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Komunistai Puolė Chicagos 
Ukrainiečių Demonstracija

Apie 100 žmonių sužeista komunistams 
puolus 3,000 ukrainiečių protesto demons
traciją prieš Rusijos marinimą Ukrainos

CHICAGO.—Pereitą sekma
dienį apie 3,000 ukrainiečių su 
rengė demonstraciją protestui 
prieš Rusijos, kaip jie sako, 
tyčiomis marinimą badu derliu 
gosios Ukrainos gyventojų, kad 
galutinai ukrainiečius pavergti 
ir priversti juos nusilenkti, so 
vietų valdžiai.

Demonstracijai einant Madi- 
son gatve ir pasiekus Hermi- 
tage Avė. elevatorių, komunis* 
tai puolė demonstraciją, mėty
dami akmenis ir plytas iš ele
vatoriaus stoties, o kiti gele 
žinėmis lazdomis ir blakdžia-

kiais puldami demonstrantus 
gatvėje.

Pasėkoje kilo muštynės, j k ne
rias įsimaišė ir policija. Muš’ 
tyne.se liko sužeista apie 100 
žmonių, niekurie tiek sunkiai, 
kad prasidėjo juos išgabenti Ii 
goninėn, kur jiems liko suteik
ta pirmoji pagelba.

Keliolika komunistų liko areš
tuota ir atiduota teismui. Jų 
byla liko atidėta iki sausio 4 
d. ir suimtieji liko paliuosuoti 
užstačius po $50 kaucijos.

Puolime dalyvavo ir mote
rys.

GEORGE 
nGRAY 
OA&NARD

Lietuvos Naujienos
Nubaudė žiaurią šeimą

Rezignavo Wm. Don 
ne, Illinois HOLC 

manažeris
‘ Jo vieton siunčiamas iš Wash- 

ingtono McNeal. Siunčiama 
ir daugiau tyrinėtojų

sų tam priežasties. Tečiaus ne
užilgo iš VVashingtono atėjo 
žinia, kad jis rezignavo šešta
dieny ir kad jo rezignacija liko 
priimta.

Donne yra 8-to wardo demo
kratų komitimanas ir Chicagos 
demokratai dėjo visas pastan 
gas jį išgelbėti, bet nepasisekė

Garsus skulptorius George Gray Barnard iš New Yorko per 15 metų su didžiausiu atsidėjimu 
ir pasišventimu dirbo modelį Rainbow Arch Memorial, atminčiai žuvusių pasauliniame kare 
kareivių. Dar reikės dirbti 8 m^tus, kad tą modelį paversti į tikrąjį marmuro paminklą, 60 
pėdų platumo. Visas paminklo gaminimo lėšas padengia pats artistas. Jei bus sunku rasti vietą 
paminklui, jis ketina nugriauti savo namus Washington Heights, New Yorkc ir toje aikštėje 
paminklą pastatyti.

PANEVĖŽYS.— Lapkr. 22 d. 
Panevėžio apygardos teisme bu
vo nagrinėjama Kazilevičių šei
mos byla. Du broliai Kazilevi- 
čiai, vieno jų žmona ir Palušie- 
nė bu’vo kaltinami nužudę sen’t 
Palušį, 70 m. amžiaus. Kaltais 
prisipažino Kazilevičius Petras 
ir Palušienė. Tačiau iš liudyto
jų parodymų ir visų bylos ap
linkybių teismas visus pripaži
no kaltais ir nubaudė: Kazile
vičių Petrą ir jo žmoną po 12 
metų s. d. k., brolį—8 met., ir 
Palušienę 6 met. s. d. k.

Palušis buvo žudomas susi
tarus visai šeimai: jam buvo 
virvė užnerta ant kaklo ir tuo 
pasmaugtas; vėliau retežiu ap
vyniotas ir akmenį pririšus, 
nuneštas kilometro į miš
ką, kame buvo širiinys ir tenai 
įmestas Taip ilgą laiką išbu
vęs ir laikomas visų dingu
sių be žinios, bet susipykus šei
mai vienas kitą išdavė ir tuo
jau ir “dingimas” paaiškėjo. 
Palušiai ir Kazilevičiai yra Nau 
jamiesčio valsč., Panevėžio ap. 
Visi jauni žmonės.

Vilkaviškio degintojas 
prisipažino padaręs 

10 padegimų
VILKAVIŠKIS. — Suimtasis 

Pijus Matukaitis kriminalinės 
policijos stropiai kvočiamas. Jis 
jau prisipažinęs padaręs 10 pa
degimų, t. y. tų padegimų, ku
rie prasidėjo dar rugp. mėn.

Degimob motyvai dar neišaiš
kinti. Manoma, kad patologiniai 
motyvai bus.

Matukaitis prieš keletą me
tų gyvenęs Kaune, dvejus 
metuteę lankęs dramos studiją, 
baigęs pavasarininkų komerci 
nės gimnazijos 7 klases ir Vil
kavišky buvęs vieno privataus 
teatro režisieriu.

Kilęs iš pasiturinčios šei
mos.

Šaukiasi pagelbos 
badaujantiems Uk
rainoj ir Kaukaze

CHICAGO. — Washingtonas 
pranešė, kad WįHmm -G. Don
ne, manažeris IHiooie -HOLC, 
valdiškos paskolų teikimo ant 
namų įstaigos, rezignavo iš sa
vo vietos ir kad jo rezignacija 
liko priimta.

Iki bus paskelbtas kitas nuo 
latinis manažeris, Illinois sky 
rių ves William H. McNeal iš 
VVashingtono. Kartu su juo 
atvyksta Kniskern, namų įver
tinimų ekspertas ir nacionalio 
HOLC patarėjas. Jis tirs namų 
įvertinimo metodus, kurių lai
kėsi Illinois HOLC skyrius 
Taipgi tęsis tyrinėjimais ir ki
tų kaltinimų prieš Illinois HOLC 
viršininkus. Raportas apie tų 
tyrinėjimų pasekmes bus pa
tiektas Washingtoniri.

Donne rezignavo po to, kai 
iškilo aikštėn, kad jo giminės 
buvo sudarę kompanijų įverti
nimui ieškančių paskolų nuo 
savybių ir kad už tą įvertini
mą buvo imamydaug daugiau, 
negu kituose miestuose. Taip
gi kaltinama, kad paskolos bu
vo išduodamos ne visiems ly
giai, bet atsižvelgiant j politinę 
protekciją, ar suktų advokatų 
pagelbą, kurie už komisg išgau
davo paskolą, 
nereguliarumų paskolų išdavi 
me buvo gauta tiek, kad val
džia buvo priversta tuos kalti 
nimus ištirti. Niekurie daly
kai pavesti netįprokurorui tir 
ti, žiūrėti ar nėra kriminalių 
nusižengimų.

Pats Donne buvo pašauktas 
į Washingtoną pasiaiškinti. Iš 
Washigtono jis sugryžo tik va
kar ir titojaus paskelbė, kad jL 
ne nemano rezignuoti, nes ne

Chicago turėsianti 
savyvaldą dėl deg

tinės kontrolės
SPRINGFIELD, III., gr. 18.— 

Chicagos meras Kelly ilgai ta
rėsi su gubernatorium Horner 
apie svaigalų kontrolę valsti 
joje. Po ilgų derybų liko su
tarta kad, Chicagai bus suteik 
ta savy valda dėl degtinės par 
davinėjimo kontrolės. Einant 
ti.'o susitarimu, svaigalų parda
vinėjimą Chicagoje kontroliuos 
ne valstija, bet pats miestas, 
kuris nustatinės laisnius, juos 
išdavinės, ar atiminės be vals
tijos pritarimo. Kam Chicago 
išduos laisnį, tam turės išduoti 
ir valstija.

Tą susitarimą dar turi 
tvirtinti legislatura.

VIENNA, gr. 18. — Vakai 
užsibaigė dviejų dięnų interna
cionalinė konferencija gelbėji
mui žmonių, kurie badauja pie 
tinėj Rusijoj. Konferencijai va
dovavo arcivyskupas Teodoras 
Innitzer.

Tapo priimta rezoliucija ra
ginantis valstybes, kurios turi 
maisto perviršį, tą maisto per
viršį pasiųsti į bado centrus 
Ukrainoj ir šiauriniame Kau 
kaze, kad išgelbėjus “milionus 
gyvasčių”.

Rezoliucija sako, kad jau mi- 
lionai žmonių mirė badu pernai 
tuose dviejuose distriktuose.

Nusižudė Jauna 
Lietuvaitė

Jauna lietuvaitė nu
sižudė iš meilės 

kareiviui
Brighton p&rkįetė Jadvyga Ge

čas nusišovė prie Soldier 
Field, pamilėjusi lietuvį ka
reivi

iO

pa-

žuvo, 21 sužeistas 
naujose riaušėse

Kuboje
šeši

komis g išgau- 
Skundų dėl

HAVANA, gr. 18. 
žmonės liko užmušti-ir 21 su
žeistas naujuose sumišimuose, 
laike kurių liko sudeginta laik
raščio EI Pais spaustuvė. Su
mišimus iššaukė dabartinės val
džios priešininkai. Laikraščid 
spaustuvę gi sudegino valdžios 
šalininkai.

Iš pokilio į kalėjimą
KENOSHA, Wis., gr. 18. — 

3,363 civilių darbų administra
cijos darbininkai pereitą savai
tę gavo algomis $60,645. Tai 
buvo jų pirmos algos, gal per 
tris pastaruosius tnetu»s. Apie 
20 gavusių' pirmas algas, iš 
džiaugsmo nuėjo jas ^aplaisty* 
ti” ir taip tą nepaprastą įvykį 
šventė, kad visi jie atsidūrė 
kalėjime. .

Suėmė Airijos mėlin- 
marškinių vadą

DUBLINAS, gr. 18. — Poli
tinis krizis Airijoj eina prie 
išsirišimo, de Valera valdžiai 
areštavus fašistinių mėlinmarš; 
kinių vadą gen. O’Duffy.

Jis vakar turėjo kalbėki 
Westforte. Pakrašty miestelio 
jį sulaikė policija, bet jis pa 
bėgo į laukus. Į miestelį jis 
sugryžo lydimas 100 raitelių, 
kurie prasimušė per policijos 
eiles prie salės. Tečiaito vėliau 
policija susilaukė pagelbos, pra
simušė į salę ir areštavo O’Duf
fy ir kitus 3 mėlinmarškinių 
vadus.

kareivių 
šalę giV- 
tevo re- 
raštelyje

Soldier Field. 
pasiimtas iš

Paliktame
kad ji yra įsimylėjusi

Pasaulinė paroda 
davė arti $7,000,000 

gryno pelno
CHICAGO.—Galutina finan

sinė atskaita parodo, kad Chi- 
cagos pasaulinė parodą davė 
$6,861,888 gryno pelno, iš ku ’ 
rio liko atmokėtos visos paro’ 
dos skolos ir dar liko $950,000 
surengimui parodos ateinan
čiais metais.

Parodos surengimas kainavo 
virš $38,000,000. xPati paroda 
samdėsi virš 7,000 žmonių, o 
koncesionieriai—15,000.

Įžangą sumokėjo 22,665,859 
žmonės. Jie parodoje praleido 
virš $27,000,000. Iš koncesijų 
daugiausia surinko už įžrngą 
Sky Ride, Belgijos kaimas ir

gatves.

Moterų streikas Dr 
Karvelio lentpiuvėj

Dr. KarvelisKAUNAS.
yra padaręs su žemėą ūkio mi
nisterija sutartj miško medžia
gai apdirbti. P. Karvelio lent
pjūvė ^^Lifetmedls” dabar išsi
juosus ir dirba. Bet pasiro
do, kad “Lietmedis” moterims, 
kurios ištisą dieną dirba po at
viru" dangum moka tik po 2 
lt. už darbo dieną. Reikšdamos 
nepaistenkinimą tokiu mažu 
atlyginimu, aną dieną “Liet
medžio” darbininkės apie 50 
moterys sustreikavo.

•Streikui likviduoti prasidėjo 
derybos darbo inspektoriui tar
pininkaujant. Streikas likviduo
tas, nes dr. Karvelis sutiko mo
terims atlyginimą pakelti apie

Kur ir kokj statys Da
riui ir Girėnui paminklą

KŪNAS.—Transatlantiniams 
lakūnams Dariui ir Girėnui pa
minklą projektuojama statyti N. 
Aleksote, Viesulavoj, netoli ae
rodromo. Paminklą norima to
kį pastatyti: po paminklu pa
daryti rūsį ir tame rūsy palai
doti lakūnų liekanas. Virš rtf- 
sio įtaisyti muziejų, kur butų 
sudėti visi daiktai liečia žuvu
sius lakinius, jų tarpe ir “Li- 
tuanicos” lėktuvas; viršui mu
ziejaus bent 20 metrų aukštu
mo bokštas.šis paminklo pro
jektas .numatoma neužilgo ati
duoti visuomenės diskusijai.

Dėl litro pieno sesuo se
serį nužudė

Chicagai ir apielinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
Sauja:

Veikiausia sniegas, gal biskį
* šalčiau.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:- 
(21.
* * Y > ../'/f. -

4 žuvo vėtroj
SHREVEPORT, La., gr. 18. 

—Keturi žmonės liko užmušti ir 
19 sužeista smarkiai vėtrai per
ėjus dvi 
pijąs.

šios apielinkės para-

Apiplėšė iždininką
■-■.7 ...........................

CHICAGO.—Netoli jo namų, 
gryštant iš susirinkimo, plėši
kai užpoulė Bronislaw Pilitows 
ki, 4048 Oakdale Avė., iždinin
ką lenkų susivienijimo 1 kp. 
ir atėmė iš jo $617, kuriuos 
sumokėjo duoklėmis tos kuopos 
nariai.

CHICAGO.—19 metų mergai
tė, Harriet Taliu lah Gertas, 
3139 W. 38 St., įsimylėjusi į 
lietuvį kareivį, bet kad 
jos- .meilė liko atstumta, nusi
šovė vakar ryte prie 
stadiono 
Įėjo jos 
volveris. 
ji sako,
į vieną kareiv|, kuris jos nemy
li, tuo tarpu prie jos meilinasi 
kitas kareivis, kuris nors jai 
ir patinka, bet ji negali užmirš
ti pirmosios meilės.

Nusišovusioji Harriet Gercas 
yra lietuvaitė Jadvyga Gerčai- 
tė. Jos tėvai tuo adresu, Brigh
ton Parke, turi nedidelę san- 
krovelę. Velionė, pasak jos 
sesers Bernice, mylėjosi1 lietu
vę kareivį Joną Petriki, kuris 
laikinai tarnauja Chicagoje.

šeštadienio vakare Jadviga 
įbėgusi j Bernice kambarį, ją 
pabučiavusi ir greitai išbėgusi 
laukan. '

Velionė paliko tėvus, seserį ir 
tris brolius. Laidotuvės bus 
trečiadieny.

Vėl kalba apie fede 
ralinius prekių 

taksus
WASHINGTON, gr.

Federaliniai taksai ant 
damų prekių, kuriuos 
sas jau du sykius buvo atme
tęs, vėV tapo iškelti James E. 
Emery, pirmininko National 
Mąnufacttfrers Asšn.

Jis ragino atstovų buto fi
nansų komitetą tuojaus įvesti 
visuotinus prekių taksus, kad 
sumažinti valdžios deficitą. Jis 
siūlė uždėti prekių taksus ant 

išėmus maistą,visų prekių, 
drabužius ir vaistus.

,'ti

2 merginos nusižudė
NEW YORK, gr. 18. — Dvi 

merginos, kurios niekad nepa- 
sipažino ir nebtfvo susitikusios, 
bet abi lygiai apsivylusjos mei
lėj, beveik vieną ir tą pačią va
landą nusitroškino gasu savo 

Į skurdžiuose kambarėliuose. ,
. T lt. -

Japonai vėl (puola 
Chiniją, veržiasi į 

Chahar prov.
SHANG.HAI, gr. 18. — Ja- 

ponijos ir Manchukuo kavaleri
ja vėl pradėjo veržtis į Chinir 
ją ir tfžėme miestą chinieČių 
Chahar provincijoj, greta Je- 
hol provincijos. 

. .................... .
FINDLAY, O., gr. 18, (H.

Camen pagimdė kudikĮ, kuris 
sveria tik 11Ą starų. Gydytojai 
sako, kad vaikas yra norma- 

............... ....... ' '■
? -ą.
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Katalikai rems be 
dievius

18. — 
parduo- 
kongre-

7 žmonės užmušti 
automobilių nelai

mėse

, BARRY, III., gr. 1S. — Keta- 
ri plėšikai šįryt užpuolė vietos 
banką ir pabėgo pastvėrę apie 
$6,000. Bu‘vo pasiėmę ir ka- 
sierių, kurį paleido už mylios 
nuo miestelio.

•CHICAGO.—Pereitą sekma
dienį įvairiose nelaimėse su au
tomobiliais Chicagoje liko už
mušti 7 žmonės, neskaitant 
daugelio sužeistų.

CHARLESTON, S. C., gr. 18. 
^-Lakūnai JLindberghai atskri
do į čia iš Miami, Fla. Jiegryš- 
ta j sAvo namus ties New Ybr- 
ku

C. I KM m........ nu .. .......................  ■

‘PARYŽIUS, gr. 18. 
cijos milltarė taryba pasisakė 
prieš leidimą Vokietijai gink 
luotis. ų

Fran

MADRIDAS, gr. 18. — Pre- 
miero Barrios kabinetas rezig
navo ir naują Ispanijos valdžią 
sudarė bedieviškųjų radikalų 
vadas Lerroux, kurį prisižadėjo 
remtr ne tik katalikai, bet ‘it 
monarchistai, nes be jų para
mos ,Lerroux negąlėtų išsiltri 
kyti.

STOCKHOLM, gr. 18. — Tors- 
ten Kreuger, brolis nusižudžiu- 
sio degtukų karaliau‘3 Ivar 
Kreuger, liko nuteistas vieniems 
metams kalėjimai! prie sunkių 
darbų ir sumokėti 1,500,000 
kronų vienos jo korporacijos 
šėrininkams.

TAURAGE.—Lapkričio 13 d. 
vienas pilietis Naumiesčio (Tau
ragės apskr.) pranešė, kad Vid- 
girių km. rasta negyva Adele 
Girskaitė. Policijai nuvykus į 
nurodytą kaimą, netoli ūkinin
ko Olendros namų rasta, krau
jo klane gulinti Girskaitė, ki - 
rios galva buvo labai sudaužy
ta. Policija apžiūrėjusi lavo
ną, nustatė, kad Girskaitė yrą 
nužudyta.

Vedant kvotą, buvo padary 
ta Olendros ūky krata, laike 
kurios tvarte po mėšlais buvo 
rasti Onos Olendrienės dėvimi 
rūbai. Apžiurėjui rubus ajit 
jų buvo rasta kraujo žymės. 
Olendrienė suimta ir prisipa
žino nužudžiusi savo seserį 
Adelę Girskaitę.

Tą dieną jos vyras su sū
num Jonu išvažiavo į malimą. 
O kitus vaikus ir berną ji iš
siuntusi į mišką malkų^kirsti. 
Su savo seserim Adele ji se
niai pykosi, nes ji buvusi in
validė ir nieko nedirbusi. Ta 
dieną Olendrienė susiginčijo su 
Adele dėl litro pieno. Olend 
rienė iš pykčio pastūmė savo 
seserį, kuri parvirto, ir užgu
lusi ant gulinčios Adelės ke
liais smūgiais į galvą ją iž- 
rnušėf Olendrienė suimta.

NASHVILLE, Tenn, gruod.
18. Tennessee ir Kentucky gu
bernatoriai paskelbė tabako par
davimo šventę iki pakils taba
ko kaina.

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

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

NAUJIENOS
W39 SOįHAtSTED ST. TeL (Janai 8500
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'i

NAUJIENOS, Chicago, DI.
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... CHICAGOS ttETUVIU DRAUGIJA

PAŠALPOS* LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

Kontesto Pradžia Lapkričio 21, 1933—Kontesto Užbaiga-Gegužes 31,1934

kurie

I

J. DEGUTIS
V. BRUSOKAS
V. MANKUS
P. MILAšEVIČIA

DRAUGUOS VALDYBA: 
J. MICKEVIČIUS 
J. JANKUS 
P. GALSKIS

y

prie

Nominacijos
. ....................... .„„^u

ganizacija auga .nariais ir tur
tu.

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGUOS ADVOKATAS 
K. 'P. Gintis.

'• 
I

Pradedant naują gy 
veninio lapa Dabar draugijai prisitaikius 

prie valstijos įstatymų, 
jau veikia nuo 1927 metų 
ypač- sparčiai .pradėjo
draugijos rašytis inteligentiš
kas ir veiklus jaunimas. Jau 
pirmiau neskaitant įvairių at
skirų inteligentų, kurių vardai 
užimtų gana daug vietos, į .Chi
cagos Lietuvių Draugiją pri
klausė kuo ne visi “Birutės’* ir 
“Pirmyn” chorai ir jie kas me-

■IKI III ■■■ .IRRII.IT

I

■

tai nėra trum-

Chicagos Lietuvių Draugija, 
kaipo savitarpinės pašalpos or
ganizacija, buvo suorganizuota 
1909 m. iš keliolikos narių. Per 
tą laikotarpį šiai draugijai, 
kaip ir daugeliui kitų, prisiėjo 
pergyventi įvairių pasisekimų 
ir nepasisekimų. Bet kaip kad 
mes šiandie matome iš draugi
jos augimo, tai pasisekimai to
li yra pralenkę nepasisekimus.

Draugija, pradėjusi savo dar
bą prieš 24 metus vien žiemi
nėje miesto dalyje, per tą lai
kotarpį nenuilstančio darbo sa
vo nariais pasiekė ne tik visas 
keturias didmiesčio dalis Chi- 
eagoj, bet ir toli už jos ribų. 
Dabar vargu kur rasi lietuvių 
koloniją apie Chicagą ir jos vi
duje, kur bent dalis nebūtų C 
L. D. nariais.

24 metai
pas laikas. Per tuos 24 metus 
draugija augo ir mokinosi. Tas 
ilgų metų patyrimas išmokino 
draugijos darbuotojus suprasti 
lietuvių reikalus šioj šalyj ir 
jiems suteikti tinkamą pagelbą. 
Ypač daug kredito reikia pri- 

/pažinti draugijos vadovybei už 
jos mokėjimą išlaikyti draugi
jos vienybę laike politinio su
irimo laikotarpio. Dabar gali
ma sakyti, kad tas suirutės lai
kotarpis nors da suvis nėra 
praėjęs, bet yra labai atslūgęs, 
ir dėl to darbas darosi vis pa- 
sekmingesnis.

Pirmutiniai jos tvėrėjai pra
deda povaliai nuilsti ir į jų vie
tas pradeda stoti jų užvaduo
tojai, sūnus ir dukterys. Ta 
jauna Amerikos lietuvių gent- 
kartė povaliai pradeda užimti 
vis svarbesnę ir svarbesnę vie
lą savo tautos organizacijose. 
Ir nenuostabu. Lietuviai nėra 
iiei kiek prastesni už švedus, 
vokiečius, čekus ir kitus, kurie 
savo imigraciją pradėjo į šią 
šalį kiek pirmiau už lietuvius. 
Daugelis tų tautų organizacijų 
nariai seniai užmiršo savo kal
bą, bet jie neužmiršo, kas jie 
yra. Čia gimusiems lietuviams 
šioji šalis yra jų tėvynė ir dėl 
to politinėse organizacijose jie 
turi veikti išvien su visais šios 
šalies piliečiais. Bet visai kas 
kita yra su kultūrinėmis ir pa
talpinėmis organizacijomis.

Kaip visos kitos viršminėtos 
tautos, taip ir lietuviai turi sa
vo tradicijas. Nei viena kultū
ringa tauta nenori būti kitų 
vergijoj. To nenori ir lietuviai. 
Taigi stipresnės lietuvių orga
nizacijos (o jos visos, be abejo, 
yra suorganizuotos imigrantų), 
kad tokiomis ir pasilikti dėl 
Amerikoje gimusių lietuvių, 
turi prisitaikinti ne tik prie 
čionykščio gyvenimo, bei ir 
prie reikalaujamų įstatymų. 
Jau visose Suvienytose Valsti
jose lig šiol mes turėjome ke
turias tokias organizacijas, va
dinamas įvairiais susivieniji
mais. Ir tik dabar pirma prie
tų įstatymų prisitaikė indivi- muose ir išreikšti savo pageida 
dualė draugija — tai Clucagos' 
Lietuvių Draugija. Mat, prie 
šios draugijos priklauso visa 
kultūrinė Qhicągos .lietuvių <vi 

^suomenė, nežiūrintį .
K afį^TęliginiųįsitikiHiihų 
jų skaito sau artimesniu “Drau
gą”, kiti “Naujienas”, o da ki- 
u "Vilnį” ar “Sandarą?. .Bet | 
pašalpos organizaciją jie savo 
politikos nemaišo ir dėl to cr-

KONTESTO GARBĖS KOM 
K. KAIRIS 
J. GALSKIENĖ 
•V. PAčKAUSKAS.

■   y .1—    

Iš po musu pastogės

Praeitas draugijos susirinki 
mas, įvykęs gruodžio 12 d,, bu
vo gana skaitlingas. Nominuota 
valdyba sekamiems metams: J. 
Mickevičius, J. 'Degutis, P. Gal- 
skis, V. Mankus, K. iKairis, St. 
Strazdas, P. MiUeris, M. Kaspa
raitis, P. Milaševičius, K. Kū
gis, J. tK. Kaulinas, čiapulevi- 
čius, P. Indrelle, Juris, Ascilla

tai, pasimainydami, šios drau- jr Oiapukas. ilš šitų visų kan- 
gijos pildo metinius koncertus. didatų reik$s išrhlkti 7 valdy. 
O kuomet da daugiau draugija, bog nariUs-direktorius visuoti- 
paaugs, tai, be abejo, prie Jos|nu narjų balsavimu.
prisidės da daugiau naujų jėgų Į 
ir joms visoms bus užtektinai 
vietos.

Jaunuomenės problema
Man pradėjus dalyvauti Chi

cagos Lietuvių Draugijos kon
teste, daugiausia tenka šiuo rei
kalu susitikti su čia gimusiu ir 
iš Lietuvos atvažiavusiu jauni
mu. Ir reikia pasakyti, kad jie 
šia draugija net gal daugiau 
įdomaujasi nei suaugę. Bet jie 
nepasitenkina vien pašalpomis 
ir pomirtinėmis, nors jie taip 
pat supranta, kad liga ir mir
tis skirtumo nedaro.

Visiems draugijos nariams 
bus išsiuntinėta balotai — ga
vęs balotą, kiekvienas narys 
balsuoja už 7 kandidatus, pa
sirašęs 
Balotą 
misijai.

savo vardą po baloto, 
grąžina balsavimo ko-

Jaunuomenė, šalia pašalpų ir 
apdraudos, nori pasilinksmini
mo ir kultūrinio darbo. Kaip 
jau minėjau, veikti politikoje 
ji gali ir tarpe amerikonų, bet 
ji nori turėti savo 
kultūrines grupes, 
prie šios 
keli šimtai 
jaučia, kad 
lėtų turėti 
ko ir daug 
lavinti.

sporto ir 
Ir kuomet 

draugijos priklauso 
jaunuolių, tai jie 

susiorganizavę ga- 
daug smagaus lai- 
kame galėtų prasi-

dalyką draugijoje

narys šiame konteste yra dak- ję kontesto darbą anksčiau 
taras, o sekama bus slauge manęs.” 
(norsė); kokie bus kiti profe
sionalai, kuriuos įrašysiu, .dar 
nežinau.” (Pastaba: Pradžia 
darbo puiki — daktaras ir 
norsė; reiškia du profesiona
lai, bot, alėja, saugokis nepra
dėk įrašinėti profesionalius li
gonis—tai logiška išvada iš 
jūsų pareiškimo. Tą patį rodo 
ir jūsų darbo pradžia — pra
dėjote su daktaru ir norse).

St. Dargužis: “Man sun
kiausias darbas — tai darbą 
pradėti, o kaip pradedu, — tai 
užbaigti. Kaip greit pradėsiu 
dirbti šiame konteste — pase-? 
kmes bus.”

Senas Petras: 
renku ir į savo 
rašau, greitu 
dirbti.”

Magdalena 
“Narių krūva
bas eina tolyn, bus sėkmin
gas.”

Veronika Orenčiene: “Nesi
girsiu iš anksto, bet kontesto 
darbe nebusiu paskutinė.”

James Sholtmenas: “Iki Ka
lėdų mano darbui laikas ne
patogus. Mano darbas prasi
dės kiek vėliau, bet esu tikras, 
kad pavysiu, kurie bus prade-

“Prospektus
“Day Book”

laiku pradėsiu

Ratkevičiene 
jau čia — dar

Apie šį 
jau buvo kalbėta ne vienąi kar- j 
tą, bet ar yra kas nuveikta — 
tai aš negaliu nieko pasakyti.

Suorganizuoti taip išsisklai
džiusi po didelio miesto plotus 
jaunimą po viena komanda yra 
nelengvas darbas, bet tai būti
nai turės būti atlikta. Valdyba 
su pagelba darbštesnių narių 
turės surasti budus, kaip tą da
lyką įvykdyti. Geriausia į šį 
darbą butų įtraukus veikti pa
čią jaunuomenę. Tas darbas iš 
karto, gal kiek reikalautų ir iš
laidų, nes reikėtų gal turėti pa
stovesnę vietą. Vien tik vietos 
dėl susirinkimų neužtektų, bet 
tas darbas vėliau, be abejo, ap
simokėtų keleriopai. Nes ne tik 
kad butų galima gauti d&ug 
naujų narių į organizaciją, bet 
ir butų galima surengti daug 
įvairių parengimų ir į juos su
traukti daug publikos. O jei į 
šiuos jaunimo reikalavimus vis 
bus žiūrima per pirštus, tai ne 
tik bus sunku gauti naujų na
rių iš jų tarpo, bet ir senesni 
pradės krikti. Dabar eis valdy
bos ir visokių komisijų rinki
mai, ir dėl to metiniame susi
rinkime turėtų būt nuodugniai 
apsvarstytas ir. šis dalykas. 
Tuo turėtų rūpintis patys jau
nuoliai, dalyvaudami susirinki-

vimus. Jie turėtų padėti prisi
rengti planus ir juos vėliau 
įvykdyti gyvenimai!. Ypač šiai

lietuvių ivir draugijai j priklauso galingos 
jų politinių meno*'jėgos. Išrjų butųVgalifiia 
irnų. Vieni sudaryti geriausias grupes dai-

hininkų ir lošėjų. Taip pat ne
trūksta it įvairių sportininkų. 
Tik reikia kartą pradėti, o to
liau darbas eis pats >avo vaga.

Jonas Ascilla.

Garbės nariai
Metiniame draugijos vakare- 

koncerte sausio 14, Wicker 
Park svetainėj bus įteikta gar
bės ženklai — deimantinės ag- 
rafos už nesirgimą bei neėmi- 
mą pašalpos nuo pat įstojimo 
dienos draugijon*laike 20 metų 
sekamiems nariams:

Antanas Jokantas. 
Juozas Gajauskas, v 
Juozas Spctila, :; 
Klemensas Petraitis, 
Martynas Gerulaitis, 
Vincas Neberieža, 
Pranas Undraitis, 
Jonas Valiulis, 
Ranoklas Kalvelis, 
Juozas Pranko.
Nariai, nesi.rgę laike dešim

ties metų nuo įstojimo dienos 
draugijon, gaus auksinį žiedą, 
šiemet metiniame draugijos va- 
kare-koncerte gaus auksinius 
žiedus sekami draugijos nariai:

Dr. Antanas Gussen, 
Ona Simonaitienė, 
Magdelena Andrukaitienč, 
Elzbieta Kiškunas, 
Jonas Grigaitis, 
Louis Striupas, 
Jonas Katilius, 
Antanas Razgaitis 
Juozas Neffas, 
Petras Indrelė, 
Petras Krikščiūnas, 
Martha Urba, 
Jonas Orentas, 
Paul Palum, 
Petras Malakauskas.
Abejotina, kad čia visi sužy

mėti draugijos nariai laike 20 
metų arba ir 10 metų butų vi
sai nesirgę. Galima sakyti, kad 
tame slepiasi jų kilnus norai 
labui organizacijos, kad drau
gijai teikus kuo daugiausia, o 
iš draugijos reikalavus kuo ma
žiausia. Laimė organizacijai, 
kąd ji savo eilėse turi daug 
tokių narių, pertat jai lemta 
sėkmingai gyvuoti.

Nauji kontestiantai
Stojo į draugijos vajų žy

mus ir jaunas lietuvių darbuo
tojas drg. Bulaw, Jonas Sin
kus ir cicerietis Tumėnas. Ge
ro jiems pasisekimo.

Pasižymėjo
Drg. Magdelena Ratkevičienė, 

brighton parkietė, darbuojasi 
ne Juokais. Aplikantąi kasdien 
plaukia j draugijos ofisą. Kon- 
testantas ponas X eina spar
čiai pirmyn —- jis su drįųge 
Ratkevičiene stovi lygiomis. Ne
mažai gyvybės rodo ir kontes- 
tahtas IP. Lapenis, Sholtmęuas 
r keletas kitų.

A ■

Dr. M. Strikol’is jau priklauso Chicagos Lietuvių Draugi
jai treti metai. Prieš kiek laiko jis tapo išrinktas Švento Kry
žiaus ligoninės štabo pirmininku. Toje pat ligoninėje jis jau 
per kelis metus eina taip vadinamo “senior” chirurgo parei
gas. Vadinasi, priklauso vyresniųjų chirurgų štabui.

Šv. Kryžiaus ligoninėje, kuri šiandien apvaikščioja penkių 
metų sukaktuves, Dr. Strikolis per kelis metus taip pat ėjo 
sekretoriaus pareigas.

Nuo dabar Dr. Strikolis pasižadėjo būti aktyviu nariu ir 
Draugijos susirinkimuose perskaityti vieną kitą paskaitą.
-Į...-—X

Jonas Ascilla: “Prospektų 
turiu devynias galybes; neži
nau, kada juos surinksiu. Ži
noma, darbo nepradėjus, ne
galiu pasakyti kokios bus pa
sekmės — ateitis bus liudinin
kė. Tiesa, laikai sunkus, žmo
nės suvargę dejuoja, su bedar
biais nėra biznio, bet yra ir 
dirbančių. Su jais, žinoma, ir 
priseis daryti biznis prirašant 
naujus Draugijai narius.

J. A. Jankus: “Prospektai ir 
darbo planai kišeniuje. Kaip 
tik užbaigsiu rinkęs skelbimus 
į Draugijos vakaro programą, 
tuoj imsiuos už darbo priraši
nėjime naujų narių į Draugi
ją. Laiko dar daug, o progų 
gauti naujų narių dar dau
giau.”

Frank Ruigiu: “Aš dar nau
jas šios, organizacijos narys, 
bet organizacija man patinka 
ir jai pasižadu dirbti, kad kuo 
daugiausia savo * vienminčių 
čia įtraukus. Kadangi esu lai
kraščių bendradarbis, tai lai
kas nuo laiko suteiksiu med
žiagos ir šiam Draugijos sky
riui ‘Naujienose’, ypač apie 
savo prirašytus naujus na
rius.”

V-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATHING HOUSE 

908-010 Wcst 14th St.
naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir naktj. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POLL. PHONE CANAL 9560

Po /

Pasveiko
Draugijos narė drg. Ona Vi- 

liene, seniau buvusi aktyve na
rė — veikusi draugijos kontes- 
te, po sunkios ligos pasveiko. 
Antanas Vilis džiaugiasi, kad 
jo šeimyna vėl yra linksma 
sveika.

lietuvių organizacijų, vien 
Chicagoje per paskutinius 
dvejus metus sugriuvo, o li
kusios laikosi tarsi ant vištos 
kojos. Šitame pačiame laike 
Chicagos Lietuvių Draugija 
naujai persitvarkė, prisitaiky
dama prie Illinois valstijos 
reikalavimų, priaugo narių 
skaičius ..ir,. JNęmąžas,
kreditas priklauso už tą visą 
darbą valdybai ir tiems na
riams, kurie šitą valdybos žy
gį rėme ir remia. Pasižadu 
šiame konteste darbuotis, 
kiek mano jėgos leis.”

Jonas II. Puida: “Nęrs aš 
ir nelabai senas šios organiza
cijos narys, bjet esu nusitaręs 

riau, kad nei vienoje lietuviu ‘seniems praskinti kelią, kad 
organizacijoje Chicagoj 
gal ir visoje Amerikoje, savi
šalpos draugijos reikalai taip 
nuosaikiai butų vedami, kaip

KONTESTANTV
PAREIŠKIMAI

ir

licPaul Miller: “Nei viena 
tuvių organizacija Chicagoje 
neturi tiek intelektualių spė
kų, kiek kad turi Chicagos 
Lietuvių Draugija ir neina-

Draugijos pritaikymas prie 
Illinois valstijos įstatymų pa
statė ją į pirmaeilę lietuvių 
draugiją Chicagoje. Likusios 
lietuvių organizacijos, jeigu 
norės gyvuoti, turės taipgi tai
kytis prie šitos valstijos įstaty
mų arba užsidaryi savo biznio 
duris.”

Juozas Kemėšis: “Esu nusi
taręs, kad šiame konteste lai
vakortę į Lietuvą tikrai lai
mėli. Nors laikai ir blogi, bet 
dirbant naujų narių yra gali
ma gauti. Kadangi Draugija 
dabar yra legalizuota, nėra 
baimės jai dirbti — .Draugijos 
gyvavimas saugus ir įstatymiš
kai jai niekas kojos negali pa
kišti, net taip kaip kad yra 
su kitomis lietuvių pašalpos 
organizacijomis.”

Jerry Sidarevičius: , “Well, 
nežinau, ar tiek, daug laimė
siu, kiek esu nusitaręs laimė
ti, bet darbo pradžia atrodo 
nebloga. Nors aš dar naujas 
šios organizacijos narys, — at
ėjau su kita organizacija, bet 
jos tvarka esu geriau paten
kintas, negu kįlų lietuvių or
ganizacijų, pertat nusitariau 
padirbėti dėl labo šitos įDrau-

Pijus Dubickas: °Esti senas 
šios organizacijos narys; bu- 
bau jos piriųininkas, ,ėjąu ir 
kitas pareinąs. Ištiktis mano 
ligai, gausiai maiie parėmė pi- 
nigiškai. Nežinau nęi vienos 
lietuvių pašalpos orgapizoci- 
jos, kuri tajp budriai rūpintų
si savo .barių padėtimi ištikus 
nelaimei, kaip kad Chioągos 
Lietuvių Draugija. Virš šimtus

| Naujas Victor Radini
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Kg 
■ 
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Su trumpųjų Bangų Priimtuvu Gauna 
Svetimų Kraštų Stotis M

Si
Si
Si
Si
Si

o parodžius, jog kartais ir nauji 
nariai gali pralenkti savo dar
bo srityje senuosius. Nuo pir
mos dienos įstojimo Draugi
jom man patiko jos tvarka. 
Sekiau atidžiai jos paskutinių 
metų sėkmingą augimą ir jos 
paskutinių laikų reorganizavi- 
mosi — esu dabar įsitikinęs 
šimtą nuošimčių, kad Draugi
jos ateitis yra daug geresnia
me stovyje, negu bile vienos 
kilos lietuvių pašalpos orga
nizacijos Chicagoje. Todėl aš 
su ja ir dirbsiu jai.”

Ponas X: “Mano miela pri- 
saika su pustuziniu inąžų vai
kučių randasi Lietuvoje, o aš 
jau virš dvidešimts metų, 
kaip Chicagoje. Noriu būtinai 
šiame Drąųgijos konteste lai
mėti laivakortę į Lietuvą ir, 
ten nuvykęs pasigerėti Lietu
vos g'amtos gražybėmis, išgir
sti lietuviškų paukščių čiulbe
sį, žemaitukų žvengimą, deg
lųjų kriiiksėjimą, savo myli
mą pačiutę, kurios virš 20 me
tų nemačiau, o ypačiai pažiū
rėti tų savo kūdikėlių, rtr bent 
vienas jų yra panašus į mane. 
Esu tikras, kad gerbiami Chi
cagos lietuviai piliečiai, su- 
preiš mano rimtą pasiryžk 
mą ir kilnų tikslą, dėl kurio 
aš dirbu šiame konteste .pa
rems mane, o nė kitus kontes- 
tantus.”

Pastaba: šilą keistą pareis-
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KAINA

$72.50
Jūsų Seną Radio Priimam

GERIAUSIA KALĖDŲ

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167-4705

į Mainus
DOVANA

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.
Tek Boulevard 4705—8167

Si

Įjg WCFL, 920 k. Radio Programai 1 vai. po pietų. g.

La,patalpinti j gurbą; bet ka
dangi ponas X į trumpą laiką 
pridavC tris aplikahtus, tai ji- 
tas '.pareiškimas vietoje 
gurbo telpa <5ja sii visų kitų 
pareiškimais.

Čeponis “Aš šiąmc 
kontesto pąpwli| piliečių iuj-t' 
jrę#i)^sjp>7-rpglie|ip tą dąrbą 

t kitiems. Pirma? mano gautas
■

>

•//■u/

Daktaras
. Kapitonas 
Pacauliniame kare

rnssiG,
Specialistas iŠ 

Rusijos

H GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
g NEŽIŪRINT KAIP. UŽSISEGUSIOS ir N E IŠGYDOMOS JOS 
I YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslčs. ųžnuo- 
■ dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

skausmus nugaroje, kosSjimą, geridčs fekaudėjaną ir paslgptiagas
H ligas. Jeigu kiti negaUjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
g ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydč 
I tuksiančius ligonių. Patarimas dyka t OFISO VALANDOS: Kasdie 

[ nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai Ir nuo 5—-8 valandai vakare.
| Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

IRRII.IT


Antradienis
dainininkas

GREIČIAUSIAS kelias i tėvynę

me

DIENAS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Mtmjrtib*

SCALtpr AIRMAtS,

PEOPLES

irti, moterimi

skaitytojų

Petrukas MaryteJonukas Onytė- Mamyte

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

BREMEN
EUROPA

Visos Cicero organi
zacijos remia antrą 
lietuvių skridimą

Penktadienį Brigh- 
ton Park susirinki
mas ALTASS reikalu

$90.00 
mados, 
dios po

KALĖDINIS 
PARDAVIMAS

Juozukas

2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewood Avė.

4179-85 Archer Avė 
Corner Richmond Street

$20.00 vertes, 
Radios

Kalėdų 
Dovanom

Su dideliu pasiseki 
mu suvaidinta kom 
“Audra Giedroje”

* Port IRI

Veikalas pasižymėjo geru vai 
dinimu ir rūpestinga režisu 
ra; 500 žmonių atistankė

r #Fun 
,,/rame 
Ibrtune

*»Krtnrtnto 
Oik/and

dalį vaidintojų dalyva 
A. G.” ( Taipapt ir re

Lietuves Kareivių D-ja pasky
rė $10.00; N. Jonikaitis irgi 
atidavė $10.00

Jonas Stasiūnas ir A 
mažesnėse ro

Krautuves atviros vakarais 
iki lOtos valandos

Sausio 21 d., įvyks 
Stasio Rimkaus 

koncertas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ

Pirkite Savo Kalėdines 
DOVANAS

PEOPLES 
FURNITURE CO 

KRAUTUVES

FURNITURE 00.
KRAUTUVES

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ; « 

3514 16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902 M

Vanoa. lietaus ir dnukoi vanos, 
awimming pool.

Kuuika it turkiika pirtie moterimi 
eeredomis iki 7

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

Kaziukas
-■<& ii-'

A Fortune 
IN CASH a 
PRIZO ' 

CUt.'JĄ’

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.

į 
r. ejį^^

“Naujienų” Kalėdų Diedukas

$32.00 vertės 
Radios

BRIGHTON PARK.—Penkta
dienio vakare, gruodžio 22 d., 
Yuškos Hollyvvood svetainėje, 
2417 West 43rd Street, Brigh- 
ton Parko Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
jungos skyrius šaukia visų na
rių susirinkimą 8:00 vaį. va
kare. Visi raginami atsilan-

“ĖAMOVA
Sekite “Naujienas 

gauti bilietus į tą Theatre Party 
dalyse

KUR TIE VISI VAIKUČIAI DABAR TAIP TRAUKIA?
kurios kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįm'ęt suloŠ 
rolę, surengdaųios, kartu su “Ramova” ir “Milda”

žisorius K. Jurgelionis priklau
so prie to būrio, kuris palaiko 
aukštoje skalėj o musų sceni
nius parengimus.
Perbėgus per jo režisuotų vei

kalų atsiminimi.^ galima drą 
šiai K. JUrgelioniui prikergti 
tiesioginę atsakomybę už lie
tuvių mėgėjų jėgų pastangų 
aukštą vertę, žinoma, daug 
yra imitatorių ,kurie bando sek
ti jo metodas režisūroje, etc., 
bet tai bergždžios pastangos.

“Audra Giedroje” pilnai nu
sisekė ir, “with due credit” 
režisoriui, reikia neužmiršti to
kių vardų, kaip pp. Nora Gu- 
gien„ P. Millerienė, B. Vaite
kūnas ir Juozas Kemėšis— va
dovaujamose rolėse ir J. Gul
binienė, Kaz. Liutkus, E. Miku- 
žiutė 
Rutkauskas Jr 
lėse. Jie sudarė pilną artistų 
sąstatą, kurio pagerinimui bu
vo labai mažai vietos.—rm.

visį neturtingų tėvų vaikams, įvyks šeštadienio, gruodžio 23 d,, abiejuose 
didžiuliuose teatruose Bridgeporte, “MILDA”, prie 32-tros ir Halsted Sts, » ir 

' 35th ir Halsted Sts.
kurięse vėliau bus paskelbta kur ir kada bus galima 

Bilietai bus padalinti įvairiose miesto 
kai kuriose mokyklose, kur lankosi didelis skaičius lietuvių vaikų?

Not Necessary to Buy! 
Adver tiaing Campaign!
Thia ii net a subaeriptiea cente,! in 

which the tnert erdere win*. We are 
adrartiiin, 2S Hifb CUm NatiMdly-lumvn 
Matute,,. Tau may via vitkaut buyin. ar

YauMaj Wia $1 IN CASH.

Atsiminęs sekmadienio vaka
re statytą komediją “Audra 
Giedroje” nevienas iš atsilan
kiusių dar dabar gardžiai nusi
juokia atsiminęs juokingas si
tuacijas, kurių apstumu tas kū
rinys pasižymi.

Komediją statė Lietuvių So
cialistų Sąjungos Chicagos cen- 
tYalinė kuopa C. S. P. S. sve
tainėje, 1126 West 18th Street, 
į kurią susirinko virš 509 žmo
nių—dižiumoje “senosios gent- 
kartės”, kurie dar tebeatsimena 
tuos geruosius laikus, kuomet 
lietuvių scena Chicagoje tebe
žydėjo.

Ir, reikia pabrėžti, kad di
džiuma scenos veteranų, kurie 
lošė vadovaujančias roles <tais 
“geraisiais laikais”, sudarė di
desnę 
vusių

Sausio 21 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje dainininkas 
Stasys Rimkus rengia savo 
koncertą.

O-gi pas “Naujienas’ 
jiems “Kalėdų Dieduko 
kinoteatrų savininkais, didžiulę “Theatre Party”.

Toji Theatre Party, kuri bus “Naujienų” Kalėdinė dovana

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

CICERO 
pietų Draugija Lietuvos Karei
vių turėjo pasekmingą prieš- 
metinį susirinkimą, kuriame 
buvo aptarta galybė reikalų.

Tarp kito ko buvo nutarta 
paaukauti $10.00 iš draugijos 
iždo antram lietuvių tranzat- 
lantiniam skridimui, kurį ren
gia Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio Skridimo Sąjunga. O 
draugijos narys N. Jonikaitis 
paskyrė $10.00 nuo savęs, ku
riuos pinigus draugija buvo 
paskyrusi nupirkimui jam žie
do už neėmimą pašalpos per de
šimti metų.

Mažai tokių patriotų turime, 
kad atsižada nuo savo ir remia 
lakūną, kad jis sekančiais me
tais pasiektų savo tikslą.

- ■

JulytėMildute Vincukas

Didelis pasirinkimas tikrų Parker 
išdirbystės rašomų plunksnų sų 
paišeliais ir atskirai. Moteriškų 
ir vyriškų rankinių Laikrodėlių; 
taipgi daugybė visokių gražių spi - 
kūčių ir gintarinių dalykų parsi- 
duos už puse kainos, KALĖDŲ 
DOVANOMS. Aš taipgi atsakan
čiai pritaikau akinius.

Ramova Jewerly 
Company 

Kafolis Nurkaitis
Sav.

3514 So. Halsted St.

—n.® costst 
—no obligatlonst 

You have evervthing to 
gain—nothing to loee. You 
may win one of 30 Caah 
Priuea without apending a 
cent, nothing to buy or 
sėli now or ovor. No other 
kind of pu»lee; problema; 
▼otee or points; neatneea 
doee not oount; all require- 

______ ____ __ ___ _ _   menta to win are explained 
ditactlon (over clty namea, land, water, etc./ co «>>«“■’>•, " į right here.

onEe. Fermer Winner«
THEN STOP AND MAIL IN YOUR MAt* a i w _ __________ vau Cannot Entor!

It ahould be eaay to win, 
aa winnera of $200.00 or 
more in any puaale conteet 
are not allowea to enter. Thlc 
i'r.oRV’u'U?

O H ENB YČO. M PUS.

wr

•hrtlo
^08 Angeles. $tntiF«e 

. iMVųtfO

Can YOU Find 
More than 20 
Cities on this tnap in which 
the letter **A” appears, likę 
— Chicago, Omaha, Los 
Angeles, Montreab Etc.?

If you can connect in one 
eontinuoua “Priae Flight” 
Path, uaing pen or penoil, more 
of theae North American oitiea 
and towne (with an/‘A’ in 
them) than anyonę ęlae with- 
out oroaaįng your path, under 
the aimple rulea. YČU MAY 
WIN $1,000.00 CASH. ,

Chioago ia tbe atarting point. 
End anyvvhero you likę.
. Ynu May Win a Ca«h 
Prize Wlthout Gest

PRIZS: FLIGHT BDITOB, _ M 
$44 W.»t Adams St., Rm. 412

•nUr my "Prl,« night” Path M amtal 
on thl, map. My path indudaa..
oitlaa and town» wlth an “A" ia th»n>.

pas BERNICE DRESS ir 
LINGERIE SHOPPE, Ine.

3437 SO. HALSTED STREET

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

G<erai žinomas 
lietuvių visuomenės, S. Rimkus 
dar kartą rengia koncertą, ku
ris, reikia tikėtis, bus tiek pa
sekmingas kaip ir praeities ren
gimai. Jis dainuoja per 
dio, ’ laidotuvėse, įvaduose 
karoliuose ir yra publikos 
giamas.

Dabar dainininkas rengia 
tų programą savo pasirodymui

—Senas' Petras.

Kaay Ralem
J.Tkh-PrlM FMtM'* !*»••»• b ot*. 

to Myoa, h tb. CoatlMntal U Ji., •>««< 
etnpUyM. of this eoapMky or »»yon* 
bario, woti tUOO.OO or mor« to »ny 
puMle eontsM In t h. U. B.

I. NnlMM doM not oount. No olhor 
kind oi pusrlM or probtoMO. Htortip, nt 
CMeaco mark a oontimiouo path witb pon 
or ponoii only to dot. of eiti., and low n. 
fa ubkh tho lottor • A" ąopoaro ono or 
moro limo., bmaftw mUM A cilim. 
End aayvbar. you lik..

,. Um rtralcht Hm. betw«eri doU, 
ubioh may .ntor and l«nr. aay part of an 
"A" eily dot, p«rmlltin, your »alh to «o 
in any dirootion you lik., up, down, riebi, 
ieft, baokuard, diaconally, .to.

4. You may erom oror land or wąUr, 
namo, oi oith,. ov.r anylhln, uy wborą. 
•aoopt orm doto of eiti., uilhool an A 
Ia tbom or norom your patb at an, point 
or touob a ooeoad llm. ih.dolof an“A ” 
eily alnady ia your path.

i. Tb. pmoa wlx> haą on tbto map or 
offiolaloopy t b.rsof ,mark«i a ooalinuou. 
path to t ha truMl numbor oi" Į.' oilU. 
and who in k doin, h». cov««d th« ,r«at- 
Wt dhtanoc oi air mil.« uin. fir.1 primj 
2nd bart uin. 2nd prbą. .to , unlU all S0 
ori.m ar. avardod. Altbough it i. not 
liksly tbal tbm. vili b. aay tim, abonid 
tkv. b. limfos any prim, a moond lar,er

NAUJIENOS, CEIcago, Iii. 
.............. .........................        ii»i iii.......... i iii i. m ■'! «■ Jiii.ii Juįlį,|i

Nuo Nau»jų Metų Lietuvos 
Mylėtojų draugija pereina prie 
Kareivių draugijos.
Frank Grublis išėjo iš biznio 

iše’štadienio vakare biznio vie
toje 4906 West 14th streel 
Frank Grublis padarė • “sui- 
prise? visiems savo kolegoms. 
Ir aš tą mačiau savo akirirts. 
Jis atidavė raktus savo gražios 
užeigos jaunam G. Mikutai.

Visi tuojau’ suuže, pradėjo 
sveikinti naują savininką, lin
kėdami jam pasisekimo biznyj.

Užklausats p. Grublis, kame 
dalykas, kad pasitraukia iš 
biznio, kuomet visi kiti į jį 
veržiasi, jis atsakė, kad biznis 
yra geras dalykas, bet sveika
ta jam yrą* brangesnė. Turi pa
silsėti ir atšgriebti.
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8SA rfilntir n8w!

Siūlo Naujausius
RADIOS

Už mažiausia kainą 
Mieste!

nauji Midget

’9.95
nauji 5 tūbų

16.00 
vertės, naujausios
8 tiubu Zenith Ra-

*49.75
1934 metų mados Crosley

- *21.00
1934 metų mados Philco

... '22.50
1931 metų mados, kombi
nacijos -radio su gramofonu

*38.50
Kitokie radios, desetkai iš 
kur pasirinkti, kaina nuo 

*9.00 " *175
Lengvus išmokėjimai.

Didelė nuolaida už senų 
Radi o.

Pirkite dabar ir taupykite. 
Didžiausių vertybių krau

tuvėse.

............. fr««r*Mm<l*

......... iFuii ’a iiiitJ) ” ” ’ ’1

..........1Fm< ojimi............

(bąli ’i T*oi annaūiimlni}

m.p purnl*. Should thm. Ih.n b, tim 
d aplieti, prlim vili b. tvardai.

t. No on. moy mod in moro than ooo 
map. Copyln, or .vidooo. of eollumon bo
tam ooatmiaat, v llldimiualit y .ueh on- 
irieo. All map antri., mu.1 b. mliH ‘ ‘ uj, »rth.r

.. Conlmtaal. 
A aayllm. or 
«dau . Lnrcm 
rtor, on apeini
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oMal
PAper.
C O* t MLę oum.i ■■-m- * 1 * 1 " ——f ——
■nUrod Into by eorrmpoadoae. or olbtr- 
vim ropardln, thi. prho Htaht PoW>

T. Aeommlttooot dialnlormtod ęk Mo 
btmiaom moa vilt a.t a. Flo.t judam 
ContmlaaU uponaatorlMomoto amopt 
lh« Judam dootaloa, a, taal aad ooado- 
•iro. Smleofair rnSmoa map vili b. md 
5S.Ti!ikoriA5' • A»noun<>ei"*°t‘ 
vilt ha madoa,Koaa,pomtbl,alU,«am' 
aiooatmt.
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TWI€M JUK 111 o?
|»IIZZUL
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marking your path in this interesting “prize flight puzzle.

Come on, Let’a Go! WIN THAT $1,000.001 Start atmar^a 
straight line to the dot of anjr city with ąn^ to another “A” clty, etc.,
line In an: 
untilyou 
your nath. THEN 3TUF ANŲ MAIL IN luvn. ...... -- ------------ MAWIf you Includo more “A” cltlos under the slmple rule» than anyone eito YOU
WIN $1,000.00 CASH. There are 80 Caeh Prl«e$. — m n VISPBC1AL GIFT EACH DAY!

day and mailed out immediately.
9X00.00 Extra lor Promptness!

If you mali your map within 5 d«y» afterręad- 
ing this announcement, $100.00 EKTRA CASH 
will be added to your priie if you win the 
$1,0000. -- $1.100.00 CASH IN AtU Prmnpt- 
neM is very important. ACT T-O-D-A-Y-!

es.ieo.oo W©rth Oolng Af ter!
Think of wnat winning $1,100.00 would mean 

to YOU... a luzurioue auto... fine dothee... 
married, etc. You tnay be the winnM if you Act NOW. 
TS NOTHING To Try I t£t-ADAM» CO., Chleage. III.
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Editor P. GRIGAITIS

... 88.00
__ 4.00
_ 2.00
— 1.50
— .75

Subscriptlon Kates i
88.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III under the act of 
March 8rd 1879.

8c 
18c 
75c

drovi, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
IR TtMoaM Caaal 8500.

N
Užsisakymo kalnai

Chicagoje — paltu:
Metams __________
Pusei metu
Trims mėnesiams
Dviem minėjams____ _
Vienam mėnesiui .... .......

Chicagoj per iineiiotojus;
Viena kopija  ........—
Savaitei-------- ——
Minėsiu! ........... ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj.
paltu:

Metams —. ...........
Pusei meta ____
Trims mėnesiams
Dviem minėsiantis
Vienam minėsiu! _____ ____ ...
^ Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams 18.00
Pusei metu ----- -----------------  4.00
Trims minesiams ----- --------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

87.00
8.50
1.75
1.25 

.75

jokios reikšmės. “Etnografas, 
kalbantis apie arionų rasę, ari o- 

Iš Havanos pranešama apie naujas riaušes Kubo- |įk^
je. Bet dabar jau aiškiai numanu, kas yia jų kaltinin- paį kokią da-
kas. t rytų filologas, kalbėdamas apie

Vienas Chicagos laikraštis vakar ryte įdėjo savo dolichocefalistišką žodyną arba 
korespondento pranešimą iš Kubos, kad tos šalies ir brachicefalistišką gramatiką”. 
Amerikos “komerciniai interesai” pradėjo mokesnių I Tokiu budu nacių teorijos 
streiką tikslu nuversti “socialistų valdžią”.

Nėra abejonės, kad tie patys Interesai” kursto (Jr l^ujo ‘‘arioTJs’^yra Šiauria 
finansuoja) ir dabartines riaušes. Bet riaušes kelia, ži- nesąmonė. —K.
noma, ne jie patys. Jie užmoka, o “revoliucinį” darbą 
atlieka koki nors komunistai arba anarchistai.

NAUJOS RIAUŠĖS KUBOJE

Tokiu
apie rasizmą neturi jokios ver
tės. Jų šukavimai' * apie tyro

30 METŲ SKRAIDYMO ORU

Jų 
gra- 
nuo

ma- 
var-

I III II lt

Lygiai prieš 30 metų du broliai, Orville ir Wilbur 
Wright, bandė atlikti pirmą skridimą aeroplanu, North 
Carolina valstijoje. Jų bandymas buvo sėkmingas, 
dviejų padaryta mašina, kuri dabar atrodo labai 
mozdiška, palyginus su šių dienų lėktuvais, pakilo 
žemės ir pusę minutos laikėsi ore.

Tas 30 sekundų skridimas sunkesne kaip oras 
šina padarė pradžią aviacijai. Aeroplano išradėjų
dai pasiliks užrašyti pasaulio istorijos lapuose. Vienas 
jų, Orville Wright, da ir šiandie tebėra gyvas. Jo bro
lis Wilbur yra miręs.

Trisdešimt mėtų yra tik akimirksnis žmonijos gy
venime, o betgi per tą trumpą laiką kokią milžinišką 
pažangą padarė skraidymas oru! Lėktuvo išradėjai lai
kė dideliu triumfu, kad jiem pavyko išsilaikyti ore tik 
pusę minutos. Tuo gi tarpu šiandie lėktuvai skrenda 
per 
gal 
nė.

kontinentus ir vandenynus. Netolimoje ateityje jie 
pasidarys labiausia vartojama susisiekimo priemo-

*

BEPROTIŠKAS DARBAS
________________________ j

Sekmadienį ukrainiečių draugijos Chicagoje suren
gė demonstraciją, norėdamos atkreipti visuomenės dė
mesį į savo viengenčių badą sovietinėje Ukrainoje. Tą 
demonstraciją užpuolė komunistai. Užpuolikai mėtė 
plytas ir akmenis į maršuojančią minią, stumdė ją ir 
mušė lazdomis. Pranešama, kad keletas dešimčių žmo
nių tose muštynėse tapo sužeista.

Ar tai ne bepročių darbas šitaip ramius žmones 
gatvėje užpuldinėti?

Kodėl komunistų vadai nepagalvoja, kad jie šito
kiais chuliganiškais žygiais stato į pavojų patys save? 
Jeigu jie laiko galima mušti gatvėje žmones, kurių po
litiškas nusistatymas jiems nepatinka, tai jie duoda pa
vojingą pavyzdį savo politiškiems oponentams. Juk to
kiu pat budu gali kas nors paskui pradėti ir komunis
tams rengti pogromus. Komunistai užmiršta, kad jie 
šioje šalyje yra nežymi mažuma. Labai kvailas yra tas, 
kuris, neturėdamas pajėgos, mokina savo priešus var
toti smurtą.

KAI KURIE ŽMONĖS MĖGSTA JUOKUS

: Apie Įvairius Dalykus►
►
!--------L ’ * ’ J '

ARIONAI
Kokią reikšmę “arionai” turėjo 

pąs indusus? — Arianai bu
vo žemdirbiai ir namų savi
ninkai. — Kaip žiuri antro
pologai j arionus. — Kaip at
rodo “tyro kraujo” arionai.

kalbos žądis. Todėl 
bus surasti jo kilmės 
“Arionai” — tai tik 
kšatrijai ir vaištijaį, 

jie tėra prileidžiami

kitu, kaip tik., su brami- 
kšatrijais ir vaistijais. 
jiems tenka kalbėtis su 
“šudra”, tai privalo tu-

Toks įstaty-

LAIKRAŠTINES 
“ANTYS”

Viena organizacija — National Economy League 
— pasiuntė peticiją Jungtinių Valstijų prezidentui, pra
šydama, kad jisai stengtųsi subalansuoti federalinį biu
džetą. Subalansuoti tai reiškia sulyginti pajamas su iš
laidomis. Tai galima atlikti dvejopu budu: arba suma
žinant išlaidas, arba padidinant pajamas.

Kadangi federalinės valdžios pajamos susideda iš 
mokesčių ir muitų, tai valdžia turėtų mokesčius ir mui
tus labai žymiai pakelti, idant jie padengtų tas didėles 
išlaidas, kurias dabar valdžia turi, mokėdama pašalpas 
bedarbiams, finansuodama viešuosius darbus ir teikda
ma pagelbą farmeriams, namų savininkams ir kitiems; 
Bet Amerikos muitai jau yra taip aukšti, kad jie beveik 
paraližiuoja prekybą su kitomis šalimis. Dar aukščiaus 
juos kelti nebegalima. Pasilieka todėl tiktai kitas pa- 

‘ t — nauji mokesniai arba senųjų mokesnių 
Tačiau argi ta Ekonomijos lyga tiki, kad

jamų šaltinis 
didinimas.
federalinius mokesnius dar galima kelti tiek, kad iš jų 
valdžia gautų keletą bilionų dolerių daugiau, negu gau-? 
na dabar? • *

žinoma, ji į tai netiki. Jos prašymas tuo budu ga
lėtų būti išpildytas tiktai valdžios išlaidų sumažinimu. 
Ekonomijos lyga, žodžiu, nori, kad valdžia sustabdytų 
bedarbių šelpimą, liautųsi organizavusi viešuosius dar
bus ir iš viso atmestų savo ekonominės rekonstrukcijos 
programą ir grįžtų prie tos nieko nedarymo politikos, 
kurios laikėsi Hooveris. ' (

Sunku įsivaizduoti, kad tokius pasiūlymus kas nors 
galėtų šiandie daryti rimtai. Matyt, žmonės norėjo pra
juokinti publiką. Tik kam jie*3U savo “d^ioku” nepalau
kė iki “April Fool”?

“Mes arionai. Mes organiškai 
neapkenčiame semitų. Europos 
pasaulyje jie sudaro pašalinį 
kūną. Tarp arionų jiems nepri
valėtų būti vietos.” Taip dabar 
kalba rasistai: * •

‘Paprastai terminams “orio
nas” ir “semitas” žmonės pri
duoda nusistovėjusią sąvoką. O 
tuo tarpu, ką, iš tiesų, reiškia 
žodis “orionas”? Kas tie “ario
nai”? Kas tie “semitai”?

Pirmiausiai apie “arionus”. 
Pažiūrėkime, kaip tas žodis at
sirado ir |<okia buvo jo sąvo
ka. “Arionas”, kaip žinia, yra 
sanskritų 
pravartu 
pradžią, 
braminai, 
nes tik
prie atnašavimo. Taip kalbama 
“Satapa — Bramano” įžangoje. 
Arionai neprivalo kalbėti su 
nieku 
nais, 
Jeigu 
kasta
rėti tarpininką, 
nias.

O štai ką sako kita senovės 
knyga, “Azarva—vedi”, kurią 
išvertė į anglų kalbą Max Mue- 
ller. - Iš įžangos mes sužinome, 
kad sąvokos “šudra” ir “ario
nai” reiškia visą žmoniją. Žo
dis “aria” (su ilgąją a) parei
na nuo žodžio “aria” su trum
pąją a. Vėlesniais laikais tas 
žodis buvo taikomas “vaišti- 
jams”. Nesunku dasiprotėti, sa
ko Mueller, kokiu budu tas žo
dis, kuris pradžioje apibudinda
vo žemdirbius ir namų savinin
kus, vėliau pakeitė savo sąvo
ką. Reikėtų pašvęsti daug laiko, 
kad išaiškinti, kodėl namų sa
vininkai tapo priskaityti prie 
arionų. Pakaks pastebėti, kad 
iš etimologiško taškaregio žo
dis “aria” reiškia žmogų, ku
ris “aria ir dirba žemį. Tas žo
dis pareina, sako mokslininkas, 
nuo “arara”. Todėl visi, kas 
dirbo žemę ir pastoviai gyveno, 
pradėjo save vadinti “arionais”, 
kad atsirubežiuoti nuo klajok
lių, nuo “turancų”. Kamienas 
“turą” reiškia greitumą, žmo
nės, kurie nuolat klajojo iš 
vienos vietos j kitą, — vadina-1 
si, vedė nomadų gyvenimą, — 
buvo vadinami * “turancais”.

Tai tiek apie arionų kilmę. , 
Mes matome, kad net prieš 

metų “arionag” galėjo 
bent kelias sąvokas. — I 
reikšti žemdirbį, artoją, 

namų savininką ir dar ką kitą. 
Bet štai dabar Vokietijos na
ciai bando; įtikinti, kad “ario
nai” yra savotiški žmbnės, ku-, 
rie daugiausiai prisidėjo prie 
kultūros ištobulinimo. Esą, jei
gu Europa pasiekė kultūroje 
dabartinio laipsnio, vtąį tik ačiū 
“arionams”. Na, o kadangi vo- ) 
kiečiai j

2,500 
turėti 
galėjo

Vasaros laiku, kada įvykių 
_______ _ . mažai tėra, o laikraščiams rei- 
do “tyrasis arionas”, galėtų |kia lkoki“ ,n°r8 budu 
papasakoti daug įdomių dalykų. 
Huxley, pavyzdžiui, sako, jog 
arionai buvo aukšto ūgio, tu
rėjo ilgus plaukus ir jų galvos 
buvo pailgos (dolichocefalai). 
Taylor tvirtina, kad arionai 
pareina ne iš Indijos; jie, esą, 
buvę giminingi • keltams. Jų 
veidai buvę apskriti, o ne pail
gi. Pagal Pinktą, išeina, kad 
arionai buvo tvirto sudėjimo 
žmonės ir užsiėmė žemdirbyste 
bei gyvulių auginimu. Jų 
mos gyvenimas buvęs labai 
vyzdingas.

Visai kitokios nuomonės 
kosi Schreider. Jis sako, 
arionai buvo barbarai, 
nieko nežinojo apie metalus, iš-1 
ėmus varį. Kartfadge įtvirtina, 
jog arionai buvo dviejų rųšių: 
dolichocefalai ir brachicefalai 
(pailgo ir apskrito veido). Kap- , 
pen reiškia tą nuomonę, jog 
arionai yra giminingi šuo-1 
*hiiams. Sulig Kremeru ir Hom- 
meliu, jie senovėje gyveno Me
sopotamijoje. Vadinasi, kartu 
su semitais (žydais ir jiems 
giminingoms tautoms). Prie to
kių apystovų, žinoma, arionai 
negalėjo nesusimaišyti su se
mitais. • ’r> . I

Arionai btivo Aukšto ūgio, ru
daplaukiai ir dolichocefalai, — 
autoritetingai tvirtina Gobi- 
neau ir jo vokiški pasekėjai. 
“Visai ne”, sako Sergi, “ario
nai buvo juodaplaukiai ir mažo 
ūgio”. Vadinasi, .dalykite savo 
pasirinkimą.

Wifalvey 1876 m. padarė eks
pediciją į Indiją ir aplankė tą 
viet^, kur turėjo gyventi ty
riausio kraujo arionai. Jis ten 
surado ir rudaplaukius ir juo
daplaukius žmones. Kai kurie' 
jų buvo didelio ūgio, o kai ku
rie tikri nykštukai; vienų gal
vos buvo apskritos, o kitų pa
ilgos. žodžiu sakant, ir tikrieji 
arionai sudąrė didžiaušj mišinį. 

Dar prieš tą ekspediciją Max 
Mueller išleido labai įdomią 
knygą vardu “Biografija žodžių 
ir arionų tėvynė”. Toje knygo
je jis sako, jog ariono sąvoką 
tėra įdomi filologišku atžvilgiu. 
Arionai yra tie žmonės, kurie 
vartoja arioniškos kilmės kal
bą. Tai ir viskas. Etnografišku 
atžvilgiu žodis arionas neturi 

• * * - —.....-

nioru. štai, pavyzdžiui, sensa
cingas pranešimas, kurį prieš 
keletą metų įdėjo vienas po- 
puliariškas Londono laikraš
tis:

“Mada turėti mažyčius šu
niukus daeina ligi absurdo! 
Anglų šunų augintojai nese
niai išvystė naują mažyčių faks- 
terjerų veislė, kuri labai pa r 
tinka moterims. Dabartiniu lai
ku paklausa ant tų šunyčių yra 
didžiausia. Pardavėjai dažnai 
vartoja juokingą ir tilo pačiu 
laiku žiaurų būdą. Būtent, jie 
iiuskuta plaukus nuo uodegos 
galiuko, padaro įpiuvimą nuga
roje ir, sulenkę uodegą, įkiša 
jos galiuką į prapjautą vietą, 
žaizda greit sugija ir uodega 
priauga prie nugaros. Tokiu 
budu pasidaro rankena, už ku
rios pasiėmusi šeimininkė ne
šioja savo šuniuką laike pasi
vaikščiojimo bei darydama sa
vo pažįstamiems vizitus ir t.t.”

šei- 
pa-

lai-
jog

kurie

jus patenkinti, sugalvojama 
visokių nebūtų dalykų. 'Apra
šymas tų nebūtų dalykų pa
prastai vadinama laikraštinė
mis “antimis”. Tarp tų “an
čių” labiausiai yra pagarsėjo 
si “juros gyvatė”. 

' ' . . ■ 
Per šimtą metų turėjo 

pasisekimą
Tas gyvūnas turi labąi gar

bingą istoriją. Sugalvojo jį 
1830 m. vienas Paryžiaus laik
raščio reporteris: to sumanaus 
reporterio vardas jau tapo už
mirštas. Kadangi laikraščiui 
reikėjo kokios nors sensacin
gos žinios, tai tas reporteris 
labai vaizdžiai aprašė neva ma
tytą jurų baisūną, kuris pasi
kelia iš dugno ir gąsdina jū
reivius. Juros baisūnas, kuris 
atrodo, kaip gyvatė, turėjo ne
paprastą pasisekimą. Nebuvo 
to laikraščio, kuris nebūtų to 
baisūno aprašęs, — žinoma, su 
pridėčkais. Kiekviename atsiti
kime buvo tvirtinama, jog jū
reiviai tą 
vo akimis

Kiek ta 
vi, liudija I * beveik nėra tų metų, kad Ame
rikos laikraščiai apie juros gy
vatę nerašyt^.' 'Sakysime, prieš 
porą metų laikraščiai pusėti
nai daug rašė apie tai, jog On- 
tario ežere buvo pastebėtas 
baisūnas (labai panašus į mil
žinišką gyvatę) kelių desėtkų 
pėdų ilgio!

O štai 
Europos 
jūreiviai 
baisūną, 
moderniškas amžius, tai laikr 
rastis vien tik tuo pranešimu 
nepasitenkino, 
pat ir “žymių 
nuomones: 
tą baisūną, kokiai gyvūnų pu
šiai jis priklauso, iš kur jis daug pasiskubinti
atsirado ir t.t. P -

Robert Louis Stevenson.

Tą “antį” pakartojo keli de- 
sėtkai Europos laikraščių.

Edgar Poe “antis”
Visa tai — tik mažmožiai, 

vaisius anonymiškų reporterių, 
kuriems reikalinga ką nors pa
rašyti, kada nėra žinių. Pats 
žymiausias “anties” autorius 
yra niekas kitas, kaip tik Ed
gar Poe, kuris 1838 m. laik
raštyje “New York Sun” įdėjo 
sensacingą aprašymą apie aero
nautus, kurie per tris dienas 
balionu perskrido Atlantiką.

Per visą savaitę laikraštis 
dėjo didžiausius antgalvius apie 
aeronautus bei spausdino ilgus 
su jais pasikalbėjimus, žmonių 
susidomėjimas buvo toks dide 
lis, kad per kelias dienas laik
raščio tiražas pakilo aštuonis 
kartus.

Kai, pagalios, paaiškėjo, jog 
tai yra tik prasimanymas, tai 
amerikonai turėjo daug juoko.

— Auguras.

Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
(Tęsinys)

“Aš tą apgalvojau,” aš sa
kiau, tikrai supratęs, jog jis 
turėjo mintyje tvirtovės bom
bardavimą. “Jie negalėtų at
plukdyti patranką ant kran
to, o jeigu jie ir atplukdytų 
ir ištrauktų ant kranto, jie ne
galėtų prisitraukti, kur reikia, 
per mišką.”

“Pažvelgk į užpakalį, gydy
tojau,” atsakė kapitonas.

Mes visai buvom užmiršę il
gąją devynių colių patranką; 
ir ten, didžiausiam musų nu
sigandimui, *penki niekšai sku
biai darbavosi prie jos, nuim
dami storą dervutoą dangtį 
nuo jos. Priegtani man dirste
lėjo mintis tą pat momentą, 

Į jog mes buvom palikę amuni
cijos vienam štiviui. Pasiėmę 
kirvį, jie vienu smugiiV butų 
galėję prieiti ir pasiimti amu
niciją, tie niekšai, pasilikę 
ant laivo.

“Izraelis buvo Flint’o pa
trankų šaudytojas,” tarė užki
musiu balsu Gray’jus.

Viską rizikuodami, mes at- 
kreipėm laivelį tiesiog į musų 
išsėdimo vietą. Iki šiol mes 

Jis įdėjo taip Jau buvoių taip daug iširklia- 
v / mokslininku v2 iš srovės, jog mes laikėme 

: ką‘jie mano apie | laivelio pirmagalį tiesiai į pri- 
plaukimo vietą, nors mes ne-

sutvėrimą tikrai sa- 
matė.
“antis” pasirodė gai- 
jau tas faktas, jog

visai neseniai vienas 
laikraštis pranešė, jog 
vėl pastebėjo juros
Kadangi dabar yra

kitus piratus atbėgan- 
tarpo medžių ir virs- 
į savo vietas laiveliuo-

atplaukia laiveliai,

Mano ponios tarnaitė 
Prokurore, 

pamatysi 
tada mes

bet aš jau galėjau išlaikyti 
laivelį .pastatytą į musų siekį. 
Bet blogiausia buvo tas, kad 

I taip- laiveliui būnant, mes bu- 
kuri nusižudė. volue atsukV laivelio šoną, o 

Ji buvo sugalvota 1866 m. Tos ne Paslurgalį į Hispaniolą ir 
“anties” autorius smūlkmemš- sutei^n,e Jiems taiklių, lyg 
kai aprašė, kaip viename zoQ-pFr^ine^:<^iris* 
logiškame soči e šimpanzė stai
ga įpuolė į melancholiją, nie
ko nevalgė ir, galų gale, pasi
korė: pasidarė kilpą, užnėrė 
sau ant kaklo ir nušoko že
myn... Ir tas senas prasima
nymas gana dažnai ir musų 
laikais laikraščiuose yra pakar
tojamas.

Mažai kas težino, kad “sau- 
žudų kliubai”, kurių egzistavi
mu kai kurie rimtai tiki, tik-1 
rūmo j e yra “antis”, kurią pe
reito šimtmečio pabaigoje su- 

j galvojo sąmojingas franeuzų 
žurnalistas de Girardaine. Su
galvota pasaka apie tą nepa 
prastą klįubą turėjo tokį di-. 
delį pasisekimą, kad kas die-1 Velį. visi atsistokite, kad pa
ną de Girardaine pradėjo gau^ laikyti laivelio lygsvarą, kada 
ti daugybę laiškų. V^ni jm^šchį8 taikys šauti.”;
suteiki i kliubo adresą, kita ąo: Prokuroras pakelė šautuvą, 
re j o žinoti, kas stovi to kliu- laivelis apsistojo, o mes pasi- 
bo priešakyje i? tX Ant ga- lenkėme į kitą pusę, kad pa
lo, tie laiškai žurnalistui tiek laikius laivelio lygsvarą ir 
įgriso, jog jįs viskas buvo atliktą • taip ge-
viešai per laikraštį paskelbti, rai, jog nei vienas lašas van- 
jog tokio kliubo. pąsaiflyj^ n^Hens neįsis&ne į mįuų iaive-

Apie šimpanzės nusižudymą
Kita paskilbusi “antis” — 

tai beždžionė, i

NUKRITUSI ŽVAIGŽDĖ

<- ■

G»hu8;^Tutaiųiįj'U ’
yra tyriausios •rųšies ĮaktoriusV Lee Trncy, kųrįis ne< 

arionai, tai jįe ir priklauso la- teko datfbo muyiuose; kad 
blausiai kultūringiems žmo-|Mexico City hotelio bąlįkone pa

inėms.. . sirodė niuogas ir įžeidė,ėjusius
Antropologai, kurie moksliš- gatve kadetus,i už ką jis buvo 

kai bandė nuatatyti, kaip atro-l nubaustas Meksikos teismo;
' B; v 5'

ra
Anglų jumoras .

Anglų laikraščių “antys” 
sižymi ehai'akterhigu britų

•V •>'.

mes pro-

Aš girdėjau, ne vien tik ma
čiau tą nusigėrusiu veidu nie
kšą, Izraelį Hands, betaisantį 
šūvį patrankai.

^‘Katras iš jūsų 
šaudote?
nas.

“Ponas Trelawney 
mus visus,” aš atsakiau.

“Pone Trelawney, ar negalė
tum tamsta atskirti man bent 
vieną iš tų vyrų? Hands’ą, jei
gu galėtum,” tarė kapitonas.

Trelawney užsilaikė taip 
šaltai, kaip plienas. Jis žiurė
jo į šautuvo gaiduką.'

Į “O dabar,” surėkė kapito
nas, “atsargiai su šautuvu, 

I tamsta, kad neapverstum lai-

geriausiai
paklausė kapito-

viršija

symo darbo, be abejonės, bu
vo labiausiai aikštėje. Vis dėl 
to, mums nepasisekė; nes 
kada Trelawney šovė, jis pasi
lenkė žemyn, o kulka prazvim 
be virš jo ir vienas iš kitų ke- 
turiu krito.

Jo šauksmą aidavo ne tik jo 
kompanijonai ant laivo, bet ir 
daugybė balsų ant salos ir 
pažvelgęs į tą pusę, aš pa
mačiau 
čius iš 
tančius 
se.

“Štai
tamsta,” aš pasakiau.

“Tad visi prie darbo”, rėkė 
kapitonas. “Mes nebepaisy- 
kim, kad ir vandens prisi- 
sems. Jeigu mes negalėtume 
pasiekti kranto, mums butų 
galas.”

“Tik vienas laivelis tesiren- 
gia plaukti, tamsta,” aš pridū
riau, “o antrojo laivelio vy
rai greičiausia eina pakraščiu 
pastoti mums kelią.”

“Jie turės smarkiai bėgti, 
tamsta”, atsakė kapitonas. Tu 
žinai, Jonas yra ant salos. Aš 
ne apie juos rūpinuosi; man 
rupi patrankos šūvis. Tie puo
dai !
pataikytų į mus. 
pasakyk mums, kai 
uždegant dektuką, 
sustosime”.

O tuo pačiu laiku
gresavom gana sparčiai apsun
kintu laiveliu ir visai mažai 
vandens teprisėmėm. Dabar 
mes jau buvom arti kranto; 
trisdešimt ar keturiosdešimt 
užsimojimų ir musų laivelis 
butų pasiekęs dugno smiltis; 
nes vandens nupuolimas paro
dė siaurą ruožą smilčių po iš
sišakojusių medžių. Piratų 
laivelio hiums nebereikėjo bi
jotis; žemės išsikišimas jau 
buvo paslėpęs jį iš musų akių. 
Jurų srove, kuri taip labai bu
vo užtrukdžiusi mus, dabar 
pasitaisė ir sulaikė musų už
puolikus. Vienas pavojus be
liko, — lai patrankos šūvis.

“Jeigu aš drįsčiau, aš susto
čiau ir nudėčiau dar vieną 
žmogų”, sakė kapitonas.

Bet mums buvo aišku, kad 
jie buvo pasiryžę šauti ir nie
kas jų uebutų justahdęs. Jie 
nei nepažvelgė į savo pašautą 
bičitilį, nors jis nebuvo nu
šautas ir aš mačiau jį bandan
tį nurteplioti tolyn.

“Apsisaugokit!” surėkė pro
kuroras.

“Laikykitės !** Matikė kapito
nas, aido gl'fMt-UdHiU.

į Bus daugiau)

Šiuo laikai jie jau biwo už
dėję patranką ant špūles, o 

pa-ĮHands, kuris buvo prie pa- 
j*u- trankos vamzdžio prie nžlai-
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BOSTONIEČIŲ ATTDAI
Naujienas ga&sa gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.
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New Year’s Eve
Aviation Bali

Costs Būt '$1
Flight Association disęovers 

plane for Trans-Atlantic Hop

Negotiations for the pur- 
chase of a plane to be used in 
the proposed Joseph R. James 
trans-Atlantic .flįght next spring 
have already ibeen started by 
the American-Lithuanian Trans- 
Atlantic Flight Association.

Weeks of search for a ship 
that would successfully jump 
from the United States to 
Ljthuąnia culminated in the 
discovery lašt week of just 
such a eraft in California. Al- 
though the finai decision of its 
purchase depends largely on 
further tests, the ship appa- 
rently has all the ąualities 
that would be reųuired for the 
long flight.

Range is 7>000 miles
In its peeuliar wiųg con- 

struction are encloscd a num- 
ber of tanks which can hold 
a thousand gallons of gasoline 
and the necessary oil. Its vari- 
able-pitch propcller together 
with an unconventional fusel- 
age designed to reduce air 
resistance to a miu'mum pro- 
vide a flying range of approx- 
imately 7,000 miles. 
speed 
hour.

For 
flight,

rapidly nearing completion, 
Flight Association is giv- 
a gigantic New Year’s eve 
a>t The Ashland Boulevard

uanian bakers, butehers, and 
grocerymep are supplyįng pąst- 
ry and meats.

It Is already evident that -no 
.LithuAniąp in .Chicago who has 
heard of the Aviation ‘bąli will 
be absent from the festivities.

..... '

Ketvirtadienį h?us 
dalinami bilietai j 
“Theatre Party”

Liet avilį tėvų ,ir “2V.” skav 
lyto jų vaikai galės gauti bi- 
lietus į Ramoną įr Milda te
atrus.

Ketvirtadienį, gruodžio 2f 
d., jau bus pagaminti bilietai 
į Kalėdinę “Theatre Party”, 
kurią “Naujienos” ir “Ramo- 
va ir Milda” teatrų savininkai 
rengia “N.”

po kalėdinę

skaitytojų ir įlie- 
vaikams — kai- 
dovaną.
bilietai bus pa

skleisti visose miesto dalyse ir 
juos bus galima gauti iki šeš
tadienio, kuomet įvyks toji 
“Party”. Taipgi kiekvienam at
silankiusiam vaikui į “Party” 
“Naujienos” dovanos saldai
nių. Linksmos ir džiaugsmin
gos kelios valandos laukia tų 
vaikų, kurie užpildys abu tea
trus.

kimus direkcijos dėl 1934 me- 
tų, tad skaitlingai dalyvauki!.

B-vės Sekr,

^Klaidos Atitaisymas
Straipsnyje, kuris tilpo pe

reitą sąvaitę “Naujienose”, 
apie “Birutės” vakarėlį, buvo 
klaidingai nepaminėta apie J. 
J. Bagdono auką šiam vakarę- 

• •, 1 mi.
širdingai ačiū p. J. J. 

dqnui už jojo auką.
Bag-

M
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kyk, ar Dr. Naikelis sakė, kad' 
komunistų protas yra kitaip 
išsirituliojęs ,negu kitų žmo 
pių?” Negras kiek patylėjęs 
prabilo: <fDr. Naikelis savo par 
sfcaitoj aiškino apie visokius da
lykus, kas bendrai rišasi su 
žmogaus sveikata. Bet, kad jis 
ką butų sakęs, jog komunistai 
turi protą, ąš to negirdėjau. 
Tai išgirdęs “teisėjas” griežtu 
balsu prokurorui įsakė, kad to
liau tą liudininką nekvostų, bet 
tardytų kitą. Prokuroras šau
kia. Ateina negrė. Tuomet 
"teisėjas” pasiremdamas ant 
stalo prislinko arkčiau ir prap
tarė:

Cruising 
is about 160 miles per

aid in financing the 
preparations for which

Dienos {spūdžiai

Vaidilos renkasi va 
. karuose

Pagal įsakymą didžiojo Per
kūno, šiandie saulei nusileidus 
visi Vaidilos renkasi C. Kai
rio raštinėj, prie Ashland ir 
Vau Buren gatvių.

Jaunasis Vaidila.

are 
the 
ing 
bąli
Auditorium.

One of the best Lithuanian 
dance orchestras in Chicago 
will provide music until 3 
o’clock in the morning of New 
Year’s day; the most promi- 
nent singers, dnncers and 
musicians will perform con- 
tinuously through the night in 
a spectacular floor show.

PROGRESS FURNITURE
COMPANY PROGRAMAS

Mrs. Rheta Gardner Wine- 
koop, kuri paslaptingai liko 
nužudyta savo anitos (vyro mo-' 
tinos) Dr. Alice Winekoop na
muose. Kaltinama, jog ją nu
žudė pati daktarė, kad jos sū
nūs galėtų laisviau meilintis 
prie kitų merginų. Daktarės 
sūnūs taipjau liko suimtas ir 
tebesėdi kalėjime, kaipo žino
jęs apie ruošiamą žmogžudystę.

((Tąsa)
Rašo F. Bulaw

Negras prasižiojo atsakyti j 
klausimą, bet staiga pasigirdo 
bing-bingrbing —“t e, i s ė j ’o” 

kumštis į stalą. Negras kaip 
prasižiojo ir .neąusičiai/pia, ne
galėdamas pratart nei žodžio. 
Matomai vargšas negalėjo at
spėt, kokį reikalavimą dar prie 
to pridės “teisėjas”. Tačiau
kaip tik taip ir buvo, “teisėjas” 
stato antrą klausimą—“paša-K. J, Macke (Mačiu 

kas) naujam 
biznyje

-—Pasakyk drg. negre, ar bu
vai L}r. Naikelio prelekcioje, 
— jei buvai, tai musų teismo, 
darbininkiško teismo, vyriau
siam prokurorui atsakyk teisiir 
gai į klausimus.

Negrė šyptelėjo. Prokurorai 
pradėjo tardymą:

—Tavo vardas ir pravardė?
—Ar esi “ženota” ir kodėl

—Kaip tai vienam? teiravos J 
prokuroras.

—Taip vienam, paaiškino,neg
rė, reiškia, privatiškai.

—Ogi kelius vaikus .turi? 
Ar juos mokini komunistiškai 
gyvent, reiškia, ar juos moki-; 
ni, kad suprastų komunizmą ir 
butų karšti revoliucionieriai,’ 
kovotų prieš kapitalistus, sklo-š 
kininkus ir cicilistus? Ar juos 
mokini, kad jie užaugę su
griautų kapitalizmą, sunaikintų 
visus buržuaziškus turtus, kad 
taip padarytų, kaip darbininkų 
tėvynėje? Ar taip mokini, tuo
jau pasakyk?”

Negrė nusilenkė, išreikšdama 
pagarbą ir maloniai prabilo: 

j Jūsų didybė, ponas prokuroras, 
esu tik 2 mėnesiu kaip ženo
ta” nei vieno vaiko neturiu*.

(Bus daugiau)

Gydytojas ir Chirurgas 
.Oftan 4645 ’S. ASHLAND AVB. 

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

A. MONTVID, M. D.
Wt|t Towa State Bank BIdg. 

2400 W. Madieon St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tri. Seeley 7330
Namų telefonai Branawick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo ff Europai ir vii praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

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

dieniaia pagal •aiitarimą.
3335 So. Halsted St

T«l BOULEVARD »1»»

Ar esi Altass nariu? Lietuviai Daktarai

The finesd; available buffet 
supper will be served to alt the 
celebrating guests and beer is 
to be dispensed i n flowing 
steins free of chargg.

According to all the arrange- 
ments the Aviation New Year’s 
eve bąli will be the eutstand- 
ing event of the Lithuanian 
sočiai season. Advance reserv- 
ations indicate that practically 
all of the .Lithuanian notables 
and many iudividuals famous 
i n the American world of avia
tion will take part in celebrat
ing the New Years with Joseph 
R. James.

Many people in Chicago have 
voised their surprise at the 
ridiculously low price that is 
to be charged for each person, 
especially since other Ncw, 
Year celebration prices range 
from five to fifteen dollars.

Progress Furniture Co. pa
stangomis ir vėl buvo suruoš
tas gražus radio programas 
praeitą nedėldienį iš stoties 
VV.G.E.S. J. Steponavičiaus va
dovaujamas dvigubas kvarte
tas labai harmoningai ir gy-» 
vai sudainavo keletą dainelių, 
taip pat ir solos gana gražiai 
padainavo poni Rašinskienė ir 
F. Jakavičius. O graži sezono 
muzika priminė besiartinančių 
Kalėdų šventes, prie ko pro- 
gramo vedėjas, J. Romanas pa
darė daug žingeidžių praneši
mų apie lietuvių visuomeniš
kus parengimus.

Taipgi priminė, kad dabar 
Progress krautuvėje, 32£4 So. 
Halsted Street, eina didelis 
prieškalėdinis išpardavimas 
visokių namams reikmenų tin
kamų Kalėdoms dovanų už la
bai sumažintas kainas. į<as bc- 
abejonės buvo labai svarbu 
kiaušytųjams dažinoti.

MARQUETTE PARK. — Pla- 
čiai žinomas- ReaL-estatininkas 
p. K. J. Maeke perkėlė savo 
seną biznį nuo 6812 S. Wcst- 
ern Avė. į naują vietą ir kar
tu įėjo į naują biznį. Nauja 
vieta randasi po antrašu 2346 
W. 69th St.

Naujas biznis vadinasi “New 
Deal Tavern”. šaltas Blatz alus 
ir legališka degtinė. Tame pa
čiame name, viršui, .taipgi už
laiko tReal estate -ir, apdrau- 
dos ofisą. Dabar galės ušklio- 
zuoti “deal” su Ęeal estate 
viršui ir magaryčių gauti apa
čioj. Linkiu gerų pasekmių p. 
Mačiukui — viršuj ir apgčipj.

NBA.

Ciceros Lietuvių L. Na
mo Bendrovės dalinin- 

kams-ėms

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete
--------- — ■" 1 1  ii j i     i ini| i T  

$1 per person
Būt the Flight Association 

stated that it wanted to make 
it possible for every Lithuanian 
in Chicago to enjov the coming 
of the New Year and at the 
šame time to support the noble 
effort of Mr. James. There- 
upon the totai charge for an 
evening of hilarious entertain- 
ment was fi!xcd at one dolla? 
per person.

It mušt be stated, however, 
thait only through the efforts 
of public-minded individuals 
was the low charge made poss
ible. . '

The Monarch Brewing Com- 
pany at 21st and Wcstern Avė. 
donated thirty barrels of beer 
for the occasion. Mr. Drigęt, 
distributor of Swan Brand 
ginger ale, is donating all the 
ginger ale that wjll be neces- 
aary for highballs and cock- 
tails. y

Lithuanians donated food
A group of prondnenl Lith-

LIUDVIKAS WESSEL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 17 dieną, 11:60 va
landą ryto, 1933 m., sulaukęs 
82 metų amžiaus, gimęs Ma
žeikių apskr., Sėdos parapijoj, 
Kulšių kaime. Paliko didelia
me nuįiudįnie moterį Oną, po 
tėvais Burbaitę, sūnų Pranciš
kų, seserį Oną ir švogerį Jo
ną Lukošius, pusseserę Barbo
rą Terevičienę ir gįmines, o 
Lietuvoj dukterį Veroniką ir gi- 
mineę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 8684 So. Lowe Ąve.

Laidotuvės ivyks trečiadienį 
gruodžio 20 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, „kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o is -ten bus nuly
dėtas į Šv. Kązimiero kapines.

Visi A. A. Liudviko Wesscl 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulipdę liękame, • 
Moteris, Hunus, Sesuo, 
Ayogeris, Pųsseeęęė ir Gi

mines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

horius J. F. Eįu4®ikis. Telefo
nas Yards 1741.

—Esu ženota, negre atsakė, 
“bet kodėl ženota” ,tai tau tik 
vienam, prokurore, galėčiau iš’ 
aiškinti.

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistai

Palengvins akių {tempimą, 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 atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio-
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kąįp pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

r Phone Ęoulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarush 
Pbysical Therapy 
, ® Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymų namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
rnent ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterimi ir mergi
noms patarimai do
vanai.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą : 

■ skutimos .
namie

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

( PROBAK BLAOt)

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbon« HEMLOCK 7828

Gerbiamieji! Namo Bendro
vės visuotinas, dalininkų prieš- 
metinis susirinkimas įvyks ry
toj, trečiadienyje, 20 d. gruo
džio (Dec.) 1<aip 7:30 vakare, 
savoj svetainėj, 49-tos Ct. ir 
W. 14th St., Cicero, III. Visų 
dalininkų privalumas daly
vauti šiame susirinkime, ir iš
girsti pranešimą apie B-vės fi
nansinį stovį. Taipgi bus rin- "

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

, Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai- ryto
8

1 I.IIH !!»'!

Siunčiame Gėles per Telegrama 
visa pasauli

po

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

ir

W    I .1 I I-a  ..................................................

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška -Koplyčią ir Vargonai Dykai!

J. F. EODEIKIS 
Laidotuvių Direktorius sper 30 Metą 

4605-07 80. Hermitage Avenue

d

metų.
varomą
puma laidotuvės*- —-,.pašąųkįt

' .REPUBLIC

Juozapas Eudetkis ir Bas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBUC 8340
(Netarta' ertyšią ro(flrm» tuoptfia.

I '.y-IA I Oi $

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victorv 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

(Cot. of 35tb & Halsted S ta.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boalevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th S Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

A L. Davidonis, M.D.
Telefonas Yards 1138 14910 So. Michigan Avenue

Stanley P. Mažeika valandos. K'nwood 5,07
CrmlinTilICt ir nQO Iki 11 valandai ryte:urduurius ir nuo 6 iki 8 vaUndjli valtar<.

Balzamuotojas | apart iventadienio ic ketvirtadienio.
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu auiorii’dbilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W, ISth St. Tek Canal 6174

CHICAGO, ILL. z

Phone Boulevard 7042 į.

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti. s

A. K. Rutkauskas, M.D- 
4442 South Wntern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras įr nebrangus.

718 W. 18th St
Tct Monroe 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 M0£9u.«. Rd. ■

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimų.

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS —

Gerai betariama žinomas pęa |5 me
tai kaipo patyria gydytojai chirurgu h 
akuiędi-

Gydo staigiai ir cbroniikM ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal jBaojąusiua me- 
todoa X-Ray »r kitokiai ęlektroi prie- 
taięųi.

Ofisai ir Laboratorija:
1025 ISth St., netoli Morgan St.

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

Tri. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ree. 6600 South Ąrteįiįui Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DIL P. 2L ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halited Street 
CHICAGO, ILL.Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius e
ba^muoIojas Dl Suzana Slakis 

Patarnauja Chicago je 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV. |
--------------- - --------IĮ.II | I ... L. ! r .. .!

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct 
Cicero 3724. Koplyčia dykai

Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Namų Tel. Hy,de Sark 3395

Vai. — 9 —12 ryto. Antradieniais ir 
I Ke t vergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir 

Šetadieniais sulig sutarties.
.... I"   "  1   .! I' — 1 I——   J.Į 111 ■» I, III. IIII.III

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

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. pp pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dįeną.

Phone MIDWAY 2880
11 - -1 111 -  -------------------------------- 1 ■— r-

Telefonas Yards 0994

4631 South Aihland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Tel t phone Plaza 3200

ačhavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS DR S RTEŽTS

Ratavau  ja laidotuvėse kuopigiausiai. "f* e
Reikale t meldžiame atsišaukti, o musų 5X57X2IR^ CHIRURGAS 
/ (darbu busite užganėdinti. 2201 Wcst 22nd Street

Tel. Canal 2515 arba 2516 Valandos: 1__ 3 ir 7__ 8
2314 W. 23rd PI., Chicago Seredomis ir nedėliomis pagal sutart]

Rezidencija 6631 So. California Ave^ 
Telefonas Republic 7868

■I ji nyiii ■ iiįi.i, linini i iWFi.y>-i ............... ..... " "/t!         j

, Ofiso telefonas Prospect 1028t a nnnuT a n ^ez* ofisas 2859 S. Leavitt St.

J. BAGDONAS dr j1^rskas
Lietuvių Grabonus gydytojas ir chirurgas 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane (Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7-Ą 

250t6,
Tel. REPUBLIC 3100 > | jy w .• g.> ■ -t. .r*

I ■■    J taį""1 Į tafta—«■«' !■"     r I ^"Į1 —O"

Tel. Cicero 2109 ir >859 J

Antanas Petkus
Gibonus 

.KOPLYČIA DYKAI 
48391W^t 15th St 

cicero,. įll. 
■

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero .J927 / ”

M

? _• 'H’ -

Phone Canal 6122

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 93.91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofiras 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. .vąk. Nedėliomis iŠ šventa

niais 10—12 diena.

Advokatai

Valandos: Nuo 9 ryto iki va). vak( 
-Nedėliomis sulig,sutarties. 1

CHICAGO, ILL.

• J® « ■ f ■ '• 4A.’,; ’■ rk’ .A■ ■ ■ . I .

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 $o. Rockioell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
UETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monrae St, prie Clark 
Telefonai Stata 7060; valandos P—8 

W. Side: 2201 W. 22 St (Cermak Rd) 
Panedąio.------------------ - -------------- - “

Namai:----- _ —
<<JUrnlako, Ketverto Ir Knbito, 

SelatoaM KeputlU »90«

aiss
ockvrell Street nbitoi vat. T lit



30 Statinių Alaus NAUJŲ 
METŲ ir Aviacijos Baliui

Monarch Bėverage Company padovanojo 
alų. Amerikos Lietuvių Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos rengiamam vakarui

Ir jys galėsite gauti to alaus veltui su įžanga

Monarch Bcveragc Company, 
21 st ir Western avenue, kuri 
gamina alų ir platina jo daug 
tarp lietuvių, padovanojo 30 
statinių alaus Naujų Metų Su
tiktuvių ir Aviacijos Bankictui, 
kuris įvyks Ashland 
riunf gruodžio 31 d.

Kaip ir visos kitos 
ir svetimtaučių firmos, 
jusios prie baliaus 
Monarch 
numatė 
ALTASS 
tuo pačiu
viųi tranzatlantinį skridimą, pa
remti tokiu jai galimu budu.

Prie to daugiausiai pasidar
bavo lietuvis p. Drigot, išdir- 
bėjas “Swan” markės ginger 
alc’o ir kitų minkštu gėrimų,

Audito-

lietuvių 
priside- 

surengimo, 
Beverage Company
aukštą vertę viso 
darbo ir nutarė jį, 
kartu ir antrą lietu-

kuris yra ir “d’stributeris” 
Monarch alaus. Per jo įtaką 
tas alus buvo gautas. P-as Dri
got nuo savęs paaukavo visą 
baliui reikalingą gingerelą ir 
kitus minkštus gėrimus.

30 statinių alaus! Tai “bis- 
kis alaus”, ar ne? Bet jus ga
lėsite jo “traukti veltui. Taip
gi veltui jus gausite valgių — 
kiek tik norėsite, šoksite iki 
trijų ryto ir išgirsite didžiulį 
Naujų Metų 
me dalyvaus 
musų meno 
Be to, . jūsų
siurprizai, apie kuriuos išgirsi
te vėliau.

Kžlr bus galima sutikti Nau
jus Metus taip, kaip Sutiktu
vėse ir

i Namie?

programą, kuria- 
visos žymesnės 

jėgos Chicagoje. 
dar laukia keli

ITATOTOUS,- CW, Bį
yet, not been formulated. ’

The fraternity had a success- 
fui ci/.mination of the ,yeai 
elosing in December. Six new 
medical and dental studentą 
are awaiting to be pledged, in- 
;o membership. These pro- 
spective members are medical 
and dental studentas of Lith- 
uanian ektraction.

During the past year several 
parties have, been sponsored by 
the fraternity. Especially gra- 
lifying wa sthe fraternity dancc 
List year; at this dance thę 
members and their guests pass- 
ed an enjoyable eveųing.

The fraternity is lookingfor- 
ward for another successful 
year. During the year it has 
plans for a number of dances; 
however, at this time these 
plans should štili be relegated 
to the futu’re,

Correspondent & Member,
J. T. Kaminskas.

Šiandien generalė
‘Agurkų’ repeticija

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVE
SIŪLO KALĖDOMS 

NAUJAUSIAS

Drabužiams Plovyklas
Už stebėtinai

MAŽAS KAINAS

Naujas THOR po

29.50
Naujas BEE V AG po

47.50
Naujas A. B. C. po

*49.50
Naujas APEX po

*49.50
Naujas THOR po

*54.50
Naujas MAYTAG po

69.50
ir daugybė?* kitokių

Parduodame ant lengvų 
išmokėjimų. Duodame di
delę nuolaidą už senas 
plovykles.

Pirkite dabar ir laupykite

■ /Antradienis, gr. 19, 1933

pranešimai"
Fiat Janitoriai šaukia svarbų su

sirinkimą gruodžio 19 d. kaip 1:30 
vai. po piet 3223 W. Roosevelt Rd. 
Culture Center House name, šis su
rinkimas 
kovai su

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
niikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Ilack Gold> Lump arba Eerer, $6.00. 
dine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Jrundy Mining Co., Beverly 9635.

šaukiamas įdirbimui planų 
viršininkais-gengsteriais.

K-tas.

West Lietuvių MoterųNorth West Lietuvių Moterų 
Kliubo susirinkimas įvyks antradie
nyje gruodžio 19 dieną, 1933 m. 
p. Radišauskų bute 1055 Francisco 
Avė., 7:30 v. v. narės malonėkite at
silankyti, nes bug'nauja valdyba ren
kama 1934 m. Drulienė, sekr.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
priešmetini susirinkimą antradieny,' 
gruodžio 19 dieną šių metų, 7:30 v. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St.

Visi nariai būtinai privalo daly
vauti, nes yra svarbus susirinkimas, 
kaip tai rinkimas valdybos sekan
tiems 1934 m. ir daug kitokių svar
bių reikalų reikia apsvarsyti ypatin
gai finansų klausimai.

P. K. nut. rašt.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandui, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band

Hacking $8.00; Millers Creck
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN

2555 Weat 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

Naujų Metų Baliuje? 
Savo būrelyje? Nie- 

Ten nebus nei Janu- 
kurio skridimo naudai 

i^ parengimas yra rengiamas, 
en nebus žymių dainininkų, 
lainininkių ir kitų meno jėgų, 
en nebus žymių kalbėtojų, ku- 
ie į visus tik trumpai prabils, 
les Naujų Metų Sutiktuvėse 
įera labai patogi vieta ilgoms 
;alboms, ten nebus žymių val- 
Ižios atstovų ir lakūnų, kurie 
au yra įrašę savo vardus į is- 
orijos lapus, atlikę drąsius žy-

Tik Ashland Blvd. Audito- 
ium salėje, Van Buren ir Ash- 
and Boulevard galėsite sutik- 
i tinkamai, linksmiausiai tuos 
Naujus 1934 Metus, kurie bus 
>adaryti garbingais antro lie- 
uvių tranzatlantinio skridimo, 
š Amerikos j Lietuvą.

Ir visa tai — tik už VIENĄ

IParengimas nebus formalis. 
tereikės jokių specialių rūbų.

Bilietai vaikams daugiau 10 
netų amžiaus — 50 centų. Ma
ciau 10 metų — veltui.

Dėl rezervacijų. Jau buvo 
anksčiau pranešta, kad yra ke
li šimtai vietų, kurias norintie
ji galės užsirezervuoti. Skirtu
mas tarp reguliarės įžangos ir 
rezerv&cijos yra tas: užsirezer
vavę vietas turės savo stalus 
per visą parengimą ir jiems 
bus suteiktas patarnavimas, 
kuomet kitiems bus “buffet 
service”. Prie rezervuotų stalų 
bus patarnautojos, kurios pa
tarnaus ir stalus prižiūrės. Už 
rezervuotas vietas — $2 asme
niui. Jų liko nedidelis skaičius, 
todėl norintieji padaryti rezer
vacijas prašomi tai padaryti 
kuo artimiausioje ateityje, pa
šaukiant A. Vaivada, CANal 
8500.

Veršiukas Briarclif Model, kuris nesenai Chicagoj tarp
tautinėj gyvulių parodoj tapo pripažintas čempionu. Už ver- 
šiuko stovi (iš kairės j dešinę) vienas teisėjų, veršio auginto
jas ir veršio savininkas Oakleigh Thorne. Veršis užaugintas 
Thorne Briarcliff farmose, Duchess paviete, Ncw York.

šįvakar, 7:30 vakare Gage 
Park svetainėje, 55th ir West- 
ern avenue, įvyks generalė ope
retės “AGURKAI” repeticija, 
kurioje privalo dalyvauti visi 
choro ir simfonijos orkestro 
nariai.

Rinktinės Lietuviškos ir 
Angliškos

KALĖDŲ PASVEIKINIMO
KO RTE LĖS

DYKAI 1934 Kalendorius kiekvienam 
kostumeriui pakol jų išteks.

J. P. RAKŠTIS
VAISTININKAS

1900 So. Halsted Street

CLASSIFIEDADS

RADIO
ŠIANDIE PEOPLES PRO

GRAMAS

Malonu yra priminti radio 
klausytojams, kad šiandie 7-tą 
valandą vakare iš stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles, bus taus- 
linuojamas labai gražias ir įdo
mus radio programas.

Jo išpildymui stropiai prisi
rengę dalyvaus pirmaeiliai ra
dio dainininką, kaip tai: A. An
čių tė, K. Sabonis, L. Sabonie- 
nė, A. čiapas, Peoples Parlor 
kvartetas, duetas ir kiti, kurie 
žatia padainuoti daug nau jų se
zono dainelių. Taipgi bus ir 
rinktinos muzikos pritaikintos 
prie dainų.

Dr. A. Rakauskas, M. D. pa
tieks įdomią kalbą apie sveika
tos užlaikymą, o programo vedė
jas patieks labai įdomių prane-]guests; definite plans have, as

Šimų ir patarimų, ypatingai, 
kai(p išrišti tąjį svarbiausi klau
simą, tai įsigyti ką daugiausiai 
visokių dalykų už kuo mažiau
siai pinigų.

Todėl pasiklausykite šio pro- 
gramo, nes juo busite labai pa
tenkinti. Šis programas yra 
dūrindamas lėšomis ir pastango
mis Peoples Furniture Co. krau
tuvių, 2536 W. 63rd Street ir 
4183 Archer AVėhue.

Lambda Mu Delta 
culminates success
ful year bf activity 

-M— ■ ■ ■;

The Lambda Mu Delta fra
ternity had a m^eting December 
the 8th 1933. At this meeting 
plans were discussed for a 
New Year’s Party. This party 
was to be sponsored by the 
fraternity for its membems and

PIRKITE KALĖDINĖS DOVANAS IŠ

GHIGAGO MAIL ORDER OUTLET
Mes pridėjome šimtus nauji} reikmenių tiems, kurie negalėjo atlanky
ti musų paskutinį pardavimą. Vertės neturinčios sau lygių visai šei
mynai. šis- pasiūlymas sutaupina jums dolerius, dešimtukus ir centus. 
Vieta atdara vakarais iki Kalėdų.

Kalėdiniai Bargenai
EXTRA SPECIALUS Priimni, švieži, parinkti “mcllow made” Gry
no Sviesto Krymo šokoliadai. 1 A
Vertės iki 40c.......... ................................................ ■'^VSVarui

Žiūrėkite! Ką 35c Nupirks!!
IMPORTUOTI MUZIKALIAI INSTRUMENTAI. Verti iki $1.00. Kan
klės, fleitos, ziliofonai ir daug kitų pasirinkimų OEa
Kalėdų Dovanoms. Outlet kaina .................................. ......

______________________ ___ ___ ___________________ "T—----------- - 
TIK ĮSIVAIZDUOKITE! Sekamos reikmenės bus parduotos šiomis ste
bėtinomis bargenų kainomis, kurių negalite gauti niekur kitur. 
NAMŲ ŠLIPERIAI, jų tarpe Indian Moccasins. Tėvui, 
Motinai, Seserei ir Broliui. Tik už _______  y-
MOTERIŠKOS sveterių bliuzos ir Mezginiai Tavoraį sU- Q O 
daro dailias Kalėdų Dovanas. Tik už ...J............i
TOT’S DRESĖS. Vilnonės, Jersey ir Naujovinės. tik "“y IJ 
UŽ ................. ....... . ............................................ *.....................   •’m.I.U...'

. ■

t

Užsitarnautas popu 
liariškumas

Popuiariškumas ar tai asmenų, ar 
išdirbinių nėra atsitiktinas. Užpaka
ly kiekvieno pasisekimo yra ir prie
žastis. Pavyzdžiui paimkime ir Lucky 
(Strike cigaretus. štai visur žinomas 
išdirbinys. Kodėl šis , garsus cigare- 
tas taip tarpe lepių rūkytojų per vi
sas Jungtines, Valstijas ir net visą 
pasauli pareikalaujamas?

šis Luckies pamėgimas yra pa
sėkomis kantraus ir nepaliaujančio 
truso iš Lucky Strike išdirbėję pu
ses, kad patiekus rūkytojams pačių 
geriausių cigaretę. Abu, gamta ir 
mokslas-prisideda prie Luckies iŠ- 
dirbimo.

Gamta patiekia saldų, prinokus}, 
išsendintą naminį, ir turkų tabaką, 
kuris suteikia malonumą ir surami
nimą Luckies rūkytojams, šis taba
kas, tai jūsų Lucky širdis. Bet ir 
gamtai patiekus tokį tabaką paty
rimas ir sumanumas reikalinga, kad 
tinkamai parinkus ir priruošus jū
sų mėgiamą cigaretą. Patyrę pirkė
jai išrenka puikiausi tabaką. Po to 
jis perleidžiama per ilgą sendinimo 
ir nokinimo procesą, kol jis tinka 
būti dedamas į Lucky Strike, kurį 
rūkytojai gerai pažįstą.

Bet Luckies išdirbėjų užsimojimas 
neužsibaigia vien davimu rūkytojams 
rinktiniausio turkų ir naminio taba
ko. Štai kur mokslas prisideda la
bai daug prie cigareto pagerinimo. 
Tai mokslui tenka garbė už spragi- 
nimo proceso įvedimą. Lucky Strike 
“spragintas”, dėl gerklės apsaugos, 
dėl geresnio skonio.

Kiekvienas žingsnis Lucky Strike 
išdirbime yra žingsniu prie vieno
dumo. Daugiau kaip šešiasdešimt pa
tikrinimo instrumentų naudojama, 
kad užtikrinus, jog kiekvienas Lucky 
yra toks pat, apvalus ir kietas ir 
pilnai prikimštas, be liuosų galų. 
Visa tai padeda išaiškinti, kodėl le
pius rūkytojas visuomet Luckies pa
tenkina.

' (Advertisement).

M Iii A
< • ' s -

31-ma ir South Halsted St.
<_________ ;__________________ >

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba, studijoj 

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

REAL ĖST ATE
Bizni* pamatuota* teiaingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Service
Biznio patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vnl. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF
CHICįGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Prisitašykite i muiq »pulk, 

TEL. LAFAYETTB 1083 

2608 West 47th St.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I 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 gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma 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 budu. 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 i Chi
cagos Lietuviu Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago. T1L

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris.
2543 W. 69th St.

REIĘALINGAS kriaušius, patyręs 
prie vyriškų ir moteriškų drapanų, 
Cleaning krautuvėj. Darbas ant vi
sados geram žmogui. Ateikite pas 
M. Markus, 5436 Montrose Avė., 2 
lubos.

Help Wanted—Femaie 
Darbininkių Reikia 

^W^l**^B*W*»«^**W«WWWRlrf^*rfWW***«*******W**^**l**l****b **

REIKALINGA švari jauna mote
riškė kaip padėjėja motinai. Pasi
likti naktimis. Nei skalbti, nei vir
ti nereikia. Tel. Spaulding 2739.

Trečiadienį susirin
kimas Northsidėje 

ALTASS reikalu

3222-24-26 South 
' Halsted Street

/. Kaledinskas, J. Rotnanas, 
V ėda Jai.

Krautuvė atdara kas vakarą.
----------------------------------------------------- ----- .....

'■ •' && 1H .I

Masinis susirinkimas * šaukia
mas Moming Star Klubo sve
tainėje, 7:30 vakare 
NORTHSIDE.—Northsidiečiai 

šaukia masinį susirinkimą tre
čiadienį vakarę antro lietuvių 
tranzatlantinio skridimo ir 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan
tinio Skridimo Sąjungos, kuri 
skridimą rengia, reikalu.

Susirinkimas įvyks Morning
Star klubo svetainėje, 1658 N. 
Damen avenue, 7:30 vai. vaka
re. Vįsi northsidiečiai lietuviai 
prašomi j susirinkimą afislan- 
kyti. Įžanga nebus imama.

d.^

Specialiai Už Dolerį!
Puikios Kalėdines ‘Dovanos 

SVETERIAI Vyrams ir Vaikams. VILNONIAI IR DALI
NAI VILNONIAI, švarkų ir užsimaunamų madų. Vienus ir 
kelių spalvų. Tikra dovana. Tik už ............
MERGINŲ DRESĖS. Megztinės ir kitokios. Brangios Ver
tės. Mieros 14-20. Atsilankykite anksti. Pasirinkite patin- 
MOTERIMS ’ čEVERYKAi7‘*Suedes,' Patente,' Kids. Visokio 
didumo. PIRKITE ANKSTI............... -................... ............ .......
TOT’S KAUTAI Vaikams ir Mergaitėms, šiltu pamušalu. 
Mieros 2-6. TAI YRA TIKRAS BiARGENAS......... ...................
CHINCHILLA SPORTO KAUTAI MERGINOMS. Ilgio iki 
juosmens, šiltu pamušalu. Mieros 11-16. IDEALI DOVANA 
MOKYKLŲ MERGAITĖMS.
Daug šių Reikmenių Bus Supakuota į Ąžiulines Dėžes ir 
Sudarys Puikias Dovanas.

(Atsiveskite vaikus į žaislų Departamentą-— 
Didelės Sutaupos)

NUPILKITE MITINAI KAUTĄ KALĖDOMS. YRA IR 
MIERŲ. GERIAUSIOS VERTĖS ~ ‘ '
Chicagoj.

pamatysite ekrane 
“Bureau of Missing 

Persona”
su 

BETTY DAVIS—-LEWIS STONE 
GRUODŽIO 19 ir 20 d.

“Night Flight”
SU 

IBARRYMORE, HELEN HAYES 
taipgi komedija 

GRUODŽIO 21 d«
Garsus Romansas

“In Penthouse”
su

ĘAX!TER, MYRNA LOY 
GRUODŽIO 22 ir 23 

Pentd. ir šešt. ir Sceniški Veikalai

R AMO VA
■ Itheatre^
35th ir So. Halsted Street

V ------------------------- ----------'
Rodomi labai idomus paveikslai

“The Way To Love” 
GRUODŽIO 18 ir 19 su

MAŲRICE CHEVALIER

“Broadway To 
Hollywood”

SU I

ALICE BRADY, 4ACKIE COOPER 
GRUODŽIO 20 ir 21 d.

“MICKEY’S^reNT SHOW”

DIDELIŲ

REIKALINGA moteris ar mergina 
pridaboti vaikus. 5252 S. Morgan St. 
Boulevard 6733.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI alinė prie gaivaus 
vieškelio; užpakaly fornišiuoti kam
bariai gyvenimui.

7013 So. Western Avė.

PARDAVIMUI Lunch Room ir 
Hamburger vieta, įrengta 4 metai. 
Maisto reikmenis, fikčeriai, indai, 
etc. 8 gyvenamieji kambariai užpaka
ly. Renda $25.00. $150.00, arba ge
riausias pasiūlymas paims vietą. Rei
kia parduoti tuojau. Priežastis — 
apleidžia miestą. 8539 W. 63rd St.

$4.99 59.88

.511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets u 

MARSHFIELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT #URŲ< 
, Atdara^yAkąrąU Jki Kąl§dų--nuo 8 A. M

't-7$.

. lkU8180 P. M. 
Įiiiill BlUiiiUit nniiiįiiii tMMl
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YomTftS 
Nlght and Morning to keep 
thetn Clean, < lear and Heakhy

ot “F'Ž'C ' <»ok

“Saturdays Millions 
su 

YOUNG, LEILA HYAMS
GRUODŽIO 22 ir 23 d. 

taipgi komedija 
“Leave it to Dad”

Atsilankiusios šeimininkes gaus 
puikia Kalėdų dovaną “O-So-Ezy” 

Mapą, Kena ir Rankeną 
Gruodžio 28 d. tiktai

Ar esi Altass nariu?

PARSIDUODA Beer Tavern; biz
nis išdirbtas per daug metų; arba 
pusininkas pageidaujamas.

2024 Canalport Avė.
...................................................................................................................................................................... ■■II II

Real Estate For Sale
Namhi-žemė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurie turite klapatug su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Ovners 
Protectivh Ass„ 115 S. bearbom St. 
Roota 4fcl< Chicago; I1K
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