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Anglija kviečia valstybes mobilizuoti karo jėgas
Numato karą su 

Italija
Aliejaus sankcijos Italijai betgi atideda 

mos neaprybotam laikui—“iki 
išsiblaivys padėtis”

KETURIOS VALSTYBĖS PRIŽADĖJUSIOS SAVO PAGELBĄ

LONDONAS, gr. 20.—Atmetus klastingus Anglijos ir Fran
cuos pasiūlymus Italijai, Londonas dabar daugiausia tik ir kal
ba apie karą. ' *

, Iš tikrų šaltinių patirta, kad Anglija atsiklausė kelių vals
tybių, ar jos suteiktų Anglijai pagelbą, jei Anglijai tektų stoti 
karan su Italija.

- ’ Keturios valstybės buk jau sutikusios suteikti savo pagel
bą, jei Italija pultų Angliją. Tos valstybės esančios Franci ja, 
Turkija, Graikija ir Jugoslavija.

ĖTHIOPIJOS SOSTINĖJE, ADDI$ ABABOJE
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Dabar italai skelbia Paliuosavo 500 kali

Lavaliui vistiek pasi 
sekė sutrukdyti alie 

jaus sankcijas
Geneva, mano, kad Hoare niekad 

nesuprato tautų sąjungos už
davinių

karui Vidurže-

derybos yra 
sumobilizavimą

LONDONAS, gr. 20. — Iš 
augštų Anglijos šaltinių patir
ta, kad Anglijos valdžia, pri
pažindama karo pavojų nepa
sisekus Anglijos-Francijos tai
kos planui, pradėjo atvirai ra
ginti kitus, tautų sąjungos na
rius mobilizuoti# Jjj. ruošįįa at
mušti galimą Italijos ataką.

Jau esančios nžveMtoe 1 dery ■ 
bos ir su hlėldiromis šalhiiis, 
kad gauti jų paramą ir pagelbą 
ištikus netikėtai atakai.

Vakarykštis posėdis, parodė, 
kad valdžia yra labai susirūpi
nusi tuo, kad tik* viena Anglija 
yra prisiruošusi 
mio juroje.

Spėjama, kad 
vedamos apie
kitų Viduržemio juros valstybių 
—Ispanijos, Graikijos, Turki
jos, Francijos ir Jugoslavijos.

Valdžios rateliuose aiškiai pa
reikšta, kad paskelbimas alie
jaus sankcijų yra atidėtas ne- 
aprybotam laikui, bent iki išsi- 
blaivys dabartinė labai neaiški 
padėtis.

Iždo kancleris, Neville Cham- 
berlain, kuris tūlų pumatomas 
busimuoju užsienio reikalų mi- 
nisteriu, - atstovų bute vakai 
pareiškė, kad sankcijos turi bu 
ti paremtos jėga ir kad vals
tybės *turi prie to ruoštis, jei 
nori padaryti sankcijas 
mingomis. *

Atstovų butas vakar 
skirstė švenčių atostogoms
vasario 4 d. taip ir nesužinojęs 
kas bus sekamas Anglijos Už
sienio reikalų ministeris. Bet 
butas galės būti sušauktas h 
pirmiau, jei valdžia matys rei 
kalo.

Konservatoriai tvirtina, kad 
šalis dabar žinanti kodėl tapo 
priimtas jau atmestas Lavai- 
Hoare “taikos” planas. Tai esą 
todėl, kad nebuvo kooperavimo 
tarp Hoare ir kabineto.

sek-
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Cliicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Dalinai apsiniaukę ir biskį 
šilčiau.

Temperatūra vakar 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo 6°.

Saulė teka 7:14, ' leidžiasi

GENE VA, gr. 20. — Tuo 
pačiu laiku, kai tautų sąjunga 
patylomis laidojo Hoare-Laval 
planą, tai Hoare aiškinosi Ang 
Ii jos atstovų butui dėl jo su 
Lavai sutartų pasiūlymų Itali
jai.

Tie Hoare pasiaiškinimai bu
vo taip keisti, kad < tautų sąjun 
gos rateliai atvirai abejoja, ar 
Hoare išviso suprato, kas yra 
tautų sąjunga ir kokie yra jos 
uždaviniai. ‘

Jei Hoare bijojosi skelbti 
aliejaus sankcijas prisibijoda
mas, kad Franci j a, dėl fašistų 
riaušių, negalės paremti Ang
lijos, jei ištiktų Italijos puoli 
mas, tai yra jo reikalas. Jei 
Italija gali blofuoti Angliją, 
tai yra tik tų dviejų šalių da 
lykas.

Bet daugiau negu keisti yra 
Hoare tvirtinimai, kad Anglijos 
ir Italijos karas sunaikintų pa
čią tautų sąjungą. Arba Hoarė 
skundimasis, kad kitos vaistyk 
bės nesimobilizuoja prieš Itali
ją, nors Anglija niekad ir ne
prašė tokios mobilizacijos.

Jeigu Anglija sutriuškintų 
Italiją varde tautų sąjungos, 
tai tas tautų sąjungos nesuar
dytų, atpenč labai padidintų jos 
prestižą.
Gal Lavaliui pasisekė ant visa 

dos atidėti aliejaus 
sankcijas

Nors Geneva ir yra patėn 
kinta, kad begėdiški Anglijos ii 
Francijos pasiūlymai liko at
mesti ir Hoare turėjo pasi 
traukti iš vietos, bet čia gerai 
suprantama, kad ir Lavai lai
mėjo. Jo siekis buvo gelbėti 
Mussolini ir pagelba tų pasių- 
lymų jam pasisekė atidėti alie 
jaus sankcijas mažiausia mė
nesio laikui.

Praėjus gi mėnesiui bus ga
limą rasti naują priežastį ati 
dėti sankcijas—su verčiant visą 
kaltę ant Jungt. Valstijų. Ta-' 
da kongresas bus jau susirin
kęs ir bus galima pareikšti,

ADDIS ABABA. — Nors pietiniame ir šiauriniame Ethio- 
įijos kraštuose liejasi kraujas, sostinėje Addis Ababa palygi- 
namai ramu. Vieno miesto gyventojai bijo — tai aeroplanų 
atakos ir bombų. J

didelę pergalę 
antethiopų

ASMARA, Eritrea, gr., 20.— 
Mai Tinchet klony italai ir čia
buviai kareiviai triukšmingai 
švenčia didelę pergalę ant ehio- 
PU. i

Tas mdšis prasidėjo kai et
hiopai netikėtai užpolė italų 
avanpostus prie Takkaze upės 
ir toli atgal juos atstume. Bet 
tada jie patys įkliuvo į kilpas 
ir prasidėjo atkaklus mušis, ku
ris tęsėsi tris dienas. Ethiopai 
liko iškleidyti ir pabėgo į įvai
rias puses. Juos dabar biaigia 
naikinti italų lėktuvai.

Apskaitoma, kad iš abiejų 
pusių žuvo virš 1,000 kareivių.

Pietiniame fronte italų pul
kai eina pasitikti tris ethi.opų 
kolumnas. Italai užėmė Jtelis 
pietinės Ethiopijos miestus ir 
naikina krumus, Itad ethiopai 
negalėtų juos iš pasalų užklupti.

nių šventėms
( < I I M................   •

MONTOGOMERY, Ala., gr.
20.—Gubernatorius fGraves lai
kinai paliuosavo —tiktai šven
tėms—500 ilgam laikui nuteis
tų kalinių, kad jie su savai 
siais galėtų praleisti šventes. 
Po švenčių jie turi sugryšti at
gal į kalėjimą.

Tokiu budu per kelis metus 
gubernatorius btivo paliuosavęs 
jau 3,00d kalinių. Ir visi jie, 
išėmus tik septynius, sugryžo 
į kalėjimą.

Nors Baldwin laimė
jo, bet jo prestižas 

labai nupuolė
Anglai nesupranta kodėl turė

jo rezignuoti Hoare, jeiBald- 
win remia jo poziciją

S
J

Ieško Milne žmog 
vagių

kad kadangi Amerika nesideda 
prie aliejaus sankcijų ir nesti- 
tinka mažinti aliejaus eksporto 
į Italiją, tai nėra- prasmės b' 
kitoms v&istybėms tas sankci
jas- 'skelbti; S

■ ' . ' r
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Tada karas galės tęstis ir 
toliau ir Italija galės pamaži 
tęstį. Ethiopijos užkariavimą, 
nes vien tik aliejaus sankcijos 
gali ją greitai paklupdyti.

. V . * A • -A

Bet kiti mano,' kad Italija ii 
be aliejaus sankcijų negalės il
gai laikytis. Už kelių mėnesių 
ateis liūčių laikas Ethiopijoj. 
Ethiopai, jei dar turės jėgų, 
galės ir toliau tęsti karą, kuo
met italai negalės pajudinti 
savo sunkiųjų ginklų. Be to 
Italija baigia smukti finansi
niai. Ji negali pati viena iš
gyventi, kuotnet Ethiopija yra 
pilnai savystovė ir gali pati 
viena išsimaitinti.

Bet kad Italija vistiek dar 
nėra pasiruošusi nusileisti, tai

dabartinė padėtis tęsis ir to
liai?. Mussolini padėtis žymiai 
pablogėtų, jei tektų pasitrauk-• 
ti iš Franci jos valdžios Lava
liui ir* jef* jo yietą užimtų Her- 
riot? ar kiiriš^ kitas jo šalinin
kų.' ./ ■

, Rusija irgi jau nebesitiki, 
kad Lavai ratifikuotų Francijos 
ir Rusijos'. sąjungą, todėl irgi 
veik atvirai' išėjo prieš LavalĮ 
tautų sąjungos tarybos susirin
kime. •

Emergency Council,

WASHINGTON, gr. 19. — 
Frank C. Walker, direktorius 
National 
rezignavo iš savo vietos. Tiki-
mąsi, kad vėliau jis vėl sugryš 
į valdžią ir galbūt užims gene
ralinio paštp viršininko Farley 
vietą, nes Farley norys pašvęs
ti visą laiką vedimui preziden
to Roosevelto rinkimų kampa
nijos,

Automobilius gal 
mirtinai sužeidė 
senatorių Schall

WAŠHINGTON, gr. 2Q. ^ 
Senatorius ThOmas-'D; Schall, 
58 ' m., iš Minnesota, liko su
važinėtas ir gal mirtinai su
žeistas automobilio Cottage Ci
ty, Md.,' miestely, netoli Wash- 
ingtono.

Jo sekretorius, Oreli Leen, 39 
m., taipjau tapo sužeistas, nors 
ir nemirtinai.

’■ Senatorius gyveno Berwyn 
Heights, Md., prie Washingto 
no? Jis su sekretorių nuvyko 
į gretimą miestelį įvairiais pir
kiniais. ' Nelaimė ištiko, kai 
jie išėjo iš sankrovos ir ėjo 
skerasi kelią prie savo auto
mobilio. ,

Juos suvažinėjęs Humphrįes 
iš Hyatsville, Md., liko apkaltin
tas už neatsargų važiavimą.

DOYLESTOWN, Pa., gr. 2t). 
—Policija ir federaliniai .agentai 
ieško žmogvagių, kurie buvo 
pastvėrę jauną Philadelphijos 
turtuolį Caleb Mįlne IV.

Jau nutsatyta, kad jis buvo 
laikomas apleistame ūkyje. 
Taipjau buk esąs žinomas ir 
viehas žmogvagių.

žmogvagių idškoma daugiau 
sda rytinėj Pennsylvanijoj ir 
apie Clevelandą.

Pas Milne, kuris buvo stH’as* 
tas, .pamestas griovy, dar nėra 
užtektinai atsipeikėjęs, kad dub
ti tinkamų paaiškinimų.

Moteris apiplėšė 
banką

ALBERT LEA, Minn. gr, 20. 
—Pirmą kartą Minnesotoj mo
teris apiplėšė banką. Ji užpuolė 
Twin Lake banką, suvarė ka- 
sierių ir kostumierį į vaultą ir 
pabėgo pastvėrusi $700. Te- 
čiaus ji neužilgo tapo pagauta. 
Tai buvo Mary Lyon iš South 
Bend, Ind. Ji prisipažino pa
sivogusi Twin Lakęs automobi
lių su Illinois laisniu, apiplėšus’ 
banką ir tuo automobiliu ban
džiusi pabėgti.

GRAŽIAUSI DOLERIAI”

WASHINGTON. — Iždas nesenai paleido apyvarton: nau
jus pinigus, dolerines banknotas sidabrinius certifikatus, 
kurie busią gražiausi ikišiol išleisti pinigai. Paveikslas parodo 
valstybės ženklus, kurie 'yra ant banknotų, ir Valdžios \spaus-
tuvę, kur pinigai buvo atspausdinti.*

■v. j

Japonai reikalauja 
uždaryti chiniečių 

mokyklas

Pasikorė gatvėj ant 
stulpo

,PEIPING, gr. 20. — Joponai 
pareikalavo uždaryti visas mo
kyklas šiaurinėj Chinijoje, ku
rių mokiniai dalyvavo demons
tracijoj prieš šiaurinės Chinijos 

Be to japonai
stengiasi paimti į savo kontro
lę chiniečių švietimą ir pir
miausia keičia rankvedžitis.

“autonomiją’

Šalta

NEW YORK, gr. 20. — Ke
li šimtai žmonių žiurėjo, bejė
giai jį sustabdyti, kaip Frede 
riek Abel, 39 m.,, Queens prie- 
miestey, įsilipo į elektros stul
pą, užrišo virvę, kitame jos 
gale, paęidarė kilpą ir užmovęs 
kilpą ant kaklo šoko žemėn. Jis 
nusilaužė kaklą ir pasimirė vie
toj.

Poilicja sako, kad jis buvo 
ieškomas už beverčių čekių mai
nymą.

LONDONAS, gr. 20. — Pre
mjeras Baldwin nors ir laimėjo 
atstovų bute, bet jo prestižas 
labai sumažėjo, kai jis turėjo 
prisipažinti prie didelių, stačiai 
nedovanotinų valdžios klaidų. 
Jie savo atsiprašymuose paro
dė didelį silpnumą, kuris yra - 
neatleistinas premierui.

Baldwin turėjo prisipažinti 
prie visos ’eilčs klaidų, kuomet 
Hoare aiškiai išdėstė savo nu
sistatymą ir jo prestižas žy
miai pakilo.
- Anglai nesupranta, kodėl 
Hbare liko pašalintas iš minis
terijos, kuomet Baldwin visą 
laiką tą patį kalbėjo, ką ir 
Hoare, reiškia, gynė Hoare po
ziciją. Kuomet Hoare aiškiai 
pareiškė, kad jis darė kaip ge
riausia išmanė ir atsisakė at
siprašyti, tai Baldwin tik atsr 
prašinėjo ir kartu rėmė Hoaro 
nusistatymą. Hoare net apsiver 
-ke- baigdamas- kalbą.

Tai buvo toks nesuderina 
mas dalykas, kad jei ne dar* 
biečių taktiška klaida, tai ka
žin ar Baldwin butų laimėjęs 
pasitikėjimą.

Baldwin teisinosi, kad nieko 
nežinojęs apie ruošiamą taikos 
planą, nors Anglijos ekspertai 

‘Ethiopijos reikalais sėdėjo Pa
ryžiuje jau dvi savaites ir ta
rėsi su Lavai. Hoare gi buvo 
pasiųstas baigti tas derybas. 
Buvo pasiųstas, nors Hoare tuo 
laiku sirgo ir buvo pavargęs. 
Del nežinomos priežasties tarp 
Hoare ir Londono nebuvo jo
kių ryšių svarbiausioj dienoj 
ir Baldwin sakosi patyręs apie 
pasiūlymus pirmadieny iš Hoaro 
laiško. Nesuprantama, kodėl 
na^dotąsi tokiais pasenusiais bu
dais sUsžinojimui, kuomet yra 
modemiški budai—telefonas ir 
telegrafas.

Be to įdomiausia tai, kad 
Baldvvin pašalino Hoare iš vie
tos, o paskui pats . prisipažino, 
kad už viską atsako ti jis, Bald- 
win, ir gynė Hoare darbus. To
kio dalyko bent iš tokios 
lės šalies premiero niekas 
tikėjo. .

dide- 
nesi-

EL CENTRO, Cal., gr.
Imperial klony buvo jaučiamas 
silpnas žemės drebėjimas, ku
ris tęsėsi kelias sekundas.

20.-

cent- 
ralinius vakartis užklupo šalčių 
banga ir vakar ryte šaltis Chi- 
cagoj siekė zero. Tečiaus šal
tis busiąs trumpas ir jau šian
die pradės eiti pamaži šiltyn.

CHICAGO—Chicago ir

NAUJIENŲ 
KALENDORIAI!

/

Pirmadieny j, gruodžio 23,
visi ‘‘Naujienų’’ skaitytojai 
gaus po kalendorių.
s Kalendorius dalins laikraščių 
pardavėjai ir, išnešiotojai.

“NAUJIENŲ” ADM.
■

NaujienųRadio Programai
'. ................ ......—

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD; stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti Už kėlių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

)jį
f '



matote.

KORESPONDENCIJOS

santvarką

Proletare PETRAITISJoseph Trinej Oompany, Ohicago

-d Western Avė. Hemlock 7828Advokatai
Andrulio prakalbos

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Didelė nuolaidą už senus Radios į mainus ąnt nąpjų

Phones Boulevard 5203-8413

Vadovavę du 
te visi kar-

AVĘ. 
o piietu

PHILCO 
CROSLEY .
R.C.A. VICTOR 
ZENITU 

ir kitu.

253640 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

Tarnaus daug ilgiau!
Kainos yra, labai mažos1.
Išmokėjimai.

uo 2 iki 4. ir nuo 6 i
Boulevard 7820

40 centų;
(po?k

4179-83 Archer Avė 
Tel. Lafayette 3171

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldsr. 

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

Tel. Seeley 7330 
Narna telefonas Brnųswick 0517

SHLAND
Ofiso valandos:

2 iki 8 
nuo 1(

Ateina Kalėdos, bet ne 
sibaigia bėdos

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
dūodp ' massage 
Electric t r e ą t- 
'nent ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai,

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. TeJ. Pullman 1270 arba Canal 2515

'............  - —------------ —--------- --------------------- L--------------------- I-------"------------------------

Krautuvės atviros kas vakarą ir Nedėliom 
nuo 10-tos ryto iki 4-tos po pietų.

Laboratorija:
, netoli Morgan St, 

’tV Ir

77 W. Wašhington St
Suite 1810

TeL State 4311

Dr. T. Dundulis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgin ią 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 y. vak. Nedalioj pagal šutai

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
1 VERKDAVAU 

NIŪRINT Į R”
“Turėdavau privilioti, kad valgytų 

ir nežiūrint ką valgė vis buvo rnen- 
kas. Visuomet būsiu dėkingą moti
nai, kuri * man pasakė apie Triner's 
Bittęr Vynų”.

Tr|nof’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kurią ap
saugo nuo užkiętėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku* 
mų ir negerumų Sąryšy su . vidurįų 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų, 
silpniems apetitams.’ Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S EL|XIR 
OF BITTER W1NE

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak. Road (W. 22 St.) 
Ofiso vąlandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedčlio, Seredos Ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

komunistų. ?'Clevįlattde esanti 
susikurusi net kopauhįstų pa
rapija. Bendro 
ge parapijonams 
kunigai. Pas ju<|
tu dirbg, jų paHpijose komu• 
nistų. esą daugiau nekaip pąs 
protestohus. Ragino, kad ir ke
li vietos komunistai įsirašytų 
i parapiją. Tik, girdi, ten ne; 
pražukite. ‘ \

Tokią tai “filosofiją” išvy
stė Andrulis. Nuostabus daly-

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTp ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwe|l St.
Telephune: Renublic 9723

NAUJAS RADIO
KALĖDOMS• s

SUTEIKS DAUG MALONUMO!

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 8. Michigan Avė.

VALAĮį

ni
Apart $

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Neaelioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.

nesugriaunamas’’:’
— Marksistas

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartj.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH A

Nuo 10 iki 12 diei 
7 iki 8 vaL.|Je<... _
. Rez. Telephone PLAZA 2406

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Ąyenue • Phone Lafayette 3572

TeĮ? Kenwood 5107 < - -.
IDOS:
įuo 9 iki 11 valandai ryto 
įuo 6 iki 8 valandai vakare, 
šventadienio ir ketvirtadieniu.

ir >e,šą tiesa, kad 
eįky^ stoti į pa- 
k® čia raso

jau daug metų praėjo, kaip 
bebuvau girdėjęs Andrulį kal
bant. Kaipo kalbėtojas, tai rei
kia tiesą pasakyti, jis negali 
prilygti R. Mizarai. Panašus į 
Andrulį vyrai, tur būt, nega
li tinkamos kalbos pasakyt: 
dar ir dėl to, kad jiems daž
nai tenka savo liniją keisti pa
gal Kominterno nurodymą.

Kada Andrulis kalbėjo apie 
pereitą Europos karą ir jo ža
lingumą bei apie busimų karų 
baisenybes, tai viskas ėjo sklan
džiai. Pasakė jis daug teisybės 
ir nieko jam negalima prikiš
ti. Tačiau kai jis pradėjo nar
dyti po politiką, tai nors truk 
žmogus juokais, Kartais susi
darė toks įspūdis, jog tarp ko
munistų partijos • ir katalikų 
bažnyčios nebėra jokio skirtu
mo. Klausais žmogus ir galvo
ji: ko vertos yra tokios pra
kalbos? Juk tai yra niekas; 
daugiau, kaip tik žmonių mul
kinimas.

Apie demokratiją kalbėjo la
bai palankiai. Atrodė, jog jis 
yra didžiausias demokratijos 
gynėjas. O tuo tarpu: komu
nistų partija juk iš principo 
demokratijai yra priešinga. 
Tiesiog butų absurdas many
ti, kad diktatūros šalininkai 
gali būti nuoširdus demokra
tijos draugai.

Pažangius sandariečius, ka
talikus ir socialistus kvietė dė
tis į bendrą frontą. Su sklo- 
kininkais, sakė Andrulis, ne
trukus įvyksianti vienybė. L. 
Pruseika ir kiti jau sutinką

MIDGET RADIOS 
nu6

$7.50 iki $39.75

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
TRez, Tęl. Vietory 2843

Dr. Bertash
756 Wesį 35tb St

Cor. of 35th ant) Halsted Št

Nedaliomis nagai sutarti.

DR. VAITUSH, OPI.
LIETUVIS 

Optometrieally Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklbs vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Medelio j nuo 10 iki 12,
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phene Boulevard 7589

■ Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdieę ligos jo 
te# 

, ‘ Phofle Cicėrb 8656 r
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. 1

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

Ofisas ir *
1034 W. 18th St..___

Valandos nuo 10—:
nuo 6 iki 7:30 va

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: ■

Hyde Park 6755 ar Central 7464

kių kambarių' it:: Ja' mokėti 
25 ar 30 dolerių per mėnesį.

Tuo tąrpų darbininką uždar
iai musų apylinkėje yra ne
pakenčiamai menki. Plieno lie
jyklose darbininkas per valan
dą gauna 40 centų. Spartes
niems darbininkams po vieną 
kitų centą pridedama. Net' ir 
prie mechanįškų darbų atlygi
nimas labai mizernas. Pavyz* 
džiui, didžiulė General Electric 
kompanija mechanikų padėjė
jams . moka tik 40 centų per 
valandą. Dirba jie 8 valandas 
per dieną ir penkias dienas 
per savaitę.

Su darbininkais, kurie dir
ba visokiose biznio įstaigose 
arba tarnauja pas privatiškus 
asmenis, yra dar blogiau, Sa
kysime, bučeriams moka nuo 
10 ligi 12 dolerių per savaitę. 
Q kurie dirba tik penktadie
niais ir šeštadieniais, tai gau
na 8 dolerius. Kaip žinia, šeš
tadieniais buferiams dažnai 
tenka padirbėti apie 18 valan* 
dų. Prieš depresiją už vieną 
tik šeštadienį bučeriui mokė' 
davo nuo 10 ligi 12 dolerių. 
Dabar už tiek jis turi dirbti 
visą savaitę.

Tavernų darbininkai, kurie 
tarnauja pas žydelius, gauna 
apie 12 dolerių per savaitę. 
Valandos nežmoniškai ilgos, —- 
dažnai dirbti tenka apie 90 
valandų per savaitę.

Pardavėjos krautuvėse gau
na 14 dolerių per savaitę, o 
merginoms, kurios tarnauja 

šeimose, mokama

čia pirktas Radio mažai kaštuos, turės ilgesnę garąp 
ciją. Bus geriau apžiūrėtas 
Čia 1936 Metų Mados Radio

Specialiai Lengvus

Dr. V. A4 Šimkus , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki f 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401 

r- . .... ..... . — , ,

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avepue 

Telefonas Republic 7866

Dr. Charles Segal
OFISAS > 

4729 So. Ashland Avė. 
2rros lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir puo 7 iki 8:30 vpL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Iki 12 
vąląndai diena. ,

Phone MIDWAY 2880.

VISŲ BANGŲ RADIOS 
jiiio

$29.50 iki $150

Pasirinkimas:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais, Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yardą 2510

dės, ir atliktas kriukis. Pa
lips Jieriją eitį. išpažinties,' ir 
jie tai eu nusižeminimu pada 
rys. Ne jų reikalas protauti, 
— jie privalo daryti tik tai, 
kas jiems įsakoma, -

Socialistas Juozas Pakarklis 
paklausė, kaip' komunistai ma
no gintį Klaipėdą. Kalbėtojai 
paaiškinę, jog ginti Klaipėdą 
reikėsią keliu. So
cialistas F. Gliebus klausia, 
kodėl seniau4 komunistai ardy* 
davo socialistų rengiamas pra
kalbas? .

Andrulis atsako, jog komu
nistai jokių' prakalbų neardy
davo. Girdi, patys kalbėtojai 
būdavę kalti, nes jų kalbomis 
publika pasipiktindavo.

Vadinasi, išeina taip: , socia
listų? kalbėtojai buvo kalti tuo, 
kad’ jie kalbėjų tokius daly
kus, kurie nepatiko komunis
tams. O kadangi komunistų 
'publika tųp pasipiktindavo, tai 
ji turėjo teisę prakalbas ar-

TeL Office Wentworth 633fr 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 no pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus sęredopiis ir subatomiB,

Phone Monro© 8877 ‘  ........ RF p | | I R Ų ■ |

Į. J^ŽJOLP
1648 West 46th Street ' ‘...

■ »"i ........ ..........

Carnegie, Pa,

, NariaiChicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

*   Į.l! i T, ■ .Į,.,, . , , j . , , t y j

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J, F. EUDEIKIS

i 11 i,iiwi..« j i;., i i n1 i i,.11' iii .■ " » ■ m ,,

Dr. C. K. Kliauga
1-^ Benti^tas -

Valandos Puo 9—9

CONSOLE RADIOS 
nuo

$25.00 iki $49.50

Kalėdos jau čia pat. Vi^i 
sveikina Kalėdų, visi linki vi« 
šokių linksmybių. Tačiau ne vi
siems tos linksmybės tėra pri
einamos. Kai pasisukinėji po 
miestą, tai visur žmonės de
juoja didžiausio vargo ir skur
do prislėgti. O kapitalistiška 
letena darbo žmones šiais lai
kais tikrai sunkiai spaudžia.

Nežinau kaip yra kitur, bet 
musų mieste ir iš viso Pitls- 
burgho apylinkėje maisto bran
gumas neapsakomais. Pabran
go butų nuomos bei kitos gy
venimo teikmenos. Už drabu
žius taip pat reikia kur kas 
daugiau mokėti nekaip pernai. 
Apie pragyvenimo pabrangimą 
bus numanu iš šių kelių pa
vyzdžių. Už geresnių kiaušinių 
tuziną reikia mokėti 50 cen
tų; sviesto svaras — 45 cen
tai; balti sūdyti lašiniai — 26 
centai, o rūkyti 
kiaulienos karbonadai 
chops) 33 centai už svarą; jau
tiena mėsa nuo 13 ligi 45 cen
tų; už duonos kepaliuką, ku
ris sveria tik vieną svarą, rei
kia mokėti 12 centų.

Už šiek tiek žmoniškesnį 
kambarį reikalauja penkių do
lerių per savaitę. Tai vien tik 
nuoma. O kur drabužiai, mai
stas, skalbimas ir t. t. Tai pa
vienio žmogaus išlaidos. šei-! privatiškose 
mai yra reikalingas butas bent nuo penkių iki astuonių dole- 
iš kelių kambarių. O, už žmo- rių per savaitę. Reikia paša- 
niškesnį butą iš keturių ar pen- kyti, jog tarnaitės darbas yra

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas G: 

Moteriškų. _ 
chroniškų ligų. 

Ofisas 6850 Stoųey Island Avė. 
Valandos: 2-—4, 7*--9 vai. vak. Nvdi 

Romia Ir ftventadiemaiii 10^-18 
diena.

šis 1936 metų naujas visų 
bangų Zenith Radio, stebėk 
linai maža 7 K
kaina tik

DR. G. SERNER
, LIETUVIS

- Tel. Yards 1829 *
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
'** Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandoj nuo 10-—4. jiup 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 w. Washington S
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

. ‘.T"
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
ųąmų Tek: -- Ryde Park 3395

!  y *įiw ■! 1"""   r --------

LIDY

LIETUVIAI
Gydytojai Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

......................- -.......................................—- ■■■■ ■ • ..'Į"   " —

1 J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Peoples Krautuvių

sideda iš 5, 6 ar daugiau ną- 
rių. Reikia visiems*valgyti pą-! 
gąmijrtt apžiūrėti ir ąpvąlytif įalikišUa 
kambarius, kurių yra nuo 8 
ligi 10. Jaį dar tenka daUg ir 
kitų darbų atlikti, — skalbti 
baltinius, prosyti ir t. t. Fak- 
tinai prie tokios šeimynos dar 
bo pakankamai butų net dviem 
tarnaitėm, bet vieną tėyą sam* 
doma, ir ji už visai menką 
atlyginimą turi dviejų darbi 
mnkių darbą atlikti*

Moterys, kurios dirbą padie
niui, gauna nuo pusantro ligi 
dviejų dolerių.

Tai tokie uždarbiai, Dabar 
patys galite suprasti, jog tiek 
gaunant ’ žmoniškai negalima 
pragyventi. Pideš penkerius ar 
šešerius metus, vadinasi, prieš 
depresiją gyvenimo reikmenos 
nei kiek nebuvo brangesnės. 
Faktinai kai ką buvo galima 
pigiau pirkti nekaip šiandien. 
Tuo pačiu laiku darbininko at
lyginimas buvo nepalyginti di
desnis. Tad darbo žmogus ta
da galėjo žmoniškiau apsireng
ti, geresnį maistą nusipirkti ir 
tinkamiau savo sveikatą pri
žiūrėti.

Šiais laikais darbo žmogui 
tai tikrai sunkus gyvenimas. 
Ir ne tik juodo darbo darbi
ninkui, bet ir profesionalams 
tiek tesiranda. Kada darbinin
kas pinigų neturi, tai ir 'ki
tiems pasidaro riesta.

Jau kelinti metai kaip var
gas spaudžia darbininką. Kas 
bus toliau? Nejaugi Amerikos 
darbininkai taip ir atsiduos 
“Dievo Valiai ?”

Juk tuščias dalykas yrą 
laukti išganytojo. Darbininkų 
išganymas gludi juose pačiuo
se. Jie turi susiorganizuoti. O 
kada jie susiorganizuos, tai su
darys milžinišką jėgą, sų, 'ku
ria turės skaitytis visi išnau
dotojai. ’

Mrs. Anelia K. Jarus*
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 

' , ISi Avė.. 2nd floor 
|||i Hemlock 9252

■ '  ............  R.. ■ I, , ,................... ........................... ............... .... iiiI,. .111.11. U-II I, , iiĮiiiiiii.i|ii   ,1! I.i.um Iii,w

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Ganą] 2515--Cicero 5927

S. P. MAŽEIKA
3819 Lituanioa Avenue Phone Yards 1188
...,iiį -i'ib-i-ii į', 1.1);Įįįi,iiiį,Įfj îyįi^si'^rMTTD»li,||i‘ .i,1 ny’g>Į.ll'H'lįi?iyj!!'i?i'lWĮlĮff!,

A. MASALSKIS /
8307 Ljtuanica Avenue Phone Boulevard 4189

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miepto ofisas—127 N, Deąrbęra St. 
Kąiųb, 1481^1484-^4 CentraĮ441į-2 
Namų ofisas--3323 Sp. Halsted Si, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3Q.

Tel. Bpulevąrd 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

“■ .|L!- '  ......................Į R '■ ..k nu

hito šęįmą dažnai suJ grįžti pas
Žn^onėms, kurie niekur nępyi- 
klauso, patarė stoti .nors į ka^ 

i organizacijas, •— • j 
šv. Juozapo Sąjungą ar kur

Prieš dešimt metų demokra- 
tijos gynimas reiškęs stojimą 
už kapitalistišką 
Dabar esą kitaip: reikia ginti 
demokratiją, nes Jęitąip fąžhS’ 
mas galįs įsigalėti.

. Vokieti j os da^bininkąi norė
ję įkurti, savo valdžią, bet de
mokratija užkirtus jiems ke
lią. Padarinyj e! ten įsigalėj ęs 
Hitleris. .'

Komunistai kovoj ą už tautą 
nepriklausoiiiybę. Kada Ameri
kos komunistų dėlęgacija nu
vykusi į Kauno pasaulin j Lie* 
tuvių Kongresą ir kovojusi už 
demokratiją, tai Lietuvos žmo
nes stebėjosi, Jcodėl Grigaitis 
esąs demokratijai priešingas.

Tokiais Andrulio plepalais 
vargu bent vienas išniintingas 
žmogus patįkėą: f > Išmintingi 
žmonės taip pą^ žino, jog Ąiu 
drulio “atsivertipias” į demo/ 
kratiją yra paprastas Rumbių 
gas. Labdarybė juk prasideda 
namie: jeigu komunistams tik
rai rupi demokratija, tai tą 
demokratiją jie :įųrį įsteigti 
savo tėvynėje. Kol? jie to ne- 
padarys, tai kiekvienas turės 
teisę jiems pasakyti, jog jie 
yra veįdrnainįai, ir niekąs dau
giau. ' : • k .; ..

Platokai Andrulis kalbėjo 
apie tai, jog komunistams rei
kia rašytis į parapijas. Vietos 
komunistas, Juoząs Galgąųs- 
kas,z atsinešė VII TKominterno 
Kongreso rezoliuciją, atspaus
dintą knygutės formoje, ir, at
sivertęs kažkokį puslapį, klau
sia kalbėtojo, a 
komunistams r< 
rapijas, kaip 
ma?

Andrulis j ąts^kp,; jog tai 
esanti švenčiaušiaWieįa, — ko
munistai. turix rašytis į para
pijas. k'^rotęštonu^bažnyČįoms 
jaiif Vlabar i)rikį|i||’ nematai

NAUJIENOS, Chicago, III .
'» '!' ■ . 1 1 1 - - ... ................... W

kiw: paairoįo, jog komunistų I Argumentas, 
kalbėtojams protauti visai nę 
Teikta, juos lyg kokius gra

Kiti Lietuviai Daktarai.

Teį. Bęųlevard 5914 Diena ir Naktf 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a, m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas- ir Ręzidencįia

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
■■ ■" |.".| I ........................  ' ......... "■        »."■! II'K'II,   .■n.'-,-   I II.I  —

J, F. BADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Canal 6174

.... l,)„lį ,,, . ......... ,,,

S. M. SKUDAS
718 West Į8th Street

Ir nežiūrint ką, valgė vis bpvo liien

nai



NAUJIENOS

KORESPONDENCIJOS Mes Duodame PaskolasDaug žmonių serga

BEN F.BOHAC

HaverhilI, Mass
THFWEST ŠIDErS GREATESf STORE

me

ren KRAUTUVĖS

Gražus Lėlėms Vežimėliai

nuo
DISTILLED DRY GIN

Tel. Boulevard 7258

KALENDORIAI
3749 S

ŪSE

INE

2641 WEST 51st ST. 
Phone Grovehill 1900

dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

po piet. 
šefitadie- 
vakare.
po plot.

Skelbiu, ni INtaiju nusę 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinr^p

šiuo 
nety-

Šeimininkei 
Elektrikinis Maisto 

Maišytojas

19.95

Dar tarime keletą šimtų, Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kainą. Pasiskubinkite, ba vėliaus, 
negausite. . '

- Staigus oro pakitimas dau
gely kauniečių paguldė į lo- 
/as. Ilgesnį laiką sirgęs M. Sle
ževičius, jau taisosi. Iš plačiai 
žinomųjų kauniečių dar serga 
ren. Nagevičius, gripu. Serga 
daugelis valstybės teatro ar
tistų, kuriems staigu^ oro pa
sikeitimas sudavė smarkų smū
gį; dėl to teatro, direkcijai yra 
sunkumų su reportuaru, kuris 
tenka keisti. .

Girdėt Kaune sergant gripu 
daugelis žmonių.

Šimtai kitokių naudingų dalykų, Kalėdų pirkimui, 
parsiduoda už labai numažintas kainas.

Krautuvės atviros, kas vakarą ir Nedėliom 
nuo 10-tos ryto iki 4-tos po piet

Esplen Pittsburgh, 
Pennsylvania

Su Carnegie medžįotojais 
nieko blogo neatsitiko, — visi 
jie grįžo namo sveiki ir link- 
smi. " ' B; K. š. '•

KALĖDŲ DOVANAS
PIRKITE DABAR IŠ

PROGRESS

Kaip yra išnaudojami 
viešųjų darbų darbi
ninkai. —- Grįžo me
džiotojai.

PIRKITE KALĖDOMS GĖRIMUS PAS 
J. GAUBAS 

ŠTAI KELETAS BARGENV:
CALIFORNIA VYNAS iš bačkos (Port, Mūscatel, 

Sherry) ..........  .............   Gorčius
MAŽA BAČKUTĖ ALAUS ..... ......................................... ...

Night and Morning 
Pramatė a Clean, Healthy Condition
Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo

Puikiausi Akordionai, ge
rųjų išdirbysčių, parsiduo
da negirdėtai sumažintoji 
kainom nuo $4 A
Lekcijos I OiVV
DYKAI

Darbininkai, kurie dirba prie 
viešųjų darbų, yra skirstomi 
j grupes. Vieni yra bosų fa
voritai, o kiti posūniai. Teore- 
tiškai visi turėtų būti lygų?, 
bet tikrovėje taip nėra.

Pastaruoju laiku viešiesiems 
darbams liko paimti bedarbiai, 
kurie gaudavo (pašalpas. Jie 
yra pašaukiami į tam tikrą 
vietą, kur komisija suskirsto 
juos į grupes. Kiekvienai gru
pei yra paskiriamas prievaiz
da arba bosas, žinoma; boso 
darbas tenka tam, kuris turi 
protekciją. Vadinasi, kokiam 
nors komisijos nario draugui 
ar geram pažįstamam.,

Suprantamas daiktas, jog bo: 
sas irgi turi gerų draugų. 
Tiems draugams jis daro viso
kiausių lengvatų: su jais kur 
prie ugnies šildosi ir cigare- 
tus ruko. Dirbti jiems mažai te
reikia. Bet užtai kitiems tai 
nėra jokios malonės. Jie turi 
dirbti ir už save ir už savo 
boso draugus. Bosas žiuri, kad 
per visas šešias darbo valan-

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BĖ KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS, Rašykit ,tele- 
fonuokit arba atsilankykit. ( •

, ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.
Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170

Pirkite Kalėdoms Maistą ir Gėrimus
— PAS — '

JOHN . SEIBUTIS
1840 SO. HALSTED ST.

Tenais gausite visko, kas tik reikalinga smagiai praleisti žiemos 
šventes. Visokių skanių gėrimų buteliuose/ vyno, degtinės ir alaus. 
Taipgi visokių rūšių mėsų, šviežių, rūkytų, kiaulienos, avienos, ver
šienos ir paukštienos? čionai gausite pigiaus ir didesnį pasirinkimą.

JOHN SEIBUTIS
1840 SO. HALSTED ST.

(Kampas 19-tos) .

3-jų dalių vaikams 
Setukai po

’2.95
Vaikams Rogelės

„ 98c

Pasiklausykite musų Lietuviško radio programo kas 
Nedėldienį 11-tą vai. ryto iš Stoties WGES.

SVETAINĖ UŽDYKĄ
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

z. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” / 
FH HALSTED STREET , Tel. BOUlevard 2092

STRAIGHT .BOURBON DEGTINĖ
Kvorta

Didis pasirinkimas — žemos kainos 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI!

Didelės Aprėdytos Lėlės 

„ 98c

J,. Mažukna
P. Jurgėliutė 23,

S LA. 102 kuopa'gruodžio 4 
d. susirinkime į Pildomąją Ta 
rybą nominavo:

į p r e/.: F. J. Bagočius 23 
J. Tareila 1;

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTĖENTH STREET BATH HOUSE

x 908-910 Wešt(14th Street
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. •— 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.—

SWIMMINQ POOL 1 ~ \ PHONE CANAL 9560

Bosses Won't 
H irę People with 
Haiitosis ( breath) 

\ * r 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

PZlth the best to chopse from these days, em- 
ployers favor the person who ia most attrac- 
tive. In businesa life as iu the sočiai world, 
haiitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of įaults.

Unfortunately everybod- suffera from thia 
offensive condition at some time-or other— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
cation of food partlclaa skipped by the tooth 
brush is the rauso of most cases. Decaying 
teetb and poor digestion also cause odors.

The ųuick, pleasant way to improve yotfr 
breath is to ūse Listerine, the ųuick deodorant, 
every morning and everv night. <

Listerine halts fermeutation, a major cause 
of odors, and overcdmes the odors themselvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not oiftnd others.
If you value your job and your friends, ūse 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
haiitosis with LISTERINE

1.00 Paintė55c 
.. Bth - 89c

Gražios kalėdinės dėžutės skirtingų likerių. Pristatome į jūsų namus

Motinai
Elektrikinis Kavos Virimo 
Setas, Chromium baigimo

12.95

į vice-prez
; į sekr 
hikas 1;

į ižd.; K. Gugis 24 ;<
\į ižd. glob.: E. Mikužiutė 24 

J. Miliauskas 24; z
į dr. kvot?: Stanislovaitis 21
———• - SLA. 102 kp. Reporteris

r*ne- Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins
l OU R tY tO gale for Infant or Adult At all Druggists.

• ■ ■ . ' • I

fTritefor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Niežėjimo, Išbėrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
su&relnina iritaclją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos irltadjų. nžgir 
tas Good Housekeeplng Burean. No. 
4874. 85c. 60o, ir SI. Visi .vaistinin
kai užlaiko

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.
, CANal 8500 ■ .

Musų medžiotojai jau grįžo"nominacijų pasekmės 
iš medžioklės. Kai kurie buvo 
gana laimingi. Teko girdėti iš 
Juozo Vaišnio, kuris irgi me
džioti buvo išvykęs, jog per 
10 ( dienų Allegheny kalnuose 
buvo nušauta apie 30,000 brie
džių. Mat, šiais metais ne tik 
briedžius-patinus, bet ir patel 
kas buvo galima šaudyti. Taip 
daroma kas treti metai.,

Sakoma, jog briedžių labai 
daug esą prisiveisę. Nors jų 
ir daug buvo nušauta, bet vis 
dėlto kitą metą likusiems ga^į 
maisto pristigti.

Beveik visi medžiotojai grį
žo ne tuščiomis. Vaišnys irgi 
pusėtinai didelį briedį parsive
žė. Girdėjau, kad iš vienos šei
mos važiavo medžioti keturi 
nariai ir kiekvienas jų nušo
vė po briedį.

Briedžiai šiais metais esą pu
sėtinai riebus ir kai kurie jų 
sverią net po 300 svarų, 
sų bučeriai pyksta, kad 
džiotojai tiek daug mėsos 
vežė. Tai labai pakenks jų 
niui. Dabar visur tik ir 
giamos “briedžių partės”.

Kaip kiekvienais metais 
taip ir šiemet pasitaikė nema 
žai nelaimių. Kai kuriems me
džiotojams teko' net 
pasauliu atsisveikinti, 
čia jie buvo kitų medžiotojų 
nušauti., Sužeistų skaičiuj yra 
gana didelis. Medžiojimo ma
lonumas kai kuriems* jų pu
sėtinai brangiai atsieis.'*•

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vieno aukšto baltu priekiu namas.

Vedėjas J. KALEDINSKAS
z Tel. VIGTORY 4226

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užnenėjus 
Iriau liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

Slapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėti} nuliųsti, nes • tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne- 
lalmčs. Jos yra pagydomo*' jelffu jas 
moksliškai gydyti nes dėl netihkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKYSIMAS » 
Patarnavimas nebrangu*

Mokėkite 
Susitarimas 
ir nereikės 
stokos pinigų 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris tūri 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų. .

LABORATORIJOS FGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY 

35 South Dcarbom Street
CHICAGO, ILL. *

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—506. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 .ryto iki 5 v. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedėllomls nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto, 
Jis veikla ir Nedaliomis.

DYKAI! V2 SV. SALDAINIŲ
Bunte Diana “Stuft”, Kalėdinėj Dėžutėj su kiekvienais 

KALAKUTO PIETAIS —NEDĖLIOJĘ 
geriausia ką pinigas gali nupirkti.

Keptas jaunas kalakutas su dažalu ir nad- ■■ 
žievone. Taipgi virtos spanguolės ir grietinė] JB 
virtos morkos ar žirniai. Wisconsin bulvių ■■
košė. Jūsų pasirinkimui naminis keptas pa- 
jus arba šaltkošė ar jello. Kava, arbata, pienas 
MUSŲ KAFETERIJOJ 4-tos lubos ....... ,.... .

SVETAINĖ dėl rendos 
PATOGI DfcL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir Įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
- WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal 9585

das jie dirbtų įtemptai. Nelei
džiama jiems nei pasišildyti. 
Pasipriešinti, jie irgi negali. 
Bosas tuoj grūmoja, kad jš 
darbo pašalinsiąs. O kas gi no* 
ri netekti darbo įr tuo pačiu 
laiku* pašalpos.

Gana griežtai taip pat žiū
rima, kad ?tarpx darbininkų jo
kios agitacijos nebūtų varoma. 
Jei kas bando agitaciją vary
ti, tai tuoj yra bolševiku ap
šaukiamas ir komisijai rapor- kuopos valdybos 
tuojamas

ir poraiS tad eikite i 

s Sol’s-Men's Shop 
na DOVANOS DĖL VYRŲ—Jž
H 6311 So. Westem Avė.

i VOS KELETAS DIENŲ BELIKO IKI
| ; KALĖDŲ! g

Mes užlaikome visokias įžymiau- Pirkite Kalėdų M jBs sias prekes, štai keletas tinkamų _ A _
ra dovanu! „ , Dovanas DABAR!

Rankomis siūti kaklaraiščiai, , • .
JSi atsakančios konstrukcijos CEa •
W kiti iki »2. . < , • i £ Afeis. (SiMarškiniai su ar be kalnieriaus //į $ > sįtf| H.35irM.65 fl!' f Wj S 

ARR0W marškiniai, didelis pasi- ’ r-Sž rinkimas baltų ir kitų HA /Alfe % m i
dailiu marškinių ..........  t-UU /||^ B

Kįį Puikios Jaiamos, be $•( QE f 1 tSt
juostos ...............  J)

£2 Pančiakos—Wilson ir Intenvoveji. V y.

VYRŲ KRAUTUVĖS
Tel. Hemlock 8544

Gruodžio 15 d. SLA. 353 kuo
pa laikė priešmetinį susirinki 
mą,- .kuriame buvo rehkama 

Pildomo ’ 
sios Tarybos nominacijos.

SLA. Pildompsios Tarybos 
tokios:

prezidento grėdui F. J. Ba
gočius gavo 12 balsų;

vice-prezidento urėdui J. K. 
Mažukna 12 bąl.; '

Sekretoriaus urėdui Dr. M, 
J. Vinikas 12 baL;

iždininko urėdui K/ P. Gu
gis 12; z

iždo globėjų urėdui E. ML 
kužiutė 12 bal., S. Mockus 8 
bal. įr J. Miliauskas 4 bal.

Daktaro kvotėjo urėdui DL 
A. L. Graičunas^ 12 balsų.

— SLA. Narys.

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

COME OUT OF THE BEATEN PATH

L. KLEIN 
HALSTED, ]4TH & LIBERTY

kiekvienam 
prieinamas. >

kiek galite laike gydymo, 
gali būt lengvai padarytas 
apleisti eavo sveikatą dėl 

Tūkstančiai gali būt

gydyme tam 
gydytoją kuris

QUICK(,Y

/ TIRE#

W:i:,EYES

Skin

RECOMMENDED 
X,;FOR 40 YEARS

e m o
FOR SKIN IPmTMTlObJS
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,published Daily Except Sunday by« 
The Lithuanian Ne^s Pųh-»Co., Ine 

1739 South Hafcted Street 
Telephone GANąl 0500

fhe Litbuanian New» Pup., C°.,Inc

SubicripUoD
18.00 per year in Cąnada
$5.00 ©er vear oųtslde of CąicaKO
$84)0 per year Ip ęhieago 
3c per copy.

Entered as SacęM Jlattei
March 7th 1914 tt ^9 Office
Df Chieago, III. undar the act of 
Uarch 1879
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Naujuos £inj» kasdien. |*«WrUųl 
sekmadienius. Leidžia Naujiene Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chieago. 
|11 Telefonas Ganą) 8500,

VIENAS APSIVERKĖ, ANTRAS ATSIPRAŠĖ

Britanijos užsienių reikalų ministeris, Sir Samųel 
Jloare, parlamente net apsiverkė, pabaigęs savo kalbą 
apie tai, kodėl jisai su Francijos premjeru LavaFiu bų-f 
v > pagaminę tą "taikos planą”, kuris supykino Tautų 
Sąjungos narius. '

O ‘ miųisteris pirmiru kąs gtąnley Baklwin, konser
vatorių partijos vadas, atsiprašinėjo ir teisinosi tuo, 
kad jisai nežinojęs, k$ jo užsienių reikalų ministeris 
daręs Paryžiuje. ‘ ' 1

Tokio valdžios nusižeminimo dar, tur būt, nėra bu
vę britų parlamento istorijoje, žmonės Anglijoje da
bar stebisi, kodėl Baldwinas nerezignavo? Jeigu, kaip 
vienas Darbo Partijos atstovas pareiškė; turėjo dėl sa
vo suklupimo Paryžiuje pasitraukti iš ministeriOs vietos 
ĮJoare, tai kabineto galva, kuris pasisakė parlamente 
imąs ant savęs atsakomybę už' ministerio klaidą, turėjo 
taip pat pasitraukti '

Nuostabiausia yrą tai, kad šitaip nusižeminti. teko 
valdžiai, turinčiai parlamente, daugiau kaip dviejų treč
dalių daugumą.

Baldwinui, matyt, pagailo skirtis su savo vieta. 
Karjera jam rūpėjo labiau, negu savo garbė.

Bet tai yra, nors įdomus, bet ne pats svarbiausias 
dalykas. Asmens laimė politikoje kariasi- Pažymėtina 
tačiau yra tai, kad valdžia, prieš kurią opozicijos jėgos 
parlamente, rodos, nieko negiliuoja, buvo priverstos jai 
nusilenkti.

Parlamentinė demokratija, kąip matome, nereiškia 
vien tik tai, kad partijos praveda tiek ir tiek atstovų ir 
kuri turi daugumą, ta valdo kraštą. Ne; opozicija, tu
rinti mažai atstovų parlamente, gali kartais daryti la
bai didelės įtakos į krašto valdymą. .

Parlamentas yra tik viena demokratijos priemonių, 
bet toli-gražu ne visa demokratijos sistema.

O dabar — ką darys Mussolini?...
f ........ ......... 1 ...........................

Apžvalga
HUMĄNITĄRĄI

; I

Cęplę kąųntėje (Cfiicagoje) 
kuriąsi kl|pbai Tęwnsendo 
e vangelį ją j skelbti. Jie sakosį 
priklausą “Tąrptautinei žmo
niškumo Sąjųngąl” (Ipterpar 
tįonal H u mane Leągue, inc.)? 
kuri neturį apmokamų vlrši* 
ninku ir pasilaiko savanorių 
aukomis.

Vakar gavome I8 Townsendo 
kliubų spaudos pirmininko laiš
ką su prašymu garsinti jų pra
kalbas. Laiško viršuje paduo
dama “gerai žinomų humanita
rų” (žmoniškumo skelbėjų), 
gyvų ir mirusių, vardai. Jų 
tarpe randame vieną kardinolą, 
vieną vyskupą, Indijos Mahat
ma Gandhi, mirusįjį Francijos 
rašytoją Hugo, rusų rąšytoją 
Tolstojų, keletą labdaringų mo
terų ir — Mussolini. %

Diktatorius Benito Mpssolįpi, 
kuris bombomis platina “civili
nei ją” Etiopijoje, įtrauktas į 
žymiausiųjų pąsągĮię hpmapi- 
tarų sąrašą, gretą su Viktoru 
Rūgo įr Levu Tolstojum! -

Tai parodo, kokios protinės 
jėgęs telkiasi aplipk 4pwn?em 
dizmę vėliavą.

PRŪSEJKINEI FRAKCIJAI 
NELABAI SEKASI

Gavę apetitą sumaumoti 
“skloką” po to, kai vėjo pučia
mas Leonas Pruseika sųtįko ei-, 
ti “ant burdo” Pas Ąptąną 
Wbą, /‘scyrųjų” Uąįkraščiąi’

$8.00 
4.00 

------2,00
—

Uhakytno kaina;
Chieagoje — paštu:

Matams-----—_
Pusei metų -------
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiams 
Vienam^menesJiU------ L.

Chicągoj per išnešiotojui;
Viena kopija .________.
SaVą|t®i ■■
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ae Chicaąoj,
paėtni

Metams —
Pusei metu 1___
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui .
Lietuvon Ir kitur užsieniuose

(Atpiginu)
Matams 18,00
Pusei mėtį ..... 4.00
Trims mėnesiams_________  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Moąey

Orderiu kartu •« užsakymu.

$5.00
..... 2.75
----- 1.5Q
_ 1.00
_ '.75

rašė, kad jau kone visi opozi
cionieriai einą į centro biuro 
varžą, tik vienas Butkus su 
keliais “išdavikais” dar spy- 
riuojąsis. Skaįtėnąe jų spaudoje, 
kad Chįcągos “skjękįninkai” 
jau sutinką be sąlygą pąsidup- 
tį; kad Bręęjdyne pniseikiniaf 
turį daugumą; kad Ęockforde 
“skloką” stoja vienbalsiai ųž 
“vienybę”, ir t. t.

Bet dabar atėjo šios savai
tės “Naujoji Gadynė” ir iš jos 
patiriame visai ką kita. Pasiro? 
do, kad Rockfęrdo LDD. kuo
pa pasisakė vienbalsiai prieš 
Pruseikos mąflifestą. Brookly- 
ne, kur yra “Sklokos” centras, 
irgi paėmė viršų “vienybės” 
priešai. Net “Nąųj, Gadynės’’ 
direkciją nutarė palaikyU savo 
laikraštį įr pastate naują ad- 
mipistrątorių, vietoje Įįųodžip, 
kuris seka paskui įęopą.

Taigi kpmupistii spaudos 
pranešimai apie tai, kas dedasi 
“sklokoje”, pasirodė tiek pąt 
“teisingi”, kaip ir jos bubniji- 
mai apie “kairiasparnių” taria* 
mas pergales ant “senosios 
gvardijos” New Yorke. Jie bub* 
hijo, bubnijo, kad prie! Normai) 
Thomas srovės dedasi vieną 
kuopa pp kitos ir kad “senoji 
gvardija” greitai paliksianti 
“generolais be armijos”, — tuo 
tarpu kąi “kairiajam, sparnui” 
iš tikrųjų, vis labiau įr labiau 
sprūdo (ir tefoespriistą) dirvą 
ii po kojų.

Tokiu pat budy “ščyriejP’ 
dūmė akis publikai ir prasima
nymais apie “vienybės” šalinin
kų laimėjimus “sklokoje”.

Aišku, kad Maskvos garbin
toj ų laikraščiai skelbė ne tą, 
kas yra, bep tą, ką jie geidė, 
kad butų. jie aukojo pro-

pagąndai, Tapė yra pikčiausiu 
komunistų spaudos yda.

Komunistų redaktoriai ir ko? 
ręspondęnjtai mano, kad “ge
ram tikslui” nėra nuodėmė pa
meluoti. Nes tikslas pateisiną 
priemonę!

Komunistiškas jėzuitizmas
• šituo jėzuitizmu užkrėtė bol
ševikus “didysis” Leninas, 9 
paskui bolševikai šitą “dorybę’1 
paskleidę gana plačiuose darbi
ninkijos sluoksniuose. ’ Todė) 
yra labai sunku susikalbėti net 
apie paprasčiausius dalykus su 
žmonėmis, patekusiais po bol
ševizmo įtaka. Jie yra taip pa
pratę “dailinti“ tą, kam jie pri
taria, irzpurvinti tą, kam. jie 
yra priešingi, kąd, sų jąis be
sikalbant, niekupme| nesi tik
ras, ar jie sako tiesą, ar me
luoją.

Labai dažnai* veikiausia, jie 
ir patys to n,ej»jtoi». juk toJ, 
kpi Maskva buvo nusistačiusi; 
“ėst|” visųą, kurie nėra Šipitu 
nuošimčių hž 1 Stalino “generali
nę liniją”, tai Bimba, Andriu
lis, Mizara, šolomskas ir jų 
draugai “nematė’V nieko gero 
nei demokratinėje tvankoje, nei 
Lietuvos “buęžįų respublikoje”, 
nei “spcialf ašis tuose”, nei “sklo- 
ko j e”, nei šiaip pažangiose vi
suomeninio judėjimo sroyėse. 
Viskas čia jiems atrodė juoda, 
šlykštų ir purvina. ’

Ar jie buveį akli? žinoma, 
kad ne. Kominierno 7 kongre
sas jiems akių neįdėjo. Bet

ijL-V.U  ■ ..'1.1 Ji.nIin. .jjfi ■■ .,11^1.4 1.1 yyatff

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i šj skyrių turi būti adresuojami “Mjįsų Skaitytojams”.

Būtinai pridėkite savo vąrda p?, pavardę.
*****j—

Laiškas Redakcijai
Gerpiąmąs Redąktorįąu:

“Nątijienų” 296 num. vienas
‘SLĄ. Narys Tąutipinkas’^ 
skaitydamas Sandaros skolinin-
kus (tur būt, norėta pasakyt, 
kreditorius. •— “N-nų“ Red.), 
įtraukė į jų eilę ir mane.

Noriu pasakyti tam “stoęl- 
pigeon” Tąutipinkui, kad yra 
negražu lįsti j asmeniško pobo
džio reikalą. Dar negražiau^ 
manęs pepasiklausus, įgrumsti 
manę vardą. į lietuviškps politi
kos padugnes. O negražiausia 
apsukti faktus. Sandaria nebėra 
man skolingą.

Su pagarba,
A. A, Tulys.

(Gaila betgi, kad įr p. Tu
lys bando “apsukti faktus”. 
Nes asmuo, kurį jisai barą, nėr 
ra joks “ ‘stoolpigeęn’ tąutįnįp- 
kas“ bet yra vienas žymiausių
jų ir dąugląųsią pasidąrbavusįų 
vienęs tautinės srovės veikėjų. 
— Red.)

} * . \ . - • •

KEIKIA STĘJJf.TJS

Ar žinoto, kąs yra tąs “SąVr 
gybos Komitetas”, kprį8 šąyo 
“literatūra” jau per kejįs mė
nesius užpildo tautininkų laik
raščių puslapius jr užtvindo 
jSLĄ. kuopas?

Jei nežinote, bąsąkysiu. Tąi 
traicė, sjiisįdedantį iš Stasio Vi- 
iąičio, Mato Vinikc* ir A. B. 
(Strimaičio, Jie tup dar keletą 
pągelbininkų: P. kuris,, 
gaudamas algą iš SLA. cėfitro, 
savo darbo valandomis skaito 
“sargybininkų” ? biuletenių ir 
c|rkuliorių korektūras; Juęzą 
Tysliavą, kuris dažnai laiko 
kpnfefencijas su p. Viniku ir 
gauna iš jo visą “štofą” pažan
giesiems Pild. Tarybos nąriąm8 
šmeižti, ir k.

Bet šie yrą tik įrąnkįąį pa
stumdėliai. O Vitaitis, Vinikas 
ir Strimaitis yra tikrasis “Sar
gybos bokšto” smegenų trusr 
tas. — to “Sargybos bokšto, ku
ris savo raštais skleidžia fašis
tiško fanatizmo .dvasią Susivie
nijime ir kursto vienus SGĄ. 
narius prieš kitus.

Vitaitis redaguoja “Sargy
bos” biuletenius ir cipkuliorius. 

nuo to laiko, kai tąs kongre
sas pasakė;/ komunistams, kąd 
Jie turi ginti “demokrątijos li
kučius”, remti mažųjų tautų 
nepriklausomybę prieš' hitleriz- 
tną ir daryti “bendrus” beį 
^liaudies frontus” su visais, 
kas tik sutinka su jais dėtis, 
tai staiga jie “atidengė” daug 
gero tame, ką ’jie pirma apsi
putodami smerkė!
' Jų akys regėjo pirma tą pat, 

ką ir dabar, bet jų liežuviai 
kalbėjo visai ką kita. Jie ne* 
Sakydavo to, ką jie matydavo 
tuose dalykuose gera, bet vią 
stengdavosi surasti ką nors 
bloga; o jeigu nesurasdavo, taį 
prasimanydavo. Ir Šitaip dary
dami, jie jausdavosi atlikę sa
vo “pareigą”! į

.Nė tame ! didžiausias bolše-
' • • . * ■• r- •- ( I'

vizmo blogumas, kad jisai skel
bia ignorantų teorijas apię 
“darbininkų išganymą” dįktą- 
lwojė ir npie ginkluoto smur
to “revoliucingumą”, bet tame, 
kad jisai demmllmja darbo 
žmogtys siHų ir protą. Nes, iš 
tiesų, ar gali darbo žmppčs pro
gresuoti, kąi jie paliaują kits 
kitą suprasti ir su kitą jį|įu su
sikalbėti? Aišku, kad pę. To
kie ŽĮpPPčs tąį — kaip tip Ba- 
belio bokšto statytojai, ku
riems bųvp “sumaišyti liežu
viai”:

> O bolševizmas kaip tik ir mo
kina darbininkus kalbeli taip, 
kad jie kits kito nesųprastų.’ 
Jisąi mokiiU juos mpltlpti ir 
kits kitą apgaudinėti!

jia medžiagą iš

M

Vinikąs parupją 
SĮuĄ. ęentręAhygų ir du°da 
“Tėvynės’- adresus “Sargybos 
literaturąi sgntihėti. Q Stri- 
mąį^.y ątlieW tos literąturos

Dęl Strįįfiaįčio nėra ko daug 
stebėtis. Jisai sau valgo L. At
statymo Bendrovės dienelę ir, 
neturėdamas -ią veikti, užsiima 
Intrigų vaAiIeJimu. Bet kaip 
jums patinka tų dviejų SLA. 
viršipinkų ‘‘darbuotė” ? Vienas 
išrinktas organizacijos ceptra- 
linį offeą tvarkyti^ ir jos turtą 
prižiūrėti, o antras redaguoti 
SLA, organą, kurio tikslas yra 
šviesti narius ir pgdytį juose 
fraternalizmo dvasią. Bet, vie
toje to, pp. Vinikas ir Vįtaitis 
nąydoja savo atsakomingas viei- 
tas suirutei kelti Susiviepijime!

Ir prieš ką juodu daugįąusia 
koyoją? Prieš tuos žipones, be 
kurių ‘ pagelbos jie į .tas vietas 
pįekądos nebūtų patekę arba 
bplų buvę seniai dabartinių sa
vo tąlkininkų iššluoti.

Kaip jie “ipforipuoją“ SLA. 
nąriu^

pąskiąusias ! Vitąičię įe Vini- 
ko pagamintas “^ąrgyįp^ raš
tas pevą aiškina “Kie^ Raštuo
ja Susivienijimui dabartinė pil
domoji Taryba”. Tenai nurodo
ma, pavyzdžiui, kad prezidenr 
tui F. J. Bagočiui per devynis 
mėnesius išmokėta “kelionėms 
įr sugaištims” daugįaUs, negu 
iždo globėjui Mockui, ir sako
ma:

‘^Giliau pažiūrėję į ta? są
skaitas, randame, iąęl pofs 
ir BagoČius gyvpną tame pa
čiame Bostone, bet Bagočiui 
sugaišti ir atvažiuoti į Ne^ 
Yorką kaštuoja dvigubai 
tiek, kięk Mockui !v . • lt*-'

1 Jeigu šitąip rašytų koks nbrs 
npęšąjiai stovįs žmogus, kurįs 
nieko nėnųsipiano apie SLA. 
Pild. Tarybos darbus, tai saky
tum, tuščias plepalas ir tiek. 
Ęet p, Vinikas jy p. Vitaitis 
puikiai žino, ką jų paduoti fak
tai ir skaitlinės, reiškią- Jie ži
no, kad Ęągočiųi, Rąipo prezi
dentui, tenka daug kartų va
žinėti SLĄ. reiRąiais ne lik į 
Hew Yorką, bet ir įš New Yor
ko j Ąlbany (kalbėtis su In
surance dep^ū^pientų) įr t. t. 

Tųp tarpu Mockui §itų žygių 
daryti nereikėjo, ^ todėl aišku, 
kad jo išlaidos už geležinkelius 
ir sugaištą laiką turi būt ma
žesnes, negu prezidento.

Toliau?, “sargybiųinkąį” bąn-. 
do apšįneižti p-lę Mikųžiutę ir 
rašo:

“Ir Gugis ir Mikužiutė gy
vena toje pačioje Chieagoje. 
Tik Gugis gavo iš SLA. iž
do už savo keliones j New 

. Yorką ir sugaištis $469.45, 
o Mikužiutą už tą patį (!
P. N.) patarnavimą paėmė 
$621.50! Nejaugi garsaus ad* 
vokato laikai ir kelionė daug 

. pigesnį už proletariškos mer-t 
ginos sugaištį ir geležinkelio 
bilietą tarp Chicag.os ir New 
Yorko?”
Patarlė sako, kad “skaitlinės 

nemeluoja, bet skaitlines daž
nai vartoja melagiai”! 1 Taip ir 
čia. Jog tai yra grynas' melas, 
kad p-lė Mikužiutė paėmė dau
giau, negu adv.^ Gugis “už tą 
patį patarnavimą”. Jai, kaipo 
iždo globėjai, Pild. Taryba bu
vo pavedusi atlikti nuodugnų 
peržiūrėjimą iždo ir centro sek
retoriaus knygas ir ji ar ne 
trejetą savaičių turėję praleis
ti vienam ir antram tų ofisų. 
’ šitie faktai yrą žinomi vi
siems Pild. Tarybos nariams. 
Bet, “Sargybos” sląpukai juos 
Užtyli įr stengiasi apgauti SLA. 
narius.

Jie rėkia, kad dabartinė Pil
domoji Taryba baisiai “daug”v 
kaštuoja —, dėl to, kad per tris 
bertainius (t. y. 9 mėnesius) 
jų kelionėms, algoms ir dienpi
nigiams buvo išleista $4,370.35. 
Bet jie nepasako, kad į tą tar
pą (apie gruodžio pradžią 1934 
m.) įeina vienas nepaprastas 
Pildomos Tarybos) suvažiąvi- 
prą?, kurį pats Vinikas reika
lavo kuogreičiausiai sušaukti 
“Susivienijimui išgelbėti”!

Ir kodėl “sargybininkai” ne
parodo, kiek būdavo išleidžia
ma Pild. Tąrybęą algoms ir ke
lionėms, kai Susivienijime šei
mininkavo tautininkai ? Tyčia 
pažvelgkime, kad ir į 1932 me
tų atskaitas, kurio? buvo pa-, 
tiektos pereitam seimui. Tenai 
randame (iždo globėjų rapor
te), kad per 12 menesių tieips 
reikaląm8 buvo išleista $6,- 
597.35. Atimkime ketvirtadalį 
(ųž vieną bertainį), tai gausi
me kiek? $4,948.02.

Tai kuri gi suma yrą dides
nį: $4,370.35, kuriuos išleido 
dabartinė Pildomoji Taryba, — 
ar $4,94$.Q§, kurie buvo išleis
ti per tiek pat laiko “tautiš
kos”, gęgužįpė.S Tarybos? Pa
sirodę, kad, nežiūrint ekstra 
suvažiavimo, kuris reikėjo da
ryti, kad SLA. butų ištrauk
tas iš balos, į kurią tautininkų 
Šelmtojųkavima? buvo įklampi
nęs Susivienijimą,— dabartie 
ne Taryba dar vįsgį išleido va
žinėjimams ir sugaištims apie 
pusę tūkstančio dolerių mažiau, 
negu senieji viršininkai!

, Tačiau “sąrgybinįnkaį” nesi 
sarmątija skleisti melągtogus 
kaltinimus prez. Bagočiui ir jo 
bendradarbiams Pild. Taryboje,; 
kad jįe imą per dąug pinigų iš; 
organizacijos.

Aršiausią, yra tai, kad šituos; 
puodus skleidžia Sųąiyįenijime 
asmens, kurių pareiga darbuo
tis ęrgąniząpijos’ gerovei. Pildo
moji Taryba turėtų ištirti tą 
šmeižtu tobrikavimo lizdą SLA, 
centre ir padąryti tvarką!' • 

PASIPIKTINĘS NARYS.

Katalikų kapinės
Musų kunigai - gauna daug 

pąpeikiipo per “Naujienas” už 
naikinimą lietuvybės bažny
čiose. Pef ajį, poriu np?s kiek 
pasakyki apip kątąlįk|škąsia8 
kąpįhęą, ■ ‘ ? J

Bųyo laikai tokie, kai pieš, 
kątaiikaį, galėjome pąsididžluo; 
ti tup, kM rnysn • bu
vo tik 4$ . minėto kataliku, 
kurie yiąą savo gyyepįmą pri
klausė prie parapijos, mokė j o 
metines duokles įr pildė kata
likų tikėjįmo reikąlavimus. O 
kas darosi dabar?

šeštadienis, gruod, 21, 1935 
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NERAMUMAI MEKSIKOJE

CITY. — Buvusio
Gailės grįžimas po šešių mėnesių
mus Meksikoje. Jš tarnybos buvo prašalinti keli valdininkai, 
kurie grįžtantį diktatorių sutiko. Gailės yra beveik kaip kali
nys, nuolat apsuptas ginkluotos sargybos, nes dabartine val
džia mano, kad gal jis bandys atšteigti diktatūrą.

Musų kunigėliai susiorgani • 
zavo davatkas mintiems lais
vamaniams gaudyti, o tos, tam
sios davatkos, nesuprasdamos 
katalikų tikėjimo vertės ir ku
nigų tikslų, nužiūri ar tas mi
rusysis buvo laisvas ar kata 
likas, deda visas pastangas, 
kad jo palaidojimas įvyktų tik 
katąlikų kapinėse.

žinoma, kunigams tik biznis 
rupi ir ^doleriai, dėl ko jau šian
dien nebegalima tų kapinių ir 
katalikiškomis bęvadinti, ne
žiūrint to, kad .jos musų pi
nigais įsteigtos. Negana to, 
kąd dąvątkęs prisideda savo 
prikalbinėjimais laisvus žmo
nes laidoti katalikiškose kapi
nėse, kiek, man yra žinomą, 
nemažai prisideda ii* kiti.

... Tautiškos Kapines
Todėl, matydamas tą ,visą 

betyąrkę, . ąš :ir nusprendžiąu 
praeitą vasarą susipažinti ir su 
Tąutiškųjų Kapinių tvarka. 
Nesitikėjau, ti/riu. prisipažinti, 
rasiąs taip ; gražiai . apžiūrimas. 
Kalneliai mane žavėte žavėjo. 
Ir, be to, patyriau kad dvie
jų duobių lotas gražioje Vie
toje galipia nupirkti už $100, 
o astuonių — net už $200. Prie 
tę viso, lotą pirkdamas įmoki 
$20 į amžinąjį fondą iš kurio 
ėįna aprūpinimas gėlių palai- 
stymams. Yra ir kitas dar fon
das į kurį įmokėjus $150, ka
pas bus kasmet apsodinamas 
šešių dolerių vertes medeliais 
per visą amžių! f

DAR VIS YRA LAIKO PASIŲSTI 
kalėdinės perlaidas 

I senąją tėvynę:
Drovers Banko Pinigų Persiuntimo Skyrius 
jųips patarnaus. Ratos yra nebrangios už

Kablegrąmas, Radiogramas ir Telegramas.

v Provers National Bank ,
Drovers Trust &. Savings Bank

* ; ’ - . r - • ■ 1 .“.--į .

47 - Street and Ashland Avenue -
, • CHICAGO

ąAėįji

prezidento gen. Plutarcho 
Amerikoje, sukėlė neramu

Kapinių valdyba susideda iš 
dešimties globėjų, kurie ren
kami lotų savininkų susirinki
me. Globėjai gauna tik atly
ginimą už atliktą darbą ir iš
laidas, atsilankydami į valdy
bos susirinkimus, kurie įvyk
sta sykį į mėnesį. Lietuvių 
Tautinių Kapinių valdyba grie- • 
žtai pildę lotų savininkų nu
tarimus,. ne taįp, kaip pas mus 
katalikus, kurie visą kapinių 
tvarką yra pavedę kunigėliui.

; Tąvisą patyręs visgi nega
liu suprasti kas verčia ir lais
vosios minties žmonėms laido- 
ties katalikiškose kapinėse. 
Tur būt atėjo tokie laikai, kad 
žmonės pamilo diktatorius ir 
todėl glaudžiasi po diktatoriš
ku skvernu musų kunigėlių, 
kurie savo keliu teikia jiems 
bažnytinį, patarnavimą už jų 
pačių pinigus, vienkart, užmirši- 
darni tuos laikus, kada buvo 
laidojami grabėse už tvoros.

Parapijonas.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- - 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Garsmkitės “N-nose”
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NUOLAIDA

bridge liampos

15 JO

18.00
Mažiukai

Skalbiamos ir Prosinamos

120 basų

$100.00 vertės už...............
GENERAL ELECTRIC RA
DIOS, $64.00 vertės už........
PHILCO RADIOS po .:....J

BULOVĄ
ELGIN
WALTHAM

Smoking
Stands

Moderniški metaliniai ir 
mediniai pypkorių 

staliukai

Kaina nuo

6.50

1 .95 r
... $9.00

AUGŠTOS RŪŠIES 
DIAMONTINIAI 

ŽIEDAI
\ į . ■ . 1

vyriški ir 
moteriški

ABC. Thos, 
Washer, Apex

$40.50

Gražus Parlor ir Bed 
Room Setai. ' Pasirinki
mas dš 50 setų, kainos 
tiek nupigintos, kad gra
žų I ’ai'Įor setą vertės $100 
jus pirksite $EĘ (Irt 
nž UU

WRIST
WATCHĘS 

LAIKRODĖLIAI 
vėliausios mądos, ge 

riausio išdirbimo

$100 diamontas už
*67.50

Hoover su visom $ 4 Q QE 
prietaisom ............ .

•.. . 4 / * ’ '
- ■ i , i ’ . •' ■ ‘ -f -

Hoover modelis $^J’7 ftfl 
543 nupigintas už

$50 diamontas už
*32.50

Liampos
TABLE liampos

98c v *9.00

$25 diamontas už
•17.50

JOS. F. SUDRIK
3343 SOUTH HALSTED STREET

SUTUOKTUVIŲ ir ŠLIUĘINJAI ŽIEDAI 
2 žiedai vertės $99,00,....... už 00

KUPONAS 
Budrike Knygų 

DOVANOS
Kiekvienas suaugęs lietuvis, 
kitrisr atsineš šitą kuponą 
i Biidriko Krautuvę, gaus 
dykai lietuviškų knygų $2.00 
vertes ir gražų kalendorių. 
Vardas ......... ........... ...............

Adresas ............. ........... ...... .

JOS. F. BUDR1K, Ine., 3417 S- Halsted Street 
" . Tek ĘOULEVARD 4705—8167

BUDR1K FURNITURE MART, 3347-9 S. Halsted
BUDRIK JEWELRY STORE, 3343 S. Halsted St.

“*69.00 
*39.50

19.50 Jį
MIDGET RADI0S po $Q A. C. D. C.

JUNIOR LIAMPOS
1 nuo i x h - - ,

Gražus Cedar Chest tin
kama dėl Kalėdų dovanų 
Kainos po $1.4.50 iki

*45.00

RADIOS
♦ . ' ’ ■ •• _• " i “

Pas Budrika jus rasite iškrautus visus 1936 metų ra
dijus, radionus, PHILCO, ZENITH, GENERAL 
ELECTRIC, RCA VICTOR, STROMBERG, CARL- 
SON ir kitus. ,

Kainos ant tiek numažintos, kad dabar apsimoka 
jums įsigyti naujų Radio.

COMMUNITY ir ROGEĘS sidabro stalavi SIC Cit 
peiliui ir šaukštai 2j5 daiktai gražiame bąkse. " VaUįJ 
$25.00 vertės po    '...........................
12 peilių ir šakučių, nesutekąmų už ......   950

AMionai
12 basų {J g_gjj 

98.00 
... $300.00

Kursas Akordiono 
LEKCIJŲ DYKAI

KIMBALL

Grand Piano
*395.00

*75.00
Ant gero laikrodėlio 

sutaupysite nuo

£ A TŪKSTANČIŲ doleriu vertės prekių turi būt išpar- 
3 U ^uota Todėl kainos jHimažtotos nuo 25
”■ t ■ iki 40 nuošimčių ant daimontų, laikrodėlių, elektrikinių 
daiktų, radijų ir rakandų

Mašinos
Westli|iighouse, Easy 
, Mayjąg kainos nuo 

ikį $109.50 -

■ ■ ........... . ..............ilWW>Hr<|l i ■> u   ———    i     i'Oir.iJ !.! ■■"IR   1

BUDRIKO KRAUTUVES

i ■
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NAUJIENOS, Chicago, III

Šįvakar Rengia Vakarą Žagarės Laisvų Kapinių Naudai

Klaidos Atitaisymas

25c. Kviečia;Rengimo Komisiją,

Jos. Spaitis Federal Meat MarketsVBA

2119 W. Cermak Rd
Kalakutai

Round Stakežąsys

Geri kiaušiniaiAntys

VarškėPork Loin

Atdara Vakarais,Atdara Vakarais

DYKAI!!

virš

virš

virš.Duona-Kėksai
KALĖDOMS

VISAI DYKAI

Tarnauja Portland Cement Or 
ganizacijai, yra žurnalistas.

KALĖDOMS 
DOVANAS

Dabar!!!! 
Skubinkit!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Apvažiavęs Visą 
Ameriką Chicagon 
Grįžo Vladas Jur-

yra pp.
Marijos
Baigęs

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Boston Shoe Store Ka
lėdų Dovana Pirkėjams

28 DIENĄ 
dovaną. ,

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

Pasinau 
dokite 
šiuo 
Pasiuly- 
jimu

Improvement Kliubas protes 
tuoja prieš $300 laisnių jsta 
tymą

PILNAS 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS
ČEKIŲ SĄSKAITOS
TAUPYMAS
UŽSIENIŲ SKYRIUS
LAIVAKORČIŲ BIURAS
TRUST ,
DEPARTAMENTAS

Visi grynos skuroš 
Visokio dydžio ir platumo

Kenksmingas Orga 
nizacijoms Patvar

kymas Cicero

Šiandie ir Pirmadienyj 
— Telpa “Naujienose” 
Budriko Skelbimas — 

Visas ^Puslapis

Lietuviai Atidarė Deli 
catessen Krautuvę 

Bridgeporte

Halsted Street, duos kiekvienam 
pirkėjui, kuris pirks porą arba 
vyriškų arba moteriškų čeve- 
rykų, gražią $3.00 vertes Įem-

zacijos turėtų prieš tokį įsta 
tyma, kovoti. ir protestuoti.

—•“N.” Rašėjas.

gauna pigiau, todėl ir sąvokos- 
tumeriamš parduoda. pigiau, 
čia prikdamos šeimininkės sau 
valgius sutaupo pinigų. (Sp.)

ir gerą patarnavimą 
jo krautuvėse yra 

Pasirinkimas didžiau

230
250

• «'/2* 
15'/,^

gyvus raba papjautus dėl Kalėdų Švenčių.

šiose .krautuvėse
pirkti geros mėsos 
kaina.

šios trys krautuvės turi pirk
ti iš sykio daug ta vorų; užtai

Klientų patogumui, krautuve 
bus atidaryta visą dieną sek 
madienį.-—(Sp;) * .a*

3631 S. Halsted St., 1949 S. 
Halsted St., ir 2118 W. Cermak 
Rd. Patėmykit, kad Kalėdoms 

/ . j galite nusi-
nebrangia

FRANK KAZEMEKAITIS 
738 W. 31 St.

Federal Meat Markets 
Skelbia Gerus Mėsos 

Bargenus Kalė
doms '•

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šįmet Boston Shoe Store 
neužmiršta savo klientų, kurie 
nuolat krautuvėje apsirūpina 
avAlihe. Kalėdų: proga, 'įstaiga, 
kuri randasi, adresu, 3435 S.

žagariečių Kliubo valdybos 
pranešime, vakarykščioje ląi- 
doje, buvo klaidingai pasaky
ta, kad p. Vernis užima val
dyboje dvi vietas. P-s Vernis 
yra tik korespondentas, o mar
šalka J. Drigotas. Klaidingai 
pasakyta ir apie p. Drigotą. 
Ne jisai, bet visai ki]ti persta
tė kliubui naujus narius.

- (Sp.)

Biznį pradės šiandien, tai 
yra 21 dieną gruodžio, bet grand

Pirkit musų krautuvėj: Žiedus, Deimantus, Auksinius 
Laikrodėlius, Laikrodžius, Lenciūgėlius ir Fontanines 

Plunksnas.
JOS. A. RIZGEN / 
LAIKRODININKAS

3255 So. Halsted St.

opening bus subatoj, 28 d. gruo
džio, kur pirkėjams duos do
vaną. Gyvenantieji šioj" apie-, 
linkėj nepraleiskit progos ir 
pasinaudokit teikiama dovana. 
Plačiau rasit apgarsinime šios 
dienos “Naujienose”.

i —A. Ambrose.

šiaip kitokios mėsos.
štai Šiandie telpa “Naujieno* 

se”. didikas skelbimas Joe Spai 
čio Federal ’ Meat Markets

Trumpą laiką atgal Žagarėje buvo iškilmingai atidarytos Laisvos Kapinės. Jos buvo įrengtos 
aukomis nuo Chicagos žagariečių. v

Šįvakar tų'kapinių naudai žagariečių Kultūros Kliubas rengia vakarą su laimėjimais, Hol- 
lywood Imi svetainėj, 2417 W. 43rd Street. : ! t

Rengėjai kviečia į vakarą visus žagariečius ir kaimynus, joniškiečius, gruzdiečius, kruopiš
kius, etc. šokiams gros J. Keturakio orkestrą, kuri gros lietuviškus/ latviškus ir amerikoniškus 
šokius. Visi smagiai praleis laiką.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga

Kepam juodą, baltą duoną ir įvairius keksus. Taipgi 
priimam užsakymus, prieinamoms kainoms, dėl vestu
vių, krikštynų, varduvių ir balių. Virš minėtais rei
kalais kreipkitės posmus-

CICERO*— Musų geri valdi
ninkai iškepė naują patvarky
mą, kuris įeis galion sausio 1 
d., 1936 m. f Visos organizaci
jos savo parengimuose parduo
dančios gėrimus turės nusipirk
ti laisnius, kurie kainuoja me
tams $300.00. Visko pas mus 
buvo, bet tokios naujienybes 
tai dar pakol kas ne.

■ *

Pirmas išeiti su protestu prieš 
tokį patvarkymą buvo Lietuvių 
Improvement Kliubas—ne atsi
skyrėlių, bet tikrasis kliubas, 
kuriam pirmininkauja J. F. 
Kimbark. Visos vietos organi-

THE LIVE STOCK NATIONAL 
BANK of CHICAGO

4150 SO HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Reikia pasakyti, kad Budri- 
kas dabar turi tris gražias it 
dideles krautuves. “Naujieno 
se” Budrikas labai daug gar
sinasi. , \

Suprantama, juo daugiau 
garsinasi, tuo ir biznio padaro 
daugiau.

Lietuviai pirkdami Budriko 
krautuvėse visuomet gauna tin- 
kamiausį 
Tavorai 
rinktini, 
sias.

Budrikas savo krautuvėse 
prieš pat Kalėdas, visus tavo
ms atpigino 25%. Tik pasi
žiūrėkit į Budriko skelbimą ič 
nuvažiuokit į jo krautuves pa
sirinkti sau Kalėdoms dovanų. 
Pirkdami kur ekonomiška, su
taupysite pinigų. . (Sp.)

1949 So. Halsted Street
Krautuvėj galite gauti netik mėsą, bet visą reikalingą groserį

BRIDGEPORT. 
nierius per daugelį metų 18
apielinkėje, Joe Neprikas su
savo švogeriu, Jonu Mockum, 
atidarė delicafessen krautuvę
Bridgeporte, 3Į11 So. Halsted

Biznj pradėsim šiandien t
Gruodžio 21 dieną

BET GRAND OPENING BUS SUBATOJ, GRUODŽIO 
kur kiekvienam perkančiam virš 25 centų duosim 

Prašom skaitlingai atsilankyti
JOE NEPRIKAS ir JONAS MOCKUS < 

3111 So. Halsted St.

MASTER WIND0W SHADE C0.
• • S. J. Vondrak ✓ Tel. Lafayette 4560 j

Langams Uždangalus Padarome aut Užsakymo 
ATRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERŪOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS. NAMAMS* IR MOKYKLOMS.
1803 WEŠT 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Daugiausiai Amerikos matęs 
ir skersai ir išilgai ją išvaži* 
nėjęs jaunas chicagietis, Vla
das Jurgelionis, trumpą laiką 
atgal grįžo “namo”. Aplankęs 
beveik visas valstijas Amerikoj 
jis sustojo trumpam poilsiui 
Chicagoje, kad .netrukus vėl 
pasileisti Odisėjom

Vladas Jurgelionis 
Kleofo Jurgelionio ir 
Jurgelionienės sūnūs, 
žurnalizmo kuršus Illinois uni
versitete jis per kurį laiką dir
bo įvairiems laikraščiams ir 
žurnalams, bet, paskutiniu lai
ku, įvertindama jo žurnalisti
nius gabumus, jauną laikrašti
ninką angažavo cemento gamin • 
tojų organizacija, Portland Ce
ment Association. Firmai p. 
Jurgelionis redaguoja įvairina 
leidinius apie cementą, o važi
nėdamas renka įvairią medžia
gą apie vėliausio tipo cement: • 
nius statinius ir statistines ži
nias.

V. Jurgelionis taipgi yra eks
pertas fotografas, laimėjęs gar
bės diplomus Amerikos Foto
grafų saliono rengiamose pa
rodose.—A.

PRANEŠIMAS
šiuorrii pranešam Bridgeportiečiams, kad atidarėm

“SYRENA” Restauranto Lankytojai
1 -

Padarykit jau dabar savo rezervacijas Iškilmingai Naujų
Metų Sutiktuvių Parei, kuri šimet bus didesnė ir puikes

nė, negu* kada nors pirmiaus. $2.50 ypatai. >
Dėl rezervacijų pašaukite:

LAFayette 2120 < -
1825 West 47th St. Chicago, III.

iiačioh N a u 
ns»Hdinprnp

Dykai! Dykai!
ŠIĄ GRAŽIĄ LEMPĄ

■ - • f." • . " r C* o * i y i ry • > * t. i’fth * * c ;

Netirpyti taukai sv. 121c

ŠTAI KELETAS MAISTO BARGENU 
BI.IE FRONT MEAT MARKET

3643 So. Halsted St.
Švieži farmų kiaušiniai, tuz.  ............
Švieži namie daryti kilbasai, svaras ' ...... 
Venzyti lašinukai, svaras .........  I......
Maltoj mėsos — 3 svarai už ................ T.
Švieži jautiena virimui arba stew, svaras 
Švieži kiaulienos kumpiai, svaras ........

Tik ką gavome visą vagoną įvairios paukštienos: žąsų, ančių, 
vištų ir kalakutų, — j gyvus raba papjautus dėl Kalėdų Švenčių. 
Taipgi didžiausi pasirinkimą visokių- m^sų gausite pas mus žemiau
siomis kainomis.

BLUE FRONT MEAT MARKET
(PAUL WIRBA, Sav.) / (

3643 So. Halsted St.,. Boulevard 0689

ATDARA NEDALIOJ 
VISA DIENA
■ -------- ------- — ........... .........

šį GRAŽI LEMPA 
DYKAI!!

SU BOSTON’S 
MOTERIMS 

ČEVERYKAIS
Už $2.95 ir Virš.

NAUJAUSI Wide Bucfle, 
Strap. Sandaliai, Pftmp *ir 

OXFORD 
[vairios 
kulnys 
Visokio 
dydžio 
2V2 iki 10 
Pločio 
AAAA 

iki 
EEE

ATDARA NEDĖLIOJ 
VISA DIENA

ŠI GRAŽI LEMPA 
DYKAI!!

SU BOSTON’S
VYRAMS

ČEVERYKAIS
.. IR OXTODRS 

už $3.95
arba su 2 &
porom. , u 
čeverykų 
vertės

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted St.

Daugelis šeįųiininkų Kalė
doms rengsi g|rdžiu*s pietus: 
pirks kalakutą,| žąsį, antį ar

I PIRKITE KALĖDOMS DOVANAS fi
1 Martinkaus Krautuvėje g
| 3340 So. Halsted St.

PAS MUS RASITE LABAI TINKAMŲ KALĖDOMS Stf
DOVANŲ DĖL, VYRŲ. jg?.

JSŠt . Užlaikome didelį pasirinkimą ir prienamom kainom visą eilę Mft 
KĮ vyriškų aprėdalų, kaip tai: “Bath-robes, Pajamas, Svederius, 
SS Skrybėles, Kepures ir gerai žinomos išdirbystės Wilson Bros.

Apatinių ir Viršutinių Marškinių. . Įvairių KąklaraikŠčių, šalikų.
Kį Diržu, Kojinių ir Pirštinių. \

Kiekvieną dovanėlę [dedame Į Kalėdinę dėžutę ir Kalehdorių įįsįtf 
$5 duodame Dykai .Nevažiuokite j didmiestį! Pirkite pas lietuvius. ?•» 

įMes jums patarnausime kuogeriausiai. ■ 1 $♦ '

S Martinkaus Krautuve B 
g 3340 So. Halsted St. g

GERIAU 
PASISKUBINKITI!

Paskutinės 4 Dienos
BOSTON SHOE STORE 

3435 SOUTH HALSTED STREETDYKAI! J VIS DAR ATIDUODAM—SKUBINKIT



iždo globėjai, p.

Bendrovė Verčiasi

SUSIRINKIMAI

GRUODŽIO 21

ŽINOTINA
prie

Tel. Canal 1679

Lietuviškos
Degtinis

Vyras pašovė kūdikio 
laukiančią žmoną

THAN 
LNTER

Bedarbis keistu būda sutiko 
mirtį; žmona netiki, kad mi-

Visose Alinėse 
Mutual JrijU 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avę.

Tek Republic 8402

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

^6 m^tų bedarbis iš Gago 
Parko užvakar nusižudė, bet 
tam pasirinko labai keistą bu-

Chicttges Draugijų
Kliudą Valdybos

1935 metams

OUpR B O MRj

, Užsilipęs ant Pęppsyl vairia 
R. R. gelžkelio tilto prie 63rd 
ir Hantflton avepue jis ten lau
kė kol atėjo gatviakaris. Kąi 
atėjo, tai špjęų Uosiai po jo 
ratais, kurie j j mirtinai sutry*

“Jaunoji B i r u t ė’ 
Rengia Įdomų Šokių 

Dainų Vakarą
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel* WĄBash 
9207. ' . 7

pagelbos, kruopiškiečiai, gyve
nantys Chicago j e, susiorganiza
vo ir tuo tikslu sutverę Kruo
piškių Progresyvių kliųbą, kad 
veikdami iš vien su Etinės kul
tūros draugija kruopių skyriu- 
pii, galėtum tinkamai tą dar
bą finansiškai paremti.

Kliųbas gyvuoją tiktai 3*4 
metų, bet aukų jau yra pa
siuntę 300 dolerių, q už pa-* 
skiausį siuntinį sumoje $80, 
štai iš kruopių padėkos laiš-

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki l:Q0 p. p.

CHICAGOS POLICIJA, Jlth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikią lankti 
FIRe 1313.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOŠ 
KLIUBO. valdyba tdeT 191§ metu. 
Jonas I 
Marųue 

hut. rašt? 8842 t. 'Ab . A». f* .
Rlchmond fil., I ....
2603 W. 69th St, J? Adomaitis h 
J. Janušauskčas

Kruopių Laisvos Ka
pines Dėkoja Chica- 
giečiams už Pagalbą

Chięągbs. Kanarką
P>šaulio Čempionė

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Rellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurSn). t Telefonas, SUPerior 
5619; Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą. Bandė už $20 nu 

pirkti $25,000

Pocahantas Mine Run Sęreenec 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Protestuoja prieš 
WPA mokėtojų algų 

patvarkymus

GRUODŽIO 29—“Jaunosios Birutės

COOK APSKRIČIO LIGONINI w. 

-V ZTeIef?na, SEiS»y -8M’ ' »

Jauna 22 metų motina, Mrs, 
Hęlen Jackson, dirbanti už pa* 
tarnautoją alinėje, užvakar lai* 
ke smagaus vakarėlio, darbo 
vietoje, išgėrė nitodų. Ji ture* 
jo dviej.ų metų dukrelę, kurią 
negalėjo gerai rūpintis, nes vy
ras ją., paliko. Cpok apskričių 
ligoninė;; e motiną išgelbės nuq 
mirties.

Besilinksmindama 
vakarėly j paėmė 

nuodų

Nusižudęs bedarbis buvp 
John Kassen, 5734 South Tai- 
man.avenue. Jo našlė jokių bu? 
du negali įsitikinti, kad jos 
vyras jau miręs, Ji mano, kad 
rastasis —- kas ųprs kitas.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas* vi
si miesto ofisai, munięjpalis ap
skričio Superior ir Circuit teis* 
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

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

19 AlĮeys 6 Stalai 19 Alleys 
Riskit bole dėl genesnės 

sveikątoą J 
SOŲTHWEST BOWLĮNG 

ALLĘYS
1359 Blue Island Ąvenųe 
Telefonas CANAL 7554 ,

VVilliam Arbanas Jaęk Whitehead

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 Wėst Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

Jau 10 metų kaip -įsteigtą 
laisvos -kapinės kruopiuose. 
Tai yra pirmos tos rųšies ka
pinės Lietuvoj. Įsteigėju '“yra 
p. Liekis, kuris paaukavo skly
pą žemės ir savo kaštąis lai
kinai aptaisė.

, Kadangi tinkamai aptaisyti 
Jeikalinga daug pinigų kas vie
nam žmogui yra neįmanoma, tai 
jam atsišaukus i amerikiečius

Du Nauji Nariai Ci 
cero Liet. L. Namo 

Direkcijoje

VISI SAKO, kad pas aųksorių 
MARJANĄ I. AST. 4618 South 
Ashland Avė. galimą gauti geriau
sius Bulovą — Eteriu — Grant lai
krodėlius .žiedus, tjkro aukso auska
rus ir dąųgelį kitų gražiu ir tvirtų 
auksinių ir kitų dovanu KALĖ
DOMS.

Coęgress viešbutyje užvąkąr 
pasibaigė iš viso pasaulio su
vežtų kanarkų- “čiulbėjimo 
Konkursas”, čempione daini- 
niųke pąliko chįcągįętėA kąnąr- 
ka, “Rąjąh”, priklausanti Mr§. 
Frances Wolfe, 6031 S. lĮonore 
street. .

rašt.. 2519 
r„" ......
H. Gramofttienė

- - — ; .■ . -4 . ■ . , . -------

dąktara skvotėjas .2519 W 
.. tel. Lafaye

Marsarką
Rockwell 

St., tel. Ląfayette 2418; J. Bar- 
Šaųskąs, 4156 Archer Ąve.; A 
Sadlukas, 4038, Archer Avė., tel

Komisija
S. Emerald Avė.
4038 Archęr Avė,
kas. į519 W. LZ. ... ____ , _ ,
pierų Komisiją: A. gaidukas, 4038 
Archer Avė,, tel. Ląfayette 6719 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė/:,.
Kliubo susirinkimai atsibuną ka? 

tręč|as (3) sekmadienis kiekvieno

LIETUVIŠKA TEATRALJ 
STfi RŪTOS NO, 1 Vąl 
m.: Pirm. C 
43rd St., Chieag „ - z., .. i?_.
Halsted Si. 
rašt.
St., (______
Zląbes, 740 E
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, 111.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
Sq. Mojgan St., Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. ¥uškienienė, 2547 W 
45th St., Chicągą.JU.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd

Aptbony Ąudia, 28 metų, ir 
jo žmona, 6941 'S. Michigan 
avenue, buvo areštuoti ir da
bar yrą teisiami Už vogto tur
to pirkimą. Ir kokio turto! Nuo 
jaunų vagilių jie bandė nu
pirkti $25,000 už $20. Suim
tajam gręsia 10 metų kalė
jimas.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigąn 

avė. Telefonas, WĄBąsh 7100. 
Valandos, 0:00 ryta ikį 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTĘCTIVE LEA-
GUE, 824 South Hąlsted Street (Hull 

House/ f Telefonas/ HAYmarket 
6374, klauskit Miss Hąlen Jerry.

St.. Chicago, III.; * Ligoniu apek. 
K. Keturakiėne, 525 E. Oąkwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 8489 So. Artesian Avė. 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.;, Korespondentas S. 
Wemis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

WrEDERALSAVINGS 
voan amociation 
QF CHICAGO 

Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vieĮoj, U. S. Government įstaigoj, 
F, S, ąnd L. Ins. Corp. apdrąusĮa kiekvienos ypfctos iki $5,000D0.

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St 
JUSTIJN 5JAČKIĘWI,CH. Prezidentas,

Vaikų grup^, “Jaunoji Biru
tė” sekmadienį, gr. 29 d., reų* 
gia vakarą Chicagps Lietuvių 
Auditorijoj» Gru‘pės daininin
kai ir šokėjai, kuriuos lavina 
M. Vaidyla ir A. Andrevejvas, 
pastatys scenoje tri$ įdomius 
gyvus -paveikslus, Joninių 
Naktis Lietuvoje”, “Kalėdų Bą* 
lėtas” ir ‘*Rytų Karaliaus Sap* 
nas”. ‘ ’

Ro programo įvyką šokiai. Va
karas prasidės 4 vai. pp. ir į* 
įžanga bus 45 centai (iš anksto

ankas, pirm.. W. 
__ j ' Wa)tęr Lėkis, 
pirm, pagelb.. Adolph KąuĮakis, 
“t. r™ -“^.2 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So.

Jeigu ne ąukšti taksai, tai 
bendrovė galėtų verstis neblo
gai, bet norsjr dabar pavo
jaus nėra—vienok sunkoka. 
Kaip kas zurza už negavimą 
nuošimčių j laiką.

Įdomu štai kas, kad pp. Bik- 
nikai, buvę geri tavorščjai jau 
nekurį laiką vanoja kalį savo 
kolegoms. Jie gavo net apstum
dyti.—“M.” Rašė jas.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
hut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Aye., M. Merąvičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PU A. Ramašauskienė 
fin. pagelb.. 1218 Independenee 
Bl„ Pranciška Dviląitis, kasierius,

ADOMAS GRIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19 diena, 6 valandą 
ryte |935 m., sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ąp., 
Naujamiesčio parap., Pųorjų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

broli ir broliene Antaną ir 
Jievą, Grigus ir -iu šeimyną, 3 
pusseseres Agotą Šnarkiene, 
Eleną Vąięiųniene, Veronika 
Kaspąrkienę ir jų šeimynas, 3 
pusbrolius Kostantą Grigą, 
Mykolą ir Mąteušą Sereikiis ir 
jų šeimynas, dėde Nikodimą 
Ūhurą ir gimines, o Lietuvoj 2 
seseris, broli ir giminės./

Kūnas pašarvotas * randasi 
Mažeikos koplyčioj 3319 Litu- 
anjcą Ąve.

Laidotuvės įvyks antradieni 
gruodžio 24 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios.} šv .Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo* Grigo gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii’ 
atsisveikinimą.

Nųliude liekame.
Broliai, Pusseserės, ' 
Pusbroliai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P .Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Padėkos Raiškas iš Lietuvoj 
‘ k ■ I

“Gęrbiantfeji Kruopiškių Pro
gresyvių kMubiečiai:

“Mes kruopiškių lietuviai, ta
riam širdingą ačįų-už pinigus, 
kuriuos spalio mėnesį gavome 
aštuoniasdešimt dolerių. La
bai esame dėkingi Įarpstpms, 
nes jeigu tamstos' musų ne
šelptumėte, mes negalėtumėm 
išpuošti tų kapinių. I Dabar vi
si gerėjasi šituo ramovės kam
peliu. Dabar pasilaidojo iš 
Viekšnių vįenąs amerikonas, p. 
Unigis. Velionio žmona važi
nėjo po miestelius, kur rasti 
gražesnes laisvas kapines. 
Kruopiuose rado gražiausias. 
Vartų stulpai jau gatavi, šali
gatviai taipgi išlieti, tik var
tai dar neįdėti, nes kalvis lau
kia visų pinigų. Mes kruopių 
skyrius linkjąme tamstom ge
riausios kloties darbuotėj.

“Prie šio tigrių pridėti, kad 
tuo tikslu kruopiukių kliubas 
rengia balių 8 d« sausio 1936 
m., Neff’o gražioje svetainė
je, 2435 So. Leavitt St. Tiki- 
mėsi, kad geros valios lietu
vių visuomenė parems mus sa
vo atsilankymu.”

metams: A. 
Kas, 7182 So. 
Radcliffe 9899 
pirm., 8317 S_. ______ _
M. Batutis, nut. rašt, 2627 Gladyš 
Avė;. TeLZ Vap Buren 7861; P. 
Viršilas finansų rašt 8415 So, 
Wallace St.; M, Alkirnavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St; B. 
« AtTfr t' 
Batutis iždo globėjai; J. Gaibužas 
maršalka. "

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 y. vak, 
DR. CARR

DENTISTAS
Nupigintos kaipos ant visokio Plate 
darbo. Platas pataisau i tris valandas 

856 WEST 63r<i ST., 
Tel. Normai 6100..

Antros lubos priešais Wiebold

F. VIZGARDĄS 
savininkas 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE 

& LIQUOR CO
Lietuvių didžiausias degtines san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kati jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik ;tiems, kųrię 
turi laisčius.

Tel. Boulevard 0470 
4611 So. AshUnd Ave. 

CHICAGO, ILL.

Žagariečių Kliubo Vakarėlis Su Dovanomis 
Žagarės Laisvamanių Grupės naudai, Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd Street. 7 vai.* vak- 25c įžanga.

GRUODŽIO 25—Raudonos Rožės Kliubo.—Kalėdinė Čhrįstmas 
Party, Lietuvių Liuosybės Svetainėje, 14th st., ir 49th 
Ct. Bilietai veltui, užsimoka tik wardrpbe. Eglaitė, sma
gus šokiai prie 10 ypatų Chas Hess orkestro.

(šokių Mokytojas—A. 
Andre j evasKi Koncertas Chi^o| tietuyių Auditorijoje, 
3133 Soi:th Halsted street. Programas: “Joninių Nak
tis Lietuvoje”, “Kalėdų Baletas”, ‘jfiytų Karaliaus Sap
nas”. 4:00 vai. p.p. Įžanga—40c iš anksto^ 45c—prie dųrų. 

GRUODŽIO 31—Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Rengiamos 
Naujų Metų Sutiktuvės, Gramontp svetainėje. Įžanga 50c. 

GRUODŽIO 31—Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Naujų Metų 
Sutikimo Vakaras, Neff’o svetainėj, 2435 So. Leavįtt St. 

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros Gf Stephens orkestrą, 

VASARIO 9-r-“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIĄ 
RUSTĮCANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South /Ked»ie 
Avenue.

VASARIO 16—"NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka. 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai;
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 
m. Frank M. Valaitis pirm,, 1828 
Canalport Aye.; Geo. M. Chernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island Avė., Tel. Dorchestęr 3403; 
Batutis, nutarimų rašt., 2627 Gla- 
dys Ąve., Van Buren 7^61; W. 
Pąųkaųskas, turtų rašt., 5235 Sq. 
Ęllis Ąve.; B, žolinas, iždininkas. 
2931 S. Emerald Avė., Victory 
5786; Iždo globėjai; Pranas S. čiu- 
lęauškas, 1832 LPomjs St„ K. Ką- 
zanauckas, 5730 Broadway, J. 
Kaųapka, ^30 S. ĘmeralcJ Ąve.; 
Organizatorius Jųoąa^ Bartulis. 
1343 Averą Ąve., OrawfQrd 6007;

& 
A. Vašką, 2422 W. Maroųette Rd.; 
Maršarka Ig. Tamašauskas, 822 
W. Į9 St.
Susirinkimai atsįbuna kiekvięup 

pirmą nedėldieni 1 $0 vąl, pp pietų. 
1900 So. Union Ąve.

šį pirmądienį, gruodžio 23 (L 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 
West 43rd street, įvyks Da- 
riaus-Girenp kuopos Amerikos 
legiono (Np, 371) susirinki
mas. Jisf prasidės 8 vai. va
kare. Visi nariai yra prašo
mi dalyvauti,—Valdyba.

IGNACAS KESIUNAS- 
■ KASSEN '

Persiskyrė' su šiuo pasauliu 
gruodžio 18 dierią, 8:15 valanda 
vakare, 1935 m., sulaukės apie 
puses amžiaus, gimęs Lietuvoj 
Rokiškio ąp.. Panemunio par., 
StiniOniu' kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

motęri Bąrborą' Kėsiųnas. po 
tėvais Urenaitę, du sūnų Adol* 
pą ir Walteri. tris pusbrolius 
Rąy Kalveli, (Petrą Kaunieti ir 
Joną Dugną, švogerj . Juozapa 
įnori ir'švogerka Rose įnoris, 
o Lietuvoj 8 brolius, 3 seseris, 
Švogerj ir šypgerką Pauzolius.

Kūnas pašarvotas ‘ randaši 
5734 So .Talman Avę., /

- Laidotuvės ’ i vyks popmadieni 
gruodžio 2<T diena; 10 vai. prieš 
pįetuš, iš namų i Tautiškas ka
pines. •

Visi a. ą. Igno Kasiuno gi
minės, draugai ir pažystamą 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- 
lyvautiA laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai Seservs, 
Pusbroliai ir Gimines. | 

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butki^, Tel .Cąna| 31$1.

CICERO.— Lietuvių Liuosy
bės Namo Bendrovės priešme- 
tinis susirinkimas, įvykęs per
eitą trečiadienį, buvo neskait
lingas. Iš suvirš 400 šerinin- 
kų dalyvavo ne pilnai šimtąs.

Kaip ir kitais metais, prieš 
direktorių rinkimus tavorščkos 
buvo “bizi” dalindamos korčiu
kes su savo kandidatų vardais. 
Pernai KAreįvių Draugija pro
testavo prieš tokį elgesį, bet 
ką-gi protestai reiškia, šiame 
susirinkime smarkiai z veikė, 
“Jonienė ir Wolterienė”, zujo 
aplink... . '

Kadangi pora buvusių direk
torių atsisakė, tai buvo įleisti 
direktorijon dtf nauji Rami iš 
R. R. >Kliubo, Kelm Leudans- 
kas ir J. žilius.

Didelis Sutaupo
mas ant Vilnonių 

Sveter ių 
Nuo 75% iki 100% 

Kalėdoms Dovanų Pirkite 
Sveterius ir Vilnones

. , , PANČIARAS.
Bargenai,<T,haquųkąms iir mergai
tėms; miera nuo 24 iki 42. vil
noniai sveteriai susagstomi ir per, 
galvą maunami. Būtinai pama

tysit šiuos bargenus.
Parduodam ir vilnones gijas 

nerimams.

PAŠELPOS
MO KLIUBL .
Ant. Walskjs’ pirm., 3341 Ever- 
green Ąve., tėl. Belmont 7678; 
Izidor Daimis, pirm. pag.L 2877 
Claiborh Ąyę,; ; _ 
užrašų rast,, 3327 LeMpyne St.; 
Antanas f Butyitis, kasos globė
jas, 182^ ’
Stalgaitiš, marš., avov pi. raųi 
Aye.; JoĄn Raila,; 4339 Winnemąic 
Ąyę; Bąse Bali 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

kętvergą, 2038 North Ąvę., kliuh-

The Bridgeport
Knitting Mills

F. SELEMONAVICIA, Sav.
504 West 33rd Street 

. netoli Normai Avė.
Tel, Yictpry 3486

Atdarą kasdien vakarais ir 
sekmadieniais. ■

ŠKA DR* 
Vaidyba 1985 

i.: Pirm. Č. Štencel, 2539 Wpst 
J . 'd. Ilį.; Birm. pa-

elh. C. Chaphpčkas, 3627 South 
' * 7,2 „'j., Chicago, III.; Nut. 

F. P'pulskąs, 3218 So. Eime 
Chicago, 111.; Fin. rašt. W.

90th PI., Chicago,

Gerbiamos -'Naujienos” ir Vi* 
sas “Naujienų” stabas:

Sveikinu visus Kalėdų šven
tėmis ir laimingais Naujais 
tais. Veliju geriausios laimės 
ir pasisekimo. Dėkoju labai už 
taip grąžto radio programus. 
Tur būt dar nei vieno progra
mo nepraleidome neišklausę, 

jie tokie grąžus ir taip ge
rai girdžiami. Man ląbąi pa* 
tinka mergaičių duetas ir pol
kutė “Apynėliai”. Labiausiai 
duodu kreditą p. Rypkevičiui ir 
Vaivadai, Meldžiu ir toliau taip 
gražiai programus tvarkyti ir 
mumis palinksminti.

Edvard Merkei, 
, 2123 llth Street,
Rockford, III.

.IW

Sveikina ir Dėkoja 
'‘Naujienoms” Už 

Programus

P. CONRAD
STUDIO

420 W.63rdSt
Engiewood 5883-5840 

)ar gražiau, moderniš- 
£iau jreųjrta.

Užvakar susirinkusi Ameri
can Federątion of Teachers 
užprotestavo prieš WPA nau
jai priimtą algų procedūrą.

T. Longabaugh, atstovaująs 
vietini skyrių, prirode, kad tie 
mokytojai, kurie dirbo Emer- 
gepęy Edųpątjon Prograrp va
karinėse smaugusių klasėse ir 
buvę paskirti kai kurioms vi
suomenės pareigoms eiti, 
bar WPĄ yrą skiriami 
akademinės kvalifikacijos 
sės mokytojų sąskaiton.

H. T. Fuį, veikiantis 
po valstybės apšvietos direk
torius prie WPĄ į tąi atsake, 
kad pakeitirpai buvę padaryti 
tik kai kuriuose svarbesniuo
se atsitikimuose taip, kaip fe- 
derąliniaį nuostatai reikalauja,

“Mano vyras mane pašovę, 
nee žįnojo, kad aš netrukus 
sujauksiu kūdikio/’ Taip poli
cijai aiškino Mrs. Jean Lar- 
son, 27 metų, 3250 N. Pulaski 
RcĮ,, kurią nakties laiku, iš trę- 
čiadįenid į ketvirtadienį, ban
dė nušauti vyras, John Var
som Jis žmoną sunkiai sužei-

Mutual LiųuorCo
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 1)803

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuviu Auditorijoj, 3133 $., Halsted 
St.. 7:U0-yaL VaknVe.

n-1   'įwi»« i ■111 ""T*   t i'Į-j1*

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDES 
’ PASILINKSMINI“ 

valdyba 1935 m.: 
j.. 3341 Ever- 

$. Belmont 7678;
.; . pag., 2877 
Mykolas Chepul,

,... .. t;, 
kasos globo

ta Avė.; Jonas 
2039 St. Tau!

Tnnemaic 
nrtąnedžeris Bruno

L.'."?1....... .. ■'■J-. . ;■ ■ .-t> . ................J

menesio, l*pia vai. pp pietų K.
Gramonto svetainėj, 4535 South

-- Rockwel ISt ?

■ ■ y.1 » M*’.l? r*.** 1 *
i . 'i <■ ■ ' . / v •• «

Pirmądieni Susirenka 
Dariaus-Oirėno kuo

pos Legionieriai

: .-L..'    '-1.1.. I' I I .1 . I.

Nušoko nuo geležiu 
kelio tilto po gatvia 

kariu; žuvo

PILIEČIŲ ‘ BROLYBES 
AMERIKOJ valdyba

A. Zalagenas pirminiu 
acine Avę., Tel 
E£. Laucius vice 
Lituanica Avė.

PIRMADIENI !
Amerikos Legiono, Ųųriaus-Girėno Kuopa No. 271—Hollywood 

svetainėje, 2417 West 43rd street, 8:00 Vai. vakąre. 
Valdyba. . ž

1     —     ............................................. .................... .... 11■■1"n .u"igWWRPS«RĮi

Gerkit ir Reikalaukit

J. švitarius, pirm, 
/ę.; AV. Turner.

3118 W. 44 St.. tel 
Paul J. Petraitis, 

3131 S. Emerald Avę,. 
us 10272: J.Naųdžiupas. 
1500 S. 48th Court, Ci- 
J. Mąąikas. kontrolės gt.. jęSįuna8

* ‘"‘r. 89 St.; 
kasierius* 4535 

Dr. A. J. Mani-

itte 3051; A. Va-
■ ■

Archer Ąve.

AMERICAN LITHUANIAN CIT1 
ZENS CLUB OF 13th WARD ya! 
dyba 1935 ih.: ---
4819 S. Ttfpp Ąv 
pirm.-pąg„ C_ 
Virginia 1153 
nut rašt. 
teJ.Colup] 
fin. rašt. 
cęro, Ilį.
L r . _r. T

kasos glėbėjast 2440 W 
ii. ' X 
S. Rockwell SU 
kas, 
43 St. 
lavičia, 
K. Grambntas 
St., 1 7 
saųskąs
Ląfayette 6719; Politiško Skyriau 

Paul J. Petraitis. 3181 
A. haidukas. 

, , Dr. A. J. Mani-
43 Št; Pilietiškų Po-
tel. Ląfayette 6719

t

•'i ■ .

■r?? , 'JI 1 ■ .. ............................................................   y„. -'KR'1 ■ .................

1 11 1 " 7' 1 A i i i ii m ■■■■i iii m,............ . ................ .



y v j

A,, ,,,Įn,M,i7
į

> Manoma, 'šiandien. 
Pasibaigs Adw J. P, 

Waitches Byla
Atnaujintas bylos svarstymas 

nusitęsęs keturias dienas ęi- 
na prie pabaigos

. j.; . ;
i' ' 11 r,''į :u j ,i ' i . j 'ii |i. -'t _i.i .'irnir'.i -; ’ 'i 

eina kas vakarą* ypas laikraščio 
(pręhumeratofrius .' “Naujienas” 
perskaityti. Sako, kad kaip tik 
turės' progą, tuojau 'užsisakys 
dienraštį. Matyt, kad kun. 
Vaičiūnas vargiai savo gąsdi
nimus išpildys, (nes vietoj ban- 
kruto, ‘ Naujienos” smarkiai bu
joję.—-Skaitytojas. ;

» įiii.iii... . i li.iiri i i’tor
).

.4,

Bilietai“Naujienose” 
J Vaikų Kalėdinę 

Theatre Party

B®
NAUJIENOŠ, Cliicago, Iii.

Skandalingą septynių lietuvių 
byla, kuri prasidėjo prieš de- 
vynius .mėnesius dėl kėsinimo
si pasisavinti v Thpmas Kelly 
turtą, dar nęsibaige. .

Gruodžio 17 dieną atsinauji 
no adv. Juliaus P. Waitches by
los svarstymas prieš Cook ap- 

> skričio teisėją, John J. Lupę. 
Išrinkta nauja džiurė ir jau 
ketvirta diena ‘ kaip nagrinėji
mas tęsiasi.

Valstijos, prokuroras Julius 
Shenvin kaltina adv. Waitches 
suokalbiu su graboriu J. J. Bag- 
donų, Bella Butmąniene, Niko* 
dėmu Radžiu ir liudininkais 
John Dailyde ir kun. P. Zalink 
pasisavinti $150,000, kuriuos 
tuvtuolis-ubagas Kelly paliko. 
Prokuratūra sako, kad Waitches 
parašęs testamentą, išdalinda- 

. mas suminėtus pinigus, tada, 
kada Kelly jau buvo miręs.

Kaltinamojo adv. Ode Ban- 
kin ir David Stone įrodinėjo, 
jog sulyg valstijos įstatymų, 
kad ir dešimts dienų po mir
ties rašytas testamentas yra 
legalus. Ginčas tarp advokatų 
dėl to įstatymo interpretacijos 
tęsias jau trečią dieną.

Vakar adv. J. P. Waitches 
pas’ikvietė Superior teismo tei
sėją John Prystalski liudyti apie 
jo charakterių. Liudijo ir Ber- 
wyn miesto , teisėjas Echardt, 
adv. Leo -L. Brūncho ir keletas 
kitų žymių asmenų. Be jų bu
vo pašaukti liudyti apie Wait 
ches reputaciją George A. Nė- 
krash, ir Bruno T. Petkus.

Adv. Waitches pareiškė 
“Naujienų” reporteriui, kad jis 
pilnai tiki, jog bus ištensintas.

šiandien John J. Lupę teis- 
mabuty abiejų pusių advokatai 
sakys paskutines kalbas.

Pirmadienį tilps “Naujieno
se” platus aprašymas apie visą 
bylos eigą.—-F. Bulaw.

Pagelbekite Netur

ledas-Atlankykite 
“Muvius”

Pirmadienį ruošia specialus 
programas, į kuriuos įžanga 

— ką atsinešu e. 
r , * ‘K/:

Pirmadienį rytą visi Chica- 
gos “mūviu” lankytojai yra 
kviečiami pagelbėti neturtin
giems piliečiams tinkamai at
švęsti Kalėdas. ' - t .

Visi kinematografai ,išsyrus 
tuos, v, kurie randasi miesto 
centre, 11 ^val. ryto ruošia 
specialius prpgramus, kurių 
visas įplaukas skuria neturtin
giems. įžanga į tuos progra- 
inus bus įmania ne pinigais, 
bet maistu. Kas atsineš 
pecką bulvių arba keną sriu
bos ar kitą kokį valgį bus 
įleistas vidun.

Antradienį, surinkti maisto 
produktai bus išdėlioti į krep
šius it padalinti neturtingiems 
piliečiams toje apielinkėje, 
kur randasi teatras.

Dvi Naujos “Degtines 
Karo” Aukos 

Chicagoje

S a k o, “Naujienos” 
Ciceroj Bujoja; Svar
biausias Laikraštis

Kun. Vaičiūnas vargiai galėsiąs 
gąsdinimus įvykinti

CICERO.—Kiek laiko atgal 
“Naujienose” tilpo žinutė, kad 
Cicero klebonas parapijonų 
straipsnių prieš kunigus ir jų 
pastangas išguiti lietuvių kalbą 
iš bažnyčios. Klebonas išsireiš
kė, kad jisai j trumpą laiką 
“Naujienas” nubankrutysiąs, jei 
jos nenustos parapijonų straips
nių dėjusios.

Po tos žinutės tilpimo, “Nau
jienos” ,pasidarę tiek brangios 
vietiniems lietuviams,, kad jei 
kurie negali jų nusipirkti, tai

Nelegalės degtinės “karas” 
tebesiaučiąs Chicagoje, nors 
prohibicija jau 'seniai atšauk
tą, vakar padidino savo' aukų 
skaičių dar dviejomis gyvybė
mis.

Šį kartą kulkos paguldė bu
vusį Caponės gaujos narį Jo- 
seph “Pepe” Genna'ro. Nežino
mi gepgstęriai italą nušovė 
alinėje, adresu, 1543 E. 63rd 
Street, kur jis gėrė ir lošė kor
tomis su keliomis merginomis.

Antrojo užmuštojo pavardė 
policijai nėra žinoma, bet spė
ja, kad iš amato jis yra ke-, 
pėjas, užsiėmęs ne vien duo
nos gaminimu, bet ir degtinės 
vayymu. Policija sako, kad 
paskutiniu laiku daugelis ke
pėjų tuo užsiima. Antrojo 
kūnas buvo rastas pamestas 
grabėje, ties 95th ih Normai 
avenue.

Vakar Temperatūra 
Chicagoje Buvo 

Žemiau Zero

-NAUJIENŲ

Vakar chicagiečiai } pirmą 
kartą šį sezoną paragavo tik
ros žiemos. šiaurės vejas 
pradėjęs pusti iš ryto ir nusL 
liovęs per visą dieną nupuldė 
temperatūrą iki zero arba že- 
įhiau, Vėjas pute 35 mylias 
į valandą.

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utaminkais)'

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergaia) 7

ŠEŠTADIENIAIS *
(Subatomis)

9:30 VĄL. RYTE

1080 -kflocydes —- -

PASIKLAUSYKITE!

“Naujienos”,' kaip 
kiekvienais, taip ir šiais 
metais išdalins vaiku
čiams keletą šimtu bi
lietu į “RAMOVOS” ir 
“MILDOS” teatrus, j 
Kalėdinę CHRISTMAS 
PARTY, kuri įvyks an
tradienį, gruodžio 24 d., 
11 vai., r j to.

Ten vaikučiai pama
tys gražius jiems pritai
kytus krutamas paveik
slus ir gaus po dėžutę 
saldainių. Bilietus gali
te gautis “NĄUJIENO-

Balkio sunkiai su
žeistas Ugniage
sys Jankauskas

» , ...... ...............—

Ugniagesiui Frank Jankaus
kui begesinant gaisrą adresu, 
1843 W. 21 st., nukrito de
gantis balkis, ir jam perskėlė 
galvą. Jankauskas paguldytas 
šv. Antano ligoninėje. Gais
ras kilo kai moteriškė name 
bandė sušildyt užšalusius 
vandens vamzdžius sukūrusį 
po jais ugnį.

Nušovė biznierių atida
riusį degtinės sandelį 

' • , v; r ’ 7 •.
Garaže ties 3717 Sunnyside 

avenue buvo rastas nušautas 
Ben Mazur, 38 metų biznie
rius, kuris pprą dienų atgal 
atidarė degtinės krautuvę. 
Policija ir žmona spėja, kad 
kiti nežinomi'biznieriai Mazū
rą nušovę, kad lokių būdu at
sikratyti busimo konkurento.

Išdaužė Lietuvio 
Krautuvės Langus
18 APIELINKĖ—Šios savai

tės pradžioje nežinomi piktada 
riai išdaužė, lietuvio p. Pikelio 
alinės, 1816 South Halsted St., 
langus. Kas tai padarė, ir ko
dėl, nežinia.

Apie 8 vai. ryto, (apie tą lai
ką langai buvo išdaužyti), ali- 
nėn atėjo koks tai nepažįsta
mas, mažo ūgio žmogus, kuris 
ėmė priekabių ieškoti. Pikelis jį 
išvarė laukan ir nuėjo sūnų pa
žadinti. ' Vos išėjo iš krautu
vės, kąip staigįai kas tai palei
do plytą, kitą. Pikelis pastebė
jo, kad koks tai žmogus šoko 
greitai į mašiną ir nuvažiavo, 
bet ar jis buvo tas pats, kuris 
ieškojo priekabių, nežino.

—Susiedas.^

RADIO
Šiandien “Naujienų” 
Programe Dainuoja 

Marie Schultz

Norėjo Parduoti Kū
diki Už $1,000, Kad 

Nebadauti
; ■ ■■

Du nebyliai užvakar atėjo 
į, miesto sveikatbs departa
mentą ir pasiūlė viršininkui 
Dr. Herman Bundesen pirkti 
jų 3 mėnesių kucįikį už $1,000.

Gydytojas patyrė, kad nei 
žtnona, nei vyras nedirbo, ir 
yi^ai neturėjo iš ko gyventi. 
Jie tiesiog pamažu mirė ba
du. Kad nusipirkti maisto 
sau ir antram
mėnesių amžiaus. Tėvai nu 
tdrė naujagimį parduoti.

i. ■-..f................ i lĮifyiįlIhliiiiu'i ^11 I i i įj,<įIi,

11-tą -valandą priėš . piet įvyks 
< ikrai gražus ir įddarnus radio 
programas, nesz įer Advokato 
K; Gugio pasidarįiąvįmą, tapo 
užkviestas' ir daiguos vienas iš 
žymidbsių Kubo Kvarte
tas. Lietuvianis' giMėti šį kvar
tetą bus' tįkri| sekcija, Tarp 
jų dainų bus gražios mužikoš ir 
įdomių kalbų, kalbės Ady. K. 
Gugis, o prograipd vedėjas J. 
Romanas pateiks daug nuošir
džių kalėdiniu, . pasveikinimų, 
bei gerų žiniij yįsifemš Kalėdų 
dovanų pirkėjams. Todėl ne
pamirškite visi šio programo 
pasiklausyti.—Rep.

šeštadienis, gruod. 21,<1935
Lotte Lehman——i. General Motors

Chorus, and General Motors
Symphony Orchestra 

* Erno Rapee — dirigentas

JEI TURIT koki nesmagumą su 
savo senu .sugedusiu laikrodėliu — 
nuneškit jj pas . laikordininkų 
MARJANA I. AST. -4618' South 
Ashland Avė., ten primokėję išmai
nysi j puiku Bulovą Wrist Watch 
ir busite patenkinti

ŠVIEŽIA IR RŪKYTA MĖSA
Turiu rykytos ir šviežios mėsos, 

kurią parduosiu pigiai. Užeikite 
persitikrinti.

• ANNA PŪKIS-
87 — 1 Avė.

Wilow Springs, III.'

afcaiii.nl r t

Automobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vujimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršaL stiklai, fen- 

jderiai, apskaitliavimas. tovving dy- 
— kai.’.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAI! partnerio i tavem biz
nį. Biznis išdirbtas gerai. Vienam 
persunku, 9927 S. Michigan Avė.

Laivas Linksmybės
• , 'y

Oro bangomis iš WCFL ra
dio. stoties, 970; kil.. Laikas nuo 
5 iki 6 vai. pb pietų: su nau
jais aparatais girdiiha visoje 
Amerikoje. Programe dalyvauja 
didelė ^Budriko orkestrą, Kvar
tetas, Makalai:,

1. Leiskit į. Tėvyn. Maršas.
Orkestrą. f

2. Kalėdų Giesmė. Kvartetas, 
pritariant orkestrai.

3. Marijampolės šokis. Or
kestrą.

4. Grybai. Liaudies daina. 
Kvartetas pritariant orkestrai.

5. Dunojaus bangos. Orkest
rą.

6. Pasėjau žalią rūtą. Liau
dies, daina. Kvartetas. (

7. Našles, šokis. Orkestrą.
8. Kareivių maršas iš operos 

“Faust”, Gouribd, pritariant or
kestrai.

9. Makalai.
10. Vainikas. Lietuvių liau

dies melodijos, išpildo orkestrą.
11. “Gloria”. Mozart. Kvarte

tas pritariant orkestrai.
12. Lietuvių kvietkos. Val- 

cas. Orkestrą* O,? • ■ ■ *’
13. -—Tango, įBariJono solo pri

tariant orkestrąkp. .
14. Bajorai, šokis. Orkestrą.
Programas pasibaigs lygiai 6 

vai. vakare. cYra leidžiamas 
Jos. F. Budrikį Ihc., 3417 S. 
Halsted st. ’ Tel. feoul. 4705. •

400, Darbininkų Choras 
General j«. Motors 

Programe
400 dainininkų choras ir 

garsi Metropolitą solistė, Lotte 
Lehmann, rytoj dalyvaus Ge
neral Motors Simfonijos pro
grame, 9:00 vai. vakare 
(NBC). Koncertas bus pašvęs
tas Kalėdinei muzikai. Pro
gramas yrą sekamas:

I. (a) The First Nowell
- \ Traditional

' (b) Ądeste didelis
Oakeley-Portugal.

General Motors ChOrus
II; Averture, “Hanse! and Gretel” 

Humperdinck 
General Motors Symphony Orchestra 
HL " ‘(a). “II ėst doux. ii ėst įpon,” 

from “Herodiade* .
- - Massenet
(b) “None Būt the Lonely 

Heart” . Tschaikowsky
Lotte Lehmann .. '

IV. “Glory to God” ...........  Kessel
Geeneral Motors Chorus

“A Christmas Message”, W. S. 
Knudsen, Executive Vice 

Prešident, General Motors
V. Excerpts, > “Nutcracker” Suite

, - Tschaikowsky
(a) Darice of the Sugar Plum 
' Pairy
(b) Dance of the Reed Flutės 
6c) Chinese Dahcė
(d) Trepak -

General Motors Symphony -Orchestra 
“O, Divįne Reaeemer” Gounod 

' Lotte Lehmann 
“The Story of Christmas” 

. (a) Silent Night, Holy' Nitght
Gruber

(b) Good.KingWenceslas
; ■' ■ / ' Traditional

(c) Virgin’s Slinribėr Soiig /
(d) Adeste Fidelis

VI.

VII.

Dovanų Laimėjimas!
Visokios rūšies gyvi 

paukščiai I
Subatos Vakare, 

Gruodžio 21, 1935- 
pas p-nią

Štellą Malinauskas
LEAFY GROVE, 

Willow Springs, III....-..... ......... >

STŪDEBAKER- paskiausis 1982 
mažas 5 pasažieriu Sedan. Visai 
nauji tairai, saugus stiklai. Išro
do ir važiuoja kaip diena kai išėjo 
iš dirbtuves. Garantuoju, kad yra 
puikiam stovyj. Paaukausiu už 
$185. Atsakantiems žmonėms leng
vomis išlygomis.

3188 Clybourn Ava.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia ‘

REIKALINGA salesmanai degti
nės ir alaus. . Geriems pardavėjams 
darbas ant visados.

10611 So. Edbrooke Avė. ’

Išmainykit Seną 
Laikrodėlį ant 

Naujo
Mes turime didžiausi 
pasirinkimą Bulovą ir 
Elgin laikrodėlių. Tie 
laikrodėliai r y r a ge

riausios dovanos
< Kalėdoms. - ■■

J ■ .J .

JBJteSEiR.

4148 Archer Avenue

Buy gloves with whot 
it savęs

MBra reikalo moattl SOe ar. 
danrlan. kad'iMrtinM 
kolelę. I4ateM«e 
didelia tuoaa paralduoda w

Jt valo ir apaaufo daa-
Ua Be to rante eutanpi»t! 
f S knrluoa trallta aualptrk 

« plrtuaiiua: ar■ U kita 
Pharmaca) Oo '

LIŠTĖRINE
TOOTH PAŠTE

25c

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

\ • ■ . . . (.

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogiųs.

Leonas > Roofing Co.
t 8750 Wallace, Street

Tel, Boulevard 0250

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 8408
\ ■

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8. vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais ruc 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

ATIDARAU DELICATESSEN BIZNĮ 
3525 S; Halsted St.

Turėsiu visokių namų darbo skanu
mynų. Kilbasų, Vedarij, Sūrių. La
šinių, Lietuviškų Pyragų ir Duo- 

į nos; taipgi laikysiu visokių Žuvių.
šviežių,' Rūkytų ir Marinuotų. Ge
riausių Silkių ir Sležikų ir visokių 
prieskoniu — Konservu.

BANYS RUTKAUSKAS

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

This^delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK

Hidden in Velveeta’a richlv mild 
Cheddar Chvcse flavor are nealth- 
proteetive elemente of many foods.

It’s vonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandwiche«, in 
oooked dishca ... oftep!

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos —• Kuris gali visa farmu dar
bą dirbti — Darbas pastovus. Atsi
šaukite 1008 East 93rd St.

■ *» 'J i" ’• ' .

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
ris prie šortavimo skudurų. Ne- 
patyrusios brąšomos neatsišaukti. 
Ideąl Junk_Shop. 1505 Austįn Avė. 
..n .... nmiĮi Į n l i i h....—-

FumishedRooms .
RENDON garu apšildomas kam

barys pigiai prie flnažos šeimynos. 
M. D. Getz, 2635 W. 42 St.

ANT RENDOS kambarys labai 
gražus, apšildomas prie 2 žmonių, 
vyrui, tnergihai ar ženotai porai. 
Taipgi 4% kamabrių fiata. apšildo
ma ant 2 lubu. * -

7127 S. Washtenaw Avė.

For Rent
RENDON Tavern. Renda pigi — 

Kam reikia ir gali vartoti fikčerius. 
5 kambariai .užpakalyj.

4213 So. Campbell Avė.
■■ "■ i'

:—o—
RENDON pigiai išdirbtas per il

gus metus saliunas, su visais įtai
symais ir flatas, yra turkiška ir ru
siška pirtis. 3318 S. Morgan St.

Business Chances 
PaidAvimuiBiznial

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
gąsdino ‘ stotis ant didelio akelio, 
prie rodahzęs.

' 10758 So. Kedzie Avė.

THE BRTpGEPORT ROOFING CO
Ar justi stogas reikalauja patai

symo ? Pajaukite mus ;ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi dalome visokį blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Street 
Tel. VIGtory 4965.

COAL
_____AjĮ&Įyg__________

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS

Pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run ------ ---------  $5.75
Lump, Egg ar Nut ...........   6.00
Screenings ................ ........... . 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarai?

Tel. KEDZIE 8882.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

? Best Substitute for Pocahontas
Mine Run ...........     $5.75
Lump, Egg ’or Nut .................. 6.00
Screenings ............     4.75

Direct from the Mine. — 2 ton 
minimum.

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. Daus 
šilumos. Mažai pelenų. Teisinr 
gai nusvertos . Lump ar egg — 
$6.00;' Mine run — $5.75; Stoker - 
$4.75. -

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

t • - - .. .................................................................. .i—

Furniture & Fixtures 
S Rakandai-Itaisai

TAVERN bardavimui. Naujos 
mados irehgimai, South-West kam
pas 63-čios gatvės ir Kedzie. Par
duodu, nes turim kitą biznį.

A, • •,

; r' 3’. „>'"7'" ''■'"■'"v:..  į"y k-/j ’ >  

TAVERN ir Lunch Robm parda
vimui dėl nesutikimo partnerių. Ran
dasi tarp didelių dirbtuvių.

* 8729 So. Morgan ft.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč. Gerą vieta, senai išdirbta arba 
mainysiu ant ūkės. Box 367.

RENDON moderniškas tavern — 
pilnai įrengtas, 3 kambariai užpaka
lyj. Galima matyti po pietų. Atsi
šaukite 302 W, 51 St . -
_———,— ---- ------------------..
' BUČERNĖ ir groserne —- Seniai 
išdirbta vieta — Parsiduoda pigiai 
—' Apleidžiu miestą. Bok1 368, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St.

RENDON Tavem — Pilnai įreng- 
tus

2501 W. 39 St.

* PARSIDUODA tavern sti Light 
Lunch ant kampo, tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 
gelžkelių. 1701 So. Canal St.

,.  - - 7- —

PARDAVIMUI tavernas, išdirbta 
ir labai graži vieta. — nupirkę ne
sigailėsite. 4070 Archer Avė.

TAVERN rendon su gerais fikče- 
riais prie dideliu dirbtuvių. 4 kam
bariai. Renda pigi — arba .mainy
siu į bungalovv arba dviejų flatų 
namą. 4300 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564. '

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

Šįryt “Naujienų” Rytiniam 
žinių programe dainuos žymi 
chicagiečių dainininkė, p. Mar 
įria Schultz. Jį išpildys kelias 
gražias dainas.

Programas yra perduodmaas 
šeštadįenihis, taipgi kas antra
dienį ir ketvirtadienį iš stoties 
W.C.B.D., 1080 kilocycles, 9:30 
vai. ryto. Stotis yra 5,000 
wattų jėgos, tad programą ga
li gauti ir lietuviai, gyveną už 
kelių šimtų mylių nuo Chica- 
gos. > Jų Vedėjas yra Antanas 
Rypkevičius.

> ■

, ..... Dainuos Kubiečių,Kvar-kud.k.u;, 22; _ Ralb. . Adv

K. Gugis
i Nelaimingieji yra-Rrr-ir Mrs.
Edivard Hardt, 1902 W. 21st
Street. ' pastankomis ųytoj nedėldienį,

Progresą Furniture Company

Reger 
j 

Oakeley-Portugal

\\ «nly ontt iavtl 
: speonful to • tiip of sift«<l 

flourformost r«cip<it*

llffftBAKING 
IIWP0WDER 

SamėprieeMday 
as45yeąrsago
25 ouncės for 254 

wd«r
ip«cia!ht« ,whs malta iMtMnf būt 
baltina powdar—undar tuparviiion 
of aapart chamilt* nailonai ■■ 

,,, /■,. , yputąlton, ----  BB '
M1LLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED B Y OUR GOVERNMĘHT

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

IŠPARDUODAME BAHU FIKČE
RIUS. visokio didžio su Coil Baksai? 
ir sinkom. Taipgi Štarų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 1

1900 S. State St. CALumt 5269

PARDAVIMUI Tavern. Priežas
tis du bizniai. Reikia mokėti tik 
už įrengimą. KreipkitėsBox 369. 
1739 S. Halsted St. Naujienos .
..■■■■.— ■Į..- .. III I ■ ................ ...... —II..... ■ II ,

, Fatrns for Sale
Ūkiai Pardavimui

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise

- and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! į ,

AUKščIĄUSI CASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storų 
fikčerius. Pašaukit HAYmarket 8827

Miscellaneous for Sale 
i’ {vairus Pardavimai

PARSIDUODA $100 kreditas ant 
naujų karų Ford, parduosiu pigiai, 
atsišaukite Frank Wrona, 2336 
zCortez.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

O—
IEŠKAU darbo prieinamų, tei

singas, ‘ netinginis ir negirtuoklis 
žmogus, 50 metų, pavienis. Dirbsiu 
už pragyvenimą ir mažą atlyginimą, 
suprantu visokį darbą, pointerio, .kar- 
penderio ir janitariaus. * Atsišaukite 
greitai '

Box 370 
į Naujienas

1739 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA 70 akerių far- 
jna — 60 mylių nuo Chicagos — 
Gera žemė — Netoli Michigan eže
ro. Adresuokite Naujienos BoX 862.

......................... i ... . ...... Į. ................ —
REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
. - J Išaiina.iĮi<> Namai, ir _ _ _

T E M Y K I T
Kas turite nuosavybe, namą. ūke. 

lota, dideli ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
na. morgičius, rendą ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinant pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius, vekselius 
(uotas), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius. /

Maindta ir tokius' namus, ukius. 
automobilius, lotus, kurių morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dalį 
reikia munokėtį.

Turime apdraudos dėpartmenta.
j;nąmon:> co.

Lietuvių Jstaiga nuo 1919 • 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chitago. I1L U, S. A.

afcaiii.nl



