė, kad jisai, tartum be jo
kio rimto pagrindo, pakeitė vi
sų savo nusistatymų ir pasida
rė daug “kairesnis”, negu libe
ralai, kurie jį nuolatos atakuo
davo dėl jo atžagareiviškumo.

Bet reikia manyti, jogei tas 
gudrus politikas pasielgė 
dėl to, kad jisai pamatė, iš 
vėjas pučia. Tų reformų, 
rias dabar siūlo premjeras, 
kalauja Kanados žmonės, 
yra aišku iš rezultatų rinkimų, 
jvykusių pastaruoju laiku įvai
riose Kanados provincijose. Pa
vyzdžiui, neperseniai dideliame 
mieste Toronto laimėjo socia
listai, susiorganizavę į Koope
ratyvų Visuomenės Sųjungą. Ki
ltose vietose socialistų balsai 
taipj pat sparčiai auga.

Premjero Bennett’o tikslas, 
be abejonės, ir yra sulaikyti to 
judėjimo augimų, siūlant žmo
nėms tuos dalykus, dėl kurių 
kovoja politiškai organizuoti 
darbininkai. Bet klausimas, ar 
Bennett'ui pasiseks prikalbinti 
savo partiją, kad ji eitų su juo 
šituo, keliu? Laikraščiai rašo, 
kad kai kurie ministeriai jau 
bėga iš jo kabineto ir kad gali 
suskilti visa konservatorių par
tija. Jeigu tai įvyks, tuomet, 
žinoma, strategiškoje pozicijo
je bus liberalai, kuriems bus 
proga laimėti, už dvejeto mene
sių, parlamento rinkimus.

Bet labiausia bus sustiprinti 
morališkai Kanados socialistai, 
nes jų programo reikalavimai 
pasirodė taip populeriški, kad 
net konservatorių valdžios gal-

Pašalinimas 
žinoma, taip 
kaip žmogaus 
nors ne viename atsitikime tie 
profesoriai, išmesti iš darbo, 
turės badauti ir gal mirti ba
du, kadangi bolševikiškame “ro
juje” visus darbus kontroliuoja 
valdžia. Tačiau šitoks sovietų 
valdovų apsiėjimas su mokyto
jais pats savaime yta smerkti
nas. 

e

Kada Amerikoje arba Ritoje 
“kapitalistiškoje šalyje” profe
sorių išmeta iš universiteto už 
jo politinius įsitikinimus, tai 
visi laisvai protaują žmonės 
piktinasi. O dabar tokį pat per
sekiojimą matome ir komunis- 
;ų valdomoje šalyje. Dagi net 
aršesnį, nes tenai profesoriai 
yra metami lauk būriais, ir 
vien tik už tai, kad jie prita
ria kitokiai frakcijai toje pa
čioje partijoje, kuriai priklauso 
Stalinas.

Tai ne dvidešimtojo amžiaus 
kultūringų žmonių politika, bet 
religinių viduramžių sektantų ir 
fanatikų.

Mezginiai
Dailiai m a t g i rankant 
mėgsti šalikai, pirštinės, 
kepurės.

Sausio 6 d. SLA 212 kp. lai
kė savo mėnesinį susirinkimų. 
Kaip pastebėjau, nariai yra 
nepatenkinti Pildomąja Tary
ba. Būtent, tuo jos patvarky
mu, kuriuo einant nariai, tu
rintieji paskolas, iš aukštesnio 
laipsnio yra verčiami persi
kelti į žemesnį. Kas tičnis na
riams atlygins už visus tuos 
metus, kada jie mokėjo aukš
tesnes duokles ?(Tų patvarky
mų Pildomoji Taryba padarė 
dėl to, ko to reikalavo valdžios 
Apdraitdos Departamentas, to
dėl yra neteisinga P. Tarybų 
kaltinti. — Red.).

Susirinkimas todėl nutarė 
pasiųsti Pildomąją! Tarybai 
rezoliucijų prieš tokį narių 
skriaudimų arba tiesiog jų 
braukimų iš SLA. Jeigu se
noji Pildoma Taryba įklampi
no Susivienijimų 
naujoji turi 
persikelti j 
nius, 
pilnas, 
išlaidas 
reikalingi du redaktoriai? Ga
lima juk apsieiti ir su vienu 
redaktorių.

Kai bus sumažintos Centro 
išlaidos, tai nereikės narius iš 
Susivienijimo lauk varyti ir 
extra mokesčius ant jų krau
ti. Juo labiau, kad tais mo 

, kesčiais ir kitokiais patvarky
mais mes ne tik afbaidysime 
senus narius, bet negalėsime 
gauti nei naujų.

— C. K. Braze.

ma
Manoma, 
“valymo’ 
rezultate 
švietimo įstaigų mokytojų 
vietų Rusijoje

“Izviestija” 279-me n-ry pa
tiekia Molotovo pranešimų apie 
(įuonos kortelių panaikinimą.

Molotovo pranešime sakoma, 
kad geriau suėmus javus mlo 
laukų, šiemet susidaro visoj 
Rusijoj apie 250—300 mil. pū
dų javų daugiau ir tas duoda 
galimumų duoną pradėti par
davinėti laisviau 
korteles, duonos 
pirktis kiek kas nori 
ir miltų bei kruopų, 
svarbiausia

Visas SSSR kraštas padalin-l 
tas į 8 sritis, kurių kiekvienai 
nustatoma atskira duonos kai*' 
na. žemiausia duonos kaina 
bus vidurinėj Azijoj ! ruginės 
duonos kilo 80 kapeikų ir kvie
tinės — 90 kap. Antra sritis 
— Ukraina ir Siaurinis Kau
kazas, kur duonos kaina 1(K 
čia kapeikų aukštesnė, negu 
vidurinėj Azijoj. Maskvos if 
centralinės Rusijos sritys su- 
4aro 3-čią rajoną, kuriame duo
nos kaina Į rublis už kįlogra-

Odos dirbiniai
Rankų dirbtos akrynti 
ir kiti dalykėliai Ta 
dalės mokyklos.

Drožiniai
Fotografijos iš fflėdžib. iš 
medžio drožtos stovyiai- 
tės, skrynutės it titės.

Komunistiško teroro banga, 
užliejusi sovietų Rusiją po Ki- 
rovo nužudymo Leningrade, pa
siekė ir universitetus, 
ėmė juos “valyti” nuo 
mų profesorių.

Septyni profesoriai, 
tuo, kad jie skiepiję nekomu
nistiškas idėjas besimokinan
čiai jaunuomenei, jau tapo pa
šalinti. Kai kurie jų buvo par
tijos nariai. Jiems prikaišioja- 

palinkimas į “trockizmą”. 
kad tai tik pradžia 
kampanijos, kurios 
daugelis aukštųjų

Jubilerija
Garsi Lietuvos gintaro 
kolekcija ir rankų darbo 
sidabras.

A Gteai Store ta tt Great City

ASAMS Artd CEARBORN STREETS
-ake at Marion 9t. • Milv/aukee Avė. at Wood Št

KORESPONDENCIJOS

Tlril tl ' frfrfefafc

Užsakymo hafni t
Chicagoje —• paštu:

Metams ............... ..
Pusei metą
Trims mėnesiams ..... ...... .......
Dviem piėnesiama u—— 
Vienam mėnesiui ................ .

Chicago] per išnešiotojui: 
Viena kopija .o.—.—..—■
Savaitei ----------------- .......-----
Mėnesiui_____ _____ _____ _

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoj, 
paltu:

Metama 
Pusei metų — 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ....... . ........—88D0
Pusei metų ■■■■,..... ..  . 4.00
Trims mėnesiams ..... ...— 2.50
Pinigus reilda siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

O,r
'■i

4

f, ‘ <
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LIETUVONIRATGALSUBUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

“KORNEVILIO 
VARFAF

ŠMas apie operetę, karią
"Pirmyn” Choras stato sau-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE

(Tęsinys)
KeNonė tarp Berlyno ir 

Paryžiaus

Pavažiavus apie 50 mylių nuo 
Berlyno radome žmones važi
nėjant su šunimis. Vieni va
žiavo pasikinkę po vienų šunį, 
kiti po du, o kiti net po ke
turis susikinkę pavežė ir gana 
sunkų vežimų. Mums tas bu
vo nuostabu, nes mes jau iš
važinėjome gana daug po Vo
kietijų, bet niekur nebuvome 
matę važiuojant su šunimis.

Pavažiavus nuo Berlyno 
apie šimtų mylių randasi kitas 
didelis miestas, vadinamas 
Leipzigas. Leipzigas yra žino
mas, kaipo didžiausias Europos 
kailių centras. Superka kailius 
iš visos Europos ir Leipzige 
juos perdirba į gražiausius 
kailius pasipuošimui. Kaip ir 
kiti Vokietijos miestai, Leipzi
gas buvo švarus.

Leipzrgų apleidę pervažiavo
me per keletu mažesnių mies
tų, VVeimar, Erfnrt, ir per kiek 
didesnį Mainz. Mainz nuo 
Leipzigo buvo apie šimto tris
dešimts mylių atstume. Nuo 
Mainzo pavažiavus apie trisde
šimts mylių, prasideda milži
niški kalnai, kur niekas kitas 
neauga, kaip tik vynuogės ir 
apyniai.

Turėjome važiuoti apie 75 
mylias per kalnus ir rangytis 
pagal bėgančių upę. Virš savo 
galvų kalnuose matėm dirban
čius žmones.

Išvažiavus iš kalnų ir pa
trauks dar apie septyniasde
šimta mylių, pasiekėme Fran
ci jos sienų. Praėję pro Vo
kietijos muitinę, turėjome per
eiti ir per francuzų muitinę. 
Prie kiekvienos sienos Europoj 
reikėdavo’ par dvi muitines per
eiti. Muilinėj pamačiau, kad 
francuzai ne tokie mandagus, 
kaip vokiečiai.

Franeijos sienų pravažiavus 
dar reikia važiuoti apie pen
kiasdešimts mylių kol priva
žiuosi tikrų Francijų, nes iki 
Saarbruekeno teko važiuoti 
Saaro sritimi.

Iki pat Saarbruckeno pasi
reiškė vokiečių gyvenimo pa
pročiai, o francuzų tvarka. Tik 
privažiavus miestų Metz pra
puolė vokietiškumas ir Franci- 
ja paėmė viršų, čia prapuolė 
gražus ir tipingas Vokietijoj 
važinėjimas su dviračiais, žmo
nių vaikščiojant nematai' nei 
pusę tiek, kiek Vokietijoj, čia 
pakeliai netokie lygus ir ravai 
netaip išgraibyti kaip Vokieti
joj. Prapuolė ir gražusis Vo
kietijos gyvenimas su gražiais 
žmonėmis, o pasireiškė Franci- 
jos gyvenimas su mažais, tam
siais, lyg nesipraususiais ir ne
švarios išvaizdos francuzais. 
Tarp francuzų ir italų nema
čiau didelio skirtumo. Kaip vie
ni, taip ir kiti buvo maži, tam
sus, žiaurios išvaizdos. Fran
cuzai taip greit kalba kaip ir 
italai, nors aš nei vienų, nei 
kitų iš jų nesuprantu.

šio 27 rf. Sofcol svetainėj, 
2345 So. Kedzie Avė.

t ’

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

negalite susirasti ko jieŠkot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia Jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

Kucin of the Bulaw Aces Catchmg up to 
Art Pikas

Tins boy Kūčių is really 
igoing plaęęf jn Ijis^ lašt few 
gamos. Kuein has only play- 
ed in five gamos and hc has 
a totai of 41 points.

AI Lauchiskas one of the 
new starts presented by the 
Bnlaw Aces is also doing very

fine. Al has played only in 
3 games and lipų,- piled up »26 
points. Al is* a very interesting 
person to mcet due to the fact 
that be is captain of Armour 
Tech basketball team and 
President of his class.

Individual Scoring List at End of 6th Round
Gamės Baskets Free Pts.

J. J. ŽUKAS.

L
TEAM

6 21
4h’ws

15 57 'Art Pikas RED BIRDS
2. Kuein BULAW ACES 5 20 1 41
3. Stanaitis IMPS 6 13 9 35
4. BTinstrub IMPS f*5 15 4 34
5. Kuehinsfcas STANLEY P.

MAŽEIKA’S ACES 5 15^ 0 30
6. Lauchkska s BUAW ACES 3 11 4 26
7. T. Lauraitis, J. F. EUDEI- 

KIS B. B. 4 10 5 25

Soprėme in Basket
ball and Love this 

Guy Ed. Laskey
Ed, Laskey, star player of 

tlie Stanley P. Mažeika’s Aces, 
will make his debut iu love 
tomorrow mornfng when he 
will take a chance in marrrage.

Laskey, who is 22 years of 
age and handsome, will be 
United in holy matrimony with 
Marie Sarzaup, age 21, tomor- 
row morning at 3 A. M. at St, 
Georgei Chureh.

They will celebrate that

vakaras,, arba sportininkų va
karas, nes Arthur MontvidrDa- 
vidauskas irkiti jau dirba nuo- 
paskutinio savo lošimo, kad 
sutaisyti kų tai nepaprasto.

‘TmpsaP’, nors vieni metai 
kaip susiorganizavo, bet pasiro
dė, kad bus nepergalimas tea- 
mas ir ateinantį sezonų, galės 
susikibti su tvirčiausiais ne tik 
lietuvių ( jeigu jų bus}, bet ir 
su svetimtaučių tymais.

Kad gerai prisirengti atein
antiems metams jiems reikalin
ga visų lietuvių užuojauta ir 
pagelba.—Kipšų draugas.

šame evening at the mother-in 
law’s homer located at 3230 
S. Emeratd Av. HAPPY LAND- 
INGS, ED. —J. j. Žukas.

Kipšai rengiasi ir 
kviečia jus talkon

Gavę jnsų paramų geriau pri
sirengs sekantiems metams 
suplieks visus priešus

Vienintelis Lietuvių footbo- 
lininkų teamas vadinamas 
“Imps”— (Kipšai) užbaigimui 
sezono rengia šokius St Agnės 
svetainėj, šeštadienį, sausio 26 
d.

Tai bus nepaprastas “Kipšų.”

Iš Lietuvos atvyksta 
Kastantas Žilinskas

šeštadienį Chieagon iš Lie
tuvon grįi Kastantas Žilinskas,, 
kuris išvyko* apie du mėnesiu 
atgal biznio reikateifib Jie yra 
savininkas tavernV, adresu 
2622 West 69th Street.*

Iš SPULKOS
Sena vietinė ir finansinė įstai- 
ga, Lietuvių Spulka, 4917 W. 
14th Street, po šių naujų metų 
tikisi didelių reformų. Sek
retorius C. Genis, prezidentas 
J. F< Kimbarkas ir auditorius 
p, Varkala ir kiti dirbsi šušilę. 
Tas jų darbas bus mums nau
dingas. “zV,” Rašė jas.

Kaip žinoma, didžiulis Chi- 
cagos Lietuvių choras “Pir
myn”' sekmadieny, sausio 27 
d., 3:30 vai. po piet, Sokol 
svetainėje, 2345 S. Kedzie Avė., 
stato trijų veiksmų komiškų 
operetę “Kolnevilio Varpai”.

Gal bus pravartu plačiau su
sipažinti su fa operete ir jos 
turiniu.

Operetę parašė francuzų 
kompozitorius Robert PI a ii- 
ųrette, 1877 m., lietuviškai jų 
vertė p. Bukšnaitis, kuris yra 
išvertęs ir daugelį kitų gražių 
ir populiarių^ operečių,

“Kornevilio Varpai” yra vie
na iš populiarišktau'sių opere
čių, kuri buvo ir yra vaidina
ma veik visame pasaulyje. Jo
je vaizduojami gražiosios Nor
mandijos padavimai, papro
čiai ir gyvenimas.

Normandijos pakraščiuose, 
ant uolų stovi stipri Kom avi
lio grafo pilis; Stovi ji* išdi
di, bet tuščia, niūri ir apleista, 
kurioj vien tik dvasios — vai- 
denuokliai ir šmėklos tegyve
na. Del tų dvasių visi apieliti
kės gyventojai bijosi prie pi
lies ir prisiartinti.

Pilies valdovas, Kornevilio 
grafas su savo anuku, užėjus 
revoliucijai, apleido pilį prieš 
20 metų ir pasislėpė svetimoj 
šaly, palikęs pilį globoti savo 
ištikimam, bet labai skupiam 
ūkvedžiui Gasparui. Tasi’s p f- 
lį globoja, uoliai renka savo 
ponams auksui, bet vistiek pily 
įsigyveno dvasios, kurios sau-
go pilį ir niekam neleidžia 
prie jos prieiti.

Praeina jau veik. 20 metų, 
revoliucijos atslūgo ir Nor
ui a n d i jos kaimas Jr: tolia u gy
vena savo ramiu gyveniniu, 
bet- pilies valdonai negryžta ir 
pilis tebėra tuščia, tokia pat 
paslaptinga, pilna dvasių.

Vaidinimui prasidedant mer
gaites ir vaikinai renkasi j 
tradicinę Normandijos bernų 
ir tarnaičių samdos dienų. P'a- 
sikeliant užlaidai visas choras 
dainuoja:
“Visi kas tarnus nor sau gaut, 
Šiandie į valsčių tUr keliaut, 
Ten visus mus matyt galės, 
Nnsišamdys kurį norės, 
Ten apžiūrės, susiderės, 
Samdyt galės kų tik norės”.

Nuo tos minutės prasideda 
vaidinimas, įvairiaspalvis, pil
nas juokų,, pilnas melodingų 
dainų, tarp kurių pinasi ir 
gražios Normandijos liaudies 
dainos.

Pamėtyki t tų operetę.
— b.

Širdingai Ačiū i ... .
' Aplaikyta- nuo p. A. B. Urzy
— Shenaudoah', Pa. $5.25.

Pagal pareikalavimų, už pre
numeruota “Laisvų Mintį” 
1935 metams.
1. A. B. Urzy — Shenan-

doah, Pa, .................. $1.00
2. E. Soponis — Miners-

ville, Pa.......... ........  $1.00'
.3. Kauno skyriui Laisv.

Et. Kult. Dr-jai auka $2.00 
4, Kupiškio skyriui Laiv. 
Et. Kult. Dr-jai auka .... $1.25

—..........

Viso .... . ............  $5.25
Pinigai aplai'kyti ir paštu 

pasiųsta Lietuvon.
—- Z>r. A. L, Graičana#.

Federale valdžia 
ieško eleveiterių 
konduktorių, etc.

į Civil Service Commission pa
skelbė; kad trumpu laiku bus 
duodami kvotimai kaaidida- 
tams sekamiems darbams; ele> 
veiMrių konda&toviams ir tele
fonų operatoriams. Kandidatai 
tiems darbame pridėti

ANGLIS
COAE

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

ANGLIS! Tūkstančiai- namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiltima. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.76; Lump arba egg — 
$6.00;

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 6600 Lawndale 7366 —- 
Merrimac 2524

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

r BADAMS FIKCERIA1 ' 
į žemiausiomis Kainomis Chicago] 
Nauji ir vartoti stalai, krėslai ii 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jusu senus fikčerius už 
gerą kainą.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Island Avė.

netoli Roosevelt Rd. tek Monroe 4078
..... .... . .......... ........ .
aplikacijas' nevėliau sausio 28 
.dienos.

šiais darbais suinteresuoti 
asmenys privalo kreiptis į Ci- 
,vil Service Commission Chica- 
gos skyrių, kuris randasi Nau
juose pašto rūmuose, prie 
Buren ir Canal gatvių.

//A

Čia 
sižsirasit 
ko 
tik 
jums reikia

KNYGOS
BOOKS

Van

pirkti A. Lechavi 
čiui koja

Cho-ChicagOs Lietuvių Vyrų 
ras, sužinojęs apie A. Lechavi- 
Čiaus nelaimę, nutarė įsteigti 
fondų, kad jam nupirkti nors 
kokių kojų. Išrinkta komitetas 
iš J. Šmotelio, P. švelnio ir T. 
Rypkevičiaus, kad atsišaukti į 
A. Lechavičiaus draugus ir 
prašyti paaukoti kiek kas išga
li,. kad. nupitolfL jam taip rei
kalingą koją. Čekius ir money 
orderius rašykite T. Rypkevi
čiaus vardu ir siųskite A. Le
chavičiaus Fondaių 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

Visos aukęs bus skelbiamos 
“Naujienose’^ ir kaip tik susi
darys reikiama suma pinigų ir 
gydytojai pavelys jam vaikš
čioti, bus nupirkta^ jam koja.

A. Lechavičius dabar randa
si Oak Forest ligoninėj, Ward 
No. 10. —T. Rypkevičia.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

žmonių žiaurumas man nie
kuomet nepatiko ir nepatinka. 
Kuomet išgirstu apie žiaurius 
pasielgimus tėvų su vaikais, 
man gaila darosi tų nelaimin
gų vaikų.

Pažįstu gerai iš matymo vie
nų šeimynų. Jie augina dukte
rį. Duktė gabi; gerai mokinosi 
Užbaigė kolegijų; dabar jau 
profesionalė. ,

Suprantama, kuomet mergi
na užbaigia mokyklų ir prade
da užsiimti savo profesija, tai 
sekamas žingsnis yra vedybos.

Pas jų pradeda atsilankyti 
jaunikaičiai. Bet bėda yra mer
ginai, jei tėvai bando skirti jai 
jaunikaičius.

Mano pažįstamoji mergaitė 
buvo įsižiūrėjusi į vienų vaiki
nų ir mylėjo jį* Bet tėvams tas 
jaunikaitis dėl kokių tai prie
žasčių nepatiko. Jie pradėjo rei
kalauti savo dukters, kad ji 
daugiau stl juo nedraugautų. 
Mergaitė verkia. Tėvai, maty
dami, kad mergaitė jų neklau
so ir būtinai nori apsivesti su 
tuo vaikinu, pradėjo j$ plakti.

visoSiunčiame (išles Telegramų i 
pasaulio dalis.

KVIĘTKININKAS
Gėles vestuvėms, bankietams Lh

Phone Bouleva#4 ^14. Chicago, IU,

Senu ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.

Tio beširdžiai tėvai tiek jų pla
kė ir kankino, kol ji neatsisakė 
nuo to vaikino.

Mat, tas vaikinas nebuvo pro
fesionalas, bet paprastas amati
ninkas. Užtai jie uždraudė sa
vo dukteriai su juo draugauti,

Mergaitė po kiek laiko susi
rado kitą, vaikinų. Tas irgi tė
vams nepatiko. Jie užgynė ir 
su juo draugauti.

Ji kente ilgai, bet kantrybe 
pas jų išsisėmė. Nebegalėjo net 
su tėvais ilgiau gyventi. Aplei
do tėvų namus, išsikėlė kitur 
gyventL

Pas svetimus gyventi, tai jau 
ne namai; ftiek girdėjau, ji pra
dėjo nieko' nebepaisyti. Koks 
jos tolimesnis gyvenimas- bus, 
nežinia.

Man apie tai pasakojo mote
ris, kuri pas tuos žmones gy
veno kelis metus. Ji matė, ko
kia ta jų mergaitė buvo iš pat 
mažens. Ji kaltina tėvus. Sako: 
tos nelaimingos mergaitės tėvų 
yra didžiausia kaltė, kad jie per 
savo pasiputimų-išdidumų taip 
savo dukterį kankino, kad ji 
galų gale turėjo pasitraukti iš 
namų.

Randasi daug panašių tėvų.

Senos bėdos, bet nau
ji planai Cicero j 

1935 metais
CICERO — Pradedam naujų 

ratų, t. y. 1935 metus, bet nie
ko naujo musų fronte. Pa
prastas judėjimas, senos bė
dos ir .nieko ypatingo iš musų 
garsios kolonijos negaliu pra
nešti. Galiu tik tiek pasakyti, 
kad Raudonos Rožės kliubas 
turėjo šaunius Kalėdų šokius. 
Jaunuomenės prisikimšo pil
nutėlė Liuosybės svetainė. Iš 
•suaugusių buvo labai mažai. 
Nežiūrint didęjio susigrūdimo 
visi linksminosi iki vėlumui 
kaip vienos šeimynos naria.

Permanos R. R. kliube 
Su pradžia šių metų 

Kliubas pradeda sekti 
vaga. Duoklės visiems 
nes, pomirtines visiems 
dos ir susirinkimai bus
mi naujoj vietoje, L. L. Sve
tainėje. Vieta yra erdvi, Vi
siems paranki ir nėra abejo
nės, kad su ta nauja permaina 
įvyks ir kitų, naudingų kliu- 
bui ir patiems kfiubiečiams. 
Kliubas yra stambus dalinin
kas svetainės, tik bėda, kad 
joje nėra reikalingų paranku- 
mų. 
atsiras, 
dirbti sutartinai ir be pavydo.

Naujų metų sutiktuvių čia

R, R. 
nauja 
dldes- 
vieno- 
laiko-

Bet laikui bėgant ir tie 
tik reikia visiems

ŽILI PLAUKAI
TRINKOL1NE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI- 
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1870. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

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

STORAGE RAKANDU 3ARGENA1 
$200 importuoti kaurai ■....... $25.00
$300 kaurai ............................... $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedšlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

buvo daug — ir viešų, ir pri- 
vatiškų. L. L. svet., šerne- 
tų svetainėje ir kitur. Man 
teko praleisti sutiktuves priva- 
tiškai, pas pp. P. Salukus. 
Laikas prabėgo labai smagiai, 
nes p-a Salukienė turi patyri
mų valgių gaminimų, o p. Sa- 
lukas yra neblogas pinoklio 
ekspertas.

Juos aplankė Santa C taus
Jau antri metai, kaip Čia 

veikia Optimistų Kliubas ir už
laiko savo kliubų, 1336 S. 48 
avenue. Nariai turi kur su
sirinkti, pasitarti. šiais me
tais atlankė juos Santa Claus, 
Paliko jiems “Naujienų” ka
lendorių ir kvitų, kaipo ženk
lų, kad kasdien juos aplankys 
“Naujienos”. Tik bėda tarne, 
kad nevisi skaito lietuviškai, 
bet angliškus straipsnius tai 
vienas už kitų gaudo. Jų pre
zidentas p. šarkey lengvai 
vartoja abi kalbas ir yra labai 
dėkingas už dovanų.

s Pirkinėjimo Jėga!
Mes daug girdime apie pirkinėji

mo jėga. Ka ji reiškia? Ką ji 
padaro? Daugelis krautuvių ir kom
panijų sakosi turi didele pirkinėjimo 
jėgą, kas reiškiai, kad jie daug pre
kių išparduoda ir todėl gali parduoti 
už pigiau.

Jeigu reiktų duoti pilną paaiškini
mą. suglaustoje formoje, tai nupieš
tų sekamą paveikslą: savo mintyje, 
prieš akis, jus matote šimtus dide
liu ūkių ir dirbtuvių. Vidury šio pa
veikslo randasi didelis groserių.urmo 
sandelis. Netoli nuo šio urmo san
delio randasi keletą šimtų grosemių.

Stambi linija, kuria matote šiame 
paveiksle ir kuri yra pratiesta nuo 
ūkių ir dirbtuvių j urmo sandeli yra 
geležinkeliai. Per tuos geležinke
lius vežami produktai i urmo san
delius. Lengvesnes linijos, kurios 
pratęstos iš urmo sandelių j pavie
nės krautuvės, yra automobilio tre
kams kelias, kuriuo kasdien prista
tomi produktai i atskiras krautuves.

lai yra reiškus ir teisingas pa-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. K

Garsinkitės “N-nose”

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25^ IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
• SUPPLY CO.
1635 W. Division St.

________kampas Mąrshfield

STOGAI
, . ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

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

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

Marshall Sųuare Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilna Patarnavima 
2617-19-21 West Cermak Rd.

veikslas kaip maisto produktai pasie
kia miesto gyventojus. Panašiai ve
da savo bizni ir Midwest Stores.

Yra 300 krautuvių kurias valdo at
skiri žmones. Maistas pristatomas 
i urmo sandelius, o iš jų kasdien 
persiunčiama j atskiras krautuves.

Jų produktai yra geros rūšies, 
šviežus ir gaunami tiesiog iš manu- 
fakturų ir išdirbėjo.

Kad šių krautuvių perkėjai žinotų, 
kuriomis dienomis ir kokie produk
tai yra ant išpardavimo. “Midwest 
Stores” reguliariai pagarsina j ši 
laikrašti. Perskaitykite šios dienos 
skelbimą, kuris telpa kitoje vietoje 
ir pasinaudokite šiomis vertybėmis.

Apskelb.

8:30 vaL ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai 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.

/■

SAUSIO 11 ir 12

6THE CAPTAIN KATES
THE SEA’»

IffllLDj■ I i TEATRAS • 
3140 S. Halsted ___ >

RAMOVA11 teatras“
35 ir S. Halsted St

SAUSIO 11 ir 12

“DESIRABLE“

su Jean Muir, Geo Brent taipgi 
; komedija ir 3 aktu vodevilius

su John Gilbert ir kitais 
taipgi komedija
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AR ŽINOT KAIP ATSIRADO GINTARAS?
DU DĖL JO TURĖJO MIRTI

Graži legenda apie Lietuvos brangakmeni; 
tūkstančiai gintaro dirbinių bus 

Fair krautuvėj Parodoj

TEMYKIT

Ryt po pietų, Lietuvoj, E.djos ir J. V. valdžių □tstevai parodą 
atidaro

Paroda bus įrengta septinta-

Šįvakar Socialistų 
Centr kuopos 
susirinkimas

vietą

ripus ir aš busiu pasirengęs! 
mirusiam patarnauti dieną ir 
naktį.

Visi parapijonai sužiuro, ką 
jų piemuo tuo .nori pasakoti. 
Iki šiolei jie žinojo, kad lik 
graboriai gali mirusį palaidoti, 
U dabar jiems klebonas uždrau
džia ir pats pasiima tą pareigą 
atlikti.

Tuo klebono' įsakymu para
pijonai pasipiktinę) ir dabar rei
kalausią, kad jis eitų tik kuni
go pareigas; o graborius palik
tų savo vietoj. O vėsesni kata
likai organizuojąs ir reikalau
sią vyskupo, kad tą kunigą vi
sai iškeltų iš Roselando.

' Zokauninkas.

Pasilieka dainuoti 
“Boris Godunove”

bet jau- 
buvo teks gražus, 

įsimylėjo į jį ir at
kerėto,
laimingesnės poros;

vakarų įvyks svarbusši
tuvių (Socialistų Sąjungos 
cagos \Centralines kuopos

“Jūratė, Baltijos Juros Kara- programas, kuriame dalyvaus 
laitė, gyveno laimingai puikioje visi žymesni Chicagos lietuviai, 
gintaro pilyje, juros dugne. Į
Įvairios juros žuvys buvo jos me aukšte, į kurį ryt kursuos 
tarnaitės. i specialiai eleveiteriai. įžanga

t a- . Inebus imama.Ir vieną dieną Jūratės ausis t 
pasiekė baisi žinia: jaunas žve-| 
jas iš Palangos, Kastytis, už-j 
puolė jos kraštą ir suėmė šim-1 
tus jos pavaldinių.

“Jūrate nutarė atkeršyti pik
tadariui. Jai pasisekė privilioti 
Kastytį giliai į jurą, 
nas žvejas 
kad Jūrate 
sisakė nuo

“Nebuvo
visoj Lietuvoj užbKastyti ir Jū
ratę. Tas labši supykdė Perkū
ną ir jis trenkė j pilį, užmuš
damas Jūratę ir Kastytį ir su
daužydamas pilį į tūkstančius 
tūkstančių šmotelių. Kai pučia 
vakarų vėjas, tai vilnys išplau
na mažus šmotelius gintaro iš 
juros dugno ir žmonės juos dar 
ir šiandien randa Lietuvos pa
jūriais.”

Tokią legendą žmonės Lietu
voj pasakojo apie gintarą, Lie
tuvos brangakmenį, kuris ran
damas Baltijos juros gelmėse.

Tūkstančiais įvairių gaminių 
iš gintar? chicagiečiai galės 
pamatyti Lietuvos ir Estijos 
Liaudies Meno Parodoj, kuri 
rengiama didžiojoj Fair Krau
tuvėj, Adams ir State gatvės.

Rytoj ta paroda bus atidary
ta iškilmingai kaip 2 vai. po 
pietų, dalyvaujant Lietuvos, 
Estijos ir J. V. dignitarains ir 
įvairiems svečiams.

Atidarymo proga bus patiek
tas ir specialis kalbų ir muzikos

Lie- 
Chi- 
me- 

Į tinis susirinkimas, tikslu iš
rinkti valdybą šiems metams, 
ir aptarti darbuotės programą. 

Kam laikas ir sąlygos leidžia 
tie yra kviečiami atsilankyti. 
Nepamirškite, šį vakarą, sausio 
11 d., 8 vai. vakare, Naujienų 
name, 1739 'S. Halsted St.

—Kvieslys.

Roselando parapijos 
klebonas apima nau 

ją teritoriją
is jus velniai pragare, 
prie dvasios šventos, 

švelnesniu balsu to

Klebonas daro konkurenciją gra- 
boriams, bet parūpi jonai ne
žino ką jis darys su lavonais.

pa- 
su- 
pa-

ROSELAND — Lietuvių 
rapijos klebonas Roselande 
kėlė didelį sumišimą tarp 
rapijonų. Naujų Metų dienoje
jis sakė pamokslą ir piktai ba
rė parnpijonus, kad jie virsta 
bedieviais.

Jus netikėliai mažai duodate 
pinigų Dievui ant apieros, klc-

bonas murmėjo. Skaitot bedie
viškus laikraščius. Lankot jų 
parengimus. Jus remiate juos. 
O itąip darydami jus vis arčiau 
ir arčiau einate prie pragaro 
vartų.

Tuos žodžius prataręs klebo
nas krūptelėjo, veidas surūstė
jo. Bingtclčjęs kumščia į ambo
ną, klebonas sušuko, Jus visi 
įHirnirę kauksit ir griežit dan- 
tisTDegį Grįžkit 
Klebonas
liau tęsė: paaukokit savo tur
tus bažnyčiai šventai, tad jus 
ponas Dievas pasigailės. Paves- 
kit visus savo reikalus man, aš 
jums parodysiu tiesų kelią į 
Dievo karalystę.

Dabar parapijonai lengviau 
atsiduso, o klebonas tęsė toliau, 
Mirusiam žmogui reikalinga 
skubi Dievo pagelba. Kad mi
rusio lavonas butų palaidotas 
sulig mano instrillccijų, tai ne
šaukite graboriaus, bet praneš
kite man, nes mano ir telefo
nas yra geresnis, kaip grabo-

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Nulaužta koja Chas 
Sinkevičiui

BRIGHTON PARK — Koja 
buvo nulaužta 70 metų sene
liui, Chas. Sinkevičiui, 4747 S. 
Maplewood, kai šios savaitės 
pradžioje jį suvažinėjo auto
mobilius, 
kampo 
gatvių. 
McKee,

Dainininkas Pranas Jakavi- 
čius pasilieka po kontraktu su 
Chicago Grand Opera Co. ir 
sekantiems metams, nes ope
roj, kurioj jis rengias dainuo
ti, “Boris Godunovo” nebuvo 
šį sezoną vaidinama.

O kol gaus dainuoti operoj 
musų Pranas nesnaudžia. Jis 
jums ketina parodyti savo dai
navimu ir vaidinimu “Korne- 
velio Varpai” kad ne be pama
to jį išrinko geriausiu daini
ninku iš poros šimtų Pasau
linėj Parodoj.

Jis loš skupuolio ir sumišė-

Roseland, — Penktadieni, sausio 
11 d.Strumilo sveainėje įvyks Kliu- 
bų ir Draugijų Susivienijimo meti- 

! nis susirinkimas. Komisija išduos 
' metinį finansinį raportą, bus visokių 
j pranešimų ir naujai išrinkta valdy
ba užims vietas. Pradžia kaip ir 
paprastai 7:30 vai. vakare. Visi 

’ nūnai ir narės būtinai'atsilankykite 
paskirtu laiku. Sekretorius.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj sau
sio 11 d. Amalgama Led Centro Na
me/333 So. Ashland Blvd. 7:30 vai.

' vok., taipgi šiame susirinkime bus 
svaibus kalbėtojai ir instaliavimas 
naujos valdybos dėl 1935 metų. Visi 
malonėkite dalyvauti.

F. Prusis sek r.
Teisybės Mylėtojų Draugystės ine- 

į tinis susirinkimas ivyks nedėlioj, 
sausio 13-tą d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 12-tą vai. d.

Visi nanai-ės privalote dalyvauti, 
nes bus svarstomi konstituci.jok da
lykai, kurie liečia kiekvieną nari-ę. 
Apart to bus išduota metinė atskai
ta ir Metinio vakaro raportas.

— St. Nar'kis sekretor-us.

CL ASSIFIED ADS

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

GERA PROGA. Privalo mokėti 
išvirti lie.uviškus ir Amerikoniškus 
valgius. Turėti gerus liudijimus ir 
savistoviai šeimininkauti, vesti ro- 
kundas ir užlaikyti pilną tvarką vir- 
tu ve ie

’ RAMOVA GARDENS.
3508 S. Halsted St., 

Tel. Yards 6383

REIKALINGAS patyręs bučerys.
1840 S. Halsted St. 

Canal 5821

For Kent
ANT RENDOS 2 flatai po 4 kam

barius, rendos po $10.00 mėnesiui. 
Kreipkitės 7026 S. Fairfield Avė.

Rytais 1 lubos frontas. Tel. 
Hemlock 5545.

——o—

Nelaimė įvyko prie 
63-čios ir Maplevvood 
Automobilį 'valdė E. 

6314 S. Stewart Avė.

Sužeista moteriškė
19 metų 

Bortą, 1850 W. 
Avė., suvažinėjo 
perskeldamas jai 
laimė įvyko šios
baigoje ir kaltininku buvo Cla- 
rencc Miller, 1869 S. Mellard

mergaitę Lucelle 
Washburne 
automobilis, 
galvą. Ne- 
savaitės pa-

“Regsų” rankiotojas
WESTSIDE Vienas mo

toristas, kuris bandė pabėgti 
iš nelaimės vietos, suvažinėjo 
lietuvį “regsų’p rankiotoją, 
Praną Sahuką, >52 metų, 1426 
S. Springfield Avė. Sabukas 
stovėjo prie savo vežimuko,

Aš mėgstu 01d Golds...todel,kad 
jie mėgsta Mes gerai sutinkame

sako

[ SENAS OLD GOLD RŪKYTOJAS NUO 1931 ]

Pamatykite Wallace Beery judžiouose “THE 
MIGHTY BARNUM” 20-to Šimtmečio Paveikslai

choras stato operetę, sekma
dienį, sausio 27 d., Sokol Hali, 
2345 So. Kedzie Avė.

lios 1128 S. Fairfield Avė., ir 
krovė į jį skudurus kai atlė
kusi mašina jį parmetė. Kal
tininkas buvo suimtas ir jis 
pasirodė esąs Jack Henry, 1111 
So. Paulina St.

Sužeistas John Mockus
BRIDGEPORT — Jonas 

Mockus, 38, 5725 Mason Avė., 
buvo lengvai sužeistas, kai .jį 
kliudė automobilis prie kam
po 37 th ir Halsted gatvių. Au
tomobilį valdė, John O’Toole, 
4509 Emerald Avė.

Paul M. Smith persike 
lė naujon vieton

Plačiai žinomas real-estati- 
nin’kas Paul M. Smith, kuris 
užlaikė ofisą, adresu, 4405 So. 
Fairfield avenue, dabar persi
kėlė į Town of Lake apielili
kę, adresu, 4631 So. Ashland 
avenue. Ofisas yra kartu su 
raštine advokato J. J. Grish.

Senas Petras.

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS

TAVERN rendon. pilnai įrengtas, 
tik mažas depositas reikalinga.

1800 S. Peoria St.

Furnished Rooms
REIKALINGA ruimeriu lietuvis- 

kame hotelyje, $1.00 iki $4.00 i sa
vaite. štymas, maudynės, geriausia 
proga. 810 W. Madison St.

Siame trumpame sakiny, Mr. Beery jus pasakėte daug apie 
Old Golds. Kuomet cigaretas atitinka rūkytojui, jo gerklei 
ir nervams, paprastai jis taipgi atitinka jo skoniui. Jis randa 
ji geru is visų atžvilgiu. Geresnis Tabakas padaro Old Gold 
švelnesniu cigaretu. Bet geresnis Tabakas taipgi pagimdo 
didelį patraukimu prie Old Gold.

P. S.—Ar jis sake “geresnis tabakas”? Mes eisime dar toliau: 
Geresnis tabakas neauga nego vartojama Old Gold. Ir jis 
yra tyras. Lengvas ant GERKLES ir NERVŲ.

OP.LofilhrdCo,, Ine.
AMEBKOS HGARETM

Nusipirkit visokios 
sies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami j taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

rų-
Business Chances 

Pardavimui Bizniai
BUčERNfi IR GROSERNfi par

davimui. Cash biznis. Modemiš
ki Įrengimai, refrigeratorius ir tt. 
Turiu dvi krautuves viena su namu, 
kita be namo. Prieinama kaina. 

2633 W. 43rd St.

THE THREE
MUSKATEERS

LIQUOR COMPANY
Incorporated
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė

TAVERN pardavimui geriausia 
vieta Chicagoje.

537 N. Clark St.

TAVERN parsiduoda biznis išdirb
tas gerai, randasi prie dviejų gat- 
vekarių lainių.

6227 So. Ashland Avė.
—O—

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda, pilnai įrengtas, gerai Įsteig
tas biznis, 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą. 3313 W. 63 St.

Chicago, Illinois
Reikalaujame pardavėjų.
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

TAVERN ant Pardavimo — rū
mai pagyvenimui. Renda $35.00. — 
Geras biznis. Turiu kitą bizni.

4707 So. Halsted St.
■

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Landės mašinos. Sena vieta. 
Pigi renda. Parduosiu pigiai.

6645 So. Mozart St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Studija moderniškai 
jrengta su Hollywood 

šviesomis.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

Grane Coal Co

Lietuviai atidarė naują 
alinę

BRIGHTON PARK — Lietu
viai Leo Litvinas ir Julius 
Balchunas atidarė su šių me
tų pradžia alinę, adresu 4618 
S. Western 
vadinsis “ 
Savininkai yra chicagiečiams 
žinomi žmones. L. Litvinas 
pirmiau buvo dalininkas Hol- 
lywood Inn su p. J. Yuška, o 
J. Balchunas operavo alinę 
Town bf Lake.

Senas Petras.

avenue. Alinė
Speedway Tavern”.

PRANEŠIMAI
L. S. S. Chicagos Centralės kuopos 

susirinkimas atsibus sausio 11 d., 
8 vai. vakare, Naujienų name. Visi 
nariai ir norintis istoti yra kviečia
mi atsilankyti ir draugus atsivesti. 
Reikalinga išrinkti valdybą šiems 
metams ir taip jau daug kitu reika
lu aptarti. Nepamirškite draugai, 
penktadienio vakare. 8 vai. Naujie
nų name. Kviečia Sekretorius.

lito Wardo Lietuviu Organizaci
jos susirinkimas bus laikomas penk
tadieni sausio 11 dieną, 8:00 vai. vak 
Lietuviu Auditorijoje 3183 So. Hals- 
ted St. Meldžiame visus lietuvius at
silankyti, nes bus svarstoma daly
kai apie ateinančius balsavimus

F. N.

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v, 
Tel. HARRISON 0751

Opposite Pavis Store, 2d Floor

TEL. REPUBLIC 8402

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai________

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 baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA geri tavem fikče- 
riai. Pigiai.

3107

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEšKAU partnerio i taverną — 
be skirtumo, vyras ar moteris. Ga
lima įstoti su mažai pinigų. Geras 
biznis, geri fikčeriai. Kas nori eiti 
i toki įjznj atsišaukite

135 E. 107th
Pullman 0237

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

VEITERKA reikalinga, kalbanti 
lietuviškai. Taipgi dainininkė arba 
šokėja. Atsišaukite 10:30 ryte iki 
11:30 vai. vak. Ramova Gardens, 
3508 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Maža šeimyna, nėra vaikų, 
$3.00 i savaite ir užlaikymas. 1340 
W. 19 St. 2 lubos užpak.

MERGINA nuo 18 iki 25 metu 
prie abelno namu darbo, 4 kamba* 
riu apartmentas. Kambarys, valgis 
ir alga. 1628 So. Homan Avė.

ANT RENDOS tavern su barais 
su visais fumišiais. Svetainė mitin
gams ir 5 kambariai gyvenimui, taip
gi pirtis steamu, vanos ir shower, 
renda pigi. Savininkas išvažiuoja 
ant farmos.

4625 S. Paulina St.

PARDAVIMUI Walters Place ta
vern. Yra 4 kambariai gyvenimui. 
Pigiai. 5015 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui na
mas dvieju flatų »o 6 kambarius, 
randasi 34-tos ir Union Avė., mainys 
ant nedidelio namo arba at bile ko
kio bizio.

Atsišaukite vakarais.
* 6230 So. Racine Avė. 

Tel. Englewood 1179

PARSIDUODA Grosernė ir Malt 
ir Hops biznis, lietuvių centre. La
bai tinkama vieta dėl bučernės, kat
ras supranta bučernės darbą, 4 kam
bariai, renda tik $25.00. Priežastis 
pardavimo patirsite vietoje.

3210 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA Tavern arba išsi- 
renduoja su visais fikčeriais, pigi 
renda. priežastis pardavimo turiu du 
biznius. 3329 So. Utuanica Avė.

BARGENAS. parsiduoda Tavern 
su laisniu — 5 pagyvenimui kambih 
riai — Priežastis važiuoju Lietuvon. 
1320 So. 49 Avė. Cicero.

SHOEMAKER šapa parsiduoda, 
išdirbtas pelningas biznis. Nemo
kanti išmokinsiu; priežastį patirsit 
ant vietos. Savininkas 

2709 W. 71 St.

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuvė geroj vietoj. Renda/pigi, ap
gyventa skirtingomis tautomis.

6417 So. Damen Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 10 apartmentų 
namas So. West Sidėje, 8% kamba
rių kiekvienas. įplaukų $3900 kas
met, 100% išrenduota. Apsimokės 
geriau negu 10% ant investmento.

GEORGE HARRIS, 
6948 Stony Island Avė., 

Fairfax 9281

PARSIDUODA už mortgičius 
South Side arti 68rd gątvekarių 3 
nugyvenimų medinis namas, 2 lotai 
ir garadžius. Atsiliepkite tiktai 
laišku ir aplankysite namo adresą, ir 
apžiūrėję duokite savo pasiulijimą. 
Gal nusipirksite namą už savo kai
ną. Jeigu truktų pinigų pirkikui 
bus prirengiama nauja paskola be 
iškaščių. Adresuokite: Naujienos 
Box 205, 1789 So. Halsted St.

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
mažesnio namo dvieju pagyvenimu 
medinis namas — apačioj Storas ir 
4 ruimai — Viriui 6 ruimai. 2457 
W. 47th PI., antros lubos.




