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Smarkios Gaso Eksplozi
jos Chicagoj

SVARSTO SUMANYMĄ Insull galės pasilikti 
Graikijoj vieną mė

nesį ilgiau

LIETUVOS ŽINIOS Fašistai grūmoja at 
sitraukti nuo Aust 
rijos diktatoriausVilnijai gresia badas

Gaso ir srutų pervados eksplodavo šiaur 
vakarinėj miesto dalyj. Dalis Armitage 
Avė. išardyta. Keli žmonės sužeisti

Graikijos valdžia leidinių gy
venti prailgino iki sausio 31 
d. Duos vizą išvaživimui

Nepaprastai kyla bulvių kai
nos.— Viską suėdė mokes
čiai.—Niekias nesiima akcijos 
gyventojams padėti

CHICAGO.—Vakar visa eilė 
smarkių gaso ir srutų pervadų 
eksplozijų supurtė visą šiaur
vakarinę miesto dalį, labiausia 
Armitage Avė., tarp Mendell ir 
Hbyne gatvių.

Eksplozija prasidėjo Stanley 
Stansykiewicz, 1857 Armitage 
Avė .namo rūsy. Jis užsidegęs 
žvakę nuėjo į rūsį pasisemti 
anglių. Priėjus prie anglių 
urnai kilo ekspliozija, kuri skau 
džiai Stanley apdegino ir su
žeidė, kad reikėjo jį išgabenti į 
ligoninę

Po to eksplozijos persimetė 
į pervadas po Armitage Avė., 
nublokšdamos ir sudaužydamos 
“nianhole” dengtuvus, kitur 
išardydamos gatvę per ištisus 
blokus ir palikdamos jose gi
lius griovius. Hoyne ir Men
dell gatvėse eksplozijos pasuko

Lietuva sumokėjo 
tik dalį savo sko

los Amerikai ’ s, <

į tas gatves, kur irgi pridarė 
didelių nuostolių.

Eksplozijos sužeidė kelist 
žmones, kurie ėjo ar važiavo ta 
gatve.

Kartu su eksplozijomis kilo 
ir gaisrai, kuriuos užtikta net 
ir už kelių valandų po eksplio 
zijų. Kad gaisrus sustabdyti 
liko uždarytas gasas Armitage 
Avė., tarp Paulina St. ir Wes- 
tern Avė. Keli namai eksplio- 
zijų apgriauti. Tikrojo skai
čiaus sužeistųjų nežinoma, nes 
daugelis lengviau sužeistų ir 
išgąsdintų žmonių pasislėpė sa
vo namuose. Daugely vietų yra 
išneštos gilios duobes. Kur gat
vė buvo stipresnė, ten liko iš
ardytos plytos ir išnešti šaly- 
gatviai.

Spėjama, kad eksplozija pri
darė mažiausia už $1,000,000 
nuostolių.

Ragina sumažinti 
taksus ant uždirb

to uždarbio

SegPegkins

žmona ir darbo 
įkūnijimą, kaip

Mrs.
Roosevf.lt 
sekretorė Frances 
išrodo, “utopiško”

bet
Tą

Turėjo sumokėti $105,474, 
sumokėjo tik $10,000.

patį padarė ir daugelis kitų 
šalių

VVASHINGTON, gr. 15. — 
Franci jos valdžia formaliai 
pranešė Jungt. Valstijoms, kad 
ji nemokės tų $22,200,927, ku
riuos ji turėjo sumokėti šian
die. Tai jau tretį kartą Fran- 
cija atsisako mokėti savo ka
ro skolą.

Skolų taipjau nemokėjo Bel
gija, Estija ir Lenkija.

Kitos valstybės — Anglija, 
Lietuva, Italija, Latvija ir 
čechoslovakija padarė mažus 
įmokėtus. Anglija, kuri tu
rėjo sumokėti virš $117,000,- 
000 sumokėjo tik $7,500,000. 
čechoslovakija sumokėjo $150,- 
(N)0 (turėjo sumokėti $1,682,- 
813). Latvija įmokėjo $8,500 
(turėjo sumokėti $180,706). 
Lietuva gi, kuri turėjo sumo
kėti $105,474, sumokėjo $10,- 
000.

Tokiu budu iš priklausančių 
šiandie gauti $153,496,247, val
džia gavo tik $8,898,123.

WASHINGTON, gr. 15. — 
Einantis iždą sekretoriaus par
eigas Morgenthau4 rekomenda
vo sumažinti generalinius tak
sus ant uždirbto uždarbio (al
gų). Kartu jis ragino atsto
vų buto finansų komitetą pa
naikinti atskirus, vyro ir mo
teries pareiškimus apie uždar
bį, kada tokiu budu4 mokama 
mažesnius taksus, negu kad 
butų paduotas bendras uždar
bis.

Kartu rekomendavo pakeisti 
pajamų taksų įstatymus taip, 
kad stambieji taksų mokėtojai 
negalėtų išsisukti nuo taksų 
mokėjimo, kaip būdavo ikišiol, 
kad net tokie bankieriai, kaip 
Morganas su milioniniais už
darbiais nemokėdavo taksų. 
Tai padarius butų surinkta ma
žiausia $100,000,000 taksais į 
metus laiko daugiau, negu da
bar surenkama.

Užkirtus kelią išsįsirkinėji- 
mui nuo taksų mokėjimo, gali
ma butų sumažinti taksus tiems, 
kurių uždarbis susidaro iš pa
jamų už darbą, o ne iš spekulia
cijos, ar pelno iš kitų darbo.

Prezidento Roosevelto 
Perkins šiuo laiku svarsto 
sumanymo. Sumanymas yra tokis: suorganizuoti nuo 20 iki 261 
metų 20,000 jaunuolių darbo armiją, kuri pagamintų šaliai vi
sas reikmenis. Sulaukę 30 metų tie žmonės pasitrauktų iš dar
bo ir nuo to laiko butų aprūpinti visomis gyvenimo reikmeni
mis, taip kad jiems niekad daugiau nebereikėtų dirbti. Bet kas 
norėtų prabangos dalykų, įturėtų dirbti ir ilgiau. Prie dabarti
nės technikos pažangos, tas sumanymas galbūt ir galimas įvy
kinti, nes technikai apskaito, kad dabar užtenka dirbti po 2—3 
valandas į dieną, kad pagaminti šaliai viską kas tik yra rei
kalinga žmogauŽ gyvenimui Tad kad vieton visiems dirbti 2—3 
vai. į dieną, dirbtų dalis darbininkų, kad pagaminti reikmenis 1 
visiems kitiems gyventojams. Sulaukę *tam tikro amžiaus patys 
naudotųsi kitų darbo vaisiais. Bet tada turėtų išnykti kapitar 
lizmas, nes dabartinėj kapitalistinėj pelno sistemoj tokis su
manymas yra neįvykinamas.

ATHENAI, Graikijoj, gr. 15. 
—Graikijos valdžia šiandie vie
nu mėnesiu prailgino Samuel 
Insull buvimą Graikijoj. Su
lig jo turimo policijos permi- 
to jis gali Graikijoj gyventi 
iki gruodž. 31 d. Tečiaus per- 
mitą prailginus vienu mėnesiu 
jis galės gyventi iki sausio 
31 d.

Tą prailginimą suteikė vi
daus reikalų ministeris, pra
šant pačiam Insultui, bet kartu' 
pranešė, kad tam laikui išsi
baigus Insullas turės apleisti 
šalį.

Kartu tapo pranešta, kad 
Graikijos valdžia vizuos jo pa
są išvažiavimui į bile kurią ša
lį. Tečiaus tai maža pagelba, 
kadangi Insulto pasas yra pa* 
naikintas ir jis turės keliauti 
pasiremiant tiktai asmeniniais 
dokumentais.

Dar nežinoma į kurią šalį In
sullas galės keliauti, nes visos 
Graikijai kaimyninės šalys turi 
padariusios su Jungt. Valtsijo- 
mis sutartis apie išdavimą nu
sikaltėlių ir kur Insullas ne va
žiuotų, jį visur seks Amerikos 
valdžia ir reikalaus jo išdavi* 
mo. Insullas iš susirūpinimo 
susirgo ir guli lovoj.

- «
Sugriuvo Cicero 

dirbtuvės kaminas

Iš pavydo dėl mote
ries nužudė žmogui

HELENA, Mont., gr. '15/ — 
Pelnas iš valdžios degtines san
krovų per vienus metus eis be- 
drabių ir skurdžių šelpimui.

Prapuolė sargas ir 
$39,000 pinigais

MIDLAND, Ark., gr. 15. — 
Du vyrai ir jauno moteris api
plėšė vietos banką. Taipgi buvo 
pastvėrę banko prezidentą, ku
rį paleido už 8 mylių nuo mies
to. •

8 UŽMUŠTI BANDITAMS 
PUOLUS TRAUKINĮ

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

Giedra ir Šalčiau. *
Saulė teka 7:11, leidžiasi 4 > 

20.

CHICAGO.— Pakelis, kuria- 
me buvo $39,000 pinigais pra
puolė vakar iš Brinką Express 
Co. ginkluoto troko, kuris sto
vėjo arti Bankers Bldg., 105 
W. Adams St. Tuo pačiu laiku 
prapuolė ir pinigų sargas Allen 
Robert Hammel, 37 m 
Hood Avė.

Dabar policija ieško ir sar
go ir pinigų.

-, 1242

CHICAGO.—Vakar tuščiame 
lote prie 1302 Washington 
Blvd., rastas sudeginttas lavo
nas 117 N. Ada St. esančio 
viešbučio prižiūrėtojo John A. 
Jobb, 53 m/ Užtiko jį jaunas 
praeivis, kuris pamatęs degan
tį laužą priėjo užsidegti ciga- 
retą. Bet priėjęs artyn paste
bėjo, kad tai ne paprastas lau
žas, bet kad dega lavonas.

Policija ėmėsi aiškinti žmog
žudystę. 8 metų vaiko nekal
tas išsitarimas užvedė ją ant 
pėdsakų ir ji suėmė tame vieš
butyje gyvenusį Fred Mark- 
ham, z35 m., kuris po trumpo 
kamantinėjimo prisipažino nu
žudęs Jobb.

Jiedu4 pykosi jau du mėne
siai už tai, kad Jobb sužino
jęs, kad jis, Markham, išeinąs 
su tame, name gyvenančia naš
le Mrs. Threlkel4>/‘ su kuria 
meilinosi Jobb. Kilo pavydas 
ir kivirčiai ir kai prieš keliąs 
dienas susitiko ant laiptų, kilo 
barnis ir Markham nubėgęs i 
savo kambarį pastvėrė revolve
rį ir trimis šūviais nušovė Jobb. 
Nušautojo Jobb lavoną Užraki
no sandėlyje ir ten jį išlaikė 
tris dienas. Po to nusitarė jį 
sudeginti, nusipirko gasolinoir 
išvilkęs lavoną į tuščią lotą, su
dari iš plytų aukurą ir lavoną 
apliejęs gasolinu jį padegė.

CHICAGO.—90 pėdų augštu- 
mo geležinis kaminas Manhat
tan Wet & Dry Wash LaUndry, 

Merai reikalauja Į5530 w- Cermak Cicei°- 
nutrukus jį palaikiusiai vielai, 
nugriuvo ant elevatoriaus bė
gių vos neužkliudęs praeinantį 
traukinį. Nugriuvęs kaminas 
nutraukė elektros sriovę. žmo
nių nesužeista.

daugiau darbų »
WASHINGTON, gr. 15. -- 

Jungt. Valstijų merų konferen
cija nutarė paraginti, kad kai 
kongresas susirinks, kad butų 
dvigubai labiau išplėstas civilių 
darbų programas, taip kad dar
bą gautų ne 4,000,000 bedarbių, 
bet 8,000,000.

Reikalauja $10,000 
už gydymą Cermako

MIAMI, Fla„ gr. 15. — Du4 
Miami gydytojai pareikalavo po 
$5,000, už gydymą • Chicagos 
męro Cermako, kai jis buvo 
pašautas ir mirtinai sužeistas 
italo Zangara.

Teis 40 rinkimų vir 
šininkų

JOKIO, gr. 15. — Iš Harbi- 
no gauta žinių,,kad 8 pasažie- 
riai liko užmušti 800 banditų 
sudaužius ir išplėšys interna
cionalinį Rytų Chinijos gele- 
žinjtelio traukinį ties Tsitsihar, 
Manchukuo.

PENKI ŽUVO SUSIDAUŽIUS 
AFRIKOJE TfiKTUVUI 

. - ’ ..i . v . ..• ■ . 1 ■

■yni*

DURBAN, Pietų Afrikoj, gr. 
15.-—Penki žmonės liko užmušti 
vakar Union Airways lėktuvui 
susidaužius ties Eshow, Zulu- 
land. ■ * ’1 - L '

: '•r'*

• ■ « .

'■i,

Lindberghai pasiekė.
Santo Domingo

SAN PEDRO, Santo Domin
go, gr. 15.—Lakūnas Lindbergh 
su4 žmona šiandie atskrido j čia 
iš San Juan, Puerto Rico. Ry
toj jie išskrisią į Miami, Fla. 
Jie nusileidę čia todėl, kad čia 
yra geras aerodromas.
Tautų sąjunga kviesis Lind- 

berghą
GENEVA, gr. 15.

Lindberghas sugryš į Jungt, 
Valstijos, jis bus tautų sąjun
gos civilės aviacijos komiteto 

| pakveistas bendradarbiauti su 
tuo komitetu. Bendradarbiavi
mo sąlygas nustatys pats la
kūnas.

* VILNIUS. — “Gazeta War- 
szawska” pirmame savo pusla
pyje įdėjo aliarmuojantį savo 
specialaus korespondento Vil
niuje pranešimą apie “bado 
šmėklą” “kresų kaime”. Esą, 
Vilniuje paskutiniu laiku pasi
reiškęs labai nuostabus ir labai 
neraminąs reiškinys.. Vilniaus 
prekyvietės pritruko bulvių, o 
ryšium su tuo smarkiai pakilo 
bulvių kainos. Pasirodo, kad 
Vilniaus krašto miesteliuose 
bulvių kainos yra dar ankštes
nės. Ne gana to, ten perduo- 
damos ne vietinės, bet atvežti
nės bulvės. Tas reiškinys ke
lia itin liūdnų refleksijų, ka
dangi bulvių stoka pranašauja 
nepaprastai sunkią žiemą, ku
ri su savimi atves į šiandieninę 
kaimiečio pastogę baisų svečią 
—badą. Bulvių ir kitų pro
duktų stoka išaiškinama nepa
prastai nepavykusiu4 derliaus 
nuvalymu.

Jei Vilniaus kaimietis, toliau 
rašo “Gazeta Warszawska” ko
respondentas, turėtų ką par
duoti, tai jis šaip taip apsirū
pinti žiemai galėtų, bet, deja, 
viską, ką turėjo parduoti, jis 
jau pardavė. Viską suėdė mo
kesčiai, ir inaisto atsargai 
daryti niekę* neliko,.

Tiesai reikia pažiūrėti į akis. 
Vilniaus krašto laukia tokia 
pat bado katastrofa, kuri jį 
jau du kartu ištiko. —1928 ir 
1929 m. Tada žmonės tiesiog 
puste puto iš bado, o gyvuliai 
buvo šeriami iš stogų plėšia
mais šiaudais. Į mokyklas vai
kai atsinešdavo su4 savimi iš 
medžio žievių ir kitų panašių 
dalykų iškeptus paplotėlius. 
Tada pasikartojo blogiausi vo
kiečių okupacijos laikai, kada 
bado iškankinti žmonės tūks
tančiais mirė šiltinėmis, dezen- 
terija ir t.t.

Nors Vilniaus spauda jau se
niai šaukte šaukia, niekas ne
siima jokios akcijos kraštui 
padėti. O badas ateina. Jam 
visuose “kresnose” ne tik du
rys atidalytos, bet ir vartai ’ki 
galo atkelti. Jau didis laikas 
pagalvoti apie pašalpos organi
zavimą, nes kada žmonės pra
dės iš bado pusti, jau bus 
vėlu.

Kada

CHICAGO.—-Vakar į teismą 
stojo 40 rinkimų viršininkų, | 
jų tarpe daug moterų, kurie j 
yra kaltinami sdklastavę rinki
mų davinius. Vienok visų jų 
bylos tapo atidėtos mėnesio 
laikui ir tuoj aus bus teisiami 
tik 5 viršininkai.

11 ŽMONIŲ ŽUVO SUSIDAU
ŽIUS LENKIJOS 

TRAUKINIUI 
. ......... '

Nuteisti studetnai 
redaktoriai

Jų sukty
bės išėjo aikštėn išnaujo skai
tant teisėjo Heller balsus. A

Du sužeisti munšaįno katilui 
eksplodavus

. CHICAGO.—Tony Zitman, 54 
m-, ir John Jąnl^ovicz, 57 m., 
Ikio skaudžiai apdeginti ękspjo- 
davus nedideliam nąmųj darbo 
munšaino katilui namuose 720 
N. Leavih St. Abu sužeitieji 
išgabenti ligoninėn. *' - ;a,. ?

Heimwehr grūmojąs prisidėti 
prie nacių, jei Dollfuss ne- 
pradesiąs tuo jaus pulti socia
listus

reikalavimo 
pulti sočia

iš socialisti-

VIENNA, gr. 15.— Jei ži
nios yra teisingos, tai Austri
jai gręsia naujas aštrus krizis. 
Pasak tų žinių, fašistinės gink
luotos gaujos—heimvvehr, ku
riomis diktatoriairs Dollfusso 
valdžia labiausia remiasi, grū
moja atsitraukti nuo valdžios 
ir prisidėti prie nacių, jei val
džia neišpildys jų 
—tuo j aus pradėti 
listus.

Ši žinia paeina
nių šaltinių. Valdžia šią žinią 
griežtai nugina.

Socialistai sako, kad tą ski
limą ragino nacis princas Star- 
hemberg slaptame heirmvehro 
vadų susirinkime, kuriame da
lyvavo ir Dollfusso atstovas. 
Vakar gi pats Dollfuss tarėsi 
su princu ir savo atstovu.

Heimvvehr reikalauja, kad 
Dollfuss paskirtų federalinį 
komisarą Viennai, pašalintų ten 
socialistų valdžią ir uždarytų 
socialistų partiją ir darbininkų 
unijas.

Socialistai yra pakartotinai 
prigrūmoję paskelbti geenralinį 
streiką, jei Dollfuss griebtųsi 
tų priemonių. Gjeneralinis strei
kai galėtų iššaukti tokią ąuįru- 

lengva įsi
galėti naciams.

Potvyniai Venecijoj;
15 žmonių prigėrė

per

PO^NANIUS, Lenkijoj, gr. 
15.—11 žmonių užmušta, 4 vei

kiausia mirtinai sužeisti ir 80 
kitų sužeista kiek lengviau, kai 
vienas traukinys pačiame vi- 

| durmiestyje laike miglos įva
žiavo į kitą traukinį. Nuken
tėję yra daugiausia vaikai, ku
rie buvo vežami į mokyklą. |

—.  ■*-' ' 1
PARYŽIUS, gr. 15. — Poli

cija areštavo 400 žmonių triu
kšmingoje demonstracijoje, ku
ri buvo surengta protestui 
prieš valdžios w*F’jetuojamą 
nukapojimą vrfdžTŽ? įlarbinin-
prieš valdžios / 
nukapojimą vrfdžIE>; įla 
kų algų.

“f įl ■ HsR

KAUNAS.—Stud. atstovybės 
rinkimų* proga stud. varpininkai 
išleido laikraštį “Kelkite!”, ku
ris dar neišėjus iš spaudos Ka
ro komendanto konfiskuojąs ir 
atsak. redaktorius J. Vaišnora 
nubausta 500 litų arba 1 mėn. 
kalėjimo. Taip pat nubaustas 
ateitininkų “Studentų žodžio” 
3 redaktorius 600 lit. Stud. 
atstovybes organo “Lietuvos 
Studento” red. taipgi nubaudė 
200 litų arba 2 sav. kalėjimo

VENECIJA, gr. 15. —Smar
kus debesio pratrukimas, ku
ris pakėlė vandenį Venecijos 
kanaluose 4 pėdas ir užliejo 
veik visus mieste esančius saus- 
žemitiS, perėjo šiandie per Ve
neciją ir nuėjo linkui Chiog- 
gia, 15 mylių atstume. Stai
giame potvinyje prigėrė 15 
žmonių.

Daugiausia žmonių žuvo 
Chioggia, kuris yra Venecijos 
juros uostu. Jis yra sujung
tas su4 Venecija akmeniniu til
tu, bet jo gatves sudaro kana
lai, kaip ir Venecijoj.

Debesio pratrukimą sekė 
vėtra ir juros audra, kuri bloš
kė vendenis į Veneciją, užlieda- 
ma žemutinius augštus Veneci
jos rūmų ir namų.

Visas judėjimas kanaluose 
apsistojo ir gyventojai turėjo 
susikraustyti į viršutinius sa
vo namų augštus* Gondolieriai 
negali plaukioti kanalais delei 
bangų ir delei to, kad delei pa
kilusią vandens negalima per
plaukti patiltes.

Šv. Markaus aikštė, visuomet 
sausa, yra apsemta trijų pėdų 
vandens.

Ir Lietuva turės sa 
vo kar^nolą 

KAUNAS.
Skvereckis esąs popiežiaus pa-

Arkvyskupas

keltas į

PAT/?
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujjenų ofišas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 ryte iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
SO. HALSTED ST. Tei. Canal 8500

..y?,. !>• į* i1, ■ • 1 .
liSL. Jtah

Roosevf.lt
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Graikijos valdžia leidimų gy- 
venti prailgino iki sausio 31 
d. Duos, vizų išvaživimui

Nepaprastai kyla bulvių kai
nos.— Viskų suėdė mokes
čiai.—Niekias nesiima akcijos 
gyventojams padėti

Heimvvehr grūmojus prisidėti 
prie nacių, jei Dollfuss ne- 
pradėsiųs tuo jaus pulti socia
listus
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Smarkios Gaso Eksplozi 
jos Chicagoj

Gaso ir srutų pervados eksplodavo šiaur 
vakarinėj miesto dalyj. Dalis Armitage 

Avė. išardyta. Keli žmonės sužeisti

CHICAGO.—Vakar visa eilė 
smarkių gaso ir srutų pervadų 
eksplozijų supurtė visų šiaur
vakarinę miesto dalį, labiausia 
Armitage Avė., tarp Mendell ir 
Hbyne gatvių.

Eksplozija prasidėjo Stanley 
Stansykiewicz, 1857 Armitage 
Avė .namo rūsy. Jis užsidegęs 
žvakę nuėjo į rūsį pasisemti 
anglių. Priėjus prie anglių 
urnai kilo ekspliozija, ki.riskau 
džiai Stanley apdegino ir su
žeidė, kad reikėjo jį išgabenti į 
ligoninę

Po to eksplozijos persimetė 
į pervadas po Armitage Avė., 
nublokšdamos ir sudaužydamos 
“manhole” dengtuvus, kitur 
išardydamos gatvę per ištisus 
blokus ir palikdamos jose gi
lius griovius. Hoyne ir Men
dell gatvėse eksplozijos pasuko

Lietuva sumokėjo 
tik dalį savo sko

los Amerikai
bet
Tų

Turėjo sumokėti $105,474, 
sumokėjo tik $10,000.

patį padarė ir daugelis kitų 
šalių
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UTOPIŠKĄ SUMANYMĄ Insull galės pasilikti 
Graikijoj vieną mė

nesį ilgiau

Fašistai grūmoja at 
sitraukti nuo Aust 
rijos diktatoriaus

SegPegkins

F

žmona ir darbo 
įkūnijimų, kaip

Mas.
Rcosevelt 
sekretorė Frances 
išrodo, “utopiško”

Prezidento Roosevelto 
Perkins šiuo laiku svarsto 
sumanymo. Sumanymas yra tokis: suorganizuoti nuo 20 iki 26 
metų 20,000 jaunuolių darbo armiją, kuri pagamintų šaliai vi
sas reikmenis. Sulaukę 30 metų tie žmonės pasitrauktų iš dar-

Ragina sumažinti 
taksus ant uždirb

to uždarbio

ATHENAI, Graikijoj, gr. 15. 
—Graikijos valdžia šiandie vie
nu mėnesiu prailgino Samuel 
InsUll buvimą Graikijoj. Su
lig jo turimo policijos permi- 
to jis gali Graikijoj gyventi 
iki gruodž. 31 d. Tečiaus per- 
mitą prailginus vienu mėnesiu 
jis galės gyventi iki sausio 
31 d.

Tą prailginimų suteikė vi
daus reikalų ministeris, pra
šant pačiam Insullui, bet kartu* 
pranešė, kad tam laikui išsi
baigus Insullas turės apleisti

VVASHINGTON, gr. 15. — 
Francuos valdžia formaliai 
pranešė Jungt. Valstijoms, kad 
ji nemokės tų $22,200,927, ku
riuos ji turėjo sumokėti šian
die. Tai jau tretį kartų Fran- 
cija atsisako mokėti savo ka
ro skola.

Skolų taipjau nemokėjo Bel
gija, Estija ir Lenkija.

Kitos valstybės — Anglija, 
Lietuva, Italija, Latvija ir 
Cechoslovakija padarė mažus 
įmokėtus. Anglija, kuri tu
rėjo sumokėti virš $117,000,- 
000 sumokėjo tik $7,500,000. 
Cechoslovakija sumokėjo $150,- 
000 (turėjo sumokėti $1,682,- 
813). I^atvija įmokėjo $8,500 
(turėjo sumokėti $180,706). 
Lietuva gi, kuri turėjo sumo
kėti $105,474, sumokėjo $10,- 
000.

Tokiu budu iš priklausančių 
šiandie gauti $153,496,247, val
džia gavo tik $8,898,123.

j tas gatves, kur irgi pridarė 
didelių nuostolių.

Eksplozijos sužeidė ,kelis( 
žmones, kurie ėjo ar važiavo ta 
gatve.

Kartu su eksplozijomis kilo 
ir gaisrai, kuriuos užtikta net 
ir už kelių valandų po eksplio 
zijų. Kad gaisrus sustabdyti 
liko uždarytas gasas Armitage 
Avė., tarp Paulina St. ir Wes- 
tern Avė. Keli namai eksplio- 
zijų apgriauti. Tikrojo skai
čiaus sužeistųjų nežinoma, nes 
daugelis lengviau sužeistų ir 
išgąsdintų žmonių pasislėpė sa
vo namuose. Daugely vietų yra 
išneštos gilios duobės. Kur gat
vė buvo stipresnė, ten liko iš
ardytos plytos ir išnešti šaly- 
gatviai.

Spėjama, kad eksplozija pri
darė mažiausia už $1,000,000 Lj0 nuo į0 ]ajk0 butų aprūpinti visomis gyvenimo reikmeni- 
nuostolių. Į mis, taip kad jiems niekad daugiau nebereikėtų dirbti. Bet kas

norėtų prabangos dalykų, turėtų dirbti ir ilgiau. Prie dabarti
nės technikos pažangos, tas sumanymas galbūt ir galimas įvy
kinti, nes technikai apskaito, kad dabar užtenka dirbti po 2—3 
valandas į dien^, kad pagaminti šaliai viskų kas tik yra rei
kalinga žmogauŽf gyvenimui. Tad ka'd vieton visiems dirbti 2—31

WASHINGTON, gr. 15. _ I vai. į dienų, dirbtų dalis darbininkų, kad pagaminti reikmenis'
Einantis iždo- sekretoriaus par- visiems kitiems gyventojams. Sulaukę tam tikro amžiaus patys 
eigas Morgenthau4 rekomenda
vo sumažinti generalinius tak
sus ant uždirbto uždarbio (al
gų). Kartu jis ragino atsto
vų buto finansų komitetą pa
naikinti atskirus, vyro ir mo
teries pareiškimus apie uždar
bį, kada tokiu budu4 mokama 
mažesnius taksus, negu kad | 
butų paduotas bendras uždar-1 
bis.

Kartu rekomendavo pakeisti 
pajamų taksų įstatymus taip, 
kad stambieji taksų mokėtojai 
negalėtų išsisukti nuo taksų 
mokėjimo, kaip būdavo ikišiol, 
kad net tokie bankieriai, kaip 
Morganas su milioniniais už
darbiais nemokėdavo taksų. 
Tai padarius butų surinkta ma
žiausia $100,000,000 taksais į 
metus laiko daugiau, negu da
bar surenkama.

Užkirtus kelią, išsįsirkinėji- 
mui nuo taksų mokėjimo, gali
ma butų sumažinti taksus tiems, 
kurių uždarbis susidaro iš pa
jamų už darbą, o ne iš spekulia
cijas, ar pelno iš kitų darbo.

naudotųsi kitų darbo vaisiais. Bet tada turėtų išnykti kapita
lizmas, nes dabartinėj kapitalistinėj pelno sistemoj tokis su
manymas yra neįvykinamas.

Kartu tapo pranešta, kad 
Graikijos valdžia vizuos jo pa
sų išvažiavimui į bile kurią ša
lį. Tečiaus tai maža pagelba, 
kadangi Insidlo pasas yra pa-1 
naikintas ir jis turės keliauti 
pasiremiant tiktai asmeniniais 
dokumentais.

Dar nežinoma į kurią šalį In
sullas galės keliauti, nes visos 
Graikijai kaimyninės šalys turi 
padariusios su Jungt. Valtsijo
mis sutartis apie išdavimą nu1- 
sikaltėlių ir kur Insullas nė va
žiuotų, jį visur seks Amerikos 
valdžia ir reikalaus jo išdavi
mo. Insullas iš susirūpinimo 
susirgo ir guli lovoj.

■ '.......................*" ...\

Sugriuvo Cicero
dirbtuves kaminas

Iš pavydo dėl mote
ries nužudė žmoguj

Merai reikalauja 
daugiau darbų *

WASHINGTON, gr. 15. -- 
Jungt. Valstijų merų konferen
cija nutarė paraginti, kad kai 
kongresas susirinks, kad butų 
dvigubai labiau išplėstas civilių 
darbų programas, taip kad dar
bų gautų ne 4,000,000 bedarbių, 
bet 8,000,000.

CHICAGO.—90 pėdų augštu- 
mo geležinis kaminas Manhat
tan Wet & Dry Wash LaUndry, 
5530 W. Cermak Rd., Cicero, 
nutrukus jį palaikiusiai vielai, 
nugriuvo ant elevatoriaus bė
gių vos neužkliudęs praeinantį 
traukinį. Nugriuvęs kaminas 
.nutraukė elektros sriovę. žmo
nių nesužeista.

Lindberghai pasiekė.
Santo Domingo

HELENA, Mont., gr. '15.- — 
Pelnas iš valdžios degtinės san
krovų per vienus metus eis be- 
drabių ir skurdžių šelpimui.

Prapuolė sargas ir 
$39,000 pinigais

MIDLAND, Ark., gr. 15. — 
Du vyrai ir jauno moteris api
plėšė vietos bankų. Taipgi buvo 
pastvėrę banko prezidentų, ku
rį paleido už 3 mylių nuo mies-

8

CHICAGO.— Pakelis, kuria
me buvo $39,000 pinigais pra
puolė vakar iŠ Brinks Express 
Co. ginkluoto troko, kuris sto
vėjo arti Bankers Bldg., 105 
W. Adams St. Tuo pačiu laiku 
prapuolė ir pinigų sargas Allen 
Robert .Hammel, 37 m., 1242 
Hood Avė.

Dabar policija ieško ir sar
go ir pinigų.

CHICAGO.—Vakar tuščiame 
lote prie 1392 Washington 
Blvd., rastas sudeginttas lavo
nas 117 N. Ada St. esančio 
viešbučio prižiūrėtojo John A. 
Jobb, 53 m/ Užtiko jį jaunas 
praeivis, kuris pamatęs degan
tį laužų priėjo užsidegti ciga- 
retą. Bet priėjęs artyn paste
bėjo, kad tai ne paprastas lau4-. 
žas, bet kad dega lavonas.

policija ėmėsi aiškinti žmog
žudystę. 8 metų vaiko nekal
tas išsitarimas užvedė ją ant 
pėdsakų, ir ji suėmė tame vieš
butyje gyvenusį Fred Mark- 
ham, z35 m., kuris po trumpo 
kamantinėjimo prisipažino nu
žudęs Jobb.

Į Jiedu4 pykosi jau du mėne
siai už tai, kad Jobb sužino
jęs, kad jis, Markham, išeinąs 
su tame name gyvenančia naš
le Mrs. Threlkeld, -su kuria 
meilinosi Jobb, Kilo pavydas 
ir kivirčiai ir kai prieš kelias 
dienas susitiko ant laiptų, kilo 
barnis ir Markham nubėgęs i 
savo kambarį pastvėrė revolve
rį ir trimis šūviais nušovė Jobb. 
Nušautojo Jobb lavoną užraki
no sandėlyje ir ten jį išlaikė 
tris dienas. Po to nusitarė jį 
sudeginti, nusipirko gasolinoir 
išvilkęs lavoną į tuščių lotą, su
dari iš plytų aukurą ir lavoną 
apliejęs gasolinu jį padegė.

 i SAN PEDRO, Santo Domin
go, gr. 15.—Lakūnas Lindbergh 

Reikalauja $10,000 sl1'žmona šiandie atskrido ičia 
'iš San Juan, Puerto Rico. Ry
toj jie išskrisią į Miami, Fla. 
Jie nusileidę čia todėl, kad čia 
yra geras aerodromas.
Tautų sąjunga kviesis Lind- 

berghą 
GENEVA, gr. 15.

už gydymą Cermako
MIAMI, Fla., gr. 15. — Du

Miami gydytojai pareikalavo po 
$5,000, už gydymą • Chicagos 
mėro Cermako, kai jis buvo 
pašautas ir mirtinai sužeistas Į Lindberghas sugryš į .Jungt, 
italo Zangara.

‘ VILNIUS. — “Gazeta War- 
szawska” pirmame savo pusla
pyje įdėjo aliarmuojantį savo 
specialaus korespondento Vil
niuje pranešimą apie ‘‘bado 
šmėklą” “kresų kaime”. Esą, 
Vilniuje paskutiniu laiku pasi
reiškęs labai nuostabus ir labai 
neraminus reiškinys., Vilniaus 
prekyvietės pritruko bulvių, o 
ryšium su tuo smarkiai pakilo 
bulvių kainos. Pasirodo, kad 
Vilniaus krašto miesteliuose 
bulvių kainos yra dar aukštes
nės. Ne gana to, ten perduo* 
damos ne vietinės, bet atvežti
nės bulvės. Tas reiškinys ke
lia itin liūdnų refleksijų, ka
dangi bulvių stoka pranašauja 
nepaprastai sunkią žiemų, ku
ri su savimi atves į šiandieninę 
kaimiečio pastogę baisų svečią 
—badą. Bulvių ir kitų pro
duktų stoka išaiškinama nepa
prastai nepavykusiu4 derliaus 
nuvalymu.

Jei Vilniaus kaimietis, toliau 
rašo “Gazeta Warszawska” ko
respondentas, turėtų ka par
duoti, tai jis šaip taip apsirū
pinti žiemai galėtų, bet, deja, 
viską, ką turėjo parduoti, jis 
jau pardavė. Viską suėdė mo- 
’kėsčiai, ir inaisto atsargai su
daryti niekę neliko.

Tiesai reikia pažiūrėti į akis. 
Vilniaus krašto laukia tokia 
pat bado katastrofa, kuri jį 
jau du kartu ištiko. —1928 ir 
1929 m. Tada žmonės tiesiog 
puste puto iš bado, o gyvuliai 
buvo šeriami iš stogų plėšia
mais šiaudais. Į mokyklas vai
kai atsinešdavo su4 savimi iš 
medžio žievių ir kitų panašių 
dalykų iškeptus paplotėlius. 
Tada pasikartojo blogiausi vo
kiečių okupacijos laikai, kada 
jado iškankinti žmonės tūks
tančiais mirė šiltinėmis, dezen- 
terija ir t.t.

Nors Vilniaus spauda jau se
niai šaukte šaukia, niekas ne
siima jokios akcijos kraštui 
padėti. O badas ateina. Jam 
visuose “kresnose” ne tik du
rys atidalytos, bet ir vartai ’ki 
galo atkelti. Jau didis laikas 
pagalvoti apie pašalpos organi
zavimų, nes kada žmonės pra
dės iš bado pusti, jau bus per 
vėlu.

VIENNA, gr. 15.— Jei ži
nios yra teisingos, tai Austri
jai gręsia naujas aštrus krizis. 
Pasak tų žinių, fašistinės gink
luotos gaujos—heimvvehr, ku
riomis diktatoriaus Dollfusso 
valdžia labiausia remiasi, grū
moja atsitraukti nuo valdžios 
ir prisidėti prie nacių, jei val
džia neišpildys jų 
—tuo jaus pradėti 
listus.

ši žinia paeina
nių šaltinių. Valdžia šią žinią 
griežtai nugina.

Socialistai sako, kad tą ski
limą ragino nacis princas Star- 
hemberg slaptame heimvvehro 
vadų susirinkime, kuriame da
lyvavo ir Dollfusso atstovas. 
Vakar gi pats Dollfuss tarėsi 
su princu ir savo atstovu.

Heimvvehr reikalauja, kad 
Dollfuss paskirtų federalinį 
komisarą Viennai, pašalintų ten 
socialistų valdžią ir uždarytų 
socialistų partijų ir darbininkų 
unijas.

Socialistai yra pakartotinai 
prigrūmoję paskelbti geenralinį 
streiką, jei Dollfuss griebtųsi 
tų priemonių. Generalinis strei
kai galėtų iššaukti tokią suįru- 
tę, kad p£flWi*IAitU' lengva įsi
galėti naciams.

Potvyniai Venecijoj
15 žmonių prigėrė

Kada

Teis 40 rinkimų vir 
šininkų

Valstijos, jis bus tautų sąjun
gos civilės aviacijos komiteto 
pakveistas bendradarbiauti su 
tuo komitetu. Bendradarbiavi
mo sąlygas nustatys pats la
kūnas.

Nuteisti studetnai— 
redaktoriai

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

Giedra ir šalčiau.
Saulė teka 7:11, leidžiasi 4 

20.

CHICAGO.—Vakar į teismą 
stojo 40 rinkimų viršininkų, 
jų tarpe daug moterų, kurie 
yra kaltinami sdklastavę rinki
mų davinius. Vienok visų jų 
bylos tapo atidėtos mėnesio 
laikui ir tuoj aus bus teisiami 
tik 5 viršininkai. Jų sukty-lkitų sužeista kiek lengviau, kai 
bes išėjo aikštėn išnaujo skai- vienas traukinys pačiame vi- 
tant teisėjo Heller balsus. durmiestyje laike miglos įva-

11 ŽMONIŲ ŽUVO SUSIDAU
ŽIUS LENKIJOS 

TRAUKINIUI

gr. 
vei-

PO?NANIUS, Lenkijoj, 
15.—11 žmonių užmušta, 4 
kiausia mirtinai sužeisti ir 80

KAUNAS.—Stud. atstovybės 
rinkimų, proga stud. varpininkai 
išleido laikraštį “Kelkite!”, ku
ris dar neišėjus iš spaudos Ka
ro komendanto konfiskuotas ir 
atsak. redaktorius J. Vaišnora 
nubausta 500 litų arba 1 mėn. 
kalėjimo. Taip pat nubaustas 
ateitininkų “Studentų žodžio” 
3 redaktorius 600 lit. Stud. 
atstovybės organo “Lietuvos 
Studento” red. taipgi nubaudė 
200 litų arba 2 sav. kalėjimo.

VENECIJA, gr. 15. —Smar
kus debesio pratrukimas, ku
ris pakėlė vandenį Venecijos 
kanaluose 4 pėdas ir užliejo 
veik visus mieste esančius saus- 
žemiu‘s, perėjo šiandie per Ve
neciją ir nuėjo linkui Chiog- 
gia, 15 mylių atstume. Stai
giame potvinyje prigėrė 15 
žmonių.

Daugiausia žmonių žuvo 
Chioggia, kuris yra Venecijos 
juros uostu. Jis yra sujungi 
tas su Venecija akmeniniu til
tu, bet jo gatves sudaro kana
lai, kaip ir Venecijoj.

Debesio pratrukimą sekė 
vėtra ir juras audra, kuri bloš
kė vendenis j Venecija, užlieda- 
ma žemutinius augštus Veneci
jos rūmų ir namų.

Visas judėjimas kanaluose 
apsistojo ir gyventojai turėjo 
susikraustyti į viršutinius sa
vo namų augštus, Gondolieriai 
negali plaukioti kanalais delei 
bangų ir delei to, kad delei pa
kilusio vandens negalima per
plaukti patiltes.

Šv. Markaus aikštė, visuomet < ■'A
sausa, yra apsemta trijų pėdų 
vandens.

Ir Lietuva turės sa 
vo kardinolą 

kaunas"
Skvereckis esąs popiežiaus pa
keltas į kardinolus.

Arkvyskupas

i

V
•v $

UŽMUŠTI BANDITAMS 
PUOLUS TRAUKINĮ

durmiestyje laike miglos įva 
žiavo į kitą traukinį. Nuken 
tėję yra daugiausia vaikai, ku 
rie buvo vežami j mokyklą. ,

i
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PENKI ŽUVO SUSIDĄUŽIUS 
AFRIKOJE TEKTUVUI

DURBAN* Pietų Afrikoj, gr. 
15.—Penki žmbnėė liko užmeti 
vakar Union Airways lėktuvui 
susidaužius tieer Eshow, Zulu- 
land

Du sužeisti munšaįno katilui 
eksplodavus 

----- -- Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofhas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldienlais nuo 9 rytę iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST Tel tanai 8500

teisėjo Heller balsus
' . ■ • (• roįį . 1 ' KALĖDOS JAU ČIA PAT

TOKIO, gr. 15. — Iš Barbi
no gauta žinių,, kad 8 pasažie- 
riai liko užmušti 800 banditų 
sudaužius ir išplėšiu interna
cionalinį Rytų Cbinijos gele- 
žinkelio traukinį tlęs Tsitsihar, 
Manchukuo.

gįggggį

, CHICAGO.—Tony Zitman, 54 
m., ir John Jankovicz, 57 m., 
Ikio skaudžiai apdeginti ękspjo- 
davus nedidęliųm namus darbo 
mtihšaino katilui’ namuose 720 
N.j-.LeavlH St. Abu suželtieji 
ijgųbenti ligoninėn, 

..

PARYŽIUS, gr. 15. — Poli
cija areštavo 400 žmonių triu
kšmingoje demonstracijoje, ku
ri buvo surengta protestui 
prieš valdžios projektuojamą 
nukųpojimą valdžios darbinių* 
kų algų.



Lietuvon Vikingų Keliais

Vilka

jisai

mu

niekad kavos

ABC. SKALBIMUI MAŠINA

SPRINGSINIAI MATRACAI

VATINIAI MATRACAI

00 OUR PART

mir
gavo

var- 
buvo

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

LINE
Chicago, III.

KAINA

$72.50

ir tuksiančiai 
lenkais, vokie 
Aršiausiai dar

Tai, mato- 
dar butą, 
vienas ypa
tų laikų. 
Viename lie-

Gla.sgow’e

sekcijos kbtnišaras
Lęnihižbld auibritetaė ir lie 

tuviškos
— tai viėhas mano senų drau 
gų — Mickūs, kitaip Kapsu

Bet tikra skanios kavos pa
gaminimo paslaptis yra tai j- 
maišymas arbatinio šaukštuko 
Franck’s Cikorijos į verdamos 
kavos puodų ar perkuliatorių. 
Cikorija turi nuosavų malonų 
kvepėjimą ir aromatų, kuriam 
susimaišius su kavos kvapsniu? 
kavų padaroma tikrai skanin- 
ga. Tai taipgi užtikrina geres
nę spalvų ir tvirtesnę sudėtį.

Jeigu jus pabandysite cikori
jų viena sykį 
be jos nevirsite. Štai kų minus 
viena amerikietė šeimininkė at
raše:

DEL NAMŲ ŠEIMININKĖS
DEL STUDENTO —

Su. trumpųjų Bangų Priimtuvu Gauna 
Svetimų Kraštų Stotis

Toks jau likimas. Gyvenimas 
keištds ir juokingas.

Tie du4 garsus ir šauni revo- 
iiuciohidriai taip pat paeiiia iš 
Suvalkijos.

Kitų kartų pakalbėsime apie 
— na, ir pats dabar nežinau 
apie kų. O ja> ar galėtumėt 
atspėti? Nugi, nugi, apie pir-

V. Kudir- 
paliko ne 
bet vienu 

tau teis ža-

'AmEPIKOJ
• Libija

mą golfo lošimų Suvalkijoje.
Tas istoriškas sporto įvykis 

atsitiko šapaluose.
Taigi, kitų sykį tai išgirsi

te “Fore’/’
(Bus daugiau)

vakarų 
skelbėjas,

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją. 

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

i Lietuvą
. Gruodžio 9

Erdvus 
Kelionėje: 
ir šokiai.

AMERIKIETE ŠEIMININKE NEGALI 
KAVOS GERTI

BE FRANCK’S CIKORIJOS 
Bandė Vieną Dėžutę Praeitą Metą

“Aš gavžu vieną cikorijos 
dėžutę, kurių jus man siun
tė te ir ji man labai patiko.

— SKALBIMUI MAŠINĄ 
MINKŠTĄ KRĖSLĄ.

Del Senų žmonių—GERUS SPRINGSUS IR MATRACĄ

Dabar aš negaliu kavos virti 
ir gerti be cikorijos. Franck’s 
Cikorija kavai suteikia tikrai 
gardų skonį”.
Nestebėtina todėl, kad gores

niuose restoranuose ir jūsų se
noje tėvynėje kava visuomet 
su cikorija verdama. Pamoky- 
kit savo dukterį, kaip pagamin
ti kavų su Franck’s Cikorija.

Franck’s Cikorija geriausių 
kavų padaro dar geresne.

Franck’s Cikorija parduoda
ma dėžutėse, lazdelių ir plyske- 
lių pavydale grosernėse ir ka
vos krautuvėse. Dėžutės kai
nuojančios 10c. gali užtekti mė
nesiui ar dviems. Pasipirkite 
cikorijos šiandien! Jei jus ne
galite jos gauti savo apylinkė
je, atsiųskite mums 10c., o mes 
jums vienų dėžutę prisiusime. 
Rašykite:
HEINR. FRANCK & SONS, 

FLUSHING, N. Y.

neu'žbaigti. Daug, la 
daug turėsime dar dirbti 

žod

pirmieji spinduliai, 
tarpinti musų 

apatiškos rezigna-

Geras kavos puodelis yra tai 
geriausia valgio dalis ir tai 
yra šeimininkės pasididžiavi
mu, kuomet ji gali pagaminti 
skanų ir priimnų kavos puo

ši jr marksizmas; VakatuOšė 
jisai Viėhas; rytuose vėl kitas. 
Hytttiise {tesidarę kbkš tai prtid- 
hOftizmd, bakūnizniO, marksiz
mo ir griežtos diktatūros rhi- 
šihyfe — ] 

Vakaruose 
pratę prie 
aukštesnės civilizacijos 
turos vadovaujasi vėl 
idėjomis ir taktika. 

žyrfiiAtišiMš rhi?sų 
marksizmo žinovas, 
visuomenės veikėjas; — 1 
plačios erudicijos žmogus, ' 
siems gerdl žinomas “Nktij 
nų’* rbdaktoriūs įL P. GHg

garsus tuomet pasauly. Bet lie
tuviai, kaipo lietuviai, buvo be
veik pasmerkti ištautėjimui. 
Niekas jais nesiru‘pino. Nei 
baltgudiška valstybė, nei vė
liau lenkiška bažnyčia,

Rusai lietuvių istorijos dalį, 
ypatingai didžiųjų kunigaikš
čių metais, priskaito prie sa
vosios. Didžiausia Lietuvos da
lis — tai buvo rusų apgyven
tos žemės. Musų kunigaikš
čiams daugiau • rūpėjo patai
kauti užkariautiems rusams 
ir gaudyti sostus ir geras vie
tas savo simams, dukterims ir 
giminėms, silpnose, paįrusiose 
rusų kunigaikštystėse. Savo 
kraujo žmonės jiems nerūpė
jo ir jie jų visai nepaisė.

Jei Vytautas butų gyvenęs 
ilgiau, tai yra galimybių, kad 
Rusijos visai nebūtų bif^ę. 
šiandien butų Lietuva, bet mes 
kalbėtumėme ar baltgudiškai, 
ar rusiškai.

Čia gludi daug svarbių prie 
žasčių, apie kurias birtų gali
ma pakalbėti plačiau, bet Čia 
ne vieta. Aš ir taip per to
li nukrypau nuo savo minties 
ir užduoties.

Apžiurėjus žymesnes 
viškio vietas, mes, t. y 
Lalis ir nauja daili meškerė, 
Napoleono takais grįžome į 
šapalus, kad Šešupėje pagavite 
lietuviškų žuvių vakarienei.

Apetitui paakstinti, aš dar 
apsirūpinau valstybinės bon-

Dr. Vinėaa Kudirka.
Antras garstts vilkaviškietis 

— tai d-ras V. Kudirka. Kas 
musų nežino jo “Lietuva, tė
vyne musų”.

Tai viėnaš musų pirmųjų ir 
stambiųjų kompozitorių, Žur
nalistų, rašytojų ir poetų.

Gimė jisai 1858 m. Baigė 
medicina Varšuvos Uhiversite-

Tai svarbiausieji musų tan
ios žadintojai. Vilkaviškio ap
skritys ir Suvalkija davė mums 
visą eilę žymių darbuotojų 
Paminėsiu čia nors nekurius. 
ypatingai, tuos, kuriuos pažį
stu ir pažinojau4.

Keletas žymesniųjų suval
kiečių.

“Dėdė” šernas (Adomaitis). 
Visi chicagiečiai jį gerai pa
žinojo ir dar atmena tą Kudir
kos draugą, žurnalistą, buvu
sios “Lietiivos” redaktorių ir 
vieną pirmųjų mokslo p'opu- 
iarizatorių.

Kanauninkas Prapuolenis, ku
rio lenkiškai išleista knyga 
“Polskie Apostolstwo na Lit- 
wie” sukėlė savo laiku len
kuose daug triukšmo.

Bron. Prapuolenis, kan. bro
lis, inžinieris chemikas, Finan ljg 
sų Ministerijos patarėjas. Ma- Jjg 
no senas draugas dar iš Ry-Hjg 
gos laikų. Kaune sr? juo pra- 
leidau daug malonių valandų.

D-ras J. Bagdonas, — Vy- JSj 
tauto Didžiojo Universitete JS 
profesorius. Škotijoje teko man SS 
truputį su juo darbuotis tar- SS 
pe “polanderių” iš Polščios. SS 
Taip save andai vadindavo lie-1 SS 
tuviai suvalkiečiai, 
te, kokių žmonių

Prisimena man 
tingas kurjozas iš

D-ras Bagdonas 
tuvių suvirinkime 
prispyrė mane pasakyti pra-|£| 
kalbą žmonėms. Mano lietuvių S 
kalba tada buvo silpnesnė nei 
šiandien franeuzų.* jg

Viskas ėjo gan sklandžiai, jg 
kol nepriėjau prie žodžio avi- jjg 
nas, kuris man buvo labai rėi- įjg 
kalingas kokiam tai palygini* jjg 
mui. Nors plyšk — jokiu bi?- įjg 
du negalėjau to žodžio’^prisi- Jįg 
minti. Sukau, sukau* aplink i SS 
ratą, kol galop užpykęs rėžiai?: Ijįį 
— “Na, kaip las naminis gy- Jjg 
vulys nei kiaulė ir nei karve. Jį?

Šiek tiek prie lietuvystės pri
sidėjo protestonų kunigai, pla
tindami Lietuvoje reformaci
ją. Ypatingai vėliai? kunigaikš
tis Radvilas (rodos, Juodasis 
— nebeatmenu). Jo rūpesčiu 
ir pastangomis šv. rašto nau
jas testamentas buvo išvers
tas lietuvių kalbom

D-ras Jonas Basanavičius.
Ar žinote, kad Suvalkijoje 

gimė ir augo dabartinės nav?- 
jos ir nepriklausomos Lietuvos 
tėvas.

Turėjau net garbės matyti 
jį savo namuose Chicagoje. Tai 
buvo pats musų tautos atgi
mimo patriarchas d-ras Jonas 
Basanavičius.

Gimė jisai Vilkaviškio ap
skrity 1861 m. ūkininkų šei
moje. Baigęs Mariampclčs gim
naziją ir vėliau mediciną Mas
kvoje, jisai apsigyveno Bulga
rijoje. Bulgarija tuomet ką tik 
atgavo laisvę.

Tas viskas ne taip svarbu. 
Bet, ot, kame visa svarba, gar
bė ir nauda.

D-ras Basanavičius buvo 
vienas pirmųjų dabartinių in 
teligentų, kuris pasiryžo gydy 
ti musų nykstančią, beveik 
mirštančią tairtą.

Pragoję, dabartinės Čekoslo
vakijos sostinėje, jisai sureda- 
gavo pirmąjį “Aušros” nume
rį, kuris bal. mėn. 1883 m. š- 
ėjo į pasaulį.

Tai buvo 
pradėj ilsieji 
sundi?lio ir 
ei jos ledus.

Tais laikais žmones negale 
jo suprasti, kad pamokytas 
žmogus ne tik nesisarmatija 
kalbėti lietuviškai, bet dar drį
sta laikraštį leisti “paniekin
ta” lietuvių kalba.

Apie “Aušrą” susispietė daug 
musų 'inteligentijos, ki?rie pra
dėjo dirbti lietuvystės labui.

Dr. Basanavičius yra para1 
šęs visą eilę knygų, kuriomis 
susidomėjo ne tik ištautėję mu
sų inteligentai, bet ir papra
sta liaudis. Tai lictuviu‘3 pri
laikė nuo galutino iš taute ji- 
mo.

Gera sėkla pataikė į derlin 
gą dirvą ir atnešė gausių vai-

kitaip leninizniaš.
marksistai* pri- 

parlamentarizmo, 
ir kul- 
kitomis

Gerų norų ir visokių netikė
tų vilčių kupini, skubiai pasi
leidom į šapalus metaliniu žir
gu arba kitaip Fordi?.

Kas tiktai musų nesisteng
ta ir nebandyta, o žuvys kaip 
tai jokiu budu prie meškerės 
taip ir nekimba. Lietuviškos 
žuvys, mat, ar perdaug man- 
drios, ar visai kvailos. O gal 
tai butą musų ir tokių žvejų. 
Nežinau, žodžiu*, musų pastan
gos pagauti nors vieną žuvį 
nuėjo niekais ir šapaluose va
karieniavome be žuvies.

Tiesa, Klaipėdoje privalgiau 
visokių Lietuvos jurų žuvių. 
Vėliau Kaune teko ragairti la
bai skanių lietuviškų upių žu
vių. Nors generolas Bulota man 
pasakojo ir aiškino visą tos 
lietuviškos žuvies istoriją, bet 
vardo taip ir neprisimenu. Mat. 
vakarieniavome ne bile kur, 
bet pačioje karininkų Ramu- 
voje, kur gen. Bulota ir inž. 
Prapuolenis paruošė man ypa
tingą lietuvišką vakarienę.

Po tokios vakarienės ir to
kio mano draugų svetingumo, 
žinote, gan sunku ir teatmin
ti ne tik visokius dalykus ir 
dalykėlius, bet ypatingai dar 
žuvies vardą. Na, apie tai ki
tą kart^,' kai viešėsime miteų 
metropolijoje — Kaune.

Dabar geriau jjors trumpai 
pakalbėkime apie hekurius gar
bingus ir garsius, taip sakant, 
žmonijos žvejus, kuriuos mums 
davė Suvalkiją.

Musų piktos ligos.
Dar ne taip seniai musų tau

tą buvo apkrėtusi gan pikta 
lig?, kuri mus beveik visai ne
sunaikino, tik laimė, kad laiku 
atsirado keletas gerų, sąmo
ningų gydytojų. Jie musų tau
tą pagydė, išgelbėjo nuo mir
ties ir vėl pastatė ne tik ant 
Iiojų, bet dar pridavė energi
jos ir vilčių.

Andai mes, kaipo tauta, mer- 
dčjome, nykome ir kiek galė
dami stengėmės išsinerti iš sa 
vo lietuviško kailio, kad tiktai 
kaip nors pasipuošus svetimo
mis plunksnomis.

Mumyse nebuvo kaipo pas 
lietuvius jokios savigarbos, jo
kių kilnesnių siekių, jokių vil
čių geresnei ir šviesesnei atei
čiai.

Tūkstančiai 
lietuvių paliko 
čiais ir rusais 
pasitaikė tai, kad tie ištautė
ję lietuviai tapo musų didžiau
siais priešais. Kokia bai-ū iro
nija.

Tiesa, musų geografiška pa
dėtis nepavydėtina. Priegtam, 
nežiūrint musų prabočių gar
bingos praeities, visgi, jei taip 
galima išsireikšti, istorijos ei
ga buvo mums, kokia tai savo
tiška, nepalanki ir net visai 
pražūtinga. Tikra painiava.

~ Dalinai tame aš kaltini? mu
sų kunigaikščius. Kiek man ži
noma, jie beveik visai nesirū
pino lietuvių apšvieta. Tiesa, 
Jogaila Krokuvoje lenkams 
įsteigė universitetą, kuris bu
vo vienas pirmutiniųjų Euro
poje. Bet kas mi/.ns iš to. Tas 
universitetas vėliau smarkiai 
varė lietuvių lenkinimo darbą.

.Beveik ? visi musų kunigaikš
čiai namie vartojo baltgudžbį 
kalbą, kuri net pasidarė ofi- 
cialė — valdiška. Vėliai 
vietą užėmė lenkiška.

žodžiu, tiktai Lietuvos 
'das kaipo viešpatystės

Prieš Kalėdas Išpardavimas
Protingiausias dalykas pirkti Kalėdų Dovanas tokius 

daiktus, kurie laikys jums per daugelį metų.

------

KALĖDINIS 
PARDAVIMAS'

Didelis pasirinkimas tikru Parker 
išdirbvstSs rašomu pliiriksnu su 
paišeliais ir atskirai. Moteriškų 
ir vyrišku rankiniu Laikrodėlių; 
taipgi daugybe visokių gražių spil- 
kučių zif gintarinių dalykų parsi- 
duos už pusę kainos, KALĖDŲ 
DOVANOMS- Aš taipgi atsakan
čiai pritaikau akinius.

Ramova Jewerly 
Čohipany 

Karolis parkaitis, 
Sav.

3514 So. Halsted St.

Didysis Vilniaus seimas ne
apsiėjo be jo. Jisai teir buvo 
tikras vadovas.

Iki pat mirties Vilniuje 1927 
m. musų tautiško atgimimo 
patriarchas vadovavo “Lietu- 
vių Mokslo Draugijai”, kurią 
pats įsteigė.

Tai tiek apie vieną tų šau
nių dr »garbingų vyrų, kuris 
pasidarbavo ir pasistengė, kad 
šiandien aš, jus ir visi kiti 
pasiliktumėm lietuviais.

Gimnazijoj ir pradžioje uni
versitete tiudirka save laike 
lenkti ir skrftiatijosi lietuviškai 
kalbėti..

Vėliau po d-ro Basanavičiaus 
ir “Aušros” įtaka, 
ka visai atbudo ii 
tik eiliniu lietuviu 
svarbiausių musų 
dintojų.

Į savo “Varpą” 
jo visą savo sielą 
ties 1899 m. Naumiesty 
“Varpu” visai Lietuvai nuolat 
skambino “Kelkitės, kelkitės, 
kelkitės!”

“Aušros” prikelta ir “Var
po” pažadinta Lietuva susipra
to ir pradėjo drąsiai žengti prie 
užbrėžto tikslo, kol neatgavo 
nepriklausomybę.

Kudirkų ir Basanavičių dar
bai dar 
jai 
tol neišsipildys Kudirkos 
žiai:

“Tegul saulė Lietuvos tam
sumus prašalina

Ir šviesa ir tiesa musų 
žingsnius telydi!”

Nė kartą tekdavo ritau 
j irti net ir viehoje lovoje 
lėti. Tuomet ir sapnuotfe 
bėšAfmavomė, kad vienam 
slį tėkš vėsti net ir kokią tai 
raudorią armiją Lietuvon ir vė
liau likti Maskvoje naujos Ru
sijos komishrU; o man kUr tai 
Chicagoje prisieis merdėti.

Rašo Dr. C. Kasputis 
(Tęsinys) 

žvejai.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

bet viekas tų, kuHs miltas duo- 
dk Vilną”.

žmonėms tai patikti. ŠktŠjė 
prisipylė farsus kvatojimai, 
žmonių ūpas ir nuotaika stai
ga persimainė ir mes št? d-rii 
Bagdonu pervarėm, kas buvo 
Reikalinga. D-rds Bagdonas ma
ne už tai pagyrė ir pavadino 
“geru kalbėtoju”.

Manau, užteks -.-.jums apie 
didvyrius iš $iivalkijds. Jų yra 
daug, bet matau, kad tai už
imtų perdaug vlėtbs šiandieni
niam sausam straipsniui, todėl 
ir bašlft!

Itevclhiėionietiai.
Beje, butų nemandagu ir ne

dovanotina hepdmiiiŠjitš nors 
trumpai biUsty žymihUsiUs re
voliucionierius; kiltie taipogi 
paeiti a. iš Su valiu j dš.

Noriu jums priminti, kad 
didžiausią, stipriausią ir giliau
sią įtaką it Įiėtihiiiną žhibnių 
socialiame, moraliniame ir po
litiniame gyvehimė padare du 
žydu.

Vienas jų — tai buvo Jerti- 
zolimos daily'dė, Jėzus, kuris 
save vadindavo Dievo sunarni. 
Jo svarbiausia filosofija—tai:’ 
“Palaiminti ubagai dvasioje”. 
Jo karalystė, tai ne šios že
mės, o kur tai kitur.

Kitas tai vokiškas žydas. 
Mokslininkas, analitikas; poli
tiškos ekonomijos tyrihėlojaš 
ir žinovas, jo raginimas tai 
maž-dalig: — “Ekonominiai pri
slėgtieji it išnaudojami, vieny
kitės ir kelkitės!” Musų dan
gus čia žemėje, kurioje gyve
name. Tai buvo K. Marksas.

Kokia tų filošoTijų jums, ge
riau patinka — tai ne mano 
dalykas. Priklauso nuo jūsų 
skonio ir pažiūriu. Todėl jpatys 
vadovaukitės ir pasirinkite.

Krikščionybė • skilo į viso
kias sektas, ki?rių svarbiausie
ji — tai vakarų, rytų ir pro- 
testonų apeigos bei tikėjimai.

Lygiai taip šiandien skaldo-

Kalėdų Ekskursij
GRIPSHOLM .............

Dideli, balti it gulbės laivai 
ir gerai ventiliuoti kambariai, 
judomi paveikslai, koncertai 
Keliaujant “Baltuoju švedų 
kelionė būna pertrumpa.

T0“1
Kreipkitės į vietinį agčntą, arba 

ŠWEDISH AMERICAN
181 N. Michig;

Jūsų;Seną Hadio Priimam į Mainus 
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

Būtinai turėtumėt pamatyti Apex dulkių valytoją 
naujausio išdirbinio. Kitokių visokių išdirbysčių dulkių 
valytojai po .........    g

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

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir X Bertplisi, Savininkai

JOS. F. BUDRIK,
IN-ępRPORATED

3417-21 So.Halsted Street 
: Tel. Jj<wlevar<r 8167-4705

AUKSmiŲ DAIKTŲ KkAJŲTUVfi 1
3343 So. Halsted St. SSi

itėl. Boulevard 4705-8107 JSf
920 k. Radio Prograniai 1 vai. po pietų. S*?

Irį (m

1 Naujas^® Vidur RadioS
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Winter Carnival

IR SUNAI
žaisti

GRUODZiO 17, ’33
•■••T; ».■ ■ ' . 'J"-. ,.'v- f

1126'West 18th Street

ALTASS susirinki 
mas Northsideje

komisijos 
bus s var
lį. James- 
sukėlimui

Rogeles dėl didesnių vaikų 
ant sniego ar ledo po

300 mašinų janitorių 
kovos aukos A. Carl- 

son laidotuvėse

Lėlėms vežimėliai (doll carts) į- 
vairus pasirinkimas parsiduoda po 
ir aukščiau.

Dr-jos Lietuvos Dūk 
terų priešmetinis 

susirinkimas

Lėlių lovelės (Doll Basinettes) 26 
colių ilgio, gražios ir tvirtos suma
žinta kaina

sg&LARGEšigB

Another Happy New Year 
is soon to come with its new 
and happy tidings; and with

Jaunasis Wathers, kuris su
mušė Carlsoną yra suimtas, bet 
tėvas—biznio agentas—slapsto-

prie komu 
ar kapitaliS' 
Nutarta pa 
nuo Socialia

Pirkite Savo Kalėdines 
DOVANAS

CHICAGO LAWN.—Chicago 
Lietuvių Politikos kliubas iš 
Chicago Lawn Distrikto smar-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

... '

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

_43-A Securlty Savings & Commerclai 
Bank Eullding

(Dlrectiy acrois etreet from Patent Office) 

WASHINGTON. D. C.

Pripažinta kaipo meno ir dainos budėtoja tarpe Chicagos 
lietuvių. Ji ne tik kad yra skaitoma viena iš mylimiausių dai
nininkių ir vaidintojų, bet ir menininkų draugė, patarėja, kriti
kas. Sekmadienyje, gruodžio 17 d., matysime jų vaidinant įžy
mioje rolėje veikale “Audra Giedroje”, C. S. P. S. svetainėje.

Moksliški patobu 
linimai

nes 
valdyba ir 
sekantiems 
narė žino, 
sumanumo

* Cicero, III.
1439 S. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės,, 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. 
Nedėliomis nuo 11/ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Gruodžio 9 d., Beverly kapi
nėse buvo palaidotas Algot Carl- 
son, janitorių unijos narys, ku
rį sumušė tos unijos biznio 
agentas G. Wathers ir jo simus.

Carlson nukentėjo nuo biznio 
agentų todėl, kad jis dalyvavo 
unijistų kovoje prieš viršinin- 
kus-gangsterius. Jis nebuvo 
vienas iš vadų, bet jiems daug 
pagelbėjo.

Laidotuvėse dalyvavę įvairių 
tautų janitoriai užkimšo kop
lyčią T. E. Corcorano, 1506 E. 
67th streėt, kur kulias buvo 
pašarvotas. Laidotuvių proce
sijoje dalyvavo apie 300 maši-

T0WN OF LAKE.—šiandien 
atsidarymas aludės, 1123 W. 
47th St. čia gerai pažįstami 
vietiniams piliečiams, M. Va- 
verus ir Gust Bileiszis yra sa
vininkais minėtos įstaigos.

—Pažįstamas.

BRIDGEPOPvTAS. — šiandie 
Mark White Parke įvyks drau
gijos priešmetinis susirinkimas 
6 vai. vak. Jis bus svarbus 
jame bus renkama 
visokios komisijos 
1931 m. Kiekviena 
kad nuo valdybos

Lietuviai janitoriai nenusi
gąskite! Vietoj/ kad duoti biz
nio agentams kalėdinę “dešim
kę”, geriaus stokim visi iš vie
no ir duokim, po dešimkę vei
kiančiam komitetui, nes jeigu 
eisime bendrai, mums pasiseks 
pašalinti tuos gengsterius, kin 
rie kaip parazitai dabar siur
bia musų kraujų. (B. d.)

— laidotuvėse dalyvavęs.

Taipgi šimtui kitokių vaikams rakandų ir žaislų randa 
si šiose krautuvėse dėl pasirinkimo.

kini darbuojasi visuomeninia
me ir politiniame veikime.

Praeitame reguliariame susi
rinkime, kuris įvyko lapkričio 
24 d., susirinkimui pirmininka
vo drg. Valiukas. Susirinkime 
buvo aptariama įvairus klausi
mai. Apart kitų nutarimų, 
buVo pageidaujama surengti 
viešos diskusijos temoj: “Kur 
darbininkams geriau gyventi. 
Sovietų Sąjungoj 
nistinės valdžios, 
tinėj Amerikoj?” 
kviesti kalbėtojas 
tų ir Komunistų Partijų. Po jų 
įvedamų kalbų bus viešos dis
kusijos. Diskusijos turės p 
vykti netolimoj ateityje.

■ Musų kliubas nutarė suruoš
ti bankietą gruodžio 30 d., 8 
vai. vakare, tai yra naujų me
tų pasitikimo putotą. Rankio
tas įvyks 3757 W. 57th St.

šitas šaunus parengimas ne 
tik kliubo nariam, bet kviečia
ma plati publika į musų pa
rengimų lankytis.

Musų kliubas gerai veikia. 
Jis rūpinasi ne tik savo narių 
pažanga abelnuose reikaluose, 
bet ir plačia darbininkiška pub
lika.—Klubo Korespondentas.

ir apsukrumo priklauso drau
gijos veiklumas.

Tad kiekviena narė būtinai 
turi atsilankyti ir paduoti bal
sų už įtokią valdybų, kuri ge
riausiai tvarkytų draugijos rei
kalus. Taigi meldžiu nesivėluo- 
ti pribūti paskirtu laiku. Narės 
kurios dar nesate sugražinusios 
baliunų, baliaus tikietus ir pi
nigus, malonėkite sugražinti 
susirinkime, nes kitaip nebus 
galima- raportą išduoti.

A. Dudonienė, nut. rnšt.

Lietuviai janMoriai nenusigąs
kite, tęskite kovą prieš 
gengsterius l

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATHING HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontųota iš išmalevota 

Atdara dieną ir nakti. —
PHONE CANAL 9560

PO PROGRAMO ŠOKIAI. ORKESTRAS J. BYANSKO. įžanga 40c. ypatai. Durys atsi
daro 7 valanda vakaro.

Lošime dalyvauja: Nora Gugienė, Petronėlė Millerienč, Euphrasine Mi- 
kužiute, Juzė Gulbinienė, Benediktas Vaitekūnas, Juozas Kemėšis, Jonas 
Stasiūnas, Ant. Rutkauskas, Jr., Kazys Liutkus^. Režisorius adv. K. Jur
gelionis. Visus draugus, simpatizatorius ir mėno mėgėjus užkviečia

RENGIMO KOMISIJA.

Modernišku moksliškų mašinų pa
tobulinimas buvo didelė cigaretų rū
kytojams pagelba. Tokios mašinos 
prisidėjo cigaretų išdirbėjams pasiek
ti didesni taupumą, kurie jau išanks- 
to nujautė milžinišką augimą gamy
boje. Tas sutaupymas, kuris yra 
didelio gamybos kiekio pasėkomis ta
po perduotas rūkytojams. Budrus 
išradimai, kiekybei daugėjaut. sutei
kė galimybės pagerinti cigaretų ko
kybe.

Kuomet tie mašinų pagerinimai bu
vo tobulinama, kaip gamybos būdas, 
taip ir tabako kokybė buvo moksliš
kai išvystoma. IŠ priežasties to, šių 
dienų rūkytojas už daug mažesnę 
kainą turi daug geresni užsirukymą 
negu butų galima gauti rūkytojui pe
reitos kartos. Lucky Strike cigare- 
tai, pavyzdžiui, suteikia idomų pa
vyzdi tu mokslo pagerinimų panau
dojimu cigaretų išdirbimo eigoje.

Visu pirmiausiai, tik pats geriausia 
tabakas superkama naudoti Lucky 
Strike išdirbime. Tą tabaką super
ka patyrę pirkiliai visose didelėse 
pasaulio prekyvietėse. Išdirbime 
Luckies apie 86 nuošimčiai tabako 
augalo atmetama, nes tik rinktiniai 
lapai naudojama. šis puikus taba
kas dėl gerklės apsaugos, dėl geres
nio skonių, perleidžiama per pageri
nant) spraginimo procesą.

Be to, kiekvienas žingsnis Luckies 
išdirbimo eigoje, yra žingsniu prie 
vienuodumo. Daugiau, kaip 60 pa
tikrinimo instrumentų pagelbsti pa
gaminti visus Luckies tokiais pat. 
štai kodėl jūsų Lucky Strike ciga- 
retai pasiekia jus tinkamai suvynioti, 
apvalus ir kieti ir pilnai prikimšti 
puikiausiu turkų ir naminiu tabaku, 
ir be liuosų galų. Todėl ir nestebė
tina, jog “Luckies patenkina”.

(Advertisement)

Komiteto ir įvairios 
bus renkamos, taipgi 
stomi planai naudai 
Janušausko žygio 
daugiau pinigų.

Tad northsidiečiai 
čiami visi be skirtumo pažval 
gų atsilankyti į šį svarbų su 
sirinkima. —K. č.

NORTH SIDE. — ALTASS 
Ncrth Sidės skyrius šaukia 
masinį susirinkimą gruodžio 20 
d. vakare Morning Star Kliube, 
16 N. Damen avė.

Tikimasi, kad North Sidiečiai 
susirinks skaitlingai į šį susi
rinkimą, o tai yra svarbus rei
kalas, nes mums northsidie- 
čiams yra uždėta didelį prievo
lė reikale antro tranzatlantinio 
skridimo, kurį atliks p. Janies- 
Janušauskas.

Šiame susirinkime bus išrink
ta pastovi valdyba North Sidės

Laikas daug rellkla 
prie patentą. Nertai- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu tavo 
sumanymu. Prtaląe* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukciją, 
arba rąžykite d 
NEMOKAMOS km 
gutSs “How to OI 
taln a Patent*' Ir 
vention” formos. ____  __
už Informacijas ką daryti. 
raSInSjimal laikomi paslai 
Greitas, atsargus, rūpestingas 
tarnavimas.

Ateikite ir pamatykite musų gražų rinkinį šilkinių dre- 
sių, apatinių rūbų, pančiakų, pirštinių, paketbukų ir 
kitų gražių tinkamų Kalėdoms dovanų.

Žemiausiomis ir prieinamiausiomis kainomis.
Atdara Nedėlioj ir Vakarais iki Kalėdų.

ei DYKAI
£ KNYGELI 
“Reeord of la- 
Nleko seimam

Susi- 
>tjrje.

pa-

Masažai — Čhiropodistai
Moterų diena seredomis

SWIMMING POLL. ' .

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

bus kalbėta apie Biblijos Babelę 
“Sugriuvo, sugriuvo didžioji ba

belė, ir pastojo Velnių namais ir užsilikusiu nešvariu paukščiu. 
Todėl išeikite mano žmonės iš jos, kad nebūtumėte dalyviais jos 
bausmės, apr. 18”.

Tikrai bus įdomus dalykas aiškinamas. Kviečiame visus pro
taujančius žmonės atsilankyti ant minėtų prakalbų, kurios atsibus

Nedėlioj, Gruodžio 17 dieną, 
Brighton Park svetainėje 

2458 W. 38 St., prie pat Archer Avė.
KALBĖS S. BENECKAS

Lygiai 3 vai. pa pietų. Jžanga veltui, nebus rinkliavos.
; Rengia ir kviečia JAHOVOS DIEVO LIUDININKAI.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Veronika Walush ir Aleksas Ruzgus

— Rengia —
Iškilmingą Atidarymą Nauj’os Vietos 

Vadinamos:
CAST1LLIAN CASTLE

6227 SO. ASHLAND AVENUE.
šeštadieny, Gruodžio 16 d., 1933

UŽKANDŽIAI IR ŠOKIAI VELTUI. . , 
Kviečia visus atsilankyti ir užtikrinąme visus užganė 
dinti. Vėliaus kiekvieną Trečiadieny, šeštadieny ir Sek 
madieny šokiai prie geros muzikos.

Daktaras
Kapitonas 

Paiauliniame kare

it comes the Annual Į< R . 
Dance, which everyone anxiuos- 
ly looks forward to, because 
they all know how unique and 
individunlistic these affairs 
are. «

So far the coming Annual 
Dance, the committee, which 
consists of three competent 
blondes, Cecelia Maros, chair- 
man, TIelen Pilkis, and Ann 
Kairis, are planning a K R 
Winter Carnival. What could 
be more exciting? Doesn’t the 
name itself suggest — music, 
dance, song, and laughter? 
Well, I am su re thal everyone | 
will enjoy the Winter Carnival1 
more than any of the previous! 
K R Dances.

This outstanding event will 
take place at The Allerton 
Motei on February 3, 1934; 
and best of all, the music wijl 
be furnished by our well known 
musicians,,. The Stephens Re- 
velers; so what could be bet- 
ter?

With this advanced know- 
ledge, the K Rs are reųutest* 
ing one and all to reserve this 
date for this gala affair.

For further Information, 
| kindly watch this column close- 
ly, for as soon as I hear of 
new details, I will rush them 
to this column.

Bye—Bye.

pas BERNICE DRESS ir 
LINGERIE SHŪPPE, Ine.

3437 SO. HALSTED STREET

STATO SCENOJE 3 AKTŲ JUOKINGĄ KOMEDIJĄ

AUDRA GIEDROJE

Vaikams Dovanos
PARSIDUODA UŽ

MAŽIAUSIAS KAINAS 
VISAME MIESTE

Peoples Furniture Company 
Krautuvėse

Atsilankykite su savo šeimyna šiandien ar rytoj 
Krautuvės atviros kas vakarą ir nedėliomis 

nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Rusiška ir Turkišką Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 3902 jbffli

Vanos, lietaas ir druskos vanos. 
swimming pool.

Ruiiška ir turkiška
seredomis iki

-.į.hu.i 111
HOME8 >

4I7?-MaRCH«AVEcoii. RICHMONO ST 2S3C-4O W *1* *T. & »4aPLEWOOO AVtf

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

4179-85 Archer Avenue
CORNER RICHMOND ST.

Įdomios Prakalbos 
. Temoje:

“KAS YRA ZIONAS ir BABELĖ” “ ’ ‘
Kas yra tas Babelė kur sako 

pastojo Velnių namais

S. C. L. V . : ; s. ’D, L. B. A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

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

'..r* .* k-ft'r.'■ i ..-•/. ■. : .i. 1 t j 'L.

Deskutės dėl rašymo, tvirtai pada 
rvtos, kaina nuo

6.95
Breakfast setai susidedanti iš pa
rceliuotų viršų stalo ir 2 krėslai po 

*4.45
Dviračiai parsiduoda už sumažin
tas kainas po ir aukščiau.

’2.95
Pool tables pasirinkimas visokių 
dydžių pradedant už kainą nuo ir 
aukščiau

98c
Supami krėslai dengti su gražios 
ir tvirtos spalvos apdengalu, dirb
ti musų dirbtuvėje verti $10.00, da
bar tik po

’5.75
Vežimėliai (Goaster Wagons) pa
daryti iš metalo tvirti ir gražus, 
kaina nuo ir aukščiau

PATENTS

M?.



Robert Louis Stevenson

IŠ DARBO

kalkes

LIETUVA DAR NEGRYŽO J NORMALES VĖŽES

ĮVAIRENYBES

kuris

zur

Didžiau

nuo $

REFRIGERATORIAI
Platus pasirinkimas nuo

Jau dabar atlikti bandymai

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60

dažnai tie klausi 
kamantinėjimą

i. Todėl tenka 
daugelis mokslo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. TtkfoiiM Cansl 8500.

papirosą, rankos reakcija nuo 
ugnies {vyksta tik po ketvirta- 

Susprogdintos 
elektros lemputės siūlelis dar

jaunus rašytojus 
tai savo rų 

Stalino ėjimas į žmo- 
kaip juokauja Maskvos 

Laike vakaruškų Sta

nors 
vienatinis

Staiga jie susistumdė, pasi 
girdo smūgiai ir ištruko Ab 
raomas Gfay’jus su perpiau 
tu skruostu ir atbėgo prie ka 
pitono, lyg Šuo švilpuku pa 
šauktas.

grįžti į tą tvarką, prieš kurią pakėlė ginkluotą ranką 
gruodžio perversmininkai. Ji bus sugrąžinta, kai tik 
Lietuvos darbininkai ir valstiečiai ras savyje drąsos 
sutartinai stoti už savo teises.

STALINAS PRIVA 
TIŠKAME GYVE

NIME’ 2,000 nuotraukų per 
sekundę

Stalino
teisėmis, gyveną bu-

Nesenai buvo pademonstruo- 
tas naujai perdirbtas filmavi
mo aparatas, kuris gali prie 
paprastos šviesos padaryti nuo 
8 iki 2,000 nuotraukų per se
kundę. šis aparatas savo prin 
eipu nesiskiria nuo aparato, 
kuris praeitų metų olimpiniuo 
se žaidimuose kartu su nuo
traukomis užregistruodavo bė
gimo laiką. Skirtumas, kad šis 

.aparatas daro nuotraukas 125 
kartus greičiau 
laukti, kacl <* 
tyrinėjimų bus dabar lengviau 
ir tiksliau įvykdomi.

Greitų nuotraukų * aparatai 
jau anksčiau buvo žinomi, bet 
šis aparatas, kaip aukščiau pa
žymėta, dar, be to* pažymi tik- 

|slų laiką. Kada vienas aparato 
’ i užregistruoja nuotrauką 

redakcijąĮ filmos juostoj, antras lęšis ant 
^kančios diskos pažymi filmos 

Reikia labai dide-1 juostos kraštuose *tam tikrus 
sekundžių ir šimtųjų sekund 
žiu dalių padalinimus. Išaiškin 

i tą nuotrauką su šiais padali
jimais dar galima tiksliai pa- 
I dalyti į tūkstantąsias sekun-

Šių visų paminėtų prekių kainos sumažintos nuo 25 iki 
50 nuošimčių^ Atsilankykite šiandien ar rytoj.

Rytoj krautuvė bus atdara nuo 10 v. ryto iki 4 v. po pict

Savo gimines jis nelabai au
kštai testato: tvirtinama, kad 
Tiflisę jis nei kartą nepasima 
te su savo motina, nors tą 
miestą jis bent kelis kartus 
aplankė nuo to laiko, kai pa
sidarė “dideliu žmogum”. Pa
staroji, naudodamosi 
motinos” 
vusio caro Vietininko palociu^ 
j e ir* yra visų labai “gerbia
ma”. Tai viskas, kas Stalinui 
reikalinga žinoti apie savo mo-

Įsteigė 2,400 ofisų darbui 
padėti suieškoti

Darbo sekretorius Frances 
Perkins praneša, kad visoj ša
ly šiuo laiku operuoja apie 2,- 
400 ofisų, kurių tikslas yra 
padėti bedarbiams susirasti 
darbus taip privačiose pramo ■ 
nese, kaip prie viešųjų pro
jektų.

P-lė Perkins taipgi pareiš
kė, kad dėka NRA kodeksų 
žymiai sumažėjęs skaičius jau
nuolių, amžiuj tarp 15 ir 16 
metų, ' dirbančių pilną laiką 
pramonėj. Senesni darbininkai 
imami j jaunųjų vietas.
Valgyklų ir viešbučių darbi
ninkai priešingi tipsų sistemai

Pasitarimuose dėliai įvedimo 
NRA kodekso valgyklų ir vieš
bučių pramonėj Edward Flore, 
prezidentas Viešbučių ir Val
gyklų ir Bartenderių 'Susivie
nijimo, pareiškė, kad jo atsto
vaujama organizacija visųpir- 
ma norėtų matyti panaikinimą 
tipsų sistemos. Jo reprezentuo
jami darbininkai bevelytų gau
ti tiesią algą, kaip ir kitų pra
monės šakų samdiniai.
Prez. Rocsevelt'as sulaikė gelž- 

kelio darbininkų streiką
Prez. Rooseveltas įsakė pa

daryti tyrinėjimą susikirtimo 
kilusio tarp Southern Pacific 
gelžkelio ir jo samdomų darbi
ninkų Texas ir Louisiana val
stijose. šis prezidento įsimai
šymas sulaikė grūmojusi strei
ką nutartą paskelbti sekančią 
dieną. Dabar, dėka vyriausy
bės įsimaišymo, streiko paskel
bimas atidėta 30 dienų. Vy
riausybė tikisi, kad per tą lai
ką jos atstovams pavyks gin
čą likviduoti ramiu bildu.

Prieš septynerius metus, naktį iš gruodžio 16-tos į 
17-tą, Lietuvos laikinoje sostinėje įvyko perversmas. Iš 
anksto slaptai susiorganizavusi karininkų grupė už
puolė ir suėmė respublikos prezidentą Dr. K. Grinių ir , 
ministerius, kurių priešakyje stovėjo vai. liaudininkų 
vadas Sleževičius. Perversmininkai paskelbė karo sto
vį ir paskyrė laikinu diktatorium pulk. Plechavičių. 
Vietoje teisėtos, žmonių rinktos valdžios, tapo “tautos 
vadu” paskirtas Antanas Smetona, kurį paskui seimas 
su krikščionių demokratų pagelba “išrinko” preziden
tu, o šis pavedė Augustinui Voldemarui sudaryti mi- 
nisterių kabinetą.

Iš to perversmo kilusi valdžia da ir šiandie tebe- 
valdo Lietuvą, nors visa eilė žymiausiųjų “pučo” vadų 
turėjo iš valdžios pasitraukti. Voldemaras ne tik nete
ko ministerio pirmininko vietos, bet buvo ir ištremtas. 
Plechavičius, Petruitis ir kiti karininkai, kurie diriga
vo tam nakties “pučui”, yra iškelti į provinciją, toliaus 
nuo valdžios centro. Svarbiausioji tačiau atmaina per
versmininkų fronte yra ta, kad iš valdžios seniai yra 
išstumti klerikalai. Kun. Krupavičiaus partija, kuri 
pradžioje “besąlygiai” rėmė tautininkus (laužydama 
savo priesaiką konstitucijai!), šiandie yra opozicijoje. 
Valdžia pasiliko vienų tautininkų rankose.

Lietuvos žmonės iki šiol dar nesugebėjo atsteigti 
normalę tvarką, geimas buvo paleistas vasarą 1927 me
tų, ir nors jį paleidžiant buvo žadėta skelbti naujus 
rinkimus ir valdžia sauvališkai pakeitė konstituciją, 
idant jai butų lengviau laimėti rinkimus, bet naujo sei
mo dar vis nėra’ Kraštas yra valdomas su pagelba ka
riuomenės ir žvalgybos, nesiklausiant žmonių pritari
mo. Nėra abejonės, kad šitokia padėtis Lietuvai labai 
kenkia. ,

Kenkia visų-pirma morališkai. Lietuvos žmonės pa
sirodė nesugebą patys save valdyti. Lietuvos nepri
klausomybė yra paremta tautos apsisprendimo princi
pu, kuris buvo įrašytas ir į Lietuvos nepriklausomybės 
dekleraciją iš vasario 16 d. 1918 m. Gruodžio pervers
mas tą principą paniekino, nes tuo perversmu tapo pa
naikintos žmonių teisės. Ne Lietuvos tauta dabar spren
džia savo likimą, bet jos likimą sprendžia militarinė 
klika, kuriai žmonės niekuomet nebuvo suteikę politiš
kos galios.

Ypač koktu matyti tokią padėti Lietuvoje ameri
kiečiams, kurie gyvena laisvoje šalyje ir yra įpratę 
gerbti jos demokratines tradicijas. Todėl nuo to laiko, 
kai Lietuvoje buvo nuversta teisėta valdžia, amerikie
čių simpatijos savo gimtajam kraštui žymiai atšalo. 
Plačiojoje musų visuomenėje Kauno diktatūra pritari
mo neturėjo ir neturi. Ją garbina tiktai saujelė avan
tiūristų ir šiaip įvairus šlamštas, su kuriuo visuomenė 
niekuomet rimtai nesiskaitė.

' Neturėdama valdžios, kuri butų paremta liaudies 
pasitikėjimu, Lietuva kenčia ir bendro kultūrinio plėto
jimosi atžvilgiu. Kiekviena diktatūra bijo savarankiško 
žmonių judėjimo. Todėl ir Lietuvoje laisvos žmonių or
ganizacijos yra slopinamos, spauda persekiojama, švie
timas trukdomas. Seniaus, demokratinės tvarkos lai
kais, Lietuvos miestuose ir sodžiuose gyvavo šimtai po
litinių partijų skyrių ir kultūros būrelių, būdavo stei
giamos bibliotekos ir laikomos paskaitos, tarpe žmonių 
nuolatos eidavo diskusijos įvairiausiais klausimais. Dik
tatoriška valdžia visa tai sustabdė. Protinis judėjimas 
krašte tapo prislėgtas.

Kas šituos nuostolius Lietuvai atitaisys? žinoma, 
ne tautininkai ir ne armijos oficieriai, kurie juos įkėlė 
į valdžią. Per septynerius metus savo viešpatavimo 
diktatoriai nestengė nieko teigiamo atlikti.. Jie žadėjo 
duoti valstybei tobulesnę formą, bet ką gi jie davė? 
Nieko. Net ta mizema “konstitucija”, kurią parašė 
Smetonos tarybininkai, nėra vykinama. Lietuva, kaip 
buvo, taip ir paliko neturtingų žmonių tauta. Monar
chijai Lietuvoje visai nėra pagrindo. Tai kokia gi kita 
valdžios forma gali jai tikti, jeigu ne demokratinė res
publika? Apie bolševikišką “komunizmą”, žinoma, ne
gali būti nė kalbos, nes Lietuva visgi nėra taip ekono
miškai nususus, kaip Rusija. O fašizmą, kurį buvo* pra
dėjęs “studijuoti” Voldemaras, patys tautininkai bera
do galima steigti.

Taigi kitokios išeities Lietuvai nebėra, kaip tik

Pksiklaūlsylčife ihtfsų gtažaūs fadio programo rytoj U-tą valandą 
prieš pietus iš stoties W. S. E. S. 1360 kilocyclcs.

“Aš esu su tavim, tamsta,” 
jis tarė.

Ir į momdntą jis su kapito
nu nusileido į musų laivelį ir 
mes pasistumėm nuo laivo ir 
nuplaukem tolyn.

Mes jau buvom pasitraukę 
nuo laivo, bet dar nebuvom 
ant žemės savo tvirtovėje.

(Bus daugiau)

revoliucioniškumu; niekur jis 
negalėjo gauti jokio darbo; jis 
nuolat buvo priverstas krau 
stytis iš vieno buto į kitą. Įpuo
lęs į desperaciją ir galvodamas 
apie sattfžudystę, rašytojas krei
pėsi į Staliną, parašydamas 
jam asmenišką laišką. Laiške 
jis prašė, kad jį ištremtų kur 
nors arba suteiktų jam teatre 
kapeldinieriaus vietą (rašyto
jas buvo dramaturgas) ir tuo 
budu išgelbėtų nuo bado. Dviem 
dienom praėjus, rašytoją pa
šaukė prie telefono:

— Su tamsta lito j
draugas Stalinas...

Pasikalbėjimas buvo

3222-26 SO. HALSTED STREET
J. KALEDINSKAS, j. ROMANAS — Vedėjai.

Drabužių Plovykla 
, * J

Jai tinkamiausia dovana. Pasirinkimas, 
MAYTAG, THOR, A. B. G., APEX, 

BEE VAC ir KITŲ

šimt sekundų įstoti mano pu
sėn.”

Po to sekė pauza.
“Eikš, mano geras bičiuli,” 

tęsė' kapitonas, “ko taip ilgai 
lauki. Aš statau ant pavojaus 
savo ir šių gerų džentehm <r.ų 
gyvybes kiekvieną sekundą, 
belaukdamas.

(Tęsinys) [:
Kad mes rizikavoni antrą 

laivelio krovinį atrodo buvęs 
drąsesnis žygis, negu ištikto 
buvo, žinoma, jie geriau sto
vėjo tuo, kad jų pusėje buvo 
daugiau vyrų, bet mes buvom 
geresniame stovyje, nes mes 
turėjome šautuvus, ir amuni
cijos. Nei vienas iš buvusių 
ant salos neturėjo šautuvo ir 
kol jie butų galėję prieiti tiek 
arti, kad galėjus nušauti re
volveriais, mes botume galėję 
nudėti bent šešis jų.

Prie užpakalinio lango pro
kuroras laukė manęs, o jo vi
sas nedrąsumas jau buvo din
gęs. Jo veidas atrodė lyg nau
jai nenublunkančiai nudažy
tas, tad mes stvėrėmės krauti 
laivelį, bijodamies, kad,nepra
žudytame savo gyvybės. Kiau
liena, parakas ir biskvitai, tai 
buvo musų krovinys ir po vie
ną šautuvą ir peilį kiekvienam 
—prokurorui, man, Redruthui 
ir kapitonui. Kitus ginklus bei 
amuniciją mes išmėtėme į ju
rą, penkių mastų gilumo, taip' 
kad mes saulės šviesoje galė
jom matyti žvilgantį plieną 
toli žemyn nuo musų ant tyro 
smėliuoto dugno.

Šiuo laiku vandens pakili
mas pradėjo slūgti ir musu 
laivas pradėjo suktis aplink 
inkarą. Neaiškiai buvo girdė
tis balsai šaukianti į pusę 
dviejų laivelių pakraštyje; ir, 
nors tas užtikrino mus, kad 
Joyee ir Hunteris tebebuvo 
nekliudyti, vis dėl to, tas bu\o 
mums ženklas, kad mes pasi
skubintum.

Bedruth’as pasitraukė iš ga
lerijos ir įpuolė į laivelį, kurį

bi) rašytoją buvo beveik visai 
nenorėjo 

spausdinti jo kiVrinių’, pareikš* 
dumi;

mes buvom atplukdę šalo lai
vo, kad butų parankiau kapi
tonui Smallett.

“O dabar, vyrai,” jis tarė, 
ar jus girdite mane?”

Niekas neatsakė iš priešakio 
laivo.

“Tai tau, Abraomai Gray*- 
jau — tai tau aš kalbu.”

Vis dar niekas neatsakė.
“Gray’jau,” tęsė ponas Smal

lett, kiek garsiau, “aš apleid
žiu šį laivą ir aš įsakau tau, 
kad sektum savo kapitoną. Aš 
Žinau, kad tu esi geros širdies 
žmogus ir aš drįstu sakyti, kad 
nei vienas iš jūsų nesat taip 
blogas, kaip jus nuduodate. 
Štai aš laikau laikrodėli savo

SEKLYČIOM SETAI nuo 

$39.00 iki $98.00 
PUIKIOS MINKŠTOS' 

KĖDĖS nuo 
$4.50 iki $35.00

RADIO, Puikiausia dovana 
ris pasirinkimas MIDGET RADIOS 

nuo $8.00 iki $45.00 
GONSOLE RADIOS

nuo $100 iki $95.00 
COMBINAGIJOS RADIOS

nuo $38.00 iki $148.00

“Peking Gazette 
džiaugiasi, kad esąs antru laik
raščiu pagal savo senumą pa
saulyje, šiomis dienomis šven
čia 1000 metų savo gyvavimo. 
Jubilėjiniame numeryje laik
raštis atspausdinęs ypatingą 
statistiką: per tūkstantį metų 
esą 1797 redaktoriai nuteisti 
mirti. Visiems nukirstos gal
vos. Nuteisimas j vykdavęs už 
menkniekius. Pavyzd, daugu
ma nuteisti už tai, kad nepa
kankamai įvertinę kiniečių 
mandagiVmą.

trum
pas: Stalinas patvirtino* jog 
gavęs laišką, ir prižadėjo iš
pildyti jo prašymą. Apie tat, 
kad Stalinas pašaukė telefonu 
rašytoją, neužilgo sužinojo vi
sa Maskva. Ir dar ant visur 
vakar niekinamo ir gujamo ra- 
šytojaus pasipylė visokios ma
lonės: iš pradžių vienas tea
tras pasiūlė jam labai atsako 
mingą vietą', žinoma, ne ka- 
peldinieriaivs, paskui kitas ir 
trečias. Atvyko atstovai su pa
šildymu iš valstybinės knygų 
leidyklos. Visur atsirado, labai 
karštų ir labai atsidavusių 
draugų, kurie pradėjo garbin
ti to rašytojaus nepaprastą ta
lentą.

Vadinasi, pakako Stalinui 
asmeniškai, per telefoną pasi
kalbėti, kaip tas visų gujamas 
rašytojas pasidarė ir “talentin
gas” ir visų laukiamas bei ger
biamas svečias...

— K. Auguras.
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Laikraštis, kurio 1797 
redaktoriams nukirto 

galvas

Vienatinis žmogus, sU ku- 
riud Stalhms

kuriam dalinai nuolankauja 
tai — Maksim Gorkis. Jau se
niai Stalinas nustojo ką 
lankyti. Gorkis 
žmogus, kuriam daroma išim
tis. Pas j j Stalinas eina no
riai, ir palyginamai dažnai.

Gorkio vakaruškos
Pasitaiko, kad besikalbeda- 

niu juodu vakarą praleidžia 
dviese; pasitaiko, kad Gorkis 
surengia savo rųšies vakaruš- 
ką, į kurią pakviečia labiausiai 
talentingu^ 
Tos vakaruškos 
šies 
nes’ 
piliečiai 
linas stengiasi būti draugiškas 
ir šnekus. Noriai kalbasi su tais 
rašytojais, su kurių kuriniais 
jis yra susipažinęs ir domisi 
Tokiuose atsitikimuose jis ban
do užvesti kalbą. Bet pasikal
bėjimas paprastai nesiklijoja. 
Stalino žodžiuose perdaug klau
simų 
mai primena 
Galimas daiktas, kad jis to iri 
nenori: jam visai nėra reikaJ 
lo eikvoti visą vakarą, kad pa ■ 
tirti ką nors apie vieną ar ki
tą rašytoją ... tai gali kur kas 
lengviau atlikti jo žvalgyba. 
Bet jau toks jo paprotys. 'Su
prantamas daiktas, kad jo ka
mantinė jamas rašytojas pasi
daro drovus, nenoriai kalba, 
užsidaro savyje. Staliną tatai 
erzina ir jis stengiasi pasikal
bėjimą padaryti gyvesniu, pil
damas į rašytojo stiklą dai
giau vyno.

— Kodėl negeri? Bijaisi, kad 
išsiplepėsi?

žinoma, gerti prisieina. Bet 
tokie “juodai” dar labiau at
šaldo nuo atvirumo. Bet už tai, 
kas daug geria ir nesivaržo 
kalbėti, prie to Stalinas net sa
votiškai prisiriša? Būtent taip, 
prie konjako butelio,, prasidė
jo Stalino “susidraugavimas” 
su Al. Tolstojų*.

Visagalis diktatorius
Tos vakaruškos pas Gorki 

— vienatinė vieta, kur Stali
nas nors dalinai nusileidžia nuo 
savo pjedestalo. Visuose kituo
se atsilikimuose jis kalba ir el
giasi, kaip pilnas ir vienatinis 
šalies šeimininkas. Jo galia fak- 
linai nėra aprubežiuota.

Žmogui, ku'ris mažai tėra su
sipažinęs su dalykų padėtimi, 
tiesiog sunku sau ir isivaiz ■ 
duoti jo galią. Jis gali — tik
ra to žodžio prasme — sutrin
ti žmogų į miltelius. Užtenka 
jo pastebėjimo, kad žmogaus 
likimas butų nulemtas. Jo ne
malonėn patekęs asmuo daž
nai dar nieko nežino, bet jai/ 
pradeda jausti, jog ne viskas 
tvarkoje. Staiga jis atsiduria 
maro apkrėsto padėtyje. Jo ge
ri pažįstami vengia su juo su
sitikti gatvėje, kad nereikėtų 
pasisveikinti. Giminės užmirš
ta jo adresą. Telefonas sugen 
da. Atrodo, kad žmona bile va
landą yra pasirengusi bėgti į 
biurą, kad “afsirdšyti”, — ki- 

; taip sakant, paimti perskyras. 
Ibagi suduš ži uri s iv kokiu tai

i nepasitenkirtįmu ir, rodbsi, yra |le$is 
. pasirengęs^ rašyti į

laišką su pasmerkimu savo “bu 
vusio tėvo1
lių pastangų, kad suminkštih- 
ti nemalonę...
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meti, jog pasitaiko ir daug ma-ldes dalis, 
lonesnių dalykų. Savo neigia- Jau dabar atlikti bandymai 
mu atsinešimu* Stalinas gali vi- parodo šio aparato galimybes, 
sai užguiti ir sunaikinti žmo-1 Prikišu^ prie rankos degantį 
gų. I$i kitos pusės, , jo, teigt 

aią^Įė&iiiias galiJkitų ų
guitą “gyViį nabašnhlkį” iŠ n'u-|dalio sekundės 
mirusių prikelti. Yra žinomas
pavyzdys, kai vieną gana stato-1 dega vieną; sekundę
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' Editor P. GRIGAITIS

Prieš kiek laiko viename 
nale tilpo straipsnis apie 
lino privatišką gyvenimą, 
straipsnį parašė žmogus, kuris 
gyvena Maskvoje.

Asmeniškų draugų, rašo tas 
korespondentas, 'Stalinas be
veik neturi. Dalinai išimtį su
daro nedidelė grupe gruzinų 
kurie buvo jo draugai praei
tyje, kai jis pradėjo savo re
voliucinį veikimą. Tai grupei 
priklauso A. Enukidze, Sergo 
Ordžonikidze ir dar keli kiti. 
Bet ir su jais Stalinas susi
tinka gana retai, matomai, pa
laikydamas “distanciją”. Į jo 
namu*s beveik niekas neužeina. 
Bet, tiesą pasakius, jis mažai 
laiko savo namuose ir tepra- 
leidžia. Dagi kada jo žmona 
dar buvo gyvš, tai ir tąsyk jis 
nemėgo pasirodyti bendruose 
kambariuose, aiškiai vengda
mas susitikti su jos giminė
mis.

Stalino motina
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Tarp Chicagos
Lietuvių
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Iškilmingos Shattie- 
nės, Bell ir Svilainio 

laidotuvės
Kaip jau buvo rašyta, gruo

džio 11 d. buvo palaidotas 
Stanley Svilainis Lietuvių Tau
tiškose kapinėse. Jos buvo 
skaitlingos, nes dalyvavo apie 
šimtas automobilių.

Kapuose dainininkas Stasys 
Rimkus pasakė trumpą, bet 
gražią kalbą apie velionio mir
tį ir jo gyvenimą, ir, sudaina
vo porą dainelių,,pritariant mu
zikui p. Grušui.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti į Svilainių už
eigą prie Tautiškų kapinių, kur 
jie buvo pavaišinti vakariene.

Broliai Svilainiai ir kiti gi
minės taria širdingą ačiū vi
siems dalyvavusiems tragingai 
žuvusio Stanley Svilainio laido
tuvėse, ir graboriui A. Masals
kiui, 3307 South Auburn avė., 
už gražų patarnavimą. 

8 »
Kitos didžiulės 

įvyko ketvirtadienį, 
buvo palaidota taipgi
tose aplinkybėse mirusi Stella 
Shattienū, 19th ir S. Halsted 
sts.

Laidotuvės buvo nepaprastai 
didelės. Gėlių, vainikų, automo
bilių, dalyvavusių procesijose, 
nei suskaityti nebuvo galima. 
Kuomet laidotuvių procesiją 
vedąs automobilis buvo prie
Roosevelt Road, paskutinis dar stučio 
tik traukė nuo bažnyčios Aš- Bagdono iniciatyva 
tuonioliktoje apielinkėje. Laido- 1 ’
tuvėmis rūpinosi J. J. Bagdo
nas.

Shattienė 
Hot 
Jack 
liu.

ekskursijoj dalyvavo F. Jaka- 
viče, A. Markauskas, R. Ma- 
ženis, W. Sharka ir K. Warnis. 
Taipjau dalyvavo buvęs Lietu
vos seimo narys (incognito) 
Radys.

Taigi varde Keistučio’Kliubo 
tariu visiems minėtos ekskur
sijos dalyviams ir dainininkams 
širdingą ačiū, o labiausiai keis- 
tutiečiui J. 
moraliai ir 
jo prie šito

Keistučio

J. Bagdonui, kuris 
materialiai prisidė- 
prakilnaus darbo. 

Kliubo korespond.
S. Niarkis.

Keistos Jonelio Ku
kučio “istorijos” iš 
18-tos Ap. gyvenimo

laidotuvės 
kuomet 

nepapras-

Juozas Kemėšis
Pasižymėjęs scenos darbuo

jas—vaidyla per eilę metų, 
■ dalyvauja įvairiuoe lietuvių 
sceniškuose perstatymuose, šį 
kartą matysime jį vaidinant 
gruodžio 17 d., C. S. P. S. sve
tainėje, 1126 W. 18 Str., vei
kale “Audra Giedroje”.

iŠ

su- 
ga- 
Be- 
kas

surprize” klausyto- 
Prie tų dainų bus gra- 

kilų 
pasi- 

nepa- 
radio

lyvaus gru|>e gerų dainininkų 
ir muzikų, kurie rengėsi pada
ryti tikra 
jams.
žios muzikos ir visokių 
Įdomių bei gražių dalykų 
klausyti. Todėl reikia 
miršti nusistatyti savo 
minėtam laike.—Š.

Keistučio Kliubo vi 
zitas prieglaudon

Dr. Molis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

na peklos už pinigų prapuldy- 
mą.

Nauji “šiušiai irgi ko tai ant 
kojų nerimsta. Tai dabar neži
nau nei ką daryti, nei kur ei
ti. Aš tą... paflksinsiu.”

Mes buvom jam patarę eiti į 
policijų, bet jis musų patari
mo neklauso, tik keikia, pikt
žodžiauja ir protestuoja. Mes 
visi, kurie girdėjome, savo min
tyse pilnai su nelaimėj nuken
tėjusiu žmogum sutikom, kad 
iš tikrųjų kas-kas, bet $95 tai 
dar ma juos paraliai, bet tie 
spaghetti tai tikrai neturėjo 
skonio.

naujus čeverykus nusipirkau, 
einu dar ant tos intensijos nau
jų šiušių palaistyti. Na, ir bie- 
sas mane nunešė dar pas... Įei
nu, — nieko nėra, žmogus vie
nas sėdi prie baro. Atėjo savi
ninkas. Aš užpirkau gerti vie
ną ir kitą savininkui, sau ir ten 
rastam žmogui. Kada jau mes 
išsigėrėm, tai tas rastas žmo
gus pasiūlė man ar aš nenorė
čiau spaghetti? O aš manau, 
kad tai šiur butų gerai užkąsti 
išsigėrusiam žmogui.

Tas žmogus pasiūlė man eiti 
virtuvės link. Kaip tik aš slenku 
sti peržengiau, tai tuoj jis man 
brūkšt revolverį prie šono ir 
kad neloska liepia lipti viršun 
į trečias , lubas. Ten užlipus 
mane iškrėtė-išvartė kišenius. 
Ir kuomet aš paprašiau “karte
rio”, tai man smogė žandan ir 
liepė tylėti, tik eiti kur liepia
ma. Mane nuo trečio pagyveni
mo nuvarė garažan, įsisodino į 
automobilį ir apvežę apie 3 ar 
daugiau blokų, išvarė iš maši
nos'.

Neturėdamas pinigų, turėjau 
grįžti pas tą žmogų, kur apie 
dvi valandas atgal atidaviau $2 
skoloj. Prašiau vėl paskolos, 
kad galėčiau parvažiuoti namo. 
Parvažiavau. Galva skauda nuo 
gėrimo ir munšaino. Pati piau-

Ldeiiiviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Madison St.

Vat 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 
Td. Seeley 7330

Namų telefonas Brumwick 0597

DR. C/KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10r12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

kalbėti. Jis-Raganius keliauja 
stuba iš stubos ir gyvena čia 
pat musų kolonijoj, Halsted 
prie 16 gatvės.

Nors visi burė pirštus prie 
kaktos pridėję, o Raganius 
jiems lėmė iš kozyrų, bet jie 
prie nieko nepriėjo ir nieko ne
galėjo nutarti.

Musų graboriai
Mes jų turime net tris, Juo

zą F. Radžiu, 668 W. 18 gatvč, 
lAdolf Butkus undertaking Co.» 
710 W. 18 st., ir Simonas M. | 
Skudas, 718 W. 18th gatvė.

Nors jų ir turime tris, bet 
ir iš kitų kolonijų čia gauna

Daugelis susirinkę kupetomis Ipagrabus. Musų kolonijos mir- 
buria-lemia, kas čia iš 18 apie-1 tingumas yra ant didelės ska- 
linkės rašo, bet negali atspėti, lės. Apdraudos kompanijos čia 
Vienoj vietoj kelios leidės ir išmokėdavo daugiau apdraudos- 
vyrų mėgino visokiais budais, pomirtinių negu sudėjus visą 
Pagaliau jie pasišaukė Raganių. Chicagą. žinoma, smulkesnė su- 
O je, kai kurie jūsų gal jo ne- ma.
pažįstate. Tai burtininkas žmo- Graboriai turi irgi visokių| TIR MAREFRIH
gusi Jis meta kozyras ir dau-L ki štai andai man pasak(J U1L lUAIUIUlUV
gehui JIS atspėja tą, ką Jis pats L Simonas skudaS) kad jis „ Ti„.
nori pasakyti, arba ką jis nu- turPjo štai kokj pagrablJ; kuris Halsted St'
niaito, o uz tą visą JIS ima ą, buvo )titos kolonijos. Ber. Valanda,: nuo 10 ryto iki 2 po pieta 
ką gauna; kur kvoteri, kur pus- Markunas mi 22 Ejo> J .................- -
doleri, o kaip kur, tai užtenka U moteris Qna gruodžio 3.
ir... na, jau, dabar negahma poraj nors turėjo vaikų, bet

ši
____ ______ _____ ___ 10- 

ne tik dirbti to, bet nė apie J! Įta pirko tik ant dviejų Ant lo.
ir

it nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

to auga didelė šermukšnė 
pasitaiko, kad Ona Markunienė 

Mrs. Anelia K. Jarush l’1 tėvais buvo šermukšnaitė.
Physicai Therapy I J ūsų Jonelis Kukutis. 

Midwife
6109 South Afbanv --------- _ j'-r-----;—;—yc— ------------

Avenue Lietuviai Daktarai
Phone Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos

Hemlock 9252 J Nariai.
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li- 
Son*n2se, diiodu ma- 

ir SS38C» deetrie treat-
ment ir mageietic 
blankets ir t. t. 
Moterimi ir mergi- 
noms patarimai do
vanai.

Lietuvės Akušerės

(Tęsinys)
Augustinas Verdauskas 

amato yra virėjas ir yra labai 
lėto budo jaunas vyrukas; mo
kosi kunigystės, todėl jį čia va
dina “broliuku”. Jo gyvenimo 
vieta 671 W. 18 gatve, antros 
lubos. Mat, čia jam visai nese
nai tapo surengta “parė”, 
aukauta pinigų ir rūbų, kad 
lėtų išvažiuoti mokyklon, 
rods, surinkta $50. Matyt,
ir pajuto apie pinigus ir mane, 
kad jų yra daug, tai mėgino 
pasipelnyti.
Naujias prigavikas. “Loiok Out!”

Trys jauni vyriškiai-berniu- 
kai užėjo į aludę pas gerą tau
tietį gauti “paniukęs”. Tautie
tis, nieko blogo nenujausdamas, 
jiems pardavė. Po, pusės valan
dos sugrįžta tie berniukai su 
savo — vieno iš jų pirkėjų — 
tėvu. Vadinamas tėvas tiesiog 
pasako aludės savininkui: 
“Duok penkiasdešimtis dolerių, 
tai aš tave nebaderiuosiu, o jei 
ne, tai skųsiu ‘gubermonui’. ” 
Nežinau dar, kuo tas ginčas 
pasibaigė. Sužinojęs pranešiu, 
o iki tol kiti tautiečiai pasisau
gokite.

Už $95 gavo į kailį
O čia dar geresnis “triksas”. 

Kaip pirmiau, taip ir dabar at
siprašau. Šių žmonių, kurie ši
tuose atsitikimuose figūruoja, 
pavardžių neišduosiu, nes aš 
pats pilnai tiems dalykams ne
tikiu, nors ir “nuskriaustasis” 
man prie kitų žmonių-liudinin- 
kų tikrino, kad yra tiesa. Na, 
tiek to, aš jums atpasakosiu, 
ką jis pasakojo.

“Buvau biskį metęs už lupos; 
na, ir kaipgi nemesi, kad pats 
šnapsą parduodu. Kada jau 
linksmas buvau, o prie to dar

756 W. 35th St.
(Cot. of 35th 8 Halitcd Su.) 

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 8 Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS •

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuą 10 iki 8 v. Nedėlio
tais pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų ak^s ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Grabeliai A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8X valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Nedėlioj, gruodžio 10 d., Kei- 
Kliubo vardu ir J. J.

, buvo su
rengta ekskursija į Oak Forest. 
Ekskursijos tikslas buvo pa
linksminti ir sušelnti tenais

« v.

esančius lietuvius įnamius.
Ačiū pasirupinimui Keistučio 

Kliubo nario J. J. Bagdono, bu
vo surengtas koncertas, kurį 
išpildė p. Sabonis, p. Sabonie- 
nė, A. Čiapas, p-lė Ančiųtė ir 
kiti p-no Sabonio kolegos. Vi
siems dainininkams akompana
vo p-lė X, kurios pavardės ne
nugirdau. Koncerto pirmininku 
buvo pats iniciatorius J. J. Bag
donas, kuris nuosakiai vedė 
tvarką.Koncerto programų bu
vo užganėdinti ne tik ten da
lyvavusieji keistutiečiai, bet ir 
patys tos institucijos įnamiai.

Po programo buvo įteiktos 
dovanos musų nelaimingiems 
vientaučiams tos institucijos 
įnamiams, kurias suaukavo se
kančios ypatos: M. česnienė 
$5, N. Sačauskienė $1, M. Use- 
lienė $1, W. Sharka $1, J. J. 
Bagdonas $1, K. Warniš $1. 
Viso sykiu $10. Apart “cash”, 
buvo įteikta cigaretų ir tabako. 
Dėl šitų dovanų pasidarbavo A. 
Markauskas.

Tarp žymesnių keistutiečių

buvo 
Springs, Ark., 
Walton nudurė

nužudyta 
kur tūlas 
ją su pei-

Telefonas Yards 1138

Stanley P., Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
, Modernišl^, Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
. hms. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

o » »
vakar Šv. Kazimiero kapi- 
buvo palaidotas Jonas T. 
53 m., 7033 South Camp- 
avenue, graboriaus J. J.

O 
nėse 
Bell, 
bell
Bagdono uošvis. Laidotuvės įvy
ko iš J. J. Bagdono koplyčios, 
2506 West 63rd street.

Tel. Yards 1829

DR. G. . SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėiiomis 10 iki 12 vai. ryto
8

RADIO
BUDRIKO RADIO

pir-Sulaukus sekmadienio 
miausiai norisi pasiklausyti pui
kių radio parengimų, tačiaus 
priseina laukti iki 1 vai. po pie
tų, kad išgirdus iš WCFL sto
ties taip širdžiai malonii.‘s gar
sus mušu liaudies melodijos 
“Plaukia, sau laivelis”, su ku
ria visados prasideda Budriko 
korporacijos duodami radio pro
gramai. Ryt dienų p. Budriko 
pastangomis programą išpildys 
geri dainininkai iš “Dainos” 
choro: solos, duetai ir kvarte
tas po vadovyste mu'ziko p. Sau- 
rio. Taipgi išgirsite Makalų 
šeimynos džiaugsmus ir var
gus...

Beje, apie didelį prieškalėdi
nį išpardavimą įvairių radio, 
rakandų ir auksinių daiktų — 
dovanų Kalėdoms bus padaryti 

pranešimai, 
pasinaudoti
F. Budriko 
Halsted st.

Ar esi Altass nariu?
V

poSiunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasaulį

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. * Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7314

ir

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
....   . 1 :.'rA' . ' i !■ ■. ■ i! '

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
METINĖS MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

naudingi visiems 
kuriais bus galima 
atsilankant j Jos 
krautuvę, 3417 S.
arba į Bu’driko auksinių daiktų 
krautuvę, 3343 S. Halsted st.

—Nugirdęs.

NEDĖLIOS RADIO PROGRA
MAS

Pastangomis Progress Furni- 
ture Co. krautuves, 3224 So. 
Halsted Street, radio klausyto
jai bus ir vėl palinksminti su 
gražiu ir įdomiu' radio progra
mų.

Teko patirti, kad šį sykį da-

JOKUBAUSKIS
su šiuo pasauliu
1932. Palaidotasi gruodžio

sulaukęs pusės amžiaus,

ANTANAS
Persiskyrė 

gruodžio 14, 
Tautiškose kapinėse 
17 d., i ' . . 
gimęs Noliniai kaimo, Salantų 
parap., Kretingos ap. f .

Paliko dideliame nubudime 
moterį Aleksandra po tėvais» 
šimkaitė, sūnų Steponą, duk
terį Bronislavą ir kitus gimi
nes.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio metinių 
mirties sukaktuvių dienoje mel
džiame visus gimines ir pažįs
tamus sykiu su mumis ištarti 
tegul bus lengva jatn žemelė 
šioj svetimoj šalyj.

Nuliūdę,
Moteris, Aleksandrą, 
Suhus Steponas, 
Duktė Bronislavą.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

SeniaiiRi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatišRas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — yiėhifttdis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, kanŪohą sd šdnih^ni durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laiddtuviie, — pašaukite / L j

REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Ave.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 ,
' .(Neturime sąryšių su firmai tuo pačiu vardu)

J. F. RADZIUS 
Incotporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. I8th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 * vakari 
Seredoj pagal sutartį.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue

■' Td. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monro, 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

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

kampas 67th. it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėiiomis pagal susitarimą.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it apielinkėje. 

Didelė it graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
Td. Boulevard 5203 ir 8413 

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

—= • r r i._ i _j__į l _ l ie ju ^i—imIl

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

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

šetadieniais sulig sutarties.

Dr.. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai..po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

it 
ir

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja ląidotuvese kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 9927

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

vai.. Nedėiiomis nUę 10 iki 12
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

9

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—-3 ir 7—8 
Seredomis ' ir nedėiiomis pagal sutartį 
Rezidemija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Maus 
2506 West 63rd St 

Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA dykai 
4830 West 15th St 

CICERO. U-L.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSK AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd SU Chicago
. , .n............................................................ ..

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So; Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėiiomis sulig sutarties.
CHICAGO,

iki 8 vai. vale.

ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Tdephone Plaza 3200

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 St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St." 
Tek Republic 9723 i ♦

JOHN B. BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro© St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandoi P—«

Telefonas Caaal 61JSM 
Namai: 6459 S. Rockvrell Btreef 

UtarnlaJto. Kotrorro Ir Bubatoa rak. f Ui •
T*l»t<i»a» Beputlle 9009.



šeštadienis, gruod. 16, 193'3

Jau Rengiamasi Pirkti 
“Lituanicą Antrąją”

Numatytas aeroplanas tinkamas ilgoms 
kelionėms; specialus konstrukcijos; ga

li pakelti 1,000 galionų gazolino
Prisidėkite prie aeroplano nupirkimo atsilanky 

darni į Naujų Metų Aviacijos Balių ir 
Koncertą-Šokius

Kokia bus toji “LITUANICA 
ANTROJI”?

Nevienas suinteresuotas la
kūno Juozo R. James-Janušau- 
sko interesuojasi tuo klausi
mu ir nekantriai laukia atsa
kymo.

Ret, nors galutino atsakymo 
dar negalima duoti, lakūnas 
Juozas Janušauskas ir A. L. T. 
A. S. S. fondas jau pradėjo 
derybas su savininkais aero
plano, kuris “kaip pirštine 
rankai” tinka planuojamam 
tranzatlantiniam žygiui į Lie-

Bet visi pini-

Tik paklausykit! Aeropla
nas turi 600 arklių jėgos mo
torą, sparnus 55 pėdų ilgio, ir 
gali skristi iki 200 mylių į va
landą greitumu.

Su pilnu kroviniu, (apie 
12,000 gross svorio) aeroplanas 
gali iškilti iki 12,000 pėdų į 
orą ir skristi apie 7,000 mylių 
nenusileisdamas. Gazolino į 
tankus gali paimti virš 1,000 
galionų ir 50 galionų aliejaus, 
kuriam taipgi yra įrengti spe
cialiai bakai.

Aeoroplanas yra visas pasta
tytas iš metalo. Jis dabar 
randasi Californijoje, kur gy
vena savininkai.
kūnas Janušauskas ir 
fondas tariasi dėl to 
no nupirkimo.

Taigi, Amerikos
Tranzatlantinio Skridimo Są
jungos darbas išleisti sekan
čiais metais lakūną Juozą R. 
James-Janušauską, eina pir

Su jais la- 
ALTASS 
acropla-

■- • r

myn šuoliais, 
gai dar nesukelti, kad aeropla
ną nupirkti ir lakūną išleisti 
į kelionę per Atlantiką į Lie
tuvą.

Kiekvienas iš jūsų galite pri
sidėti prie baigimo kelti fon
dą — atsilankydami į “NAU
JŲ METŲ SUTIKTUVIŲ IR 
AVIACIJOS” Balių, Koncertą 
ir šokius, kuris įvyks gruodžio 
31 d., ASHLAND BLVD. AU
DITORIUM, kampas Van Bu- 
ren ir Ashland Blvd.

Įžanga į tą nepaprastą Nau
jų Metų parengimą — tik 
VIENAS DOLERIS suaugu
siems, o vaikams virš 10 me
tų — 50 centų. Už tą dolerį 
jus išgirsite puikų koncertą, 
triukšmingai ir iškilmingai 
kartu su Janušausku ir kitais 
žymiais lakūnais — sutiksite 
Naujus Metus, pasišoksite iki 
“kada gaidžiai sugiedos”, galė
site valgyti — kiek tik širdis 
norės.

To Raliaus-Koncerto progra
mų! rengiamos įvairios įdomy
bės ir pamarginimai, kurie ri- 
šis su Aviaciją ir dainomis, 
gyvais paveikslais atvaizduos 
lakūno Juozo R. James-Janu- 
šausko skridimą ir jo reikšmę.

Atsilankykite į tą vakarą — 
su visais savo draugais, pažįs
tamais, su tūriais norėtumėte 
kartu sutikti Naujuosius Me
tus. šokiai, koncertas, Naujų 
Metų sutiktuvės, valgių “iki 
valės” veltui, ir t. t. Dešim
ties dolerių vertybe — tik už 
Vieną Dolerį!

Adv. C. Kai, valstijos pro
kuroro asistentas, kuris paau
kavo $100.00 Dariaus-Girėno 
paminklo fondui, kaipo dovaną 
artistui, kuris pagamins ge
rinusį paminklo projektų. Adv. 
C. Kai dirba prie Cook apskri
čio ' mokesčių departamento.

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. Butaw

Rytoj “Audra Gied 
roję C. S. P. S. 

svetainėje
C. S. P. S. svetainės adresas: 

1126 West 18th Street

“AUDRA GIEDROJE” —- 
taip yra pavadinta trijų aktų 
komedija, kurią scenoje stato 
LSS Chicagos centraline kuopa 
rytoj, sekmadienį, C. S. P. S. 
svetainėje, 1126 West 18th st.

tiekuną, Millerienę, Kemešį* E. 
Mikužiutę, K. Liutkų, Gulbinie
nę, Stasiūną ir Rutkauską, Jr., 
manau, kad daugiau apie juos 
nėra reikalo sakyti. Ateikite 
kas tik gyvas sekanti sekma
dienį ir pamatykite patys savo 
akimis jų vaidinimą.

C. S. P. S. svetainėje, 1126 
West 18th Street, 7 vai. vakare.

Diemedis.

Nuo dabar sekite dienos įspū
džius “Naujienose”, nes bus 
patiekta daug įdomių žinučių 
iš vielinių lietuvių gyvenimo, 
šioj vietoj bus pasakyta, kas 
įdomiausia skaitytojams ir ne
bus pataikaujama tų įspūdžių 
reiškėjams nei vartojama filo
sofija, kad nuotikio kaltininkus 
pateisint ir pasmerkti. Bus pa
sakyta taip, kaip tikrai buvo.

Kaip žinot, nuo dabar jūsų 
reporteris užima “Naujienų” 
kontestanto pareigas ir jis kiek
vieną dieną klampinęs po lietu
vių kolonijas, kad užrašyt 
“Naujienas” tiems, kurie nori 
ir nenori skaityti. Arba kitaip 
sakant, tiems, kurie nori žinot 
viso pasaulio įdomybes ir tiems, 
kurie nenori nieko žinot. Tas 
reikalas, kaip tik jį ir privers 
atlankyti visus profesionalus, 
šiumeikerius, biznierius ir 
prastus skurdžius. Bo jis 
supranta, kad “Naujienas” 
skaityti visi. O jei 
būtinai turės skaityti 
nistai. Vien dėl to, 
jų kovas ir triukšmą 
šiai reporteris rašo.

Šis reikalas, daugiausia j j ir 
skatino tapti kontestantu, kad 
aiškiai patirt čionykščių lietu
vių gyvenimo apystovas, kad tu
rėt medžiagos “dienos įspū
džiams”. Pasinaudodamas tąja

pa- 
taip 
turi 
tai,visi, 

ir komut 
kad apie 
daugiau-

ga, jis lankys kiekvieną, ku 
norėdamas užsisakyti “Nau- 

pasiųs jam užkvietinio 
“Nau j ienų” redakcij os 

žinoma, kurie nekvies 
pas juos nueis ir ne

estas, reiškia, jis taip pa- 
•ys kaip Lietuvoje bernai, 
t’ie eina nekviesti į vestuves.

Iresu. 
i jis

PRANEŠIMAI

v The Bridgeport 
Knitting Shop

Ne^am plonua ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakns dėl mo
terų ir vyrų. Taisom senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone VICTORY 3486

III

CLASSIFIE.D ADS. į
»

šis parengimas turi didelę 
svarbą. Pirmiausiai, su juo at~ 
gija musų teatrališkas veiki
mas, kuris buvo apmiręs per 
kuri laiką. Antra, jau baigiasi 
šie 1933 metai ir daugelis drau
gų suėję pasidalins įspūdžiais, 
kuriuos patyrė per praėjusius 
metus. Greit atversime naują 
gyvenimo lapą. LSS kuopa tai 
daro pradėdama smarkiai veik
ti.

Atsilankykime “Audra Gied
roje” ir užmirškime visus ne
malonumus, kuriuos patyrėme 
praėjusiais metais.

A. Kondrotas.

Padarė holdapą stu 
boję

Bridgeporte, adresu, 3324 S. 
Halsted St., trečiame aukšte 
gyvena du geri lietuviai stoge
liai, Mike Vilkas ir V. Povi
laitis.

» » »
Well, mes jau esame gerai 

apsipažinę su audromis lauke, 
kuomet staigiai užeina blogas 
oras. Bet kuomet užeina “Aud
ra Giedroje” ir dar svetainėje, 
tai jau beveik reikalas tokią 
audrą ir pamatyti.

Senas Petras,
»

Nereikia užmiršti, kad vei
kalą mokina-režiseruoja vienas 
iš gabiausių Amerikos lietuviu 
scenos žinovų p. Kleofas Jur
gelionis. Tai vienas rimtas įro
dymas, kad veikalas turės būti 
gerai suvaidintas. O atsiminus 
artistus — Norą Gugien^JVai-

Ketvirtadienio (gruodžio 14 
d.) rytmetį V. Povilaitis išėjo 
iš namų. Pasiliko viduj tik 
Vilkas.

Kuriam laikui praslinkus, 
kas ten pabarškino duris. Vil
kas atidarė jas.

Ogi du jauni vyrai italijonų 
išvaizdos. Vienas pištalietą 
beturįs rankoj.

Įsivarė jie Vilką atgal. 
Įvyko tarp jų ir Vilko susirė
mimas, kuriame tapo sudras
kyti šeimininko marškiniai ir 
veskė. Neprašytu, svečiai su
rišo Vilką ir paguldė ant grin
dų, o patys ėmė ruoštis stuboj.

Apsidirbę, neprašyti svečiai 
išeidami išsinešė Vilko kons- 
tantinką ir gerą laikrodėlį. Be 
to, jie išsinešė naują siutą, kiu 
ris priklausė V. Povilaičiui. 
Taip jau jo bakse užtiko $22; 
neužmiršo nė laikrodėlio.

Matyti, kad plėšikai nepasi
tenkino šiuo grobiu, nes jie su- 
pjaustė pagalves ir čebatus, 
tu* būt tikėdamiesi rasti čia 
paslėptusturtus* V. P-ka

ŠĮ VAKARĄ

Teatras. L. S. S. Chicagos Cent
ral! nė kuopa stato scenoje 3' aktų 
komedija “AUDRA GIEDROJE” sek
madienį gruodžio (Dec.) 17 d., 1933, 
C. S. P.-S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 
Cbicago. Pradžia 7 vai. vakare. 
Po perstatymo Šokiai prie p. Byans
ko orkestros. Įžanga tik 40c. ypa
tai. Tikietus galima gauti iš anks
to NAUJIENŲ OFISE, UNIVERSAL 
KL1UBE ir pas kuopop narius.

šis perstatymas yra rengiamas su 
stropiausiu atsidėjimu ir geriausio
mis sceniškoms spėkomis, po vado
vyste Kl. Jurgelionio. Vakaras bus 
tradiciniai puikus,’-linksmas ir drau
giškas kaip ir kas metą L. S. S. 
Centralinės kuopos vakarai.. Visus 
draugus, simpatįzudtojus ir dailės 
mėgėjus užkviečia

Rengimo Komisija.
»—;—i

Lietuvos Dukterų Draugijos prieš- 
metinis susirinkimas ivvks šeštadie
ny, gruodžio 16 dx 6 vai. vak., Mark 
White Parke paprastoj svetainėj. 
Visos narės esate kviečiamos susi
rinkti paskirtu laiku, nes bus ren
kama draugijos valdyba sekantiems 
1934 metams, taipgi bus daug kitų 
svarbių reikalų, kunuos turėsime ap
tarti ant šio šusirinkimo.

A. Dudonienė, nutArašt.

Lietuvos Ūkininkas” draugijos su
sirinkimas priešmetinis .įvyks gruo
džio 17 d., 1 vaj., buvusi Meldažio 
svet., 2242 W. 23 PI. Bus renkama 
nauja valdyba, taipgi yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui. Svarbu yra 
dalyvauti susirinkime. Gerbiami na
riai. malonėkite priduoti savo antra
šus, rąšt. B. Lenkauskui, 5801 So. 
Sangamon SI., 1 Chicago, III. Tel. 
Normai 1930.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
laikys savo priešmetinį susirinkimą 
nedėlioj, gruodžio 17 d. 1 vai. po 
piet, Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockvvell St. Visi nariai turite bū
tinai atsilankyti pagal konstitucijos 
įstatus į priešmetinį susirinkimą. 
Taipgi bus renkama valdyba dėl atei
nančių metų.

1 i
Fiat Janitorįai šaukia svarbų su

sirinkimą gruodŽTid 19 d. kaip 1:30 
vai. po piet 3223^įW. Roosevelt Rd. 
Culture Ccnter House name, šis su
rinkimas šaukiamas išdirbimui planų 
kovai su viršininkais-gengsteriais.

K-tas.

“AUDRA GIEDROJE”
Juokinga kohifedija, stato sce

noje LSS Chicagos Centraline 
kuopa sekmadieny, gruodžio 17 
d., 7 vai. vakare. C. S. P. S. 
Svetainėj, 1126 W. 18 St., arti 
May St., Chicągį>.

Po perstatyrtio ’ šokiai 
Byansko orkestros. Įžanga
ypatai. Tikietus galima gauti 
Naujienų ofise. , .

prie
40c.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
mikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
31ack Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9635.

Ramovą Gardens turės 
programą

Rinktinės Lietuviškos ir 
Angliškos

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELES

DYKAI 1934 Kalendorius kiekvienam 
kostumeriui pakol jų išteks.

J. P. RAKŠTIS
VAISTININKAS

1900 So. Halsted Street

Įžangos nebus

GarBRIDGEPORT Ramova 
dens 3508 So. Halsted St. šį 
vakarą turės labai gražų pro
gramą, perstatys “FOLLIES A 
LA 1934”, -Ronnie Lai Marr ir 
jo gražuolės.

George Stephens Orkestras 
gros šokiams.

. OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.5); Hacking $8.00; Millers Creet 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

rr-r-

XXX

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legaHška degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

PAKVIETIMAS

Širdingai kviečiu visus Chicagos 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senufc pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau didelį pasirinkimą.

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jumfc 

mandagiai. ’

4707 So. Halsted St.
YARDS 0801Tel;

M

ir

REALESTATE
Biznia pamatuotai ttbingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į UBTUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prialraiykite j muaų įpulki 
TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,
, ’ !(: ■ ;■ J -Į' ' -

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai. kreipkitės į Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite* kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

RAMOVA
■ ■THEATRE

35th ir So. Halsted Street

Rodomi labai įdomus paveikslai

“My Woman”
GRUODŽIO 14 d.

Buk Nauju Metų
Aviacijos Bankiete
, . 1 • '''k r . .

t'm

Business Service
Bizni? Patarnavimas

ALAUS “cooleriai” ir “work 
boiard”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Partners Wanted
Pusininku Reikia

PAIESKAU partnerio į saliuno 
>iznį. Gera vieta, biznis geras, vie
nam persunku, 1142 West 76 St. 
Ask for Urban.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras patyręs vi
rėjas i saliuną, ne senesnis kaip 40 
metų. 3859 So. Emerald Avė.

Tel. CANal 5668 
-i—o-

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narpų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Svefitadie- 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU < 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

------ O------

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių popieros 
sortuotojų. Neatsišaukite jeigu ne
sate patyrusios. 813 W. Cermak Rd.

OF

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė su namu, priežastis pardavi
mo savininkas turi du biznius. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo. Royal Blue Store.

2942 W. Pershing Rd.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, TU

PARDAVIMUI restaurantas geras 
biznis, turiu greit parduoti, nes ap
leidžiu Chicagą, labai pigiai — tik- 
tai $350.00. 1947 S. Halsted St.

TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ. Per 12 
metų išdirbtas bučernės biznis, pri
verstas parduoti greitai. Cash arba 
mainysiu ant automobilio ar ką tu
rite. Grovehill 1965.

ALAUS TAVERN pardavimui 63 
Street arti Ashland Avė. Renda tik
tai $60. Daro gerą pragyvenimą. 
500 cash. Telefonas Englewood 1981 
no 7 vai. vok.

BE ĮMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap. 
muŠinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei, 2401.

ALAUS TAVERN pardavimui, se
nų laikų kampas, parsiduoda, nes tu
riu kita bizni 618 W. 18th St.

Musical Instruments

PARDAVIMUI lysuota vieta tin
kanti dėl Freito Terminai, arba ga
zolino stoties, gera apielinkė. Atsi
šaukite 1146 W. 22nd St. (Cermak 
Rd.)

NAUJAS 1934 General Electric 
Radio Phonografas, Gražus Kabine
tas tiktai $89.50. Mid West Radio 
Store, 6136 S. Halsted St. Telefonas 
Englewood 2600.

EXTRA. Parsiduoda bučernė ir 
grosernė, 4 ruimai pagyvenimui ir 
garadžius — pigi renda. Parsiduo- 
dada pigiai. Pamatykite vietą, 3808 
Lowe Avė., Tel. Boulevard 6502.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai — galima pirkti dalinai pi
giai. — Taipgi pasirenduoja 5 kam
barių apšildomas flatas.

4913 S. Keelar Avė,

NORIU pirkti Delicatesscn arba 
oTosemę, kas turite ant pardavimo. 
Pašaukite Lafayette 8206.

PARSIDUODA aludė yra penki 
kambariai užpakaly, dėl pagyveni
mo, karšto vandens šiluma,renda 
pigi, pardaviAiė* priežastį patirsite ant 
vietos, 561$ So. Racine Avė. ....

I ■* , , ,

. PARSIDUODA mažai vartotas 
Tavern baras 9 pėdų ilgas — taip- 
pat parsiduoda valgyklos marmuras.

z 1858 _W. 14 St.

su
HELEN TWELVELTREES 

VICTOR JORY 
taipgi komedija

“ONE AWFUL NJGHT”

“WiiTBoys 
of the Road” 
GRUODŽIO 15 ir 16

taipgi MICKEY MOUSE ir didelis 
įvairus programas

‘The Way To Love’
GRUODŽIO 17 d.

su 
MAURICE CHEVALIER '

ir įdomus scenos Programas

CIASSIFIEDADS

Miscellaneous for Sale

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 160 akrų ūkė, 8 
kambarių namas, su vėliausiais įren
gimais, gasolino stotis. John Wallace 
R. 21, Lakę Vilią, III.

KAILINIAI KAUTAI. Salesmonų 
sampeliai, pamušalas truputį apdul
kėjęs, paaukausime pigiai. 162 No. 
State St. Kambarys 618. Klauskite 
p. Marco.

80 AKERIŲ farma arti Chicago, 
žemė gera su gyvuliais ir įrankiais, 
parduosiu arba mainysiu. Rašykite 
i Naujienas, 1739 So. Halsted St. 
Box 60.

Educatiohal
Mokyklos

AVIACIJOS mekaniko kursas. 
Maža mokestis, praktiškas darbas 
ant lėktuvų su laisniu. Atsišaukite 
Westchester Airport, Roosevelt Road 
14 mylios į West nuo Mannheim.

PARSIDUODA nedidelė ūkė neto
li Chicago Heigts ir Steger, III. už 
labai prieinamą kainą. Gera žemė, 
budinkai ir gyvuliai. Gal priimsiu 
geroj vietoj kokią propertį ir į mai
ną. Rašykite dėl pilnų žinių, Box 
59, Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago.

For Kent
RENDON KRAUTUVE su visais 

įrengimais, tinka dėl aludės, su tur
kiškom maudynėm. J. A. Miscikaitis, 
3119 So. Morgan St. Boulevard 1605.

RENDON 5 kambarių flatas, 3 
miegkambariai, labai gražus flatas, 
2 lubos, 2546 W. 45th St.

FARMA be skolos, 200 akrų, 20 kar
vių, dideli budinkai, mašinerijos, javai 
skolą galima išmokėti iš pieno, ir 
iš medžių. Kainavo $20,000, dabar 
parduosiu už $8,000, $3,000 • įmokėti, 
likusius ant 4%.

SLAUZIS, 
2147 Webster Avė.

RENDON 6 kambarių flatas, švie
sus, dideli, naujai išdekoruoti arti 
parkų, pigi renda. 2954 Emerald 
Avė. 1 flatas. Savininkas Canal 
0936.

ANT RENDOS 4 kambariai iš 
fronto ant 1 lubų, $8.00 rendos.

8122 So. Wallaoe St.

Exchange—-Mainai
REIKALINGAS SALIUNAS

Mainyti ant 2 flatų namo po 6 
kambarius. Morgičius $3.600 mo
kamas 20 dolerių į mėnesį su pro
centais per 12 metų. Namas ant 
Bridgeporto 34 ir Union Avė. x

Tel. Boulevard 0127

Furnished Rooms

................................. ...... i(i. ~ ' 7 ' '

______ Automobiles______
^ACKARD 1931 — 5 PASAŽIE- 

RIŲ SEDAN. Priverstas esu paau
kauti mano beveik naują karą, nes 
man reikia tuojaus sukelti cash. 
Karas kainavo, $2500, ir yra taip 
geras kaip diena kuomet jį nupir
kau. Tairai kaip nauji. Motoras 
geroj tvarkoj. Paaukausiu tiktai už 
$800. 2020 North Spaulding Avė.,
2 lubos.

BUICK 1931 SĘDAN, Aprūpin
tas su naujais latrais. Karas iš
buvo štoradže apie metus laiko ir 
yra kaip naujas. Finansinis padė- 
Šmas verčia mane paaukauti karą 

uris man kainavo beveik $1800 už 
ktai $250. Turi būt cash. 2957

Weąl Division St., 1-mas apt.

Business Service
Biznio Patarnąvlmas

DRAPERY AND UPHOLSTĖRING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaįdos, taipgi valome f'- 
rankas ir langams užlaidas. 7017 So. 
West;ern Avę. Republic 5730, Chįca- 
go.

Avę. Republįc 5730, Chįca-
III*

RENDON kambarys vyram — ga
ru šildomas, karštas vanduo kasdien, 
33 ir Morgan gatvių, pigiai, viduri
nis flatas. 950 W. 33 St.

EXTRA BARGENAS
Mainysiu naują namą, 2 flatai ir 

krautuvė Montrose arti Crawford 
Avė., gera bite kokiam bizniui. Pri
imsiu morgičius, bondsus, lotus ar
ba biznį.

Savininkas
2969 Archer Avė.

DIDELIS, gražus, šviesus apšildo
mas kambarys labai pigiai dėl vav 
kino prie mažos šeimynos. Ant 
Universal Bankos viršaus, 
ninės durys. Herbert Geske, 
W. 83rd St.

šo-
812

KAMBARYS ant yendos dėl vaiki
nu ar ženotos poros, sviesus, apšil
domas su visais parankamais, 4233 
S. Rockwell St., 1 lubos.

RENDON apšildomas kambarys 
su ar be valgio, prie mažos šeimy
nos. 3316 W. 55 St. Republic 8214.

RENDON kambarys, didelis, švie 
sus, apšildomas, pavieniams arba po 
rai. 3139 W. 40 St., 1 lubos.

Real įstate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotąs, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip Šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearbom St. 
Room 421, Chicago, III.
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EVANSTONE lotas — išmokėtas. 
Didelis bargenas už cash arba dali
nai už cash. Josephine Mack, 455 
Deming Place. Lincoln 7175.

RENDON modemiškas kambarys 
prie mažos šeimynos su ar be valgio 
Marauette Parke. 6928 So. Talman 
Ave„ 2 lubos.

ANT RENDOS 2 fornišiuoti švie
sus kambariai su visais paranku- 
rnaK. ...Galį, pasidaryti valgyti, 827 
W. 84 Pi., 1 lubos iš užpakalio.

PARDUOSIU Už mortgečius 2 
flatų biznio namas su gasolino stoti
mi ant kampo didelių kelių, vidury 
miesto, Rhinelander, Wis. Store 
yra didelis šaldytuvas dėl bučerio, 
ir- yra baras dėl saliuno. Galima 
vesti bile kokį biznį. Kreipkitės 
savaitę prie

PETROŠIUS
1834 Humboldt Blvd.

šią




