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Dar viena unija 
atsidūrė teisme

GRYŽO CHICAGON LIETUVOS ŽINIOS Lakūnas James-Janušau
:j susidarė Lietuvos 
Latvijos derybų 

sunkumai
skas jau Chicagoje

Ir prieš muzikantu 
unijos viršininkus 
prašo injuctiono

Sako, buk Petrillo buvęs išvog
tas ir $100,000 išpirkimas li
ko išmokėtas iš unijos iždo

CHICAGO.— Du* muzikantų 
unijos nariai, Frank Rizzo ir 
Nicholas Belcaster, užvedė by
lų prieš unijos viršininkus, rei
kalaudami prieš juos injunc- 
tiono, kad jie negalėtų priimi
nėti ir išmokėti narių duokles, 
taipjau reikalauja, kad jie atsi
skaitytų ir kad unijai birtų pa
skirtas receiveris, kuris tvar
kytų organizacijos reikalus lai
ke teismo tyrinėjimo.

Jie taipjau prašo teismą iš
tirti gandus, kad š. m. birž. 19 
unijos prezidentas James C. 
Petrillo, buvęs išvogtas iš nak
tinio kliubo ir už paliuosavimą 
buvo sumokėta $100,000 išpir
kimo. Išpirkimas buvęs sumo
kėtas iš unijos iždo.

Be to kaltinama, kad Petrillo 
įsigavo į unijos viršininkus per

smurtą ir tomis priemonėmis 
tik ir pasilaiko savo vietoj, 
nes jo veikimas unijos nariams 
esąs žalingas.

Esą pernai gruodžio 16 d., 
susirinkime jis pareiškęs, kad 
kadangi jis yra visiems žino
mas ir einą gandų, kad jis yra 
turtingas, tai galj jį išvogti, tai, 
girdi, gal unijos nariai nesi
priešinsią jei jo išpirkimas bu<- 
tų sumokėtas iš unijos iždo.

Vėliau tikrai paėjo gandai, 
kad jis buvęs, išvogtas ir kad 
išpirkimas sumokėtas iš unijos 
iždo.

Taipjau kaltinama, kad $40,- 
000 šelpimo fondas yra naudo
jamas rėmimui Petrillo, nes 
tiek tie nariai gauna iš to fon
do paskolas, kurie pasižada 
remti ir balsuoti už Petrillo.

Toliau kaltinama, kad jis iš
aukštinęs savo svarbumą unijai 
ir išpūtęs fiktyvį jam pavojų. 
Delei to jis samdosi unijos pi
nigais penkis sargus, kurių ke
turi yra jo paties šeimynos na
riai.

Petrillo prezidentauja unijai 
jau 11 metų.

Petrillo visų kaltinimų užsi
gina kaltintojus vadina pamišė- 

Į liais.

Žsimojimai pradėti platesnius 
prekybinius santykius susiau
rinami

KAUNAS.—Pradžioje derybų 
uvo numatoma Lietuvos Lat- 
ijos prekyba gerokai išlpėsti, 
įčiau derybų metu atsirado 
liūtys, paeinančios iš kiekvie- 
os valstybės atskirų interesų, 
ei Latvija butų gavusi teisę 
nportifoti Lietuvon stambes- 
ių savo pramonės gaminių, tai 
utų plačiau atidarius rinką 
sietuvos arkliams ir kai ku- 
iems žem. ūkio produktams.

Gryžo į Chicago vakar po sėkmingo marš 
rato rytinėse valstijose

CHICAGO, III., gruodžio 1.— 
Vakar vakare Chicagon grįžo 
lakūnas Juozas R. James-Janu- 
šauskas, atskrisdamas iš Det- 
roit, Mich., po ilgo, n iri) spalių 
14 d., užtrukusio maršruto po 
rytines lietuvių kolonijas.

Su paskutine Aviacijos Die
na Clcevland, Ohio, lapkričio 30 
d., lakūnas, kuris sekančiais 
metais skris iš Amerikos į Lie
tuvą, nuvyko į Detroitą apžiū
rėti aeroplaną, kuris norima

Lietuva suinteresuota mažo-1 parduoti ir kuris tinka tokiam 
pasienio susisiekimo prekyba, tranzatlantiniam žygiui, kokį 

iria pasinaudotų šiaurės Lie|jis planuoja, 
vos pasienio 
impensatą už 
i, Latviai be 
tuti Lietuvoj 
os gaminiams, ypač kalio 
ras. Kadangi Lietuvoj yra 
įstatytas kaliošų fabrikas, ta: 
etuva šio Latvių reikalavimo

lakūno Ja- 
eina ir Uti- 
Barre, Pa.,

Lakūnas Juozas R. James-Janusauskas, kuris vakar vakare 
gryžo Chicagon po ilgo ir pasekmingo maršruto po Amerikos 

lietuvių kolonijas rytuose.
Vėl mirties nuos
prendis Scottsboro 

negrų byloje

Valdžia peržiūrė
sianti didžiųjų pie

ninių knygas
DECATUR, Ala., gr. 1. — 

Heywood Patterson, vienas iš 
septynių negrų, kurie buvo 
kaltinami išgėdinę dvi baltas 
merginas ties Scottsboro, Ala., 
trečiu kartu tapo nuteista? 
mirčiai.

Pirmiausiai visi septyni neg
rai jaunuoliai, kurie tavorinia- 
me vagone buk išgėdinę dvi 
merginas buvo nuteisti mirčiai. 
Byla ilgainiui atsidūrė šalies 
paugščiausiame teisme, kuris 
pripažino, kad bylos nagrinėji
mas nebuvo bešališkas ir todėl 
įsakė padaryti naują bylos na
grinėjimą.

Po to buvo teisiamas vien 
tiktai Heywood Patterson. Ir 
nors viena merginų prisipažino, 
kad niekas jų neišgėdino ir 
kad jos sugalvojusios tą kalti
nimą tik tikslu, kad jų niekas 
nekaltintų kaipo valkatas, vis- 
tiek negras buvo rastas kal
tas ir vėl tapo pasmerktas mir
čiai. ,

TeČiaus tapo išgautas naujas 
bylos nagrinėjimas. Ir tretį 
kartą jury rado jį kaltą ir pa
smerkė mirčiai.

Išpradžių juos gynė pačios 
negrų draugijos. Paskiri prie 
jų gynimo prisidėjo komunistai 
ir negrų draugijos, nesutikda- 
mos su komunistų gynimo 
taktika, kuri tik dar labiau 
klampino negrus, nuo jų gyni 
mo atsisakė.

CHICAGO.—Agrikultūros de
partamento pienoi kainų tyri
nėjimo koipisija įsakė nuodug
niai peržiūrėti keturių didžių
jų pieninių knygas, kad nusta
tyti jų pelną, pieno savikainą 
ir už kiek jos galėtų pieną par
davinėti.

Tyrimo komisijai liudijo ke
lios nepriklausomos pieno kom
panijos, kurios pardavinėja pie
ną po 7c. už kvortą ir pristato 
jį į namus. Jas parodė, kad 
mokėdamos už pieną farme- 
riams tą pačią kainą, ką ir 
pieno trustas, tiek pat rūpes
tingai pieną prižiūrėdamos, jos 
turi didelį pelną pristatydamos 
pieną po 7c. Jos prisipažino, kad 
pieną galėtų pardavinėti dar 
pigiau ir vistiek turėtų užtek
tinai pelno. Viena tokių fir
mų prasidėjo tik prieš 3 su* 
viršum metus su $10,000 ka
pitalu, o dabar kapitalas siekia 
$100,000 ir jis visas susidarė 
tiktai iš pelno. Jos metinis 
pelnas siekia kelios dešimt tū
kstančių dolerių.

Kitos neprikalusomos pieni
nės pieną pardavinėja tiktai 
sankrovoms ir nors jos parduo
da dar pigiau, vistiek turi už
tektinai pelno.

O tufo tarpu trusto pieninės 
ima po 11c ir tai sakosi, kad jos 
dar permažai uždirbančios.

17 žmoniųžuvo.. 150 
pasigendama juros

audroje
ISTANgUL, Till'kijoj/gi'. 1. 

Gautomis žiniomis, 17 žmonių 
prigėrė, 150 žmonių pasigeądh- 
ma po audros Samsun mieste, 
kuri perėjo visu Juodųjų jurų 
pakraščiu. Vien Samsone aud- 
dra pridarė $225,000 nuostolių. 
Daug 
dalis 
žvejų

Chicagiečio Touhy 
gangsteris pasi
korė kalėjime

< |ST PĄUL,£-Minn., gr. T

namų sugriauta, didelė 
miesto užlieta ir daug 
laivų paskandinta.

Gal nustatys kodek
sus telefono ir aliu- 

mino industrijai

WASHINGTON, gr. 1. — 
Johnson paskelbė, kad jis gal
būt nustatys vien darbo kodek
sus Am. Telephone & Telegraph 
Co. ir aliumino trustui. Tele
fonų komp. sakosi neturinti 
konkurentų, o aliumino , trus
tas atsisako priimti prekybos 
kodeksą. Todėl galbūt teks pa
sitenkinti vien darbo sąlygų 
kodeksais.

Viešųjų darbų fon
das baigia išsisemti

duVietos kalėjime susirišęs 
kaklaraiščiu pasikorė garsio
sios Chicagos Touhy gangsterių 
•šaikos narys Willie Sharkey, 
kuris tik kelios dienos, atgal 
kartu su kitais trimis šaikos 
nariais liko išteisintas dėl iš
vogimo bravarninko Karam. 
Bet tuo jų byla nesibaigė, nes 
jie turėjo būti pargabenti i 
Chicago ir teisiami už John 
Factor išvogimą.

'Sharkey yra pirmas žymus 
gangsteris, kuris pats nusižu
dė. Kriminalį gyvenimą jis 
pradėjo jaunas—plėšimais, už 
ką yra sėdėjęs kalėjime ir ten 
išėjęs kriminalisto “mokslus”. 
Paskui jis turėjo kelias slaptas 
karčiamas. Ir keista tai, kad 
visi jo partneriai biznyje liko 
nušauti. Paskui užsiėmė but- 
legeriavimu, susikirto su Ca- 
pone, nujovė dar porą žmonių 
ir kada pasidarė tikrai A “karš
ta”, prisidėjo prie Touhy šai
kos, kuri valdė šiaurvakarinę 
meisto dalį.

Spėjama, kad jis bijodamas 
bausmės, o nebegalėdamas gin
tis ginklu, išėjo iš proto ir pa
sikorė. Jau bylą nagrinėjant 
jis rodė aiškius pamišimo ženk
lus.

ruožas. Kaip .. .. . . Vėl chicagiečių tarpepasienio preky- „ .t ... Pasilsėjęs namuose iki pirko kita norėjo ,. . . T x ‘. . madiemo, lakūnas Janušauskasrinką savo gu- ... .v . . ..
vnaė kalio. Vel grlZ l tarp^ Savo ch><»«»e- 

čių draugų, kurie remia ir dir- 
Jba jo skridimo—Amerikos Lie

tuvių Tranzatlantinio Skridimo o Sąjungos valdyba ir jos nariai 
—ir mesis prie tolimesnio pi- 

Del to Latvių ministerių ka- nigų sukėlimo darbo.
binetas nutarė derėtis su Lie Lakūnas grįžo Chicagon ne- 
tu‘/a daug siauresnėje plotmė- ]yg to herojaus rolėje, kuris 
j e, negu buvo numatyta. p0 triumfalio maršo per kelio- 

Latviai buvo numatę pada-P*ką kolonijų, grįžta namo, ne 
ryti su Lietuva apyvartą už ^ad atsigulti ant laurų, bet dar 
2,5 mil. latų, o dabar reliatyvią su didesniu smarkumu, kurį tas 
su Lietuva užsienio prekybos mar^° pasisekimas jam prida- 
apyvartą Latviai sumažina iki v®» darbą toliau.
1, mil. latų. Kartu? Latviai vi- Ir pasižymėjo lakūno Janti- 
siškai susiaurina pasienio pre- šausko Aviacijos Dienos visose 
kybą. kolonijose dideliu pasisekimu.

Nežiūrint atmosferinių sąlygų, 
Kartu susidaro didelių sun-hįį^^ sniego, ledų, smarkaus 

kūmų, priimti n PrivihgijuotųLjaurjnjo vgj0> tukstančiai lie- 
Prekių sąrašus abiems valsty-1 tuvįų įvairiose vietose lankėsi 

į parengimus jo skridimo nau
dai, aukavo pinigus, važiavo su 
juo į padanges, kad skridimui 
įvykus, jie turėtų tą brangtin- 
tiną atmintį, kad “štai, ir aš 
su juo skridau”.

Lietuviai kolonijose parode 
entuziazmą skridimui, kurio 
ikišiol nei vienas musų tautos 
darbas nesusilaukė. Galima su
prasti, kad tas entuziazmas 
yra dalinai rezultatas pagarbos, 
skausmo jausmo, kurį paliko du 
drąsus lakūnai, paguldę galvas 
Vokietijoje, bet jis įvykins šį 
antrą skridimą, kuris ir žuvu
sius drąsuolius atatinkamai pa
gerbs ir nugalės Atlantiką, su- 
rišdamas naują musų lietuvių 
amerikiečių tėvynę su senuo-

silaukti vizito nuo 
nuSausko. Į darbą 
ca, N. Y., Wilkes 
Omaha, Nebr., Albany, N. Y.,
Westville, III., ir daugelis kitų 
kolonijų, kurių darbuotojai su
sižinojo su ALTASS centru ir 
jau‘varo darbą priekin.

Kiek maršrutas lakūno davė 
pelno, ikišiol galutinai nežinia, 
nes kai kurios kolonijos dar ne
spėjo pagaminti atskaitos, bet 
jau žinoma, kad sukeltos su
mos gerokai padidins skridimo 
fondą, kuris turi būti sukeltas 
iki sekančio pavasario pabaigos.

O chicagiečiai, tuo tarpu, vėl 
turėdami lakūną Janušauską 
pas save, atkreipia atydą į Nau
jų Metų Sukaktuvių Aviacijos 
Bankietą, kuris yra rengiamas 
Naujų Metų išvakarėse Ashland 
Auditorium, kad ten lietuviai 
galėtų sutikti su lakunu tuos 
metus, kuriuos jis rengiasi į- 
amžinti lietuvių istorijoje drą- 
silu žygiu, kurį ne kiekvienas 
iš musų gali, ir kurį ne kiek
vienas ,iš musų drįstų atlikti.

Laimėjo teisėjo vie
tą balsų perskaityme

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

Veikiausia lietus ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 
4:19. t ‘

Estija vėl nemokės 
skolos 
____________________ >

TALINAS, Estijoj, gr. 1. — 
Estijos valdžia pranešė Wash- 
ingtonui, kad ji ir gruodžio 15 
d. negalės užsimokėti savo 
skolos Jungt. Valstijoms. Es
tiją nemokėjo savo skolos ir 
pernai, ir šią vasarą.

..........

CRANSTON, R. I., gr. 1.— 
Mrs. J. Pappa, 61 m., užsprin
go iki mirties valgydama dė
kos dienos pietus, 

■''.i'' . “ '*.-<.4 ■ it- ’» ' > -..‘i > aaj’ -J

WASHINGTON, 1. 30. —$3.- 
800,000,000 viešųjų darbų fon
das jau baigia išsisemti. Pas 
prezidentą, kuris vieši Warm 
Springs, Ga., * apsilankė vidaus 
reikalų sekretorius Ickes, su 
kuriuto prezidentas peržiurėjo 
visus viešųjų darbų projektus. 
Prezidentas tuos paskirimus 
patvirtino ir paskelbė, kad kon
gresui susirinkus, jis pareika
laus paskirti dar daugiau pini
gų viešiems darbams, kad tais 
viešais darbais sumažinti visoj 
Šalyj nedarbą. Ikišiol viešieji 
darbai nesumažino nedarbo, ka
dangi jie dar nėra kaip reikiant 
išsivystę.

Litvinov Italijoj
NEAPOLIS, gr. l. — Rytoj 

ryte sovietų užsienio reikalų 
komisaras Maksim Litvinov at
plauks į Italiją ir tuoj aus iš
vyks į Rymą pasimatyti šu 
Mussolini.

Iš Italijos Litvinov važiubs 
j Berlyną, o iš ten jau į Mask
vą.

bėms priimtinus.
Ilgai užsitęsė valiutų varžy

mas ir licencijų reikalai, dei 
kurių taip pat dar neprieita 
jokio susitarimo nors pavyko 
ir daug kas išsiaiškinti.

Tokios yra privatiškos 
iš šaltinių, kurie artimi 
boms.

Vienas prigėrė, o 
išrengė

žinios 
dery-

kitą

apsk.

CHICAGO.—Teisėjas Samu- 
ęl Heller perskaitant pereitais 
rinkimais paduotus balsus lai
mėjo municipalio teisėjo vietą. 
Rinkimuose laimėjo jo oponen
tas Hatsen, bet Heller parei
kalavo naujo balsų skaitymo ir 
tas naujas skaitymas davė vi
sai kitokias pasekmes.

Skaitant balsus pasirodė tiek 
suktybių, kad keli rinkimų vir
šininkai atsidūrė kalėjime, ar 
turėjo užsimokėti piniginę pa
baudą, daugelis gi viršininkų 
dar laukia teismo. Ir vakar dėl 
tų suktybių liko nuteistos ka
lėjimai! trys moterys.

BETYGALA, Raseinių
—Neseniai pilietis M. Mackevi
čius įkrito į šulinį ir prigėrė. 
Spėjama, kad į šulinį įkrito 
apmirdamas nuomariu.

Lapkričio 1 d. naktį grįštantį 
iš Mackevičiaus laidotuvių vie-. . 
na apylinkės gyventoją kelyje 3“ V* 
nepažjstami du asmenys nuvilko I Detroite Pittsburghe Scran- 
ir nuavė,—žmogelis namo grį- įone' lnK one’„ Bostone, 
žo basas ir tik baltiniais apsi- La,w,rence’ Connecticut
vilkcg valstijoje, Philadelphijoje ir

paskiausiai Cleveland, Ohio j 
įvykusios Aviacijos Dienos bei 
prakalbos davė grąžaus pelno 
į ALTASS fondą antro skridi
mo naudai, bet tuo tos koloni
jos neužbaigė darbą. Jos tęs 
ir toliau, pasiryžusios sukelti 
kiro daugiausiai pinigų skridi
mui ir tos Aviacijos dienos te
buvo pradžia, pirmas užsimo
jimas, žmonių pulso atjautimas.

Bet darbą varys nevien tos 
kolonijos, kurios turėjo laimę 
surengti aviacijos dienas ir su- mus”.

Kanada plaka bankų 
plėšikus *

VANCOUVER, B. C., gr. 1. 
—Trys žmonės, kurie pasipa
žino apiplėšę Montreal banko 
skyrių, liko nuteisti 5—7 me
tams kalėjiman ir dar įkirsti 
po 10 rykščių.

Žudosi gangsteriai
DETROIT, Mich., gr. 1. —- 

šią savaitę savitarpiniame gan
gsterių kare Detroite ir jo 
apielinkėse liko užmušti jau ke
turi gangsteriai.

27 medžiotojai žuvo 
dviejose valstijose

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

WASHINGTON, gr. 1. —Loft, 
Ine., saldainių sankrovos atga
vo savo Molinąjį Arą, prisiža- 
dėdamos toliau tikrai pildyti 
kodekąą> -1

ST. IGNACE, Mich., gr. 1.— 
Michigan valstijoje laike vakar 
užsibaigusio briedžių medžioji
mo sezono žuvo 14 medžiotojų. 
8 jų patys nusišovė ar buvo 
kitų per klaidą nušauti, visi 
kiti gi žuvo nelaimėse automo
biliais, ar mirė dėl nuovargio. 
Pernai žuvo 8 medžiotojai.

13 Žuvo Maine valstijoje
PORTLAND, Me„ gr. 1. — 

Vakar užsibaigęs medžiojimo 
sezonas pasiėmė 13 gyvasčių— 
dvi daugiau, negu pareitas se
zonas. 

__
WASHINGTON, gr. 1. -Auk

so (kaina šiandie liko pakelta— 
8c—iki $84.01 už unciją.

■: '■? ■:" z

TABOR, S. D., gr. 1.—Tur
būt įsitikinę apie beviltingu- 
mą jų meilės, Joe Klocek, 45 
m., vedęs, tėvas siftiaus ir ne
pažystama moteris apie 35 m. 
amžiaus, nusitroškino dujomis 
automobiliuje jo ūkyje. Palik
tame raštelyje Klocek sa
ko: “Palaidokit mus kartu. Del 
Dievo meilės, neperskirkite

KALĖDOS JAU ČIA PAT
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos!
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vaL po pietų.

INAUJIENOS
1739 SO. HALSTBD ST.

*•* - ........... V ' '

TeL ('ana! R50I



BOSTONO AVIACIJOS DIENA

us.

PRAGROS
Liuosybė, — Bro-

Dėl platetnių informacijų rašykite į vietinį agentą arba

27.25

Cieveland, Ohio

5#

18.48

jo 
ti 
jo

rūpėjo tiktai 
kuriai pasiek- 
žmonių krau-

čia buvo 
pastangos 

parengi-

5.00
40.85
20.00
25.00

94.00
85.00

T

Į ABI PUSI, NEW 
YORKAS-K AUNAS, 

TREČIA KLASE

ius ir 
inui $109.50

$20.00 vertės, nauji Midget 
Radios po...... $g

Napoleonas, ap- 
pasisekimais, vė- 
andai prispaustų- 
jo žvaigždė pra- 

— ir galop visai už-

$90.00 vertes, naujausios 
mados, 8 tiubu Zenith Ra-

.... .... ’49.75

$30.00 vertės, nauji 5-kių 
tiubų Radios $«g JĮ AIJ 
PO ..................... I

1934 metų mados Crosley

.... ... '21.00
1931 metų mados Philco

1 22.50

)

F'' ii Wi

Lietuvon Vikingu Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

(Tęsinys)
Senovės atsiminimai

T

Taigi, taigi tai čia Vilkaviš
kio kurijos sode augštų topo
lių ir liepų tarpe Napoleonas 
ir jo garsieji maršalai Murat, 
Ney, Kleber ir kiti andai vaikš
čiojo, gyveno ir prirengė visą 
karo eigą prieš Rusiją.

Tai vis nekurie mano jau
nystes knygų draugai. Kiek 
naktų teko man nemiegoti. 
Kiek žibalo išdeginti jų žygius 
ir darbia bestudijuojant ir tai 
beveik tik tam, kad vėliau už
miršti. Bet, reikalui priėjus, 
dalykai kaip tai prisimena.

Tiesa, kartą franeuzų kliu-

NBA

WC DO OUR PART

FURNITURE CO 
KRAUTUVĖ 

Siūlo Naujausius

RADIOS

Už mažiausią kainą 
Mieste!

1934 metų madoj, kombi
nacijos radio su gramafonu

38.50
Kitokie radios, desėtkai iš 
kur pasirinkti, kaina nuo

9.00 ” 175
Lengvus išmokėjimai.

Didele nuolaida ui seną 
Radio.

Pirkite dabar ir taupykite 
Didžiausių vertybių krau

tuvėse.

3222-24-26 South 
Halsted Street 

Chieago, III.
Kaledinskas, J, Ropjanag^ 

Vedėjai.

Duodame * gražius Lietuviš
kus radio programos kas 
sekmadienj 11-tą valandą 
prieš pietus iš stotįes W. 
G. E. S., 1360 kilocycles.

NAUJIENOS, Chieago, DL i, gruod. 2, 1933

venimą dariau iš amerikonų.’ro nusiaus tėvo ir dar su ge- ti jums kun. Butkevižiaus me-Jungos nariais. Jų tarpe randa- 
Praradau ją, kada pradėjau gy- ru bizonu. Kažin, gri *tada ir muarus iš Napoleono metų Vii- T *’-*
venti iš lietuvių. Na, tegu ją pasitaisysime? ‘ 1 !-
bala! Tai yra ne lietuvius, bet j Kaip matau, prirašiau dau 
tą žemę.

Jei neklystu, Suvalkija taip- ’ grįžti Vilkaviškin; kad paduo- 
gi tvarkosi Napoleono kodek-— - -- ,

Prancūzas su.

giau nei tikėjau1. Prisieis ve!
be Chicagoje teko man prisi
minti Napoleoną su vienu frau -' 
euzu besiginčijant, i________
stengėsi mane pertikrinti, kai | Tai tiek jums apie tą slebė- 
Napoleonas — tai Franci jos! finą meteorišką italą Buona-
apoteoza. Aš vėl bandžiau jam 
įrodyti, kad Napoleonas, mano 
nuomone, buvo gabus itališkas 
praščiokas, geras Macchiavelio 
pasekėjas. Jam 

tuščia garbė, 
jisai praliejo 
upių upes. .

Dabar čia man plunksną be- 
graužiant tenka vėl prisiminti 
Napoleoną, šiandien “Padėka- 
vonės Diena”. Gausiai papieta
vau net du sykiu. -Tikrai1 lie
tuviškai. Tai bloga ne tik svei
katai, bet ypatingai protui — 
mąstymui. Priegtam jau vely 
vas laikas. Vieni vargai. Todėl 
apie tą garsų korsikietį pakal
bėsime trumpai. O kad šešta
dienio straipsnį kuo nors už
pildžius, tai paduosiu jums tru
putį iš kun. Butkevičiaus už
rašų bei memuarų, kuris Na
poleono laikais buvo Vilkaviš
kyje.

Napoleonas
Napoleonui gerai sekėsi, kol 

jisai ii* jo kariuomenė žengė 
į kitus kraštus su revoliucijos 
obalsiu 
lybė — ir Lygybė”.

Visokie patepti, bet kitaip 
visai sutepti, valdonai, karaliai 
ir karaliukai prieš jį pakris* 
davo ir švaistėsi lyg ir kėgliai 
nuo kamuolio, paleisto gero lo-. 
šėjo.
“ Koks storžieviškas ir nener- 
viškas palyginimas. Visgi nors 
sportiškas, šiandien nėra lai
ko mąstyti. Skubėk ir rašyk, 
kas tiktai galvon ateina.

Bet kada 
svaigęs savo 
liau tapo tų 
jų spaudėju, 
dėjo temti 
geso šv. Helenos saloje.

Apie Napėleoną parašyta 
daug, labai daug didelių storų 
knygų. Vienos jų jį giria, ki
tos peikia. Iš tų visų knygų 
apie jį štai kokią galima pada
ryti išvadą.

Napoleono butą gero lošėjo 
— artisto. Jisai mokėjo gerai 
ir sklandžiai žaisti. Geras ar
tistas sugeba patraukti’ minią. 
Minia nemąsto — gyvena upu- 
jausmais. Minia gero artisto 
rankose — tai lyg ir molio ga
balas. Užkrėsk kuo nors, išju
dink, o paskui tai lipink iš jos 
beveik ką -tiktai nori, štai ko
dėl tokie savotiški artistai, kaip 
Leninas, Mussolini, Hitleris ir 
kiti turi pasisekimą. Visai ne
nuostabu todėl, kad Napoleono 
kareiviai, ypatingai jo mylimo
ji gvardija, taip noriai už 
guldydavo savo galvas.

“Du grenadierai”
Geriausią, trumpiausią 

vaizdingiausią Napoleono bio
grafiją mums dayė ir apdai
navo du vokiečiai, kurie gyve
no jo laikais. Tai mano mėga- 
mas poetas Heine ir kompozi
torius Schumann.

Tą dainą, manau, ir jus jau 
ne kartą girdėjote. Ją mėgsta 
dainuoti visokie baritonai ir 
basai, kuriuose dar liko šiek 
tiek vyriškumo. Kitaip iš tos 
dainos tai išeina tiktai Napo
leono biografijos parodija. 'Dai
nininkas čia privalo būti tikras 
gvardininkas.

Ta daina vadinasi: — “Du 
Grenadierai”.

Napoleono, tiesų kodeksas
Vienas Napoleono geresnių 

darbų, tai jo tiesų kodeksas. 
Tas kodeksas prasiplatino be
veik ne tik visoj Europoj, bet 
dar ir šiandjen gyvudja Lpui- 
sianos valstijoje, .kurią Napo
leonas labai pigiai pardavė Suv. 
Amerikos Valstijoms.

Teko ir man‘su tuofc kodek 
su susipažinti. Louisianoje tiv 
tėjau nemažai žemės, kada gyi

ji

ir

Franci jos impera'to-partą 
rių Napoleoną.

Karalienė svečiuose pas 
t lietuvius
Beje, prie progos pravartu 

bus čia paminėti keletą žingei
džių dalykėlių, kuriuos man 
šiandien t. y. “Padėkavonės 
Dienoje”, pasakojo p-nia Brad- 
chulienė mums kalakuto kau
lus begrau'žiant. P-nia Brad- 
chulienė paeina iš Klaipėdos 
krašto ir yra žinomo advokato 
ir veikėjo p-no Bradchulio pa
ti.

Napoleonui Prūsiją užėmus, 
kuri tuomet buvo nepalygina
mai lietuviškesne nei. šiandien, 
prusai privalėjo tarnauti Napo
leono gvardijoje. Taigi jo gvar
dijoje buvo daug ir lietuvių. 
Nieko stebėtino, kad jam taip 
sekėsi.

Prūsijos karalienė, graži jau
na Luize, slapstėsi nuo Napo
leono ir gavo sau gerą prie
glaudą pas lietuvninkus Klai
pėdoje.

Jinai tenai net dalyvavo p- 
nios Bradchulienės promotinos 
vestuyių iškilmėse — bažny
čioje ir namuose.

Lietuviai jai suteikė • daug 
dovanų. Už tai vokiečiai dar 
smarkiau pradėjo germanizuoti 
tuos geraširdžius lietuvninkus.

Lietuviai — nordikai
Kad lietuviai yra nordikai, 

tai aš tą paslaptį jau seniai 
žinojau. Nors ir gerokai su
maišyti su slavais ir visokiais 
kitais perėjūnais, bet tai ne
svarbu. šiandien, taip sakant, 
tyro plauko bei krauju tautų 
beveik nėra. Didžiausias" miši
nys, tai šiaurės vokiečiai.

- M 4
Bet štai ką man pasakojo 

p-nia Bradchulienė. Ot, jums 
ir vėliausia naujiena!

Hitleris pripažino lietuvius 
lygiai kaip ir vokiečius tyrais 
nordikais! Taigi dabar vokie
čiai galės jau drąsiai ir liue
sai vestis lietuvaites, o lietu
vaitės vokiečius. Ar tai negra
žu?

Beveik lygiai kaip ir Ame
rikoje, kur lietuvaitės sau 
liuosai jokiais biologiškais eu- 
geniškais bei tautiškais klau
simais nevaržomos, renka sau 
meilužius ir vyrus tarpe italų, 
slavokų, airių, paliokų, žydu, 
chiniečių, net ir juodukų. Ypač 
už tuos paskutinius, tai Hitle
ris duotų velnių. Tas pąt čia 
Amerikoje ir su vyrais. Saky
sime, man nepatinka šaltas lie
tuvaičių temperamentas. Pas
kutiniais laikais aš pradėjau 
kodėl tai domėtis airiutėmis.

Taigi už tokį Hitlerio lietu
viams prielankumą:
mal Heil and zvvanzig Hoch!”

Juokai, kaip juokai, bet šian
dien kalakutą suvalgęs galiu 
dar pridėti ot štai ką:

“Po šimts kalakutų!” — Vi
si tuos lietuvius išnauduodavo 
ir išnauduoja lyg ir kokią tai 
paprastą tešlą — ir franeuzai, 
ir vokiečiai, ir lenkai, ir rusai, 
ir galop, žydai. Bolševikijoj 
šiandien pergalę paėmė ir vėl 
žydai. Prezidentą Kalininą val
do Stalinas, o Staliną draugas 
Kaganovič. Rusai tai vadina 
“židovškoje . peresilije”. Aš pa
vadinčiau “evrejškoje”.

Taigi svetimiems lietuviai 
tarnauja ištikimai ir stropiai, 
lyg ir geri suniukai, o tarpu
savyje tai vis pešasi, mušasi, 
skajdo&i į visokias partijas, 
partijSles, klikas* ir velniai ži
no dar ką.

Taip, nors ir maža musų že
melė, bet vienybės ir sumanu
mo mumyse kaįp nebuvo, taip 
i|* nėra. Ištikimai tarnauti mes 
rildkame tik svetimiems.

IštįUlo, kafl alums Teikia ge-

“Drei

kariškyje,
Po plynių, jau trečia ryto. 

Labanaktis!
(Bus daugiau)

Bostono Aviacijos diena įvy
ko lapkr. 19 d. ir iŠ visais at
žvilgiais, galima pasakyti, mu- 
siBėkė — ir finansiniai ir mo
raliai, Nežiūrint, kad tam tik
ros rųšies aspienys tą darbą 
sabotažavo, ne ’tik kad patys 
nerėmė, bet dėjo pastangas, 
kad darbą ir agitaciją sutruk
dyti, vienok imant domėn lai
ko vėlumą <ne tik šalta, bet 
ir dienos dabar trumpos), mtM 
nom, kad Bostonas neatsiliks" 
nuo kitų, aviacijos dienas tu
rėjusių, lietuvių kolonijų.

Dienos daviniai skaitlinės yra 
sekami r

Aeroplane pavažinėta viso 98 
suaugę ir 44 mažamečiai. Ja- 
nušauskas-James savo lėktuvo 
negalėjo vartoti, nes atdaras, 
o oras pasitaikė šaltas, todėl 
turėjo samdyti uždarytą, o ka
dangi diena trumpa '(važiuoti 
galėjo tik nuo 1 iki 4:80 po 
piet), tai jam gelbėjo kitas la
kūnas, kuriam taipgi reikėjo 
diktokai atlyginti, kaip pama 
tysite iš atskaitos’. Todėl visos 
susibėgusios aplinkybės, buvo 
nelabai palankios, ir vietinis 
komitetas nesitikėjo tokių gerų 
pasekmių, kokias dabar galime 
visuomenei pranešti. Finansi
niai daviniai yra tokie:
Gauta už lakstymą .... $240.00 
Sukolektuota nuo asme

nų ir automobilių 
prie vartų ... 122.25

Naujų narių mokestys 
(32 po $2.09 ir 6 po 
$5.00) ..... .

Vakarienės bilietai .... 
Pelnas nuo'parduotų sal

dainių ...J,......

Viso įplaukų $568.50
Užmokėta už or 

svetimam 1
Komisas svetimtaučiui 

lakstymo biliętų par
davėjui ........

Vietiniam lietuviui lakū
nui “ant gesįo” ....

Vakarienės išlaidas ....
Apgarsinimai ir spauda 
“Airport” renda
Janušausko lėktuvo pa

taisymas, aprūpini
mas gesu ir su

vaitos užlaikymas

mano nelaimei aš visų vardų, 
nežinau.

‘Darbas tik ką pradėtas, iir 
praėjus šventiems, Bostonas nr 
apielinkių miestukai transat
lantiniam lėkimui dar daug pa
dirbės, Jau dabar yra planuo
jami vakarai 'Bostone ir Woi- 
cestery, kuriuose manom sto
rėti su savim Babravičių ir Ty- 
šliavą. Vakarus rengs regis 
SLA. Mase. Apskritis. Taipgi 
reik pasakyti, kad musų Bos
tono profesionalai ir vertelgos 
-dar -naujų narių tarpe nėfigu- 
ruoja, neg aplinkybes liepė pa
laukti iki po’švenčių. Bostonui 
paskirta kvota 300 narių, ma
nau, bus savu laiku pilnai iš
pildyta..

Prie progos reikia priminti, 
kad musų vietinis Idkunas, jau
nuolis Apolinaras Jonuškis, sū
nūs Jono ir Elžbietos Jonuškių 
iš Stoughton, Mass., buvo tik
ra “žvaigžde’* aviacijos dienoj. 
Mat, kada Janušauskas turėjo 
važinėti Žmones ir todėl nega
lėjo jokių ore išdari
nėti, tai jaunas Jonuškis savo 
rankų darbo padarytu lėktuvu 
linksmino ir gązdino visus žiū
rovus. Jei musų Janušauskas 
negalėtų Kauno pasiekti, tai se
kantis eilėj yra musų Jonuš
kis. Jis mane užtikrina, kad 
nežiūrint į nieką, jis kada nors 
sumislinęs, niekam nieko nesa
kęs, paimsiąs ir nulėksiąs į 
Kauną “ant pusryčių”.' Jo ga
bumas ir drąsa ir patriotingu*- 
mas (jis mūšų. Bostono avia
cijos komiteto narys) verčia 
tikėti jo žodžiams.

Adv. F. J. Bagočius,
Aviacijos Kom, Sekretorius.

si Dr, J. T. Vitkus, inž. P. J. 
Zuris, Dr. Thomas ir kiti. Cle- 
velandiegiai darbuosis ir toliau, 
kad paremti lakūno Janušaus
ko sumanymu skristi j Lietuvą.

Aviacijos parengimų komite
tui priklauso didelis kreditas, 
— jis tikrai nuoširdžiai dirbo. 
Komiteto sąstatas bus paskelb
tas vėliau. *

Inž. (P. J. Zuris, kuris buvo 
bankieto vedėjas, negalėjo da
lyvauti aviacijos dienoje, ka
dangi jis buvo išvažiavęs į Det
roitą.'Iš ten jis prisiuntė tokio 
turinio telegramą

“Cieveland Lithuanian Meet, 
Lithuanian x Hali,
6800 Superior Avė., Clvd.

I urge all true Lithuanians 
to lend full support to James. 
Disregard petty politicians and 
work in harmony.

P. J. Zuris.
Kitą telegramą prisiuntė det- 

roitietė, ponia Uvick. Ji skam
ba sekamai;

“Congratulations to Lieute- 
nant James, all friends and 
supporters of the Aviation 
Meet on your success at Cieve
land.

Patricia Uvick, Detroit Lith
uanian Women’s Club 

President”.
Tai taip praėjo CIevelando 

kolonijoje aviacijos parengimai.
—N.

Aviacijos parengimai gerai pa
sisekė — pelno liko apie $200. 
— Ponia Patricia Uvick ir 
p. P. J, Zuris prisiuntė iš 
Detroito sveikinimo telegra
mas. z
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Puikus Susisiekimas Traukiniais 
. Iš Hamburgo Ą Lietuvį.

.KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Mintis apie Kalėdas beabejo sukelia sma
gius atsiminimus ir pagimdo norą švęsti 
šias šventes su giminėmis ir draugais se
nojoj tėvynėj. Prisijungkite prie musų 
personaliai vadovaujamų ekskursijų.

Specialus išplaukimai iš New Yorko:

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chieago

Nežiurint to, kad 
dedamos didžiausios 
pakenkti 'aviacijos 
mams, jie, galima sakyti, visai 
gerai pasisekė. Tas faktas, jog 
tapo sukelta antram tranzat- 
lantiniam skridimui apie $200, 
liudija, kad CIevelando lietu
viai neatsiliko nuo kitų koloni
jų.

Tiek aviacijos bankietas, tiek 
prakalbos bei šokiai ir aviaci
jos'diena nusisekė puikiai. “Ka
lakutų idiena” nelabai tetinka 
parengimams. O visgi nežiū
rint to, į aviacijos lauką suva
žiavo keli šimtai žmonių. Jie 
turėjo progos susipažinti su p. 
Janušausku ir įsitikinti, * jog 
tai yra šaunus lakūnas, kuris 
tikrai pasiryžęs .nugalėti Atlan- 
tlką.

Diena »pasitaike graži ir sau^ 
lėta. Mieste oras buvo visai šil
tas. Bet išvažiavus į laukus, 
pasirodė visai kas kita, — putė 
pusėtinai didelis ir šiurpus vė
jas. Mat, airportas randasi la
bai aukštoje vietoje, tad vėjas 
švilpė visomis ptisėmis. Dauge
lis žmonių tad apsigavo: jie at
važiavo beveik vasariškai apsi
rengę ir turėjo gerokai pašalti.

Į aviacijos dieną atvyko net 
iš tolimesnių kolonijų lietuviai. 
{Sakysime, ’dviem autpmobiliais 
iš Pjttšburgho atvažiavo Dr. 

‘Baltrušaitienė, p. P. Dargis, St. 
Bakanas In kiti.’Buvo svečių iš 
Akron ir kitur.

'Clevdlandięčiai padarė gerą 
pradžią. Kai kurie jau tapo

Viso išlaidų $218.33 
Gryno pelno liko $350.17. 

Lakūnui Janušauskui duota iš 
tos sumos jo reikalams $60.00. 
Į ALTASS , Centrą bus pasių
sta $290.17.

Prie progos reik pridurti, 
kad Lawrence’o lietuviai, pasi
naudodami . lakūnę Janušauško 
Bostone buvimu, surengė jam 
prakalbas ir vakarienę tą pa
čią dieną (vakare), kaip ir 
Bostono , aviacijos diena. Abu• 
du įvykiai nusisekė, ir mano
ma, kad La.wrence daugiau na
rių prirašyta, kaip Bostone, ir 
kad Lawrence lakūno ir lėki
mo naudai padaryta apie $800.- 
00 pelno, fatys' lavvrenciečiai 
pagamins ir priduos pilnesnes 
apyskaitas. ' .

Kad Bostono aviacijos diena 
taip gerai nusisekė, tai ačiū 
Dr. Kapočiui, Dr. Wešt, p. Tu- 
mavičienei, Agurkienei ir Va
siliauskienei, o taipgi pp. Am-; 
šie, Tauriųskui, Anestui, Miką- 
Joniui, Dragašiui; MoCktti, Sun- 
gailams, Pečiuliui ir kitiems, 
kurių vįsų jvąįrdyf negaliu. UŽ 
džjuginančiasį pa^n$s >Law- 
rehce reik tarti ąciu kun. Va- 
ladkai, kun. Aleknavičiui, Dr. 
Mikdlaičiui, pp. Urbšai, Bau- 
miteu, Vidunui, Tataroniui ir 
kalėtai jaunu ir darbščių'pab^ 
■ < « J . .....v . * ..         ------ įr ' *
žiai darbą rėm&rifc dirbo; bėt Tranzatįantinio Skridimo ' Są-
lių ir jaunuolių, kurie nuošird-
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LACHAWICZ IR SUNAI

Valdybos rinkimų klausimu

VEDŲ

Linija

tai jau kitas klausi

valdyba, kuri

Sieniniai
KALENDORIAI

/.TSV.j-

AUGŠČIAU
ABC. SKALBIMUI MAŠINA

SPRINGSINIAI MATRACAI

VATINIAI MATRACAI

pirmininku

LIETUVIŲ KEIS 
TUČIO PAŠAL
POS KLIUBAS

Galutinai išrištas 
“Lituanica” Av. klau

simas m. taryboj

MORGAN PARK. - 
kai užpuolė bankierių 
se, R. L. Blount, 57

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

(ir daugelis kitokių išdirbysčių)
MINKŠTAS KRĖSLAS ..............

ooron coh»m*’ 
mrucsHiNO

Morgan Park turtuolis atsigy- 
nė nuo trijų užpuolikų su 
ašarų dujomis

Mažai draugijai gali vado
vauti bile kas. Bet kuomet rei
kalas tenka turėti su šimtais 
narių 
mas. čia jau reikalinga suma 
ni valdyba, 
ne tik gali veikti, bet ir turi 
iniciatyvų. Vadinasi, sugeba su-

Kiek teko su nariais kalbė
tis, tai daugelis reiškia pagei
davimų, kad pirmininku butų 
išrinktas p. Pranas Jakavičius. 
Aš taip pat manau, kad p. Ja-

— SKALBIMUI MAŠINĄ 
MINKŠTĄ KRĖSLĄ.

ninkas. Reikia pasakyti, jog jis 
jau’ kartų yra ėjęs pirmininko 
pareigas. Vėliau buvo kiek pa
sitraukęs iš veikimo. Bet štai 
jis tampa išrinktas Kliubo Kon
trolės Komisijos pirmininku. Ir 
tas pareigas eidamas, jis paro
dė tikrai didelį sumanumų. Pa
vyzdžiui, buvo rengiamas Kliu
bo vakaras. P-ui Jakavičiui te
ko daugiausiai pasidarbuoti, ir 
tas vakaras buvo istoriškas. 
Kuomet kitais metais Kliubo 
parengimai duodavo nuostolių 
ir sutraukdavo visai mažai žmo
nių, tai šiais metais publika 
Lietuvių Auditorijoje netilpo.

Tas faktas parodo, jog p. 
Jakavičius Kliubul gali padary
ti labai daug gero. Priegtam 
jis turi nemažai įtakos tarp 
jaunuolių (jis yra tėvas vieno 
populiariškiausių Chicagos lie
tuvių dainininkų, Frank Jaka- 
vičiaus). Priegtam jis yra daug 
dalyvavęs visokiame kulttfrinia- 
me veikime, tai ir toje srityje 
galėtų daug gero padaryti Kliu-

Užpuolė bankierių 
namuose, bet nie

ko nepelnė

Cicero, III.
1439 S. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

Parduodama ir ant lengvų išmokėjimų.
Atsilankykite Šiandien Pamatyti Geriausius 

SIMMONS PRODUKTUS
Geriausiose Lietuvių Krautuvėse!

Viena stambiausių organiza
cijų tarp Chicagos lietuvių, be 
abejonės, yra Lietuvių Keistu
čio Pašalpos Kliubas. Jis susi
kūrė 1911 m. Per visą tų lai
kų jis vis augo ir stiprėjo. Ka
da kitos organizacijos nyko ar
ba merdėjo, tai Keistučio Kliu
bas nuolat žengė pirmyn. Apie 
tai liudija jau tas faktas, jog 
šiandien Kliubui priklauso apie 
1,300 narių.

Takiau klausimas kyla, ar 
Kliubas gali ir ateityje progre
suoti? Aš manau, kad taip. 
Vienok tas progresas gali pa
sireikšti tik prie tam tikrų ap
linkybių. Kalbėsiu atvirai. Kliu
bo augimas ir veikimas pri
klausys žymiame laipsnyje nuo 
to, lokių mes turėsime valdy-

DEL NAMŲ ŠEIMININKĖS
DEL STUDENTO —

Del Senų žmonių—GERUS SPRINGSUS IR MATRACĄ

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROM)
arti S t. Louis Avė. Tel. Kcdzie 8902

Vanos, lietaus ir druskoi Ano*. Tvatu’
awimming pool. .'.’d

Rusiška ir turkiška pirtie moterims
aeredomie iki 7 v. v.

Ghicagoje tikrai bus LITU
ANICA AVENUE, kaip paaiš
kėjo antradienio vakare įvyku- 

tėtušių” — 
susirinki- 

Tatybos 
užtvirtino 
komisijos 

pakeisti Au-

MALT TONIS - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

• PlėŠi- 
namuo 
i., 1740 

W. 104th St. Jis yra mana- 
džeriu pinigų mainymo įstai
gos, 6858 Wentworth Avė. Ban- 
kierius buvo savo namuose ir 
tarėsi su žmona ir duktere ei
ti pietų valgyti. Kas tai pa
skambino durų varpelį. Patsai 
bankierius nuėjo pažiūrėti. 
Kaip tiktai duris pravėrė, tai

šiame Chicagos 
aldermonų tarybos 
me, miesto rotušėje, 
nariai vienbalsiai 
Streets and Alleys 
rekomendacijų 
burn avenue, Bridgeporte, var
dų j LITUANICA AVENUE 
žuvusių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno atminties pagerbimui.
Doyle ir Toman daugiausiai 

pasidarbavo
Iš aldermonų pusės daugiau

siai tam tikslui pasidarbavo 
Thomas A. Doyle, 11-to Brid- 
geporto wardo aldermonas ir 
John Toman, Streets and Al
leys komisijos pirmininkas ir 
23-čio wardo aldermonas ir ki
ti Streets and Alleys komisijos 
nariai.

Iniciatyvų šitame darbe pa^ 
ėmė Chicagos Lietuvių Mote
rų Piliečių Lyga, kurios pirmi
ninkė yra p. M. Zolpienė. No
rėdama užtikrinti savo darbui 
pasekmes, ši organizacija krei
pėsi j Amerikos Lietuvių Ad
vokatų Draugijų ieškodama 
jos įtakos ir paramos šiame 
užsimojime. Advokatų drau
gija išrinko tam tikslui trijų 
narių komisijų, Adv. Borden, 
VaSalle ir Grish, kurie kartu 
su organizacijos 
p. J. T. žiuriu atlaikė kelius 
konferencijas su įtakingesniais 
aldermonais, supažindino juos

nas 
jaunuoliui reikia patraukti, rei
kia mokėti prie jų prieiti. Na, 
o musų valdyba nič nieko ta
me reikale nedarė. Tai bloga.

Tad ar nereikia mums ieško
ti naujų žmonių, kurie turėtų 
daugiau energijos veikti ir su
gebėtų jaunimų -patraukti? Aš 
manau4, kad, taip sakant, nau
jas kraujas musų organizaci
jai yra reikalingas. O ypač 
mums yra reikalingas veiklus

Visa tai sudėjus į krūvų, aš 
manau, kad keistutiečiai rytoj 
turėtų pastatyti savo organiza
cijos priešakyje p. Jakavičių. 
Kaip ten nebūtų, bet visi na
riai rytoj privalo dalyvauti su
sirinkime, kur bus renkama 
valdyba sekamiems metams. 
Susirinkimas įvyks 12 valan
dų dienos Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart st.

— Kliubietis.

lakunu nuo

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS tr NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pustės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Paskutiniame posėdyje! vien
balsiai užtvirtino Auburn 
avenue vardo pakeitimą.

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS" 
Greita kelionė i Lietuvą per Švediją. ' 

Laivai išplaukia iš New Yorko
Pier 97, gale 57th St.

Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
GRIPSHOLM ................... Gruodžio 9

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai ir šokiai. 
Keliaujant "Baltuoju švedų Laivynu”, 
kelionė būna pertrumpa.

Kreipkitės į vietinį agentą, arba*.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N, Michigan Avė., Chicago, III.

12.50
11.50
’4.50

Būtinai turėtumėt pamatyti Apex dulkių valytojų 
naujausio išdirbimo. Kitokių visokių išdirbysčių dulkių 
valytojai po .................................... .....- $>| g 50

Didelis pasirinkimas skrynių (cedar chest) dėl sudė
jimo drabužių, kad kandys nesuėstų.

MALT TONIC'O
arba

Eitra Pale Alaus

timų, nurodydatni kokie yra 
žuvusių 
miesto taryboje ir Streets and 
Akys komisijos posėdžiuose.

Patenkinti laimėjimu
Ir Moterų Lyga ir Advoka

tai skaito Auburn Avenue var- 
ido pakeitimų stambiu laimėji
mu. Jie, sako, gali tuo pasi
girti, kad ‘ nereikalaudami 
daug, jie atsiekė daug, kuomet 
Chicagos lenkai, kurie mėgino 
pakeisti Crawford avenue var
dų į Pulaski avenue, visai nie
ko negavo. Netik, kad jie 
nieko negavo, nors už jų rei
kalų agitavo ir majoras ir kiti 
dideli šulai, bet jų projektas 

I nepriėjo nei prie balsavimo 
miesto taryboje.

DĖL
%

Geriausio poilsio, 
Sučėdymo Sveikatos, 
Pailginimo gyvenimo

Rekomenduojame

SIMMONS
SPRINGSINIUS MATRASUS

“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra 
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni 
nius, labai prieinama kaina.
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau 
ti pasirinkimą.
Ateikite šiandie į

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

NEDAUGI AUS KAIP 4% ALKOHOLIO
Dėl Jūsų patogumo pašaukit PIGEON BOTTLING WORKS, 

Išdirbėjai Sodos, Ginger Ale ir1 Mineralinių Vandenų.
Tel. Lafayette 3273

BIRCH TAVERN
Persikėlė į, Naują Vietą

Gerai Chicagiečiams žinomas Birch Tavern persikėlė iš 2846 W. 69th 
St. j naują vietą ir dabar randasi

2555 W. 63rd Street
Nauja vieta labai gražiai išpuošta ir patogiai įrengta. Skanus alutis, 
užkandžiai ir malonus patarnavimas dėl visų. Prašome atsilankyti.

vmsic,
Specialistas iš 

Rusijos

Prieš Kalėdas Išpardavimas
Protingiausias dalykas pirkti Kalėdų Dovanas tokius 

daiktus, kurie laikys jums per daugelį metų.

galvoti ir pravesti gyvenimai! 
visokius organizacijai naudin
gus sumanymus.

Visi žino, kad dažnai valdy- 
bon patenka tokie žmonės, ku
rie nesugeba ir negali tinka
mai organizacijos reikalus 
tvarkyti. Jie gal ir turi gerus pirmininkas 
norite, bet tai ir viskas. Well,| 
kaip yra sakoma, žmogus gali 
būti labai geras, bet tuo pačiu 
laiku prastas muzikantas.

Pažiūrėkime dabar, ar vis-: 
kas tvarkoje su Keistučio Kliu-1 
bo valdyba? Prieš valdybos na
rius, kaipo prieš asmenis, aš 
nieko neturiu*. Jie visi, taip sa
kant, yra geri žmonės. Bet ar 
jie yra geri muzikantai, — va
dinasi, ar sugeba tinkamai at
likti savo pareigas, — tai jau 
kitas klausimas. Man rodosi, 
kad valdybai, o ypač pirmi
ninkui, trūksta iniciatyvos. 
Pavyzdžiui, ligi šiol nedaryta 
absoliučiai jokių pastangų pri
traukti prie organizacijos čia 
augusį jaičnimų. O tai yra vie
nas būtiniausių dalykų. Visiems 
turi būti aišku, kad joki lietu
vių organizacija negalės ilgai 
išsilaikyti, jeigu ji nepasirū
pins pritraukti jaunuolius. Se
ni nariai juo tolyn, tuo eina 
senyn ir iš jų tarpo vis dides
nis ir didesnis skaičius miršta. 
Kas užims jų vietas?

Atsakymas tegali būti vie-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

kalbėjo už vardo pakeL 2 vyrai atkišo revolveriite. Tuo- 
ttiet bąnkierius atšokęs nuo du
rų paleido ašarines dujas. Plė
šikai, staigiai užklupti, suriko 
“Get him” ir tuomi kartu ki
tas jųjų dalyvis paleido kelis 
šūvius į bankierių. Peršovė 
jam plaučius. Plėšikai tuojau 
pabėgo nieko nepelnę.

Tuo laiku bankieriaus sūnūs 
grįžo namo ir matė, kad trys 
vyrai nuvažiavo su automobi
liu. Nors ir policija greitai pri
buvo, betgi jai nepasisekė su
gaubi plėšikų. Policijos many
mu, jie norėjo įsigauti į vidų 
namo ir kankyti bankierių iki 
jis atidarytų jiems saugiųjų šė
pų, kurių jis turi savo namuo
se. Gal manė gerai pasipelny
ti, bet nepasisekė. B. S.

S. C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas, 

Chicago, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

KĄ ŽMONES MANO 
«

rnCHMOHO iui« W IT. MMLEWOOO *V«C

2536-40 W. 63rd Street 
COR. MAFLĘWOOD AVĖ.

4179-85 Archer Avenue
, CORNER BICH^OND ST.

jįjį sta ssi

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai 

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Lovos įrengimas, yra svarbįausis rakandas namuose. 
Nes vienų trečdalį gyvenimo žmogus praleidžia lovoje. 
Pasilsėti, atgauti sveikatų ir energijų, kad rytojaus dar
bas jam/butų lengvesnis Todėl kų gerinsit ką ne, bet 
savo lovos įrengimų neatbūtinai turite pagerinti.

Peoples krautuvės yra autorizuotos pardavinėti svie
te pagarsėjusius Simmons matrosus. Todėl ir dėl tomis
tų mielai patųrnaus. čia rasite visokių Simmons mat- 
rasų už kainų prieinamų visiems. / 

tk' $11 C|.7 5
Taipgi rasite pilnų pasirinkimų SIMMONS lovų, lovoms 
SPRINGSŲ, studio cauches ir taip toliaus.

iJis yra rekomen-
[duojanias per
' Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Tilt WorldFamous

Beautyrest
Mattress

' f; V.Tv -k

The N ew 
SlumberKing 
M ATT R E SS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily NeWa 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
TdtphoM Canal 8500

Editos F. GRIGAITIS

by
$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Subscription Ratesi
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

, 8c per eopy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk undar the act of

18c 
76c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
DL Telefonas Xaaal 8500.

Užsisakymo kalnai
Chicago ja — paltu:

Metams .. .... —...---------- -
Pusei metu ____________
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ... .

Chicagoj per iineiiotojus: 
Viena kopija ........ .......... .
Savaitei _______________
Mėnesiui .... ........ ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltai

Metams ...................  $7.00
Pusei metu ..........................  8.50
Trims mSnesiams .......   ■ 1.75
Dviem mėnesiams___________1.25
Vienam mėnesiui _ __ —___ .75

Lietuvon ir kitur niaieniuose 
(Atpiginta)

Metams ... .........................  $8.00
Pusei metu ■■■■..... .. .................. 4.00
Trims mėnesiams — 2.50 
Pinigus reikia siųsti palte Money

Orderiu kartu su užsakymu.

pabaudos kiekvienam ir dar nubaudė $200 jų kontro
liuojamą kompaniją.

Kadangi šitoje byloje kaltinamieji prisipažino prie 
kaltės, tai nebuvo reikalo svarstyti, ar NRA sutinka 
su Jungtinių Valstijų konstitucija. Sakoma tačiau, kad 
yra keletas kitų bylų, kuriose patraukta atsakomybėn 
turtingų korporacijų viršininkai. Jie ketiną eiti į Vy
riausiąjį Teismą Washingtone. Tuomet paaiškės, ar 
NRA įstatymas yra konstitucinis, ar ne.

KAIP MIEGA IR SAPNUOJA GYVULIAI

LOTERIJA DARBAMS PASKIRSTYTI

Illinois valstijos Civilinė Darbų Administracija 
(CWA) rengiasi padaryti darbų loteriją tarpe bedar
bių. Šis nepaprastas sumanymas kilo iš to, kad bedar
bių skaičius yra didesnis, negu bus parūpinta darbų. 
Kaip tuos darbus teisingu budu paskirstyti? Jeigu val
dininkai skirtų darbus, tai jie, žinoma, duotų darbus 
greičiau savo partijos žmonėms, negu priešams, grei
čiau pažįstamiems ir giminėms, negu visai svetimiems, 
šališkumui išvengti ir sugalvota ta loterija.

Kaip ji bus daroma, smulkesnių žinių kol kas nėra. 
Bet CWA skyrius Illinois valstijoje ragina visus bedar
bius užsiregistruoti. Dalis bedarbių buvo jau pirmiau 
užregistruota. Tie, kurie dar nėra užregistruoti, yra 
raginami nueiti j artimiausią registracijos vietą ir pa
duoti tenai savo vardus. Chicagos mieste registravimo 
ofisai yra įsteigti parkų trobose; o priemiesčiuose yra 
atidaryti tam tikri ofisai, kuriuos kiekvienas bedarbis 
turėtų savo apielinkėje susirasti.

Bet tą loterijos sumanymą dar turėsianti patvir
tinti federalinė valdžia, tikriaus sakant, centralinė 
CWA (Civil Works Administration) Washingtone.

Kad Amerikos valdžia vartotų kokiam nors tiks
lui loteriją, tai yra labai nepaprastas dalykas. Loterija 
šioje šalyje yra laikoma nedoru daiktu. Už pašto var
tojimą loterijos tikslams įstatymai aštriai baudžia. O 
tuo tarpu dabar pati valdžia ketina imtis loterijos, ži
nodama, kad jos tarnautojai nemoka būti bešališki!

Jeigu tokie vaistai butų 
tai žmogui miegas ne
reikalingas.
klausimas, ar ir gyvu4-

MEDŽIOJAMI MEDŽIOTOJAI

Vakar švintant prasidėjo stirnų šaudymo sezonas 
Pennsylvanijos valstijoje, ir tūkstančiai medžiotojų, 
.užsitaisę šautuvus, nekantriai laukė tos valandos, per 
naktį suvažiavę į miškus ne tik iš Pennsylvanijos mies
tų, bet ir iš aplinkinių valstijų.

Gaila tačiau, kad tas sportas neapsieina be nelai
mių. štai Michigano valstijoje, kur stirnų šaudymo lai
kas pasibaigė kaip tik prieš 1 gruodžio, 14 medžiotojų 
negyvi. Jie buvo nušauti vietoje stirnų.

Kaip kiekvieną sportą, taip ir medžioklę, padaro 
pavojinga dalyvavimas joje žmonių be patyrimo.

miega gulėdami. Iš 
gyvulių tiktai arkliai 

miega stovėdami. Iš 
stovėdami miega anti- 
drambliaiT~Drambliai, 
miego, visuomet 
koki didelį medį,

atsi- 
kad 

Bez-
me- 
tarp

lizdus.

GALVOS RITASI ŽEMĖN

Vokiečių Pareinės sostinėje ir katalikybės centre, 
Koęlhe (Cologne), “nacių” valdžia užvakar nukirto gal
vas šešiems komunistams. Kitame Vokietijos mieste, 
Dessau, toks pat likimas laukia 10 komunistų. Tuo taiy 
pu Berlyne yra “teisiami” 53 komunistai, kuriems irgi 
grasina mirties bausmė galvos nukirtimu.

Šiurpas ima, skaitant tokias žinias iš valstybės, 
kuri dar neseniai buvo laikoma viena kulturingiausių- 
jų pasaulyje. Vokietija nesitikėjo, kad ji to susilauks. 
Hitleris, tiesa, neslėpė savo pasiryžimo išžudyti savo 
priešus, kai tik valdžia pateko į jo rankas. Jau pernai 
metais jisai savo kalboje viešai pasakė, kad “galvos ri
sis į smiltis”, kada jisai ims valdyti kraštą. Bet daugu
ma vokiečių nemanė, kad tai gali įvykti.

Mažiausia laukė tokio žvėriškumo iš hitlerininkų 
pusės Vokietijos komunistai, kurių galvas dabar “na
cių” budeliai kapoja. Iki paskutinės valandos komunis
tai skelbė Vokietijos darbininkams, kad “aršiausias jų 
priešas* tai — socialdemokratai”.
“mokino” Vokietijos darbininkus, kad reikia pirmiau
sia sumušti socialdemokratų partiją: tada, girdi, žus 
demokratinė tvarka Vokietijoje ir'kils — “proletarinė 
revoliucija”.

Dabar matome, kokia “proletarinė revoliucija” ei
na Vokietijoje. O betgi žmonės, kurie neturi logikos, 
da ir dabar vis šneka, kad socialdemokratai negerai 
darę, gindami darbo žmonių teises ir laisvę!

me- 
sau 
me- 
ma-

Komunistų lyderiai

KRIMINALĖ BYLA DĖL NRA.

žmogus per parą turi mie
goti mažiausiai bent šešetą va
landų. Ištirta, kad miegas‘žmo
guti reikalingas tam, kad 
tuo metu kraujas galėtų pa
šalinti visas tas kenksmingas 
medžiagas, kurios susirenka 
žmogaus organizme, daugiausia 
smegenyse, jam bedirbant, be- 

budint.
Ilgesnį laiką nepašalinant tų 
kenksmingųjų medžiagų, žmo
gaus organizmui imtų grėsti 
rimtas pavojus. Iš tiesų, žmo
gui gali mirti ne tik nuo ne- 
datekliaus maisto (nuo bado), 
bet taip pat ir nedatekliaus 
miego.* Mokslininkai tyrinėja 
klausimą, ar negalima butų tas 
susirenkančias žmogaus orga
nizme kenksmingas medžiagas, 
pašalinti dirbtinėmis priemonė
mis, pav., kokiais nors vaistais 
ir t. t. 
išrasti, 
bebūtų

Kyla
liams miegas taip pat reikalin
gas, kaip ir žmogui. Pasirodo, 
kad 
panašus miegas, koks yra rei
kalingas žmogui, tėra reikalin
gas tik aukštesniems gyvu
liams, o žemesnieji gyvuliai to

kio miego visai nepažįsta. ‘ 
Kiekvienas musų, be abejo, yra 
pastebėjęs, kaip miega karvės, 
arkliai, kiaulės, avys ir kt, 
Dauguma keturkojų naminių 
gyvulių 
naminių 
dažnai 
laukinių 
lopęs ir 
panorėję 
remia į
bemiegodami neapvirstų, 
džionės dažniausiai miega 
džiuose, gerai įsitaisiusios 
šakų. Kai kurios beždžionių rų- 
šys yra gudresnės: jos sau 
miegoti medžiuose įsitaiso tam 
tikrus patogumui

Mes, žmonės, paprastai mie
game naktį, nes dienos metas 
yra patogesnis darbams. Taip 
pat naktį daugiausia gauna 
miegoti ir naminiai gyvuliai. 
Visai atvirkščiai yra su lauki
niais gyvuliais: jie nakties 
tu paprastai eina medžioti, 
maisto susirasti, o dienos 
tu4, kai šviesu ir visi gerai
to, kur nors pasislėpę miega.

Musų namų sargai, šunės, 
naktį paprastai, turi budėti. Bet 
taip pat ir dienos metu mes 
dažniausiai juos matome bu
dint. Tai kuomet jie miega? 
Pasirodo, kad šunės miega la
bai trumpomis valandėlėmis. 
užmigo, nusnaudė- truputį ir 
vėl greitai atsibunda. Taip 
trumputėms valandėlėms 
užmiega ir dieną ir naktį.

Paukščiai, 
kaip visi yra pastebėję, dau
giausia miega medžiuose, atsi
tūpę ant šakų. Paukščių kojos 
taip sutaisytos, kad jų sulenki
mų sausgyslės, atsitūpus paukš
čiui ant šakos, susitraukia, 
kartu su traukdamos ir kojų 
pirštus, kurie tampriai apsirie
čia aplink šaką. Tokiu budu 
paukštis, tupėdamas ant šakos, 
gana tvirtai laikosi ir gali sau 
net ramiausiai miegoti, ne kiek 
nesibijodama^ nupulti žemyn.

Taigi, visi aukštesnės rū
šies gyvuliai turi panašų mie
gą, kaip ir žmogus. Tuo- tarpu 
tie gyvuliai, kurie neturi Jokių, 
smegenų arba teturi»tik * laba

jie

Brooklyne įvyko pirma krinfinalė byla už NRA 
taisyklių laužymą. Du gąsdino stoties savininkai, Da- 
vin Lind ir Moe Levine, prisipažino Nusikaltę, ir teisė
jas Clarence G. Galston, uždėjo jiem po $100 piniginės

netobulą smegenų užuomazgą, 
miegoti visiškai negali ir nie
kuomet nemiega,
kias tokias smegenų užuoma* 
gas turi varlės, gyvatėj vėž 
Uai ir kitos reptilijos. #et ka

dangi tai tėra tiktai labai ne
tobulos smegenų užuomazgo 
tai šitie gyvuliukai smegenų 
nuovargio niekuomet nejaučia, 
tokiu budu ir miegas jiems vi
siškai nėra reikalingas. Taigi 
nei varlės, nei driežai, nei gy

vatės niekuomet nemiega 
tokiu budu, kaip miegame mes 
žmonės ir kaip gali miegoti 
aukštieji gyvuliai, turį jau dau
giau išsiplėtojusius smegenis.

Bet šitie gyvuliai turi sa
votišką miegą, ko kol kas vi
sai nepripažįstame mes žmo
nės. Kai kam gal būt šaltą 
rudens naktį yra tekę užtikti 
varlę, atrodančią visai negyvą. 
Bet paėmus ir atšildžius varlę, 
ji pasirodys esanti gyva ir tuo
jau ims šokinėti. Atrodo, kad 
ta varlė tiktai “miegojo”. Bet 
iš tiesų ta varlė visai nemiego
jo, bet buvo sustingusi. Pasi
rodo, kad visi žemesnieji gy
vuliukai, kurie visiškai neturi 
smegenų arba teturi tiktai ne
tobulas jų užuomazgas, Užėjus 
nepalankiam orui, didesniems 
šalčiams, tam tikram laikui ga 
Ii sustingti: tuo laiku visos or
ganizmo funkcijos sustoja ir 
jie atrodo lyg visiškai negyvi,

1 ir gana ilgoką laiką.
Daugeliui žinoma, kad varlės 
vėlyvo rudens metu įsilenda į 
dumblą ir “miegą”, net per vi
są žiemą.

Panašiu “miegu” miega ir vi
si kiti smulkieji gyvūnėliai, — 
vabzdžiai, vabalai^ musės ir kt., 
— kurie jokių smegenų neturi. 
Tie gyvūnėliai ilgesniam ai' 
trumpesniam laikui gali tiktai 
sustingti. n

Toks yra smulkiųjų gyvūnė
lių 'miegas. Kaip matome, jis 
visiškai skiriasi nuo žmogaus, 
ir nuo aukšt. gyvulių miego. 
Bet pasirodo, kad ir kai kurie 
aukštesnieji gyvuliai gali tokiu 
“miegu” užmigti. Tai yra taip 
vadinamasis gyviilių 

žiemos miegas.
Kai kuriems gyvuliams žiemą 
yra nepaprastai sunku susiras
ti užtenkamai sau maisto. Dau
gumai žiemos metu tektų nuo 
bado stipti. Ir štai tokius gy
vulius gamta apdęvanojo žie
mos miegu. Tie gyvuliai yra: 
kalnų švilpikai, ežiai, lokiai ir 
kt. šitie v gyvuliai, kaip ir ko
kios ten varlės ar driežai, ru
denį užmiega ir pabunda tik 
pavasarį Paprastu miegu mie
gant, organizmas veikia kaip 
veikęs: ir maistas virškina
mas, ir kraujas teka, ir šir
dis normaliai muša, ir kvėpa
vimas vyksta ir t. t. Tuo tar
pu užmigus žiemos miegu4, ku
ris yra panašus į anų vabzdžių 
sustingimą, visas organizmo 
veikimas be galo sulėtėja, at
rodo, kone visiškai sustojęs. 
Tokiu budu tiems gyvuliams 
per žiemą beyeik jokio maisto 
nereikia.

Paskutiniu laiku užsienio 
laikraščiuose pasirodė žinių, kad 
vienas Amerikos mokslininkas 
pareiškęs, kad 
ateity busią išrasta būdų ir 
žmones tam tikram laikui “už

šaldyti”.
Toks užšaldytas žmogus jokių 
gyvybes žymių neturėtų, bet jo 
organizmas visą laiką butų gy
vas ir po kiek laiko galėtų vėl 
atgyti ir gyventi. Tas moks
lininkas net pareiškęs, kad taip 

net šimtui metų.. .4 , '■. "
Kiek tai Visa gali turėti tei-

žmogų. Kyla klausimas, o ar 
tie <
gyvuliai bemiegodami gali sap

nuoti, kaip žmogus, ar ne?
Suprantama, kad tie gyvuliai, 
ku’rie neturi jokių smegenų ir 
turi visai netobulus smegenis, 
sapnuoti negali. Tuo tarpu 
aukšt. gyvuliai, pasirodo, sap 
nuoja panašiai kaip ir žmo
gus.

Vadinasi, nakties džiaugsmus 
turime ne tik mes, žmones, bet 
ir musų rudžiai, bėriai, širmiai, 
o gal būt ir rainiai, murkos ir 
kt. Ką jie sapnuoja, žinoma, 
gal būt niekuomet nebus pa 
tirta. Cmks.

IŠ DARBO

apie

Medvilnės darbininkų streikas 
pasibaigė

Neseniai Kalifornijoj 
10,000 medvilnės rinkėjų buvo
išėję į streiką. Po trijų savai
čių streikas tapo likviduotas.

Laike streiko siautė nepa
prastas teroras. Renčių (stam
bių farmų) savininkai ir vie
tos vyriausybė nušovė* keturius 
streikininkus. 42 kiti streiki
ninkai sužeista ir daugiau kaip 
100 jų įkalinta.

Į susirėmimą įsimaišo Na- 
cionale Darbo Taryba (National 
Labor Board). Streikininkai 
laimėjo algos pakėlimą 15 cen
tų šimtui surinktos medvilnės 
svarų — viso daug-maž 40 cen
tų dienai. Bet reikalavimas pri
pažinti j ų uniją Agricul- 
tural Workers’ Industrial Union 
— tapo atmestas. *>

Paskirta gubernator. Ralpho 
komisija padėčiai tirti pareiškė, 
kad streikininkams neduota 
naudotis civilėmis teisėmis. Ko
misija atsisekę j vyriausybę 
prašymu' ginti suteiktas darbi
ninkams valstijos ir federales 
konstitucijų teises. Bet kiek 
tas atsišaukimas gelbės darbi
ninkams, tai nežinia.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

Pav.
sybės, sunku pasakyti.

Taip maždaug atrodo įvairių 
gyvumų miegas. Matėme, kad 
vieni gyvuliai visiškai nemie
ga,, o kiti panašiai į

Robert Louis Stevenson. Verte A. Kartūnas
I ♦

Turtų Sala
- ------------------------------------------------------- ------------ ■■ ■ :---------  ------------------------------------------ j

(Tęsinys) 
XIV.

Pirmasis smūgis.
buvau taip linksmas,Aš 

kad pabėgau nuo Ilgojo Jo
no, jog aš tikrai pradėjau 
džiaugtis ir įdomautis keista 
ir nežinoma žeme, ant ku
rios aš buvau.

Aš perėjau pelkes, apaugu
sias gluosniais, viksvomis ir 
keistais, nežemiškais, pelkių 
medžiais; ir dabar jau buvau 
prie aikštės nelygios, smė
lingos žemės, apie mailę ilgu
mo, kurioje augo keletas pu
šų ir daugybė iškrypusių me
džių, kiek panašių į ąžuolus 
savo augimu, bet šviesesnių 
lapų, kaip gluosnių. Anapus 
aikštės, kišojo viena iš kalvų, 
su dviem keistom ravuotom 
viršūnėm, gyvai saulėje spin
dinčiom.

Šiuo laiku aš pirmą kartą 
pajutau tyrinėjimo pasitenki
nimą. Sala buvo neapgyventa; 
savo laivo bendrus aš palikau 
užpakalyje, o priešaky tebu
vo nuožmus žvėrys ir paukš
čiai. Aš sukinėjaus į visas 
puses tarp medžių, šen ir ten 
buvo žydinčių žolynų, visai 
nepažįstamų man, šen ir ten 
aš mačiau gyvačių ir viena 
pakelė savo galvą iš po ak
mens ir šnypė į mane, lyg besi
sukantis ritulys. Aš nei kiek 
nežinojau, kad tai buvo mir
tinas priešas žmogaus ir kad 
tas garsas, tai buvo gerai ži
nomas ženklas nuodingos 'bar
škuoles.

Tada aš priėjau ilgą raistą 
tų į ąžuolus panašių medžių 
—gyvų, ar visada žaliuojan
čių ąžuolų, vėliau aš girdėjau, 
kad juos taip yadina — ku
rie augo žemai, palei smėlį, 
kaip usnės, šakos kažkaip kei
stai susipinę, o lapai lyg į ku
lius susispaudę, šis raistelis 
tęsėsi nuo vienos smėlio kal
velės tolyn besiplėsdamas ir 
medžiai vis rodėsi jau to
liau, jau aukštesni į anapus 
galą, kol pasiekė platų, nen
drėmis apaugusį, pelkės kran
tą* per kurį tekęįo vienas iš
artimiausių upelių į prieplau- iuos*

ką. Pelkė garavo nuo karštos 
saulės, o Žiūrono kalvos pa
vidalas mirgėjo pro neaiškų 
saulės šviesą.

Staiga kažkas pradėjo judė
ti' tarp viksvų; kvaksėdama 
pasikėlė į orą laukinė antis, 
tuojaus dar viena pasekė pir
mąją ir trumpą laiką visas 
pelkės paviršius buvo apden
gtas tamsiu paukščių debe
siu, spiegiančių ir besisukinė
jančių ore viršuj pelkės. Tuo
jau aš nusprendžiau, kad kai- 
kurie mano bendrai turėjo bū
ti arti kalvelės pakraščio. Aš 
nei neapsigavau, nes į trumpą 
laiką aš išgirdau tolimą, neai
škų žmonių balsą, kuris, man 
besiklausant, darėsi garsesniu 
ir artimesnis.

Dėliai to aš pradėjau labai 
bijoti ir, palindęs po arti
miausiu ąžuolu, prisiplojęs 
prie žemės, ramiai, kaip pely
tė, klausiaus.

Dar vienas balsas atsakė, 
tada pirmasis balsas, kurį aš 
jau pažinau kaipo Silver’io, 
vėl pradėjo pasakoti, be per
traukos tęsdamas savo kalbą, 
tik kai kada įsimaišant pir
majam. Iš jų balsų galima bu
vo spręsti, jog jie rimtai, be
veik žiauriai kalbėjos. Bet nei 
vienas aiškus žodis nepasiekė 
manęs.

Pagaliau atrodė, kad kalbė
tojai buvo staptelėję, gal būt, 
buvo atsisėdę; nes ne tik jie 
nebesiartino, bet ir paukščiai 
pradėjo nurimti ir nutūpti į 
pelkę.

O dabar aš atsiminiau, kad 
aš neatlieki! savo užduoties; 
kad jau aš taip kvailai atė
jau su tais žmogžudžiais ant 
salos, tai jau .mažiausia ką 
«š turėjau, atlikti,. tai išgirstu 
jų pasitarimų; ir kad man 

: aiškiai reikėjo būtinai prisiar
tinti prie jų taip arti, kaip 

i galima, pro patogias nulinku- 
. sias lig žemės medžių šakas.

Aš gan tiksliai galėjau įs- 
. pėti, į katrą pusę buvo kalbė

tojai ne tik iš jų baiso, bet ir ’ iš* paukščių pasirodymo, ku- 
, rie vis dar tebeskraidė viršuj 
i žmonių, kurie buvo išbaidę 

(Bus daugiau)

LAIKYKIS, DĖDĖ ŠAMAI

NgMBii
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Palaidota Burnside 
kolonijos lietuvė K.

Krauaunienė

toli MIHadale, Iii,. 8 mylios į 
pietus nuo Joliet. Jojo 
draugai nežino kokiu budu jis 
iškrito iš laivelio. Per visą 
'sąvaitę ieškojo skenduolio ikį 
surado. Parvežė jį namo dėl 
laidojimo, o jojo draugus po
licija klausinėja apie medžio
klę. — V.

aštuoniolikiečiai, tėjnykįt bus 
žinios ir humoras — juokas.

Jūsų
Jonelis Kukutis.

Kitos savaitės žinios iŠ Bum- 
sidės gyvenimo; išviliojo iš 
bedarbio pinigus.

Jonelis Kukutis kai 
ba apie 18-tos apie 

linkės jaunimą

Apsivedė lietuviai A. 
Petrauskaitė ir M. 
Pavilionis, Roseland
Apie bankierių Wiersema; ki

tos jdomios ir įvairios žinios 
iš Roseliando.

BURNSIDĘ,—Lietuvių skai
čius mažėja musų kolonijoj, 
štai 22 d. lapkričio likosi pa
laidota K. Kraučiunienė. Pali
ko vyrą, sūnų ir dukterį, jau 
paaugusius. Velione gyveno 
daugelį metų musų kolonijoj. 

Padarė klaidą.
R. A. Ronte, 415 E. 91 St. at

silankė pas savo draugą Niek 
Lenzer, 9220 So. Park avė. iš
eidamas iš namo nepataikė 
j žemutinio aukšto duris, bet 
užlipo ant antro aukšto ir iš
puolė per langą, manydamas, 
kad tai durys. Išsinarino abi 
kojas.
Išviliojo iš bedarbio pinigus.

Herbert Nance, 501 E. 88th 
Place, paėmė $20.00 iš bedar
bio John Boncz, 9343 Wood- 
lawn avė., prižadėdamas jam 
darbą duoti Grane kompani
joj. Boncz laukė nekurį laiką 
iki jam darbas bus suteiktas. 
Belaukdamas neteko kantry
bės ir suareštavo Nance, rei- 

, kaltindamas sugrąžinti įmokė
tus pinigus. Teismas pasiuntė 
Nance 6 mėn. į pataisos na
mus, sumokėti $50.00 teismo 
lėšų ir Boncz’ui sugrąžinti 
$20.00.
Nu o medtioklės gyvas negrįžo

L. J. Bieck, 655 E. 87t h St., 
išvažiavo su draugais medžio
ti lapkr. 12 d., su laiveliu, ne-

Bara ir tėvus ir jaiųiimą; per* 
daug piktadarybių iš jaunųjų 

pusės

4

ONA JAKltiNĖ 
po tėvais Gečaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 1 diena, 3:50 valandą , 
ryto 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Šilalės parapijos, Balšių kaime. 

Amerikoj išgyveno 21 metiis. 
Paliko dideliame nubudimo 

sūnų Kastantiną, seserį Anta
nina ir švogerį Juozą Rumshus, 
puseserę Petronėle ir švogerį 
Pranciškų šerpečiijf, brolienę 
Ona Gečiene, du pusbroliu Ka
zimierą ir Juozapą Juraškus ir 
ju šeimynas švogerį Pranciškų i 
Venckų ir gimines, o Lietuvoj • 
du broliu Povilą ir Stanislovą 
ir seserį Juzefą.

Kūnas pašarvotas, randasi 4 
4634 So. Wood St. Telefonas 
Lafayette 8063.

laidotuvės įvyks antradieny, 
gruodžio 5 dieną, 8:00 vai. ry- ■ 
to iš namų į šv. Kryžiaus pa- i 
ra pi jos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Jakienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinime. Nubudę liekame, 

Sunu?. Sesuo, Pusseserės, 
ŠVegeriai, Brolienė, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741

Apie jaunimą reikia pir
miausiai kalbėti todėl, kad tai 
musų gyvenimo veidrodis, 
ateinančioji gentkartė. Jauni
mo “griekai” supuola ant mu
sų senesnių lietuvių; <o jų 
griekai kartais labai skaudžiai 
mus “dvasiškai”-moraliai ir 
medžiaginiai aplamdo. Todėl 
mums reikia jį daboti ir juo 
rūpintis kuodaugiausiai. žino
ma, kad daugelis pasakys 
“koks tavo biznis” — “kas tau 
galvoj” — “nekišk savo sna
po”, bet kada žmogus tėmyji, 
tai atrodo visai kitaip.. Kiti 
dar sakys, kad tai tėvų kaltė: 
jų yra tas darbas, vaikuas da
boti, bet kiti sako “Daugel tė
vų reikia pirma gerai išplak
ti; o paskui vaikus”. Čia ir ki
tur yra teisybės. Taip, sakant, 
teorijoj taip, praktikoje ne.

Pas mus dažnos yra autų- 
automobilių vagystės, žiūrėk, 
kokiam dailiam ryte ir randi 
“nurėdytą“ automobilių. Auto
mobilio dalys nudraskytos. 
Per langą įlipę išneša rakan
dus ir kitus brangius dalykus. 
Bombas mėto prie viešų įstai
gų. štai, neseniai buvo pames
tos trys bombos. Dvi prie Ap- 
veizdos Dievo parapijos, vie-, 
na prie slavų cerkvės ant 19 
place.

Metėjai visi suimti—tai /z>- 
luvių darbas. Kunigui Ignacui 
Albavičiui automobilį pavogė’ 
— lietuvių darbas. Daugel kitų 
vagysčių — lietuvių jaunimo 
darbai. Niekas kitas šiame 
darbe nepagelbės, kaip tik 
palys sau.

Policija negali .čia nieko ge
ro padaryti; ji apdaužys kau
lus, pasiųs į “pataisos mokyk
lą”, kur jaunuolis iš jos išėjęs 
būna daug geriau išsilavinęs; 
ir net “didžiuojasi,” kad jau 
išdavęs egzaminą. Jeigu tėvai 
nemėgina stabdyti išdykumą 
—prasižengimus, tai reikalin
ga patiems žmonėms tokius 
tėvus pastatyti viešoj sarma
toje; gal tuomet jie pradės 
žmoniškiau į tai žiūrėti ir tai
syti; ar, kraustytis kitur, kad 
neturėjus sarmatos.

Ne mano yra čia tikslas: 
duoti kokį pamokinimą, tikį 
kada pačiam ' skaudu — taii 
žmogus priverstas sayo mintį 
išreikšti. Tai mano pirmas ir 
paskutinis toks raštas. Vėliau

ROSELAND.—Apsivedė Alice 
Petrauskaite, 10740 Edbrook 
avė. su M. Pavįlioniu, 10586 
Lafayette avė. šlubą davė Vi
sų šventų parapijos klebonas 
Paškauskas. Tęyams yra labai 
linksma, kad abudu jie lietu
viai ir čionais augę. ;

-----o—- . •
Balchičnas Mergaičių klubas, 

laikydamas savo susirinkimą, 
lapk. 13 d. pagerbė savo dar. 
buotoją klubo narę, 
G(rune, kuri sumanė ir 
ganizavo klubą ir daug 
kių dalykų paaukavo dėl 
to. Klubas nutarė reųgti 
kų balių, sausio 26 d., 1934 m. ✓
Studentė su mišiniu apsidegino

Fenger High School Jeane: 
Sutcliffe, baigiant • paskutinį 
terminą chemijos skyriuje, da
rydama mišinius pylė šalto 
vandenio į karštą jodinos sky
stimą. Tokiu budu apliejo savo 
rankas ir drabužiuose skylės 
pasidarė. Nuvežta pas gydyto
ją. Sakoz didelio pavojaus nė
ra, bet gerą laiką turės pasil
sėti namie.
Ančių mėgėjas ką tik neprigėrė

August Ardichir, 
11568 Lafayette avė., 
eiti pamedžioti ančių 
met ežerą. Nuėjęs iki 
1161h gatvės. Užėjęs ant ledų 
paslydo ir įpuolė i vandenį. 
Šiaip taip save gelbėdamas, 
pradėjo šauktis pąg.elbos.

Netoliese gyveųa žuvininkas 
Anthony Goske. Išgirdęs šauk
smą, patelefonavo policijai, ku
ri pribuvus, su žuvininko pa- 
gelba ištraukė tiš šalto vandens 
medžiotoją.
Buvęs bankierius nebadauja

N. W. Wiersema, turėdamas 
savo banką, subankrutavo, bet 
dabarties gauna vietą būti re- 
ceiveriu kitoms bankoms, Com- 
monwealth Statę Bank ir Cott- 
age Grove State Bank. Reiš
kia, nereikės jam eiti prašyti 
pašelpos iš miesto.

282 gavo darbus ;
Vietos pašelpos stotis pa-f

Seimą 
suor- 
viso- 
spor- 
mas-

siuntė prįe darbo 282 vyrus,; prie linksmaus muzikali© pro- baubia prieš kiekvieną žymes- 
kurie ėmę pašelpą. Tas dalbas gramo. nią ypatą, kuri veikia lietuvių
yra pagal naują planą C. W. Programas buvo tuo žingei- kultūros dirboje, o negarbina 
A. Jiems bus geriaus dirbti ir Idite, kad 16 gabių muzikos ta- Maskvos ir nekelia revoliucijos 
gauti pinigus, negu pašelpą im- lentų buvo atidžiai prie jo pri- susirinkimuose.—F. Bulaw. 
ti, kuri gana Susitraukė. įsirengę. Bet pažymėtina yra 
,T .. . _. tai lietuviams gerai žinomi dai-Vaikas laikytas Pasaulinėje i - '

parodoje mirė i |.ja ^jičiutė, K. Sabonis, p-lė
Ktfomet gimė sūnūs Mr. ir Aldona Briedžjutė ir kiti.

Mrs, Cellrich, 441 lOlst st., Tačiau negalima užmiršti,
daktaras nužiuro kad su juo ir .<Jaunoji Birutė” paširs 

• ?°.? • gana puikiai šokių ir dainų
kitais daktarais, (dėjo vaikutį ... va(Ioval]1-ami 

...U,. F«- 
saulinėje parodoje, kad žmonės 
galėtų jį matyti skrynioje. Vai- Laike programo 
kutis išbuvo 5 mėnesius paro- pasakė reikšmingų 
doj. Jai užsidarius, vaikutis ta J J. P. Poška, o kiek po to kai-1 
pov tėvams sugrąžintas, bet na- bėjo žymus lietuvių visuome- 
mie iš po nakties tęvai rado nes veikėjas p. J. B. Jakaitis., 
yąikutį negyvą. • B. S. Jo kalbos turinys buvo supa-Į

žindint publiką, kaip didelę j • 
tėkmę turi lietuviai profesiona
lai ir biznieriai visuomeniniam 
veikime. Bet jo kalba baigės 
be rezultatų .kadangi komunis
tai, kurių keletas tuzinų daly
vavo parengime, pradėjo sutar-

BHIDGEPOHT.-Praeitųselc- tinai baubti ir tuo sutrukdė 
madienj Chicagos Lietuvių Aus k“«- Komunistai dažnai 
ditorijoj įvyko metinis vaka- ^‘žymi savo neku taringumu-, 
ras “Palaimintos Lietuvos”;!bet tam tikrais išrokavimais 
D-jos, kur atsilankė virš 1,000 
lietuvių smagiai laiką praleist, 
kartu su draugystes nariai^ Mrs. Anelia K. Jarush 

Pbysical Therapy 
S Midwife

6109 South Albany Avė. Vai. 11 iki 7, Nedėlioj iki 1 vai. 
Avenut popiet. Nau-12-3-33.
Phone- ................ ' - ■ - ——

p”«n»h p’2.”™- Lietuviai Daktarai 
dymo namuose ar Ii- Į Amerikoi Lietuvių Daktarų Draugijos 
goninSse, duodu ma- Nariai.^_______________
įsage, eleetrie treat- < 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. H 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai. <

il”:"in“^?i“kut£±.A^IBirch Tavern nau 
, joj vietoj

iDr. Molis . ** •
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiui: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal autadmą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

-■

i

Smagus vakarai 
draugystes Palai
mintos Lietuvos

p-lės O.

pertraukos 
kalbą Dr.

Lietuves Akušeres

27 m., 
sumanė 
į Calu- 
ežero ir

P-as A. J. Berzynskis per
kėlė savo aludę nuo 69th St. 
ir dabar randasi naujoj vietoj, 
po antrašu 2555 W. 63rd St. 
Nauja vieta yra daug gražiaus 

J išpuošta ir patogesnė kostume- 
. Į riams visais atžvilgiais. No

rint užeiti yra labai lengva su
rasti, nes jo vieta yra prie
šais Peoples Furnittfre krautu
vę ant 63-čios. Berzinskys yra 
labai mandaugus žmogus, ku
ris kiekvieną atsilankiusį pri
ima labai draugiškai su tikrai 
simpatiška šypsena ir su Freo 
Lunch.—(VBA).

DR. VAITUSH, <OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių S pečiai istat 
Palengvins akių įtempimą, kuris eiti 

priežastimi galvos skaudčjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotymo, skaudamą _______________

akių karštį, atitaiso trumparegystę Ir to-’I l4rAhnriailiregysų. Prirengia teisingai Ainius. Vi-* ________________________________________
suose atsitikimuose egzaminavimas daro-J Telefonas Yards 1138
mas su e’tktra, parodančią mažiausiasLmj j tu v •!
klaidas. Speciali atydą atkreipiant į mo btaiUCy P. MaZeiKS 
kyklos vaikus. , Kreivos akys atitaiso-1 s • •
mos. Valandos nuo -10 iki 8 v. Nedėlio- CrTelbOriUS IT
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu-; 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati- _ Moderniška Koplyčia Dovanai 
i . _ u . . . Tunu automobilius visokiems reika-taisomos be aklinų. Kainos pi. s lams. Kaina prieinama,

giau kaip pirmiau. 3319 Auburn Avenue
4712 South Ashland Avė. ILL‘.

Phone ‘Bųukvard 7589

Tel. Yards 1829

DB. G. SEBNEB i
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas jr Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halited St- 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 ifi 

NedSliomis 10 iki ’12 vai. ryto
JI   lt I I ....... wiihį»ii

Siunčiame Gėles ppr Telegramą 
visą pasauli

i

po

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

ir

Ldeuivun UaKtarai
A. MONTVID, M. D.

West Town Šute Bank Bldg. 
2400 W. Maditon St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki £ vak.
TeL Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

w.:

HEM0R01DAI
Ir vėžys eina kartu. Nelaukite. Iš
silydykite be peilio, ligoninės, skaus
mo ir pametimo laiko garantuota
Systemą. Tūkstančiai pagydyta. Isi- 
rodykite kad kad galite būt pagydy
ti. Atsineškite skelbimą dėl Specia- 
lio Dykai Pasiųlijimo. Egzamina- 
cija ir 1 Treatmentas Dykai, be obli
gacijos nuo sunaus Motinos Helenos, 
paskubusios žolių Gydytojos. Dr. P. 
Šimanskis, specialisas, 1869 N. Damen

popiet. Nau-12-3-33.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europot ir vii praktikuoja 
unojoj virtoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais it ketvirta

dieniai pagal susiusimą.
3335 So. Halsted St

TeL BOULEVARD 919»

A. L Davidonis, M.D.
14910 So. Michigan Avenue

Kenwood 5107

J. K BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryte; 
6 iki 8 valandai vakare. 

apart ivtntaditnio ir krtvirtadirnio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
] Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
/ Tel. Monroe 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgin ia 0036

DR. MARGERJO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesne vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

"-f H J

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė. 

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nno 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais fugai sutarti*

Ofiso teL Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D.
, 4442 South Wettrrn Avimu 

Tel. Lafayette 4146 
ANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
- IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisas*

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St., nrtoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyd* Purk 6755 ar Ctntral 7464

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquettt Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedaliomis pagal lusitarimą.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimu lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet ssti sąži
ningas ir nebrangus to- * 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South AtMand Avt., 2 luhot 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. ditag 

Phone Midway 2880

LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

9

Phone Canal 6122

Advokatai

ir 
ir

Telefonas Yards 0994

0r. MAUKICE KAHN
4631 South Athland Avinu* 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki '12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedil. nno 10 iki 12
Rez. Tclepbone Plaza 3200

Res. 6600 South Artetian Avinu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstid Strut 
CH1CAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060: vafandoi; O—•fi

W. Side: 2201 W. 22 SL (Cermak Rd)
P&nedfiUo, Seredos ir Petny&os rak. 0 Ud i 

TplntoBM
Namai: 6459 S. Rockveil Street

Ulandnko. Ketvergę ir Subatos vak. V Ud 
TsutonM Bepūtus eeoe

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidtncija 6631 .So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

— ' Vienintelis Usmis prabočius vartojantis modernišką, elektros
*’ tau-

Tel. Lafayette 3572 
J, Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apylinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AtMand Avt. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockuttU St. 
T<1. Republic 9723

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395
Vai., — 9 —12 ryto, Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

Šetadieniais sulig sutarties.

Swisi Iaet»| Graboriai Cfctgoje 
Eudrikiaus ypatiškas ^patarnavimas yra patĮnkipjs^tųkstanHui beveik 30 

'.mėtų. • *
varomą, karaboni 4U &ffk&n ulurfa. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir

KAZIMIERAS SADAUSKIS J 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 29 dieną, 6:45 valan- . 
<la vakare 1933 m., sulaukęs 
30 metų amžiaus, gimęs Dod- 
son, Maryland.

Paliko dideliame nubudime 
4 seseris Agotą, Marijoną, Oną 
ir Prancišką, 2 brolius Stanis
lova ir Izidorių, 2 švogeriu i 
Mykolą Sabutis ir Vladislovą 
Rolinskas, d:dės, tetas ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4412 So. Talman Avė.

Laidotuves įvyks pirmadieny 
gruodžio 4 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Pras. Pan, ’ 
švenčiausios parapijos ba^ny- t 
čįą. kurioje atsibus gedulingos 

H pamaldos už včlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i švento r 
Kazimiero kapine^.

Visi a. a. Kazimiero Radaus
ko giminės, draugai Jr pažysta
mi esat nuoširdžią! kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini pataamavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,' ,
Baserys, Broliai, <švogariai, 
Tetos. Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- f 
bėrius J. JF, Eudeikis, Telefonas 
Yarda '1741,

METINĖS MIRTIES

SUKAKTUVĖS

KAZIMIERA VALANČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
2 dieną gruodžio mėn. 1932 tn„ 
sulaukus 35 metų amžiaus, gi
mus Klibalių kaime, Pašalių 
parap., Raseinių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Stanislavą, seserį Sta
nislavą Sarvilieno ir giminės.

Tavo prasišalinimas suteikė 
man didele širdgėlą kuri pasi
liks su manim amžinai, v

Aš Tavęs mano brangiausioji 
motinėlė niekuomet neužmir
šiu. Tu juu nebesugrjši pas 
manę, todėl lauk ipanę pas Ta 
ve ateinant. Amžinai auliu 
dus duktė.

tttnnialąvą.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
I * ■ , ’ ' „ , J ’ - . V 1

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
’ .

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Td» Bouleyąrd 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
TeJ. Cicero 3724. Koplyčia dykai

"■'M ...........................      '■ i .......... -

Ladiavidi ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

patarnauja laidotuvėse kuopigiamiaL 
•meldžiame atsišaukti, o muių 

darbu busite užganėdinti.
Tel, Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, DL
Tel. Cicero 5927

DR. V. A. ŠIMKUS 
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai..- Nedaliomis nuę 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted $t. 
arti 31st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedaliomis iš šventa- 

' niais 10—12 diena.

puma laidotuvėse, ** ^pašaukite , >
REPUBLIC 8340, U^tik^l^ i

i

Juozapas Eudeikis Ir Tėvas ■f. - 5340 -So. Kedzie Avė.
KEPUBLIC 8340

(Neturime sąryšių su firma tuo paęin vardu)

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St 

Tel. REPUBLIC 1100
■     ■■   ii■ .11       ji ;   iŠ IIĮĮ! I II^Į<W 

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 WBfit 15th St 

CICERO. ILL.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706

DR.J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7-»9 
vai. vakire2 <Ned61ioj. sulig sutarties 

2403 W. 03rd St„ Chlcago

Phone Hemlock 2061

Dr, JOSEPHKELL A
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandas: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vgk-
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NA0J1ENŲ9, ŲBlcago, HL šeštadienis, gruod. 2, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

JŪSŲ REPORTERIS 
UŽ BARO

Sunkiai sužeistas 
sunkaus automobi 
lio Mikolas Narvid

Tokj 
kar- 

lu-

sa- 
pa-

Buvo suvažinėtas troko prie 
kepyklos, netoli 65th ir Wes« 
tern avenue; yra ALTASS 
valdybos narys

MARQUETTE PARK.— žy
mus Chicagos kepėjas ir Ame
rikos Lietuvuių Tranzatlantinio 
Skridimo valdybos narys Miko
las Narvid, 2424 West 69th 
Street, trečiadienį buvo šitokiai 
sužeistas, kuomet prie jo ke
pyklas, 6558 South Western 
avenue, į jį įvažiavo sunkus 
tomobilis—trokas.

Jis dabartiniu laiku guli 
mitose, ir ^ako, kad turės
gulėti apie 5-ias savaites laiko. 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan
tinio Skridimo Sųjungos nariai 
ir valdyba reiškia užuojautų 
savo kolegai ir p. M. Narvidie- 
nei ir apgailestauja, kad laiki
nai savo tarpe neturės labai ak
tyvaus, entuziastiško antro skri
dimo rėmėjo ir darbuotojo.

Saliunas — ne biznis, 
pareiškimą reporteris ne 
tų girdėjo iš kitų biznierių 
pų.

Toks puikus žmogute, ir į 
liūno biznį įėjo! — išgirsi 
stabų neretai.

Ar iš tikrųjų saliuno biznis 
yra tokios abejotinos rųšies, 
kaip kad daugelis žmonių j j 
įsivaizduoja?

Geriausia mėginti pačiam ant 
savo kailio patirti. Taigi apie 
6 valandų ryto reporteris jau 
buvo saliune.

gavome “turkiaus” ir įsigėri
me »lig sočiai alaus. Išsiskirstė
me kas sau velydami p.p. čer- 
nauskams sugyventi šimtų me
tų be šių 1933-čių.

Kaimynas.

Rytoj A. Zabukienes 
koncertas ir šokiai

au-

na-
iš-

Tai pirmos dienos pa-

ne-keletas draiverių ir 
esančios dirbtuvės sar-

CHICAGOS PIRMAS

KALĖDŲ
TURGUS

IR

LABDARYBĖS

ATSIDARO
ŠIANDIEN

Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

United Exhibitors 
Buildinge

9. W. Washington st

Trys Dideli Augš- 
čiai Visokių Daiktų
Dovanos iš viso pasaulio — Bel
gijos, Čekoslovakijos, iš Rytų, An
glijos, Francijos, Palestinos ir ki
tų šalių, šimtai kioskų pilni nau
jais daiktais: žaislai, lėlės — vis
kas palinksminimui kūdikių. Nau
jenybės, sienų kaurai, auksiniai 
daiktai, namu reikmenys, ir tin
kamas dovanas dėl visų.

Savininkas šluosto dulkes 
mm baro, veidrodžio, nuo sta
lų ir kėdžių. Jis valo saliunų, 
kaip kad valo savo bizniu vietę 
kiekvienas kitas biznierius.

Prasiveria durys. įeina pora 
trokų draiverių. — Kavos puo
dukų ir porų senvičių! — vie
no orderis. — Šteinų ir porų 
senvičių! — kito.

Regis teris jmuša 20 ir 15 
centų, 
j amas.

Dar 
toliese
gas, kuris savo pusrytį gauna 
čia, kaip parankiausioj jam vie
toj.

Jau artinasi aštitota valan
da. Dažniau įbėga vidun dar
bininkas, kitas, trečias. Nesun
ku suprasti kodėl: pavėlavę 
darbui, jie nebelaukė pusryčių 
namie, arba nevalgydami na
mie jie pusryčiauja saliune. 
kurs randasi netoliese jų dar
bavietės.

Pavalgymas kaštuoja jiems 
čia, kaip bet kurioj valgykloj, 
tik jeigu tas ar kitas nori rak
šties, jis gauna šičia ir stiklų 
alaus. Išeinančių iš saliuno bi
lų pasirodo 15 arba 20 centų. 
Paprastų pusryčių kaina.

Pietų laikas. Jau sriuba iš
virta. Corned beef, roast pork 
ir roast beef, iškepusi. Dalis 
jos supiaustyta riekelėmis. Ne
užilgo bus “rush”.

Plačiai atsidaro durys. Vie
nas paskui kitų artimosios dirb
tuvės darbininkai skubinasi 
prie baro. Kaip matai, 10 ar 
15 aukštų krėshikų užimta. Vė
liau įėjusieji sėdasi prie 
lėlių. Kiti laukia 
liuosuosiant.

— Du corned 
nas! Vienas hot
vos! Du hot roast beef 
nas!

Trys vyrai už baro 
teris prie senvičių sukinėjasi 
lyg bičių apspiesti.

— Sey, kaip su mano orde
riu?
— Aš noriu dar ir pypkę iš
rūkyk

— Išmainyk man čekį. Dar 
vienų šteinų. Dar puodukų ka
vas!

Pirmieji pavalgo ir eina lauk, 
žiuriu į registerį: dažniausia 
įmušama 20, 25 ar 30 centų.

Kur čia plėšimas? Kur ki
šenių “kraustymas” įsivaizduo
jamas tūlų žmonių? To ne'ga
na. žmogus pavalgo, išgeria 
šteinų ar kavos puodukų, ii 
dar jam čekį išmaino. Apielin 
kėj bankų nebėra, važiuoti į 
“dauntaun” jie laiko neturi, o 
ir gatvekaris kaštuos 14 cen
tų, jeigu važiuotų.

Bet kaip su pavakare? Kaip 
su vakaru saliitoe? šėtonas ima 
savo tinklų mėgsti, kai dievo
baimingi žmonės užsidaro savo 
stųbose.

Darbininkai grįžta iš darbo. 
Daugiau Čekių maino. Gi alaus

vietos
sta- 

pasi

Jo niekas
“neišgel-

Fak tinai

Išdirbus gal sunkų dienos dar
bų stiklas rakšties malonus 
širdžiai nuplauti.

Iki šiol mačiau tik tris stik
lelius šnapso tsiššinkuotus.

Vakaras, šviesos žiba. Kele
tas žmonių prie baro. Vienas 
įkaušęs. Jis betgi yra nuolat 
permirkęs ir darydamas kas
dieninius “raundus” prisirenka 
“drinksų”, kaip ubagas sėdėda
mas patiltėj skatikų, 
nereformuos, niekas 
bes”. . '

Kiti šneki/čiuojasi.
visi jie tokie, kad ras vieta 
sau sustoti jei ne saliune, tai 
aptiekoj; jei ne aptiekoj, tai 
viešbuty ar roadhauzėj. Jų ner
vai per dienų veikiausia buvo 
įtempti, tai dabar jie paliuo- 
suoja juos vienu kitu drinksu 
arba alaus šteinu.

Paprastas, ramus biznis. Jo
kio triukšmo, nieko panašaus 
į orgijas.

— Matai, aiškina, užeigos sa
vininkas —- jei kas pasiryžęs 
latrauti šių naktį, tai neis į 
saliunų. Partijos, susidariusios 
tikslu paūžti, ištvirkauti, visuo 
met turi tokių vietų, kur jų 
niekas nemato, kur joms nie
kas nekliudys. Bet ne saliu
ne.

— Kuo galite išaiškinti tų 
faktų, kad daug žmonių žiitfri 
labai abejotinai į saliunų?

— Tenka pripažinti — at
sakė saliunininkas — kad kai 
kurie saliunai užsitarnauja nuo
žiūrų. Bet ar vien saliunai? O 
kų galima pasakyt apie feike- 
rius daktarus, siektus advoka
tus, įvairių bonų pardavinėto
jus ir net kai kuriuos bankų 
viršininkus? Man rodosi, kad 
saliunai nėra taip prasti, kaip 
tūli žmonės įsivaizduoja; kad 
velnias ne toks baisus, kaip 
yra piešiamas.

V. P-—ka.

“Pirmyn” choro 
draugiškas va

karėlis

beef ir 
pork

stei- 
ir ka- 
ir stei-

ir mo-

pasigirsta klausimas.

RADIO DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00, 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9685.

CIASSIFIEDADS
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Budriko Radio
Kalbės konsulas A. Kalvaitis

Ryt dienų, t. y. sekmadie
nį, 1 vai. po pietų chicagiečiai 
ir apielinkes miestelių lietu
viai turės progos pasiklausyti 
kalbos Lietuvos konsulo Chi
cagoje p. Kalvaičio, kuris kal
bės iš stoties WCFL, 970 k., 
Jos. F. Budriko radio valan
doje.

Programas irgi bus pirikus ir 
įvairus su dainomis ir šaunia 
muzika. O kam nėra žingeidi 
Makalų šeimyna? Išgirsite apie 
Aldonos likimų.

Budriko krautuvė yra adre
su 3417 S. Halsted st.

K. K.

f

Radio bangos links 
mins klausytojus

j

F

hOKIUAUt KATIKtKS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priairaiykftc j mu«ų apnik?

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

. Peter Conrad
Fotografuoju jurą na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

(Jansen £rud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

.. ......... .... . ..... . ..... ....
Business Service
Biznio^ Pat arnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supąkavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago, J1L

BE IMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, nuinaliavojimas, ap- 
mušinėjimas, batt. teps, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

Financial
• Finansai-Paskolos

CASH už jūsų morgičlus ir Real 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

134 No. Ja Šalie St.

Gruodžio 3 d., sekmadienį, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
įvyks Anelės Zabukienės kon
certas ir šokiai.

Koncerto programas bus įvai
rus, nes apart p. Zabukienes, 
dalyvaus dainininkas S. Rim
kus, Vytauto Beliajaus šokėjų 
grupė ir daugelįs kitų jaunų 
meno jėgų. Po programo šo
kiai. ' •> AProgramas prasidės 5 v. v. 
įžanga į šokivfs ir koncertų— 
40c., o į šokius—25c.

Pelnė $25.00 Dariaus 
ir Girėno pamink

lo fondui

Rytoj, 11-tų valandų prieš 
piet, iš stoties W. G. E. S„ 
1360 kilocycles, rūpesčiu ir lė
šomis Progress Furniture Co. 
krautuvės, bus duodamas 
nuolatinis nedėldienio radio 
programas. Jo išpildyme daly
vaus keletas žymių daininin
kų ir dainininkių, kurie stro
piai rengiasi padainuoti tai 
solos, duetas ir trio. Taipgi 
bus gražios muzikos ir įdomių 
bei svarbių pranešimų. Todėl 
reikia nepamiršti užsistatyti 
savo radio. —N.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandas, Pianas ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creck 
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

——JU ■■■   — Į ■ ■■■'■   .............................. ■■■

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. KEPUBL1C 8402

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
ąvederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų -ir vyrų. Taisosi senus švede* 
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELKMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago,
Prie Normai St.

Phone VICTORY 8486

Miscellaneous -for Sale
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti į mainus. Dideli Bar- 
genai. $85 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Personal

PAIEŠKAU apsivedimui doro vai
kino — esu našlė 32 metų, turiu 
viena vaiką, bet esu dora ir mylė
čiau rąsti dorą vyrų, kuris nemylė
tų svaigalų. Rašykite teisingai. 
“Aušros" Knygynas, (Box 242), 
3653 S. Halsted St., Chicago, III,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TUOJ AUS REIKALINGAS 
BARBERYS.

724 W. 18 St.

Ypatingos Labda
rybės Dovanas

Daugelis Labdaringų Organizacijų 
gavo vietą kur jos gali parduoti 
rankų darbus, karolių išsiuvinėji- 
mus, kaurus, keksus, lėlės, deko
racijas ir naudingas dovanas. Vi
sas pelnas iš kiekvieno kiosko eis 
Labdarybės tikslams ir bus taip
gi vartotas Pašalpos Darbui.

Pasilinksminimas 
Dykai!

Juokų iki valios!
3 dideli perstatymai 

kasdien —
2, 4, 7:30 vai.

Šokiai, dramatiškas perst. scenos 
ir Radio prezentacijos, ir daugelis 
kitokio pasilinksminimo ant ket
virtų lubų scenos

Programas mainomas kasdien.
MATYKITE “SWISS VILLAGE”
— tiesiog iš Pasaulinės Parodos. 
“THE LORDAS LAŠT SUPPER”
— Pastebėtina Mekaniška Repro
dukcija.
THE STATUTE OR ENTERNAL 

EMOTION

ĮŽANGA dykai
ATDARA NEDBLDIENIAIS 
Duris atsidaro 9 vai. ryto.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 3 d. Chicagos Lietuvių cho
ras “Pirmyn” rengia draugiš
kų vakarėlį su šokiais Armi
tage Hali, 3800 Armitage avė. 
Pradžia 8 vai. vak., įžanga — 
25 centai asmeniui, šokiams 
gros Stephens Revelers.

Bus smagus parengimas ir 
verta atsilankyti ne tik jau
niems, bet ir seniems, nes bus 
ir muzikalis programas, kurį iš
pildys patys choro nariai. Bus 
gėrimų ir šiaip pamarginimų. 
Vieta labai smagi ir jauki, t. y. 
J. Grigaičio svetainė. Priva- 
žiūoti galima Crawford ir Ar- 
mitage avė. karais.

7- Rėmėjas.

North West Sidė$r Moterų 
bas vakar įteikė pinigus 
do pirmininkui konsului 
vaičiiii .>

' f-- L-422--
Pp. Adomaitienę ir Grakaus

kienė, North' West Side Lietu
vių Moterų klubo narės vakar 
įteikė - Dariau^ ir Girė
no paminklo fondo pirmininkui 
p. A._ Kalvaičiui $25.00, ku
riuos organizacija sukėlė pa
minklo naudai ' tam tikslui su
rengtame vąkarėlyje.

Tos nares, kurios taipgi buvo 
atsilankiusios ir j “Naujienas”, 
ir yra užgrūdytas naujienietes, 
pareiškė, kad , sekantis organi
zacijos parengimas bute antro 
tranzatlantinio skridimo, lakū
no Juozo R. James—Janušaus
ko, naudai.

klu- 
fon- 
Kal-

PRANEŠIMAI
'V '

Humboldt Park Lietuvių Politiško 
Kliubo Balius įvyks šeštadieny gruo
džio 2 dieną, Armitage Hali, 3800 
West Armitage Avenue. Pradžia 
valandą vakare, bus gera muzika.

Užkviečia visus
Komitetas.

7

1

“Su vienu šuviu nu 
šovė du zuikius”
CHICAGO LAWN. — Ar ti

kėsite, kad su vienu šuviu ga
lima nušauti du zuikiu? Taip 
bent skamba sena lietuviška 
patarle. Ar taip ištikrųjų įvy
ko, beveik kiekvienas abejoja
me. Bet kad p.p. M. A. čer- 
nauskų, šios kolonijos piliečių, 
3806 W. 65th PI., dvidešimt 
metų vedybinio gyvenimo ju
biliejus ir “turkių dienos” po- 
kilis įvyko vienuo ir įtuom pa
čiu kartu, turkių dienoje.

Nepaslaptis, kad černauskas 
yra populiarus tarpe lietuvių 
kaipo namų statymo kontrak- 
torius, tai ir į pokilį susirinko 
gražus būrelis draugų. Taigi,

šteinų, po porų paima, pasitaikius tokiai progai, para-

C

<

fNAUJIENOSE

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
A. Andrijauskienės ir M1 Armonienės

BEER TAVERN
Įvyksta Gruodžio (Dec. 2 d.

Kviečiame visus pažinties draugus ir drauges i musų iškilmingą 
atidarymą. Bus skaunaus alaus, užkandžiu ir grojis gera, muzika, 
šoksime iki vėlybo* nakties. Kviečiame savininkės

3540 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

•^*l*W*^e*^eMIW**M*rfM«*AglW«Me»*^**»**<*^*****l****l*>^^ **

MOTERIS prie abelno namų dar
bo, prižiūrėti 2 kūdikius. Geri na
mai, gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus, 1012 Argyle St arti Sheri- 
dan Rd.

For Rent

BALIUS IR DOVANOS
Teatrališką Draugystė Rūta No. 1 

rengia šokitls (’su didėlėms ‘. dova
noms. Bus dtioHdiiibs dovanos už 
gražius lietuviškus ir angliškus šo
nus. Subatoj, Gruodžio (December) 

2 diehą, 1938 m., Hollywood Dine 
& Dance Tavern, 2417-19 West 43rd 
Street. Bus priimti veltui nariai j 
Draugyste tame vakare. Bus ska
naus alaus ir saldainių.

Kviečia senus ir jaunus linksmai 
praleisti laika prie geros mu
zikos.

i D1

SVETAINĖS parendavojimui Drau
gijų Susirinkimams, šokiams, Bunco 
Party. Vestuvėms, Vakarienėms. 
Pamatykite užveizdą. Kainos pri
einamos. ■ ’

N. W. MASONIC TEMPLE 
1547 N. Leavitt St.

Šiandien atsidaro ka
lėdinis bazaras lab

darybės naudai
■ • ■ —— * •

šiandien, gruodžio 2 d., Chi- 
cųgoje asidaro pirmas Kalėdų 
bazaras, Exhibitors Buildinge, 
9 W. Washingon street. Ang
liškai pakrikštytas “First XMas 
Market >& Charitę Bazar”. Pa
rengimas žada btfti haujienybė 
ir apšitrynusieiias chicagie- 
čiams.

Bazhre bus duodami scenos 
programai, kuriuose dalyvaus 
žymus kino ir teatro artistai. 
Programai prasidės 2, 4, 7 ir 
9 P. M. kiekvienų dienų. Be 
to, bus ir kiti mažesni progra- 
meliai, kurie nuolat linksmins 
atsilankiusius į bhzarų.

• Bazare bus galima pasipirkti 
įvairių reikmenų, 0 parengimo 
pelnas skiriamas labdarybės ti
kslams., Bazaras nusitęs kiirj 
laikų. (Apg.)

Z'". Z' "
!■ Jt

Cicerą šokiai
■ . ... f1*1111 *■' . t .

šį šeštadieni, gruodžio 2 d., 
Liet. Liuosybės svetainėje 
Schwarzel Boosters A. Ci ren* 
gia tryliktų metinį balių ir šo
kius, į kuriuos kviečiu atsilam 
įyti visite Cicero lietuvius. Mu- ' r< 
zika bus Buck’s Kampus Ku-‘•bh’valdyb^ 
tūps. Pradžia 8 V. v. " taiD^ 1 'U ik '

'-k“ i

Komitetas.

Marųuette Park — S. L. A. 260 
tuopos priešmetinis susirinkimas 
vyks 8 dieną, gruodžio, 2 vai. po

pieti}, A. N. Masiulio Real Estate ofi
se, 6641' S. Western Avė., Tad ger- 
liamieji nariai ir narės esate kvie
čiami skaitlingai dalyvauti šiame su* 
sirinkime, nes tai yra svarbus susi
rinkimas. įvyks kuopos valdybos 
rinkimai dėl. 1984 metų, taipat įvyks 
Pildomos Tarybos nominacija.

M. Pallock, sekr.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 d., 1938 m. 1 vai. 
po piet Jono Garbužio svet., 8749 S. 
Halsted St. Narių pribuvimas yra 
reikalingas, nes bus valdybas rin
kimas dėl 1934 metų ir daug kitų 
svarbių reikalų svarstymas ir katrie 
esate pasilikę su1 mokesčiais prašo
me užsimokėti; už nebuvimą ant mi
tingo busite nubausti pagal nutarimą 
kliubo. W. Didžiulis, prot. rašt.

Lietuvių Moterų Dr-jos Apšvietos 
priešmetiniė susirinkimas įvyksta 
antradieny, gruodžio 5 d., 1938 m., 
8 vai. vak., Sandaros svet., 814 W. 
88rd St. Visos narės esate prašomos 
susirinkti skaitlingai, < nes bus ren
kama draugijos valdyba sekantiems 
1934 metams ir svarstoma daug ki
tų Svarbių reikalų^ Sekretorė.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu- 
bas laikys savo priešmetinį susirin
kimą nedėlioj gruodžio 3 d. 1983 m. 
Libertv Grove svet., 4615 S. Mozart 
St., 12 vai. dieną. Visi nariai-ės esa
te prašomi dalyvauti, , nes turime 
daug svarbių dalykų svarstymui. 
Apart to bus rinkimai valdybos 1934 
metams. — St. Narkis, sekr.

Simano Daukanto Draugija laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmadienyi 
gruodžio 8 d., 12 vai. dieną Chicagos 
Lietuvių Auditorijos stet., 3188 So. 
Halsted St. Visi nariai privalo būti
nai pribhti, nes yra svarbus susi
rinkimas yra daug reikalų kuriuos 
turėsime apsvarstyti, ypatingai fi
nansų klausimą. Taipat turėsime iš
rinkti valdyba sekantiems 1984 me
tams, tokiu budy ateitis draugijos pa
laimimo priklauso nuo visų narių nu
sistatymo, todėl yra kiekvienam svar- 
bu^jdųlyvauti susirinkime.

P. K., jaut. rašt.!■
Kruopiškių Progres. Kliubo nrleš' 

metinis susirinkimas įvyks nedėlioj,

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausia dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais ’ bu
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankymas mokyklos 
nušviečia protą, auklėja darbštu
mą, stiprina valią, suteikia galią 
sėkmingai kovoti su gyvenimo 
sunkumais. Gerai rašyti ir skaity
ti savo kalboje turėtų mokėti 
kiekvienas lietuvis, šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gerai žino
ma, kad mokintų žmonių būtinai 
reikia, ir jie yra labai brangus.

AMERIKOS 
Lietuvių Mokykla

3106 SO. HALSTED ST.

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

>
įvyksta 

1988 m CIASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Mošų binras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendaųninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių; Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet, įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 met.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynaą, “down spots” ir visok 
blekės darbą.

( BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel? Victory 4965

MMV'-

Fumished Rooms
DIDELS, dailus, švarus, šviesus, 

Apšildomas kambarys vaikinui, pi
giai. Universal Bankos name — iš 
šono duris. Herbert Geske, 812 W. 
83 St

PASIRENDUOJA ruimas veikinui 
arba merginai prie mažos šeimynos. 
8127 So. Emerald Avė., 2ros lubos. 

... . ' ..............*■........
RENDON* kambarys pavieniam su 

arba be valgio. 6228 So. Sacramento 
Avė., Repulic 7180.

gruodŽio a d., 10 vai. ryto, MorningĮ
Star kliubp buveinėj, 1654 N- Damen
Avo. ViM natipi ir barės esat kvle- *«. a«v.
čiami. fltaDankytL«hpė rinkimas kliu- Langams užlaidos, taipgi valome fi-

kambarys — VienamRENDON
arba dviem, apšildomas — su valgiu 
arba be valgio.

3189 W. 40 St.
Gera transportacija,

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

BARGENAS. Pardavimui arba 
rendai, gerai įrengta Road House ir 
Gasoliho Station. Del informacijų 
pašaukit Hemlock 4440.

PARDUOSIU arba priimsiu i pu
sininkus i grosernės ir bučemės biz
ni. Vienai moterei persunku.

8485 So. Wallace St.
" 1...."""" 1 •"'

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė netoli Naujienų ofiso, per ilgus 
metus išdirbtas biznis. Vertės 
$1500, už $700. Atsišaukite Box 53 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė geroj apielipkėj, Ciceroj. Biznis 
išdirbtas per 27 metus, 4 dideli kam
bariai iŠ užpakalio. Priežastj patir- 
sit ant vietos, 1345 So. 49th Avė. 
Cicero.

TAVERN — Town of Lake mo
derniška, biznis geras. Prie didelės 
gatvekarių gryškelės. Parsiduoda pu
sė biznio. Pigiai. Kreipkitės:

• *738 W. 18 St.

Reaj Estate For Sale
Namaj-Ątomė Pardavimui

NAMU SAVININKAMS
Kurie turite - klapatus su morgičiais 
su rendauninkais Ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P/ r M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421, Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas pabudavotas ant 2-jų lotų; 
namas užima 90x40. Tinka dėl Klu
bo, Alaus Tavern, Wholesale degti
nės biznio, šokių Sales ir, tt. Savi
ninkas parduos labai pigiai. Nuo
savybė, rąndąsi ant 8182-34 Auburn 
Avė. Albin Rutkowski. Atsišaukite 
2875 Archer Avė.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE C0. M. A. Laberdia, sav. 
UOUĮSOmą UJ.1U4UVO, VCUPK1 VUĮVUIV įl

os ate'ųanttem^ metam* rankas ir langams užlaidas. 6821 So. 
..„Jme keletą svarbių reikalų .gestam Avė. Republic 5780, Chica- 

apsvarstymuL V. čepulevičiųs, rašt. go; pi 
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