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Vėl Pradeda Mažėti Dar-
bininkų Samda

Samda pereitą mėnesį sumažėjusi 3.5 nuoš 
Sumažėjusius ir algos. Betgi padėtis 

geresnė, negu buvo metai atgal
WASHINGTON, gr. 19. — 

Darbo sekretorė Frances Per- 
kins paskelbė, kad samda dirb
tuvėse nuo spalio 15 d. iki lap- 
kriičo 15 d. sumažėjo 3.5 nitoš. 
Tai yra pirmas samdos suma
žėjimas nuo kovo mėn. Bet tai 
esąs daugiausia sezoninis sam
dos sumažėjimas.

Tuo pačiu laiku išmokamųjų 
algų suma sumažėjo 6.2 nuoš.

Betgi lapkr. mėn. samda yra 
20.2 nt.’oš. didesnė, negu buvo 
metai atgal ir 29.6 didesnė, ne-

Illinois HOLC mana 
žėriu paskirtas H.

G. Zander, Jr.
Jis yra real estatininkas ir bu

vęs prezidentas Chicago Real 
Estate Board

CHICAGO.—Illinois valdiškos 
įstaigos teikimui paskolų ant 
namų—HOLC (Home Qwners 
Loan Corp.) manąžeriu, vieton 
pašalintojo Donne ,tapo pąskir- 
tas stambus Chicagos real es
tatininkas Henry G. Zander, Jr., 
tūry s real estate ofisų 110 So. 
Dearborn St. ir 
ninkas Chicago 
Board. Jo tėvas 
vęs prezidentas

Assn. 
prezi- 
Fede-

buvęs pirmi- 
Real Estate 

taipgi yra bu- 
Chicago Beal

Estate Board, National 
of Beal Estate Boards ir 
(lentas Chicagos skyriaus 
ral Home Loan Bank.

Jis pradės eiti savo naujas 
pareigas už savaitės laiko.

Tuo tarpu ir toliau bus tę
siami tyrinėjimai buvusiųjų vir
šininkų veikimo. Tyrinėti kvie
čiami teisingumo departamento 
žvalgybos agentai ir pašto de
partamentas. Ypač bus ieško
ma tų žmonių, kurie už komisą 
siidėsi išgauti iš 
skolų.

Tyrimai HOLC 
ne tik Chicagoje, 
šalyje.

valdžios pa-

veikimo eis 
bet ir visoje

Gal kils Chicagoje 
pieno karas

gu buvo kovo mėn.
Sekretorė sako, kad samdos 

sumažėjimas spalio-lapkr. mėn. 
pasireikšdavo kasmet nuo 1923 
metų.

Bet niekuriose pramonės bu
vo ir padidėjimas samdos, ypač 
anglių kasyklose, buvo priim
ta 27,000 naujų darbininku. 
Kaip paprastai, padidėjo sam
da ir sankrovose, kur gavo dar
bo apie 26,5000 naujų darbi
ninkų. Padidėjo samda ir prie 
viešųjų darbų.

Pasikorė 9 m. vaikas
BILLINGS, Mont., gr. 19. — 

Kadangi Raymond Goodman, 9 
metų, turėjo pasilikti mokyk
loje po pamokų už kalbėjimųsi 
laike pamokų su kitais vaikais, 
jis sugryžęs namo, pasiėmė vir
vę ir nuėjęs į tėvo kalvę pasi
korė.

Francija padarysian 
ti nusileidimų nu

siginklavime

susi

bus 
nuo-

PARYŽIUS, gr. 19. — Fran
cija planuoja ateinančią savai
tę padaryti nusileidimų Vokie
tijai ir Italijai nusiginklavimo 
klausime, kad pašalinus užsi
kirtimą nusiginklavimo derybo
se, kuris kelia tokį didelį 
rupinimų visoje Europej.

Nusileidimas Vokietijai 
padarytas tik po to, kai
difgniai bus ištirta, kad Fran- 
cijos armija gali atlaikyti, viso
kius puolimus.

Nusileidimas Italijai bus pa
darytas tam, kad užbaigti ilgų 
ginčų apie palyginamąjį stipru
mą Francijos ir Italijos karo 
laivynų, nes Francija ikišiol at
sisakydavo pripažinti Italijai ka
ro laivyno lygybę.

N. Y. restoranų pa 
tarnautojai grūmo

ja streiku

CHICAGO.—Valdžia nustatė 
pieno kainų Chicagoje 11c itž 
kvortą. Bet ji neįstengė tai 
pravesti, kadangi nepriklauso
mieji pienininkai atsisakė val
džios patvarkymo klausyti ir 
pieną pardavinėja daug pigiau. 
Tas t Ai p atsiliepia į stambiųjų 
kompanijų biznį, kad ir jos ruo
šiasi atmesti pieno kodeksą ir 
pradėti pieno karų. Tad galima 
tikėtis, kad pieno kaina netoli
moj ateity Chicagoj labai at
pigs.

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

Veikiausia lietus ar sniegas, 
nedidelė permaina temperatū
roje.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:- 
21.
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PRADeJO DIDELIUS VIEŠŲJŲ darbų PROJEKTUS

o

Nušovė savo draugo 
žmonų ir pats 

nusišovė
CHICAGO— Wilfred Belan

ger, 52 m. senbernis, 2946 W. 
39 PI. ir Hard iš Lyons, buvo 
dideli draugai. Hard buvo ve
dęs ir turėjo jaunų žmonų Ire- 
ne, 28 m. Visi rys tankiai iš
važiuodavo girtauti ir aplanky
davo daugelį alinių.

Išvažiavo girtauti ir užvakar, 
bet Hart greitai,pasigėrė ir H? 
ko parvežtas riaifio. "Pasiliko gir
tauti tik Belanger ir Hart žmo
na. Girtavo jie Camp Grill 
alinėj, Lyons. Begirtaujant Be
langer ėmė meilintis prie savo 
drau"go žmonos ir kalbinti jų 
pamesti savo vyrą. Ji atsisakė 
ir tarp jų prasidėjo barnis, ku
rio pasėkoje 
šūviais 
Palikęs jų negyvą alinėj, 
skubiai parvažiavo automobiliu 
namo ir užsidaręs garažiuje ban
dė nusitroškinti automobilio du 
jomis. Bet bijodamasis, kad 
policija gali atvykti pirmiau, 
negu" jis spės nutrokšti, jis dar 
paleido šūvį į galvą. Atvyku
si Brighton Park policija rado 
jį jau nebegyvą.

Belanger trimis 
nušovė Hart žmoną, 

j i3

Lindberghai sugryžo 
namo

Du dideli viešųjų darbų projektai jau pradėti 
dirbti. Viršuj stiprinamas tiltas prisirengi
mui pradėti darbą prie didelio Tennessee upės 
klonio išvystymo projekto, šone — jau pra
dėtas kasti Wheeler Dam tvenkinys, kuris 
sudarys 100 ketvirtainių mylių ežerų.

12 žuvo kasykloj
JOHANNESBURG, Pietų Af

rikoj, gr. 19.—Du europiečiai 
ir 10 negrų mainerių liko už
mušta, kai nugriuvo platforma 
ir visi jie nukrito į gilią ka
syklą.

Chicagos apielinkėj 
15,000 žmonių buvo 
nuteista kalėjiman

Aldermanas Bauler 
pašovė ir sunkiai 
sužeidė policistą Pasirašyta lietuvių 

latvių prekybos 
sutartisCHICAGO.—Aldermanas Ma- 

thias J. (“Paddy”) Bauler iš 
43-čio wardo pašovė ir gal mir
tinai sužeidė policistą John J. 
Aheam aldermano karčiamoje 
343 W. North Avė., 4 vai. va
kar ryte. Taipgi kartu tapo 
sužeistas ir gal mirtinai per
šautas šerifo padėjėjas ir jo 
sekretorius Frank Wright, ku
ris ėjo gatve kartu su šerifu 
Meyering. Jį peršovė policis 
tas.

Liudijimai apie tą persišau- 
dymą labai prieštarauja. Vaka- s^s—latvių delegacijos pirmi-

Sutartyje yra kaikurių ligšiol 
nepraktikuotų naujumų

KAUNAS. XI. 30. Elta. — 
vakar Užsienių reikalų minis
terijoje 10 vai. vakare buvo 
parafuota nauja Lietuvos Lat
vijos prekybos sutartis.

Iš Lietuvos pusės pasirašė 
lietuvių delegacijos pirmininkas 
J. Dobkevičius, o iš latvių pu-

--------......... ......

Dar 10 Vokietijos ko 
munistų bus nukirs 

tos galvos
« BERLYNAS, giS-^lO. — Vo
kietijos augščiausias teismas pa
tvirtino Dessau teismo nuo
sprendį nukirsti galvas dešim 
čiai komunistų. Tai yra nacių 
Kalėdinė dovana Vokietijos 
žmonėms.

Energiškas -teroristas ir na
cių vadas Goering, kaipo Prūsi
jos prezidentas išleido dekre
tų, kuriuo save paskyrė vyriau
siu" Berlyno miesto prižiūrėtoju. 
Jis be to yra Prūsijos vidau? 
reikalų ministeris, galva Prū
sijos policijos ir taipjau galva 
slaptosios politinės policijos. 
Kartu jis valdo ir keturias na- 
cionales ministerijas. Kaip visi 
silpnapročiai, jis yra didelis 
mėgėjas unformų ir turi pasi
gaminęs uniformą kiekvienai 
progai.

CHICAGO.—Laike 14 metų 
prohibicijos už prohibicijos į- 
statymų peržengimų šiaurinia
me Illinois—Chicagos apielinkėj 
—buvo nuteista kalėjiman 15,- 
000 žmonių. Bendra jų baus
mė siekė 1,500 metų kalėjimo. 
Tuo pačiu laiku1 pabaudomis bu
vo sumokėta $2,000,000.

Tai tik federaliniame teisme, 
neskaitant nuteistųjų valstijos 
teismuose.

Per tų laiką buvo uždaryta 
6,000 sankrovų ir namų delei 
ko pasidarė $5,000,000 nuosto
lių nuomomis.

Didžiausias teismų veikimas 
buvo 1929 m.

Tibeto vyriausias 
kunigas Dalai La

ma pasimirė

re Plaza teatre aldermanas bu
vo surengęs Kalėdų labdarybės 
partiją. Joj buvo ir meras Kel
ly. Po partijos visi politikie
riai, išėmus merą, susirinko 
Bauler karčiame j.

Policistas Aheam su kitu po- 
licistu ir pastarojo mergina, 
Ahearn pussesere, aplankę ke
letą karčiamų, nutarė užsukti 
ir aldermano Bauler karčiamon. 
Kadangi laikas btfvo vėlus ii 
karčiama buvo pilna politikie
rių, tai Bauler policistų neįsi 
leido. Kilo ginčas ir peštynės. 
Kas paleido pirmą šūvį, tebėra 
neišaiškinta. Bauler sako, kad 
pirmą šūvį paleido policistas, o 
policisto draugai sako, kad tų 
padaržė aldermanas ir Ahearn 
tik ginėsi. Tuo tarpu pro šalį 
ėjo šerifas su savo sekretorių 
iš kito policisto šermnų ir, esą, 
netyčia pakliuvę į persišaudy- 
mą ,ku"riarne WrighrTiko gal 
mirtinsft sužeistas.

Mėras Kelly paklaustas, 
jis atims karčiamos laisnį 
dermanui Bauler, kaip jis 
ro su kitomis karkiamomis, 
būna persišaudymų, atsakė, kad 
tai policijos dalykas ir jis į tą 
reikalų nesimaišysiųs.

Kitas policistas, Hayes, kuris 
buvo kartu su Ahearn, bet per
sišaldyme nedalyvavo, irgi Ii 
ko suspenduotas.
Aldermanas Bauler areštuotas

ar 
ai 

da- 
kur

NEW YORK, gr. 19. —Res
toranų ir hotelių darbininkų 
unija, kuri turi 30,000 narių, 
nutarė paskelbti streikų, jei 
prezidentas Rooseveltas pasira
šys paduotą jam patvirtinti res
toranų kodeksą.

Darbininkai ypač priešinasi 
nustatytai 28c į vai. algai vi
siems darbininkams, išėmus pa 
tarnautojus. Patarnautojai taip
gi priešinasi jiems nustatytai 
14c į vai. algai ir kad “tipsai” 
yra priskaitomi prie algos. Taip
gi priešinimusi ir 54 vai. darbo 
savaitei.

NEW YORK, gr. 19. —Lakū
nai Charles A. Lindbergh ir jo 
žmona, aplankę 4 kontinentus 
ir daugiau kaip 30 valstybių 
ir padarę ore apie 30,000 my
lių, šiandie sugryžo namo pra
leisti šventes su* savo kūdikiu 
Jon, kurio jie nematė jau virš 
5 mėn. laiko.

Jie nusileido prie Long Island 
iškišulio, beveik lygiai toj pa
čioj vietoj, iš kurios jie pra
dėjo* kelionę. Kaip Miami, Fla., 
taip ir čia juos pasitiko foto
grafų lėktuvai, kurių kad iš
vengti ir nesiduoti nufotogra
fuoti, jie visaip manevravo ore 
ir galbūt fotografų išsigelbėjo.

Jie titojaus išvyko automobi
liu į savo namus.

[talija nukapojo al
gas nevedusiems val
džios darbininkams

RY|MAS, gr? 18—Algos visų 
nevedusių jų, kurie dirba val
džios įstaigose, bus nuo sausio 
1 d. sumažintos 8 nuoš.

Negalima bus sužinoti, artas 
nukapojimas palies ir nevedu
sias merginas.

1  ____________ —' ,

Del fotografijos Sin
clair Lewis išėjo 

iš bankieto

NEW YORK, gr. 19. Lakū
nas George R. Pond, kuris kar
tu su Sabelli, lėktuvu Leonar
do da Vinci ruošėsi skristi iš 
New Yorko į Rymų, nežinia kur 
prapuolė ir yra policijos ieško
mas. jų lėktuvas buvo priruoš
tas kelionei ir jie ruošėsi iš
skristi pereitų šeštadienį.. Tą 
dienų Pond ir prapuolė.

fį. Z ■

TUSCON, Ariz.; #r. 19;
Iždo sekretorius Woodin dėl 
gerklės ligos atsigulė sanatori- 
jon ir mano joje išbūti ilgesnį 
laiką.

» .------------ i.

CHICAGO— Illinois Central 
geležinkelis gavo $15,000,000 
paskolų iš Rekonstrukcijoj Fi
nansų Korp. $10,000,000 eis
atmokejimui pirmęsnių bonų. Įvo užsibaigęs

NEW YORK, gr. 19. —World 
Peace Way draugija surengė 
bankietą pagerbimui atminties 
dinamito išradėjo ir didžiojo 
taikos šalininko Nobelio, į kurį 
pakvietė ir visus amerikiečius, 
kurie yra gavę Nobelio dova
nas. Tarp'jų buvo ir'garsus 
rašytojas Sinclair Lewis, Atė
jo ir fotografai, kad visus da
lyviui nufotografuoti. Tas' ra
šytojų Sinclair Lewis taip su
erzino, kad “jis užpykęs išėjo iš 
bankieto ir sugryžo tik datt# 
vėliau, kada fotografavimas bu- ...... , 

k’

LHASA, Tibete, gr. 19. — 
Dalai Lama, augščiausias Tite- 
to religinis valdonas, kuris taip
jau buvo garbinamas ir visų 
Azijos buddistų, pasimirė šian- 
di, sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Jis valdė ir apie pusę miliono 
buddistų kunigų.

Jo gyvenimas buvo pilnas 
prietikių. Jis patapo Dalai La
ma' dar jaunas. Lhasa gi bu
vo neprieinamas miestas, į ku
rį negalėjo įeiti jokis svetim
šalis. Tčiaus 1904 m. į jį įsi
veržė anglai ir Dalai Lama pa
bėgo. Jis su savo mokytoju 
klaidžiojo Mongolijoj ir į Lha- 
sų sugryžo tik 1909 m;, bet tik 
5 savaitėms. Tada Lhasą puo
lė chiniečiai ir Dalai Lama pa 
sislėpė Indijoj. Sukilę tibetie
čiai 1912 m. chiniečius išvijo 
ir Lama, triumfališkai sugryžo 
į šventąjį miestą.

Jo valdžia buvo tiek didelė, 
kad kai anglai ruošėsi skristi 
per Everestą, augščiausį kalną 
pasaulį, jie turėjo gauti Dalai 
Lamos leidimą.

Tibetas yra labai atsili'nkęs, nes 
jis yra labai sunkiai prieina
mas.

CLEVELĄND, O., gr. 19. - 
B. T. Young, universiteto stu
dentas, nušovė viduramžį žmo
gų, kuris bandė išvilkti iš Young 
draugę, su ktfrįa abu automo
bily sėdėjo Peper Pike mies- 

yra giminaitis 
Stephen M.

•O • ’ -V-v’
......“ > r
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tolyje, Young 
kongresmaho 
Young.

Z

Aldermanas Bauler liko areš
tuotas ir formaliai apkaltintas 
už pasikėsinimų ant policisto 
gyvasties. Vėliau jis tapo pa- 
liuosuotas užstačius $5,000 kau
cijų.

Policijos viršininkas Allman 
įsakė aldermano karčiamą už
daryti. Jis taipgi rekonmenda- 
vo merui atimti Bauleriui kar- 
čiamos laisnį, kų mėras ir pa
darė.

inkas Sėja.

Bendra sutarties dalis pasiliko 
tokia pat, kokia ir buvo

Didžiausio palankumo princi-' 
pas taikomas ir toliau. Tačiau, 
atsižvelgiant į ekonominę kon
junktūrą ir prekybines sąlygas, 
kurios nuolat keičiasi, sutartis 
sudaryta vieniems metams.

Sudaryti prekių sąrašai, ku
riuose susitariančios pusės sa- 
vitarpyje teikia muitų ir kon- 
tigentų privilegijų.
Sąrašuose yra ir viena nauje

nybė:
kai kurioms prekėms, kaip ka
liošams, kokoso riebalams ir 
t.t., konsoliduoti abiem šalim 
bendri muitai. Tai padaryta 
su tikslu abiejose valstybėse 
egzistuojančioms pramonės ša
koms suteikti vienodas konku- 
reclftes sąlygas. Prisitaikant 
prte-abiejuose* kraštuose esan- - 
Čių režimų, sąrašuose numaty
ta prekių, kurioms suteikiami 
kontigentai. šitaip kontigen-, 
tuojama: zuperis, cementas, po
pierius, odų klijai, odos, ąžuo
linis parkietas ir fryzai, linų 
sėmenys.

Bendrai imant, sudarant pri
vilegijuotų prekių sąrašus, atsi
žvelgta į prekybos balanso pu
siausvyrą: viena šalis suteikia 
kitai tiek privilegijų, kad 
išlaikytas ^metinis prekių 
vartos

Prie 
nauja
sisiekimo. IkŲ šiolei tokios su 
tarties nebuvo todėl ir prekių 
judėjimo pasienio zonoje nebu 

Sutartimi nustatyta pre
kių apyvarta pasienio zonoje po 
15 kilom. į kiekvieną pusę. Tos 
zonos gyventojai turės teisę be 
muito persinešti į vieną ir ki
tą pusę įvairių prekių, kurios 
išvardytos atitinkamame sąra
še. Iš viso tokių prekių nu
matyta apie 100. Kiekvienas 
gyventojas turės teisę kartą į 
savaitę pereiti sieną ir persi 
nešti sąraše išvardytų prekių 
ne už didesnę, kaip 100 litų, 
sumą.

Prekių apmokėjimas liko 
taip sureguliuotas, kaip kad bu 
vo 1932 metais.

Prekybai prekėmis, kurios 
nėra išvardytos privilegijuotų 
prekių sąrašuose, bus taiko- 

|mas didžiausio palankumo prin
cipas. 

>.... ..  '■ 1,1

balansas.
sutarties sudaryta 
sutartis dėl pasienio su

vo.

' PARYČIUS, gr. 10. —Finan
sų ministeris Bonnett paskel
bė, kad Francija ir toliau pa
siliks prie aukso pagrindo pini
gams.

HUNTSVILLE, Tex., gr. 19. 
—Elektros kėdėj valstijos ka
lėjime liko nužudytas negras 
Tom Cook už užpuolimų du me
tai atgal baltos moteries. Iki 
pat mirties jis gynėsi esųs ne
kaltas.

KALĖDŲ DOVANA!
Daugelis galvoja, kokių dovanų nupirkti savo gi
minėms bei draugams.

' Suteikite jiems šaunių dovanų, užrašydami “NAU
JIENAS”. :

Jeigu dabar užrašysite “NAUJIENAS” metams, tai 
jos bus siuntinėjamos per penkioliką mėnesių.

NAUJIENOS
TeL Canal 85001739 SO. HALSTED ST

-r
idiWfc...

visai

butų 
apy-



Trečiadienis, 1933

Grand Rapids, Mich

narių į susi

nelaime,

Laiškas Redakcijai

įsigykite pakol dar turime

PARAŠYTAS KNYGASRockford, III
SLA 77 kuopos susirinkimas

50c

CHAPTER FORTY-NINE

MAUJDEHOS
Times

this
Vienos dienos įspūdžiai

ie flowered

Llltle Women n hnothei*

guestg of 
take you 
seats my-

soreen and 
Tommy!

vilgo 
sene 
lopai

ant dakt.-kvot.
28 bal. ir Dr 
bal. Kiti kan- 
po kelis bal-

There vvas little, sleen for-Mom 
that night, just catnaps jąąd doąes.

She knew, sure 
was going to

Elektros žibu- 
mirga. Automobiliai 

; policijos švilpusi 
net per kįį-

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

kas randasi po jo kojo 
- lai sprendžia sau kiek 
, Liūdna išvaizda

šlapia. Lietus 
sprandų, šitas 
sušlapęs ir jo

Ar mes negalime prašyti jū
sų Skaitytoj ų, kurie rado tuos 
F.L.I.S. straipsnius naudingais 
mums parašyti ir pasakyti tai? 
Ar tie straipsniai turi vertes 
Tamstai? Kokiu4 budu? Kokių 
patarimų galite duoti kašlink 
įaujų subjektų? Jeigu Tam 

stos skaitytojai atsakytų vieną 
arba visus tuos klausinius lais7 
ke, ar nors ant korteles ir pa
siųstų į Foreign Language In
formation Service arba tik 
F.L.I.S., 222 Fourtli Avenue, 
New York City, butų neišpa
sakytos pagelbos.

Kai kurie iš Tamstos skai
tytojų nežino, jog tie F.L.I.S. 
straipsniai yra tik viena dalis 
darbo Foreign Language Infor
mation Service. Kiekvieną me
nesį šimtai laiškų nuo svetim
taučių iš visos šalies dalių at
sakinėjama. Jie nori informa
cijų arba patarimų kaslink na
tūralizacijos, imigracijos ir ki-

Pild. Tarybą. Nominacijas lai
mėjo: ant prez. F. J. Bagočius 
si balsus, ant vice-prez. A. Mi
kalauskas '27 bal., ant sekreto
riaus Dr. Vinikas 37 bal., ant 
įžd. K. Gugis 34 bak, ant iždo 
glob, S. Mockus 33 bal.,, S. Ba- 
kanas 22 bal., 
Dr. Montvidas 
Stanislovaitis 11 
didatai gavo tik 
sus.

Iš 145 kuopos 
rinkimą atėjo tik 66 ir iš tų 
apie vienas trečdalis nebalsavo, 
nes dėlei pereito seimo įvykių 
nariuose yra nepasitenkinimas 
tuo, kad seimo delegatui ma
žiausiai gavusius balsų . rinki
muose išrinko į Pild. Tarybą, 
o daugiausiai gavusius balsų 
rinkimuose atmetė ir tuo pa
niekino visuotiną narių balsa
vimą. —Deltuvia.

Mom’s greatest movie thrill — Once her boy looked right at her from 
the screen while he vvas supposed to be kissing the 

glamourous Valeska Mourat!

Po šimts cibukų, sakau sa
vo geresnei pusei, einame į 
teatrą, nes jau nuilsome besi
malant gatvėje. Kitas dalykas, 
— man sugadino ūpą tie žiop- 
sotojai prie svaigalų krautuvės 
lango. Sutąrėn^ę eiti į teatrą, 
Radio City, } New Roxy, kur S ra įošjąinfl

baigiasi, o aš vos 
vieną kartą buvau teatre. Ypa
tingai po 20 mėnesių nedar
bo. Dabar gavau darbą ir tai

Nors šiais blogais laikais 
musų kuopa ir negali didelių 
parengimų surengti, bet vis <tik 
nors tarpusavyje šiokį tokį vei
kimą turi. Dabartiniu laiku, 
kuomet vakarai ilgi ir šalti, tai 
po kiekvieno susirinkimo įvyks
ta paskaitos, į kurias ateina ir 
pašalinių žmonių pasiklausyti. 
Pereitame susirinkime paskai
tą skaitė drg. W. Morris apie 
ekonominę sistemą, kokia ji 
dabar yra ir kokia turės būti 
socialistinėje tvarkoje. Paskai
ta labai žingeidi ir verta kiek
vienam darbininkui pasiklausy
ti. Kadangi paskaita praėjusia
me susirinkime nepasibaigė, tai 
drg. W. Morris skaitys ir atei
nantį susirinkimą, kuris įvyks 
sausio 3 d. 7:30 vai. vakaro 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų D-jos 
svetainėje.

Susirinkimai iš pirmadienio 
perkelti į trečiadienį. Geistina, 
kad kuo daugiausiai žmonių su
sirinktų tų paskaitų pasiklau-

see her making a show of herself 
and vvould havo gone somevvhere 
else; būt that was right vvhere 
George Kauffman took them to 
their reserved seats.

And there, on one side of her 
wds Pop and the other side of her 
was the Mayor; and just in front of 
her was Charlie Whitney, and with 
him was the Superintendent of 
Schools, R. K. Washburn.

And the Mayoi’ shook hands with 
hor and Pop, and so did Charlie 
Whitney, Įooking right into her 
eyes, he did, likę he had never done 
before; and Mom could see he hac 
the šame pretty blue eyes he did 
when he was a boy; and somehow 
Charlie looked so pleased you vvould 
have thought Tommy was his boy.

And everybody was cl^eering and 
Mom felt likę it was in a dream 
and she wished Tommy could be 
there, it was so wonderful, except 
that Cousin Emmy was štili stand- 
ing up, smiling to Mom, showing 
her teeth, and vvaving her skinny 
arms, štili weąrlng the flowered 
chiffbn. Even'then įom almost had 
to laugh at the Pop. took it, 
hardly a smile except way back in 
his eyes. He aure carried it off.

Then the ligflts went off’ and the 
pieture came on the screen and 
Mom heard Pop groan and rėach 
down for his feet. 
as anything, he

loosen his shoes; she prayed he 
vvouldn’t take them clear off be- 
cause his feet would be surė to be 
swclled—-and wouldn’t it be a nice 
howdy-do to end the eyening with

Gcrb. Redaktoriui.
Per tanisjos laikraštį mes 

norėtumėme prašyti skaityto
jų kooperacijos. Gal daug iš 
jų skaitė F. L. I. S. straipsnius 
jūsų laikraštyje atspausdintus. 
Kai kurie skaitytojai gal neži
no, jog F. L. I. S. straipsniai 
yra Foreign Language Infor
mation Service parašyti kaipo 
dalis jos darbo “perstatyti 
Ameriką imigrantui ir imi
grantą Amerikai’*.

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ........
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium _____
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .............................. ............ .
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ........................._..................
’ 120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi..............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ...   $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

kąsti. Kur eisime, • 
me viens kito? Na 
eiti į “Automatą“, 
porą nikelių į plyšį, gauname 
avižinių kruopų su geru pienu 
atskiestas. Pusryčiams, ant 
tuščios dūšios, kaip kad lietu
vis sako, yra gana gerai. Sre
biame sau.

štai žiūrime eina apie 75 
metų senelis ir neša vienoje 
rankoje puoduką šiltos kavos, 
gi ąntroje rankoje stiklą Šal
to vandens. Na, ir pusryčiai 
misliju sau. Kodėl f gi taip? Juk 
avižinės kruopos su geru pie
nu4 daug sočiau, negu skysta 
kava ir stiklas šalto vandens. 
Priegtam pora gerų kiaušinių

She vvould wake. up from these 
every time Pop moved in his sleep; 
even Pop seemed to be disturbed 
and he could sleep through an 
earthąuake if the house was falling 
down. Męm vvas more of a light 
sleeper and now her head was full 
of noise and ęhatter and pietures 
of this and that, on the screen and 
off, of things which happened dur- 
ing that wonderful evening.

Tommy was so grand and big 
and he certainly left the ręst of 
the movie actors in the shade for 
looks. It was f u n n y to šit and 
watch her own boy making love, 
particularly to that bold Valeska 
Mourat; and it vvas to Tommy’s 
credit that you could see he was 
just acting because he had to, and 
he vvasn’t really falling in love 
with her. Once he had looked right 
at Mom vvhile he was supposed to 
be kissing Valeska Mourat, just 
likę he was telling her . . . don’t 
pay any attention to this, Mom.

He certąinly shovved them in the 
footbaH”-a 11 h o u g h every time 
Mom thought of the football she 
shook her head, even in her sleep, 
and thanked God he was through 
with all that; and she was glad she 
had never seen him play the foot
ball because then she vvould have 
vvorried herself siek more than she 
had. It vvas a good pieture, Mom 
thought, and Jack Devere wąs vėry 
icomic būt there vvasn’t enough of 
Tommy in it. Būt everybody 
seemed'to.likę, it,‘ particularly Cou- 
ąin Emmy, who made Mom mad 
4yery time šhe stuck her hands out 
in front of her to clap and looked 
around at everybody to see if they 
could see her and her silly grin. 
Even Pop noticed her. and1 he 
vvasn’t one to pay attention to 
things likę that. ''

Cl'o HęGontintjfd)
Copyright. 19J2. by Krvicts Wallae* 

Dtotributed by ^og Fcainrra Syndicato, Ine.

Gruodžio 16 diena. Sezoninis 
laikas dar rudeninis, bet čia 
New Yorke gamtą žmogus tik 
. uomet pažįsta, ki.’omet jį t : 
gamta gerai pačiupinėja; aud
ra, vasarinis karštis arba žie
mos šaltis. Tad ir šiuo tarpu, 
nors dar baigiama rudeninis 
sezonas, bet, va/prie visų žmo
gus gyvenimo sunkinybių ir 
garnį?, lyg kokia beširdė, di
deliu šalčiu žmones pakankino. 
Pricgtam dar ir sniegu gat
ves ir namų stogus storokai 
išklojo. Dčliai to, suprantama, 
bedarbio žmogaus skurdas dar 
labiau pradėjo jį kankinti. Bet 
šiandien čion jau lietus, — li- 
ja ir smarkiai sniegus ir gat
vėse ledus tarpina. Gyvenant 
arti West 72 Street ir garsio
sios Broadway po penkių die
nų savaitės darbo, šiandien 
ypatingai dirbtuvių darbininkai 
šeštadieniais nedirba. Tad ir 
aš einu lošti žiopsotojaus ro
lę. Kad pastiprinti jėgas ir pa
tenkinti jausmus, einame (kar
tu4 ir mano geresne pusė) už- 

- klausia- 
nutarėme 

Įkišus po

Other people were going in vvhen 
they got to the Bijou and every
body wanted to stop and talk to 
them būt Pop just kept going on 
likę an Indian. Mom had given him 
a dollar before they left the house 
and he walked right up to the tvin
do w and laid it down likę 4wf was 
going to the opera house Nevv 
York. Būt George Kauffmfcn was 
there and he smiled and ,ąaid to 
Pop:

“Your money is no good here to- 
night, Mr, Randolph.”

Mom saw that eye go down and 
she was deathly afraid Pop was 
going to bawl George Kauffman 
out right there because there was 
no telling what he vvould say or 
do vvhen he was likę 
George said:

“Tommy’s folks are 
the house tonight—1*11 
down to your reserved 
self.” And here George had a dress 
suit on.

Pop smiled, just a bit, būt he 
didn’t even say thank you and Mom 
had to go so fast to keep up with 
him that she hardly got a look at 
the pietures of Tommy outside.

Inside they were going down the 
aisle follovving George Kauffman. 
The lights were štili on and the 
place was almost filled up and 
vvhen everybody saw them coming 
they startęd to clap. It was all 
Mom could do to keep from crying 
right out loud; būt Pop just took 
her arm and squeezed it tight and 
he vvas so grand that Mom felt likę 
a great lady herself and they went 
down the aisle as though nothing 
had happened. Mom had never been 
so proud of Pop. She thought Cool- 
idge himself coul^n’t have done it 
better.

Then Mom got mad. There was 
Cousin Emmy standing up, vvaving 
her skinny arms for Mom to come 
vvhere she vvas, letting everybody 
know that she vvas one of the fam-

In the darkness, vvhere nobody 
could seo, she vvas crying.

Then she had to laiigb again; for 
Pop vvas nudging her.

He vvas vvinking at h^r, the devil.
Just likę vvhen they. were tnar- 

ried, vvhile he vvas putffyig the ring 
on her finger.

The program opened up with a 
“Mickey Mouse” and Mom smiled; 
because the mouse gbtithe best of 
the cat, and Butcher Brovvn vvould 
be sui'e to say tomorrovv that he 
vvouldn’t have done that to Albert. 
Then there vvas a nevvsreel and a 
lot of advertisements and Pop got 
fidgety vvaiting through it all and 
started to look up vvhere thę man 
vvas shovving the: pietures. Pop had 
a mad look dn' him and Mom had 
to nudge him to mąke him turn 
around and be patient—although 
she could hardly wait, herself; būt 
Pop might even say something out 
loiud vvhich would have spoiled 
everything sincę George Kauffman 
had been so riicp aboūt hąving the 
Mayor and. R, K. Wąsbburn and 
Charlie VVhttney in reserved seats, 
too. Just for a. min.ute Mom 
thought 4t vvas too bad the. old. 
grąndmother vvasn’t tKere, too, 
right dovvn fijbnti vvhere she. pould 
see what kind; of; people ‘ 
gins vvere now. ’ A

Then, vvithout any no'

dės, argi nelinksma, kad norei 
kia tiesti ranką ir maldauti 
geraširdžio aukos.

Teatro vieta graži. Radio 
City, suprantama, yra vienas 
geidausiu teatrų pasaulyje. Sė
dynės minkštos. Visur gražiau
si išpuošimai džiugina žmo
gau^ jausmus. Malonu, kad 
žmogus sugebi taip viską pri
taikinti prie savo jausmų ir 
patenkinti savo troškimus me
nu, kuri gaivina nuvargintą 
sielą daugelio iš musų. Bet vėl 
prisiminus apie anuos, kurio 
grūdasi prie krautuvės lango, 
kad patenkinti savo jausmus 
bežiūrint į bonką svaigalų, kaip 
gi čia galima suprasti bei pa
žinti tikrąjį civilizuotą žmogu
li- kur jis randasi?

Rodant “Liltle Women” ne 
vienai moteriai nuriedėjo gai
lioji ašara per veidą. Labai 
daug girdėjosi nosių šnypsly- 
mas, Kodėl kadą žmogus gai
lestingai verkia, tai verkia kar
tu ir nosis? Bet kaip ten ne
būtų, moteris turi jautresnę 
širdį, negu’ vyras. Jų ašarų šal
tinis yra daug pilnesnis, giles
nis ir gyvesnis. Pastebėjau šį 
kartą, kad moteris yra ne tik' 
geresnė vyro pusė, bet ji yra 
daug geresnė žmogaus pusė. 
Vyras yra tik prastesnė žmo
gaus pusė. Ar vyrai su tuo 
sutiks 
las. Bet aš taikausi prie mo- me

KAINA
$72.50

Jūsų Seną Radio Priimam į Mainus
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

Pasimirė seras šio miesto
* gyventojas

Gruodžio 8 d., 9 valandą va
karo, visai nesirgęs pasimirė 
Motiejus Gilis, 68 metų am
žiaus. Velionis visą savo gy
venimą buvo didelis darbinin
kų rėmėjas. Prieš karą pri
klausė prie LSS. 51 ku’opos 
ir ilgą laiką išbuvo tos kuopos 
iždininku. Priklausė ir prie 
SLA. 60 kuopos, bet po karo, 
kuomet atsirado bolševikai ir 
paskelbė, kad išskiriant Komu
nistų Partiją, visos kitos yra 
geltonųjų kapitalistų partijos, 
tai ir Galis pametė ne tik LSS., 
bet ir SLA., o jau kitur pri
sirašyti buvo persenas. Neteko 
sužinoti, ar jis ki.’r dar pri
klausė, ar ne. Tebūna lengva 
jam šios šalies žemelė.

S. Naudžius.

su apdžiovintu duonai — tai 
daugelio geri pusryčiai. Bet ar 
visi tą galime valgyti?’ Mat, 
čia nikelis lošia didelę rolę. 
Maisto čia yra perpilnai, bet 
kad jį gauti, tai reikia stum
ti nikelį, o kartais ir kelis į 
plyšį, — ir tik tuomet pagei
daujamą maistą gauni.

Minimas senelis turėjo vos 
vieną nikelį. Už jį jis gav'o puo
duką kavos, o stiklą šalto van
dens gavo dykai. Va, tai ir pus
ryčiai. \ 

Lauke 
kiekvieno 
lis gana 
parodo jo neužvydėtiną likimą 
Jo batai kiauri jau ir iš vir
šaus; 
mis, - 
vienas 
geresnė pusė susijaudino 
vo beieškanti nikelio dėl 
aimingo senuko. Bet

<Fhat/ My Boy!
-JL- bu FRANCIS WALLACE 

J AUTHOR. OF «HUDDLE"

senyva moteris ant 
Moteris turėjo eiti 

kepurės,
Vėliau buvo surasta 

kepurė, bet moters jau nebu
vo. šita pramoga, irgi, galima 
sakyti, gauta už tą patį įžan
gos tikietą.

Mano 
ir bu
to ne
jauna 

panelė patarnautoja senuką ap
rūpino. Koks tai geraširdis nu
metė penkis nikelius ir pasakė 
patarnautojai aprūpinti senu
ką geresniu maistu. Kokia j an
tra to žmogaus širdis, kokia 
kilni jo dvasia! Kaip laimin
gas jis turi būti, kuomet jis 
gali tokiais darbais savo gy
venimą puošti. Bet ar daug 
musų yra, kurie turime širdis 
ir broliškus jausmus link tų, 
kurių gyveninio dugnas jau 
yra be vilties. New Yorke daug 
matosi ištiestų rankų, maldau
jančių geraširdžio aukos. Bet 
kad daugelio gyvenimas taip 
skaudus ir likimas sukietina 
daugelio minkščiausias širdis. 
Kartais ir su geriausiais jaus
mais žmogus netenki galios vi
sus sušelpti.
Beeinant Broadway 

Sąuare’*.

Jau sutemo 
riai visur 
visur ūžia 
garsiai čirškia, 
ną šiurpai bėga. Žmonių visur 
tirštai prisikimšę, žmonės vi
si pasipuošę, vargo čia visai 
nėra. Ponios ir panelės taip 
skaiščios, šilkai ir žvėrių kai
liai jos puošia. Jų linksmas 
klegesys, patogi išvaizda erzi
na ne vieno jausmus. Krautu
vių langai visur išpuošti kalė
diniais žibučiais, žmonės slan
kioja nuo vienos krautuvės prie 
kitos, lyg ko tai ieškodami ir 
surasti negali. Praeiviui gana 
sunku viską pastebėti, kas gat
vėje darosi.

Kampas Broadway ir 42 gat
vė. Ant šaligatvio daug žmo
nių susigrūdę ir arti prieiti ne
galima. Kas gi ten yra, kad 
visi taip stumia? Panorėjau 
ir aš įkišti savo jautrią nosį. 
Kas gi ten yra? Kodėl visi žiop
so. Mano žingeidumas tapo ne
patenkintas. Aš maniau, kad 
ten turi būti kas nors labai 
nepaprasto. Na, ir kas gi? Na
gi, gorimų krautuvė. Geriau 
sakant, svaigalų pardavinėjimo 
vieta. Ir kas čia, rodosi, galė
tų sukelti tokį didelį žingeidu
mą? Juk prohibicija jau palai
dota, liudesis jau dingęs ir kas 
nori gauti bonką kitą linksmy
bės, — visuomet gali gauti 
laisvai. Ko gi čia žiopsoti, kas 
gi čia per naujenybė?

Kokia keista žmogaus phi- 
choliogija. Jeigu negali paten
kinti jausmų vienaip, tai bent 
regėjimu.

Radio City.

I Naujas©® Victor Radiog

terų dėl to$ kad ištikro taip 
yra..

Vienok moteris yna vyro, 
draugė ir magiau' paiso savo 
sesers. Atsitikimas, štai^. prie 
pat musų sėdinių moteris at
sisėdo) nusiėmė savo kepurę ir 
padėjo an.t tuščios sėdynės. Lo
šimas ją taip, ųž.ųite^esavo, kad 
ji užmiršo, jog yra be kepu
rės. Kita moteris atėjo ir at
sisėdo ant ton kepdrės. (Su
prantama, būt', nesėdus. ant vy
ro kepurės). Ta moteris visai 
užmiršo, kad ji yra be kepu
rės ir tik tuomet apie tai pa
tyrė. kuomet pamatė save 
veidrodyje. Pradėta ieškoti ke
purės. Teatro prižiūrėtojas su 
gražia uniforma išlandžiojo po 
Visas sėdynes, bet kepurės kaip 
nėr, taip' nėr. Kaip gi čia su
rasi, kad 
jos sėdi! 
namo be

3417-21 So. Halstęd Street
Tel. Boulevard 8167-4705 • J •

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĘ 
3343 So. H<ilstccl St.

Tel. Boulevard 4705—8167

Su trumpųjų Bangų Priimtuvu Gauna 
Svetimų Kraštų Stotis

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

SLA 77-ta kuopa gruodžio 
tai jų veika- 3 d. priešmetiniame susirinki- 

nominavo kandidatus į

tų svarbių problemų. Organi
zacija irgi bando gerinus per
statyti amerikiečiams musų 
svetimtaučius, jų paveldėjimus 
ir prisidėjimus. Organizacija 
nuolat veikia, kad užbaigti ar
ba išnaikinti visokius nusista 
tymus prieš ateivius, ypatin
gai darbo dirvoje, vėl suvie
nyti perskirtas šeimynas, su
mažinti natūralizacijos mokes
čius ' ir pan. darbą. Šitą' darbą 
organizacija gali atlikti vien- 
tik per žmonių paramą, prisi
rašymais prie organizacijos iš 
vieno dolerio į metus arba dau
ginus.

Didelę pagelbą gali atnešti 
patarimai jūsų skaitytojų. Ku
rie tik mėgsta F.L.I.S. straip
snius ir nori daugiau jų, arba 
kurie turi kokių nors patari
mų, prašome parašyti

F.L.I.S.
222 Fourth Avenue 

New York City.

? ^CFL, 920 k. Radio Programai l vai, po pietų,
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Padarome Visiems Greitai
ant

BIZNIERIAMS
i " - ’ • - *• .amo namus

1739 South Halsted Street,

(nėra

THE TWO ORPHANS

■sk

kac 
kitai

kiat? 
esu?”

Bagočiuu ir kiti pažangieji lai 
mėjo nominacijas i Centrą.

HOH'. bEEMS To 
bAE. I &ĄVI VOU 
AVeOUNfc HEVeE

tVTVEE. GARU. y 
\MHC bMG-HT J

pasekmės 
kandidatų 
Narbutas.

manės
Prasi- 

ir visus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Mortell Samueli 
Polceny John & Lottie 
(Peklis Peter 
Petkus John 2 
Samuolis Wm. 6 
Sidaras F. 
Simkaite Ona 
Štokas Mary 2 
Tribee John 
Zitkauskas John 
Žalis Sophia

NORTHSlbE 
nio vakare.

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. ValsL paštui.

Arlauskas Fr.
Bielajus V.
Ciliauskas J. ^ekr.
Dominick Fr.
Gordan K.
Hupka Christine
Jansavicy Anton
Kerneza Andrew
Kresal Mariem
Križanauskas Karolis
Laboda Anna

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Apipiešė; Northsidie 
čio C

SOMETIbAE, SOONEre, OR. t AVER. 
S*OU'RE ^>OUb*l5To ARPE A 
HEE.E X>E \IERE.,ANX> /
VME'LL SEE \F A LVFE. CON-/ J 
TR^CT BE

UP V1KE TH\8V.

r vaohg-reu pufV.
RETURH Fote A N\\LL\ON- 
fcOUAfc COHVRACT^MESY 
BOBV COMCEreHEb 
TH\S AFFA\R

AkTVD bAAKE A VAOKKEV 
OUV OF y

(Savininkas išeina. Real es 
atininkas atsisėda prie telefo

(Ponia nutraukė specifikaci
; išsigandusi. Real estatinin- 

sulepo kedėje ir nuvirto 
grindžių apalpęs. Reporte- 
išbėgo daktaro ieškoti.)

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

Savininkas: Agento priežiu 
ra turėtų būti geresnė.

(Real estatininkas Jyli).

šimtį fliatų, 
mišo. O čia 
teks rodyti

Sunkiai serga p. B 
Pivoriūnienė, C. L.

M. C. narė

-■'NV.'U- SA A '
ėęfeEŠUHT O' t-AOSV 
'r’RECAOO&'THiUS- V4Ė.
HAVE.'. SKEEVb'HE'S/ 
AH AVIFUL GOOb X*
< DOS' S

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. ROSELAND 
priešmetinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 13 d. Palmer Parko 
svetainėj.

Susirinkime dalyvavo apie 40 
narių, o tai pagal skaičiaus 
kuopos narių buvo neskaitlin
gas susirinkimas. Jis buvo tvar
kus ir ramus. Buvo renkama 
valdyba 1934 metams. J. M. 
Pučkorius pirmininku išrink
tas, St. Vitkas vice-pirmininku, 
Mare Klusienė finansų paštinin
ke, Antanas Martišius protoko
lo raštininku, J. Žukauskas ka- 
sierium, Kastantas Gavėnas ir 
A. Narbutas organizatoriais. 
Visi naujai išrinkti valdybos

nuteikia 
barzdaskuty klos 
mm komfortą 
■ ekutimos 

namie

Sekmadie- 
kuomet siuvėjų

J. Pučkorius išrink- Į 
tas SLA. 139 kuopos 

pirmininku

P-a B. Pivoriūnienė, 4620 S. 
Marshfield avenue, sunkiai ser
ga ir dabar guli Women’s and 
Ghildren’s HospitaJ. Kiek žino
ma, jai buvo padaryta simki 
operacija.

P-a Pivoriūnienė yra žinoma 
dėl savo darbuotės prie Chica
gos Lietuvių Moterų Klubo. Ji 
užima labdarybės komisijos pir-

1 — * “Apleistas’
2 nr.) kalbama: 

jus senukai mane lau
Ar žinot, kad

Vieta — bet kuris lietuvių 
estate ofisas; laikas — 
kuri diena savaitėj.

Real estatininkas: Tai 
šas neiškolektitotų bilų, 
telefonų knyga. Anoji plones- 
lė telefonų... (Per telefoną) 
Ponia, mes gatavi atiduoti flin- 
tą tamstos sąlygomis už $30.00

Ponia
jusi 
mes 
mėnesį fliatą

Real 
tie! 
nia,

mininkės vietą, su kuria jos 
vardas yra surištas eilę metų. 
Ji bene daugiausiai darbavosi 
toje srityje ir nelaimės palie
sti lietuviai žino kiek daug ge
ro jos pastangos jiems gali at
nešti. Linkime p. Pivoriūnie
nei greitai pasveikti. M.

GYDO VISAS LIGAS VYR 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEiNfiJUSIOS ir 1 
YRA. C. „ ___ _ . .
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizm 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėj 
r_ ■ "" _ _ : \
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dau, 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė.

Real estatininkas: Reikia pa 
telefonuoti tai moteriai. Buk 
geras, paduok telefonų knygą.

(Reporteris ima storą kny-

Laiškai Naujienų 
Ofise

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 Weat 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktj, —• 
Moterų diena seredomis. •.. t

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

REPORTERIS REAL 
ESTATE OFISE

6 valanda vakaro. Real es 
tatininkas rengiasi namo ke 
liauti. Atsidaro ofiso durįs 
Įeina ponia.

Real estatininkas (linksmai) 
Gerą vakarą ponai! 
ėjote depozitą palikti

Ponia: Ak, aš pamiršau ke
letą smulkmenų. Jus turėsite 
iškraustyti bufetą iš daining- 
ruimio, perkelti radiatorių į 
miegruimį, surasti truputį di
desnį Šaldytuvą ir keletą kitų 
menkniekių pakeisti.

Real estatininkas (silpnėjan
čiu balsu’): Ar tamsta, ponia, 
tikra esi, kad tai bus viskas?

Ponia: Je, aš manau. Bet ne: 
kontraktan reiks įdėti pasar
ga, kad mes galime nutrauk
ti lysą... Kartais, jei mano vy
ras taptų perkeltas kitur. Ir

unijos rateliuose žinomas lie
tuvis C. Kairia, 5128 George 
Street, išvažiavo su šeima į C. 
S. P. S. svetainę pamatyti “Au
dra Giedroje”, 
naudojo proga 
namus, 
pavogė 
įvairių

tais galėjimais”. Su pastaruo
ju manymu išsiplatino garbin
ga gyveninio pažiūra, ir mes 
patįs pamatysime kaip galima 
įgauti pergalę ant visko mus 
apsupančio”.

“Kiekvienas žmogus savęs 
valdymu gali dasiekti tą, ką 
jis sau geidžia. Jis neturi 
mislyti, jog tai galima stai
giai įgauti visą tą, ką jis gei
džia, bet tas duodas pamaži, 
per ilgai besitensiančią užmo
kestį”

Rašinėlyje 
(“Jaun. S.” !

nicrystę, kurią sėkmingai prak
tikavo per daugelį metų 
Commonwealth Edison Co., 
(kaipo elektros inžinierius).

Mirė 20 cl. gruodžio 1932 m.
Bučinsko dvasinis asmuo pa

sireiškė įvairiapusiškai. Pavar
čius lietuvių moksleivių susi
vienijimo organą Amerikoje 
“Jaunimo Sapnus”, ėjusius 
1914 metais, apsčiai randama 
Bučinsko dvasios pasireiški
mų. štai, straipsnyje — “Sa
vęs valdymas” (3 nr.) jis, pa
sirašinėjęs Bijūnėliu), sako:

“Žmogui mažinu reikia sa
kyti, “Aš esu silpnas- kaipo 
dulkė”, o daugiau, “Aš esu di-

Puskit, vėjeliai, vejužėliai 
Ūžkit, krūmeliai!
Bėgkit srauniau, upeliai! 
Kad nenuliūstų mergelė — 
kad ji sulauktų sveika Kalėdų 
ir jas praleistų be jokių bėdų!

Tie žodžiai išrašyti iš Jono 
Bučinsko linkusių įvairių už
rašų.

Kalėdų Bučinskas nesulau
kė. Šiandie jau metai, kaip jis 
mirė. Prieš metus, prieš Ka
lėdas...

Paėmus iš velionės šio eilių 
bandymo žodį “mergelė”, to 
žodžio poetingoje prasmėje 
galima rasti, kad ta “merge
lė” vis dėl to nuliūdo, tai yra 
— kad šis poezijos palygini
mas, išreikštas žodžiu “merge
lė”, reiškia vėlionies šeimyną, 
kuri turėjo nuliūsti: žmona 
Elena, (iš tėvų Jusaitė), ku
rią Bučinskas vedė 1915 me
tais, bal. 24 d., ir dvi dukte
rys — Joana ir Honoreta.

Jonas Bučinskas gimė 1887 
m. balandžio 29 d., Panevėžy. 
Pradžios mokyklą baigė ten 
pat, o gimnaziją Petrapilyje.

Amerikon atvyko 1907 m. 
Baigė Valparaiso universitetą, 
vėliau dramos kursą Art In
stitute ir Be Paul universitetą 
teisių skyrių su Doctor of Law 
laipsniu 1922 m. Chicagoje.

Vėliau išėjo elektros inži-

vagiliai pasi 
r apiplėšė jo 

Įsilaužę nakties laiku 
apie $400.00 vertes 

daiktų.

nariai yra veiklus ir pasitiki 
mi žmones.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS « 

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

Vanoe, Ijetaui it draiko* vanos. 
twimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
įeredomis iki 7 v. v.

Ponia: Iš visų dešimties flia
tų, kuriuos tamsta parodei, 
man patinka labiausia pasku
tinis. Bet aš norėčiau, kad bu
tų įdėtas naujas linoleum vir
tuvėje, tailai maudinėje ir iš- 
šelakuotos grindys miegrui- 
miuose ir frontinej... Popierų 
spalva man irgi truputį nepa
tinka, taigi fliatas reikėtų per- 
dekoruoti.

Real estatininkas: Ir visa tai 
tik tfž $30 mėnesiui?

Ponia: Taip. Ir butų dar ge
rai, kad įtaisytumėt elektriki- 
nius fikčerius frontinej ir 
didelį šaldytuvą virtuvėj...

Real estatininkas: Bet, 
nia, ar tamsta realizuoji, 
tai yra tik vienas doleris už 
gyvenimą tamstai ir tamstos 
šeimynai per visas 24 valan
das?

Ponia: Kiti rendauninkų no
rus patenkina,

Real estatininkas; Gal būt, 
kad šitokius reikalavimus gali 
patenkinti savininkai įsigiję 
namus depresijos kainomis. 
Mano gi parodyto fliato savi
ninkas nori atlaikyti namą nuo 
resyverio rankų, jis todėl ne
pajėgia duoti už $30 viso to, 
ką tamsta reikalauji.

Ponia: Mane tatai neapeina. 
Jeigu tačiau mano reikalavimai 
atrodo tamstai perdideli, aš ga
liu kreiptis į kitus.

Real estatininkas: Bet, po
nia, tamsta juk matai, kad tie 
reikalavimai suvalgys daugiau, 
negu pusės metų rendą.

(Ponia pasiima ridikiulį ir 
rengiasi apleisti ofisą.)

Real estatininkas (nusigan
dęs) : Vieną minutę, ponia: leisk 
man patelefonuoti savininkui.

Ponia: Fliatą turės dar ap
žiūrėti mano'vyras.

(Ponia eina prie durų, o real 
estatininkas mąsto: “Man dau
giai kaštavo gazolinas ir alie
jus, kol aprodžiau jai visą de- 

ne kad gausiu ko- 
dar ir vyrui rasi 
visi”.)

Namo savininkas: Tamsta 
sakai man, kad moteris visų 
tų įrengimų ir pataisų reikalau
ja už $30 mėnesiui? Bet jie 
kaštuos daugiau, nei $200! O 
tai reiškia virš ' pusės metų 
rendą.

Real estatininkas: Bet, ger
biamasis, kas daryti? Iš ketir- 
rių Hiatų du tušti. Reikia kaip 
nors juos iškišti.

Savininkas: Aš manau 
turėsiu parendavimą 
agentijai pavesti.

Real estatininkas i 
miai): Bet tokia šiandie padė
tis yra... Ką darysi...

Savininkas: Orait, atiduok už 
$30... Beje, kaip ten su ta bi- 
laz už pirmo aukšto išdekora 
vimą? Tamsta sakei, kad ji 
bus $39.00, o matau1 pasidariu
si $42.00.

Real estatininkas: Well, kai 
jau buvo viskas išdekoruota. 
lubas prisiėjo iŠnaujo plauti. 
Matai, tamsta, antrajam auk
šte gyvenanti moteris išbėgo i 
krautuvę palikusi atdarą kra
ną. O sinka buvo užsikimšu
si. Tad ir pasriuvo fliato grin
dys. Ir persisunkė. Tai ot ir 
vėl trys doleriai luboms plau-

Taip. Bet pasikalbė- 
vyru aš manau, kai 

turime gauti bent vieną 
dyką.

estatininkas: Viešpa 
(Įveikęs save) T»up. l'o- 

sutinkame.

Ne, jus nelaukiat 
Aš esu prasikaltėlis, 
kaitau, kad myliu jus 
kitus. Nusidėjau jums, kad 
godojau tiesą. Prasižen
giau prieš jus ir kitus, kad sto
vėjau už savo idėją ir pašau
kimą... Bet aš jus ir visus ki
tus, taippat tebemyliu ir go
doj u. Norėčiau nors žodel 
jums pratarti. Jus jo nenori 
klausyti.

Užteks man ir to, ką girdžiu 
ir matau dabar. Keliausiu iš 
kur nesugrįšiu”.

(B. d.)

VVISSIG,
Specialistas iš llr Rusijos

IR MOTERŲ PER 28 METUS
EIŠGYDOMOS JOS 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūsles užnuo- 
la, galvos skausmus, 

i nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
‘ ‘ ‘- .-1 Z—, įgelj metų ir išgydė
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

• 5—8 valandai vakare.
Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Nominuota SLA Centro 
valdybai kandidatai

F. J. Bagočius i prez. 34 bal.
J. K. Mažiukna į vice-pr. 18
M. J. Vinikas į sekr........33
K. Gugis į kasierius ....... 34
St. Mockus į iždo glob. 16 
P. Bučinskas į ižd. glob. 13 
Dr. Bronušas į dak. kvot. 15 
Keletas kitų kandidatų gavo

po kelis balsus, būtent, J. Ja
nuškevičius į ižd. glob. 4 bal., 
S. Bakanas 2 bal., Mikalauskas 
į vice-prez. 1 balsą.

Tai tokios buvo 
139 kp. nominavime 
į Centro Valdybą. A.

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reunatlikų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu i*tryni
mu geUamų vietų su ANCHOR Pain* 
Expellerlu. Kai tik litrinsite skauda
mas vietas lluo patikėtinu vaistu, tuo- 
iaus jausite maloni* liiuma. kas liudys, 
kad Pain-Exp«lleris dirba savo darbų.

Neslkanklnklte, kuomet Pain-Expel- 
lens nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina SSo. 
ir 70a.—skirtingo didumo bonkutėa. 
Tiktai tikraala turi Inkaro valsbaženkll.

Bf VA ATTEKI

į T\NO

Į tAE HAMĖ TAtKIL’b 
jĮįĄTHvs o\rc.re AHb

PAIN-EXPELLER
PROBAK

(PROBAK BLADE)



sakyk jom, kad ligi

r-

t

bara-
žiur-

čia
El- 
pat

ines visai negyvo-
' laukiam

labai blogo
Nežuvo nei 

mes galėjom 
ant kranto, 
mantas buvo

MOKESNIAI NUO DEGTINĖS

ATGAL J SODŽIŲ

REAKCIJOS SOLIDARUMAS

4-?

I

C?4>

padedamas
iš didelio

8c 
18c 
75c

.■<.? y

vokiečių karo be- 
nesenai grįžęs iš 
Vokietijon, parsi- 
dienoraštį savo

18.00
4.00 
2.00 
1.50

.75
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Per pirmąsias 12 dienų, atšaukus prohibiciją, fede
ralinis iždas gavo 9 milionus taksų nuo degtinės. Jeigu 
mokesniai tokiu pat budu plauks į valdžios iždą per iš
tisus metus, tai jis gaus kokius 240 milionų dolerių.

Tai tik federaliniai mokesčiai, o kur da valstijų ir 
miestų pajamos iš to paties biznio! Pirma, kol degti
nės biznis buvo nelegalus, jisai irgi turėdavo mokėti 
mokesčius, ir gal ne mažesnius. Bet jie tekdavo grafte- 
riams ir gengsteriams. Duoklės, kurias mokėdavo but- 
legeriai ir “spykyzių” laikytojai už “protekciją”, eida
vo policijos ir teismų tvirkinimui ir piktadarių maiti
nimui.

Savo raporte prezidentui Rooseveltui vidaus reika
lų sekretorius Ickes praneša, kad dėl nedarbo pramo
nėje dabar didesnis skaičius žmonių keliasi iš miesto į 
sodžių, negu iš sodžiaus į miestą. Be to, daugelis dar
bininkų, kurie dar turi darbą fabrikuose arba kasyk
lose, stengiasi įsigyti po sklypelį žemės, idant jie galė
tų patys užsiauginti maisto produktų sau ir šeimoms.

Valdžia šitas pastangas remia paskolomis ir kito
kiais budais. Tačiau yra klausimas, ar iš to išeina kas 
nors pastovaus. Suprantama, ekonominiu atžvilgiu butų 
labai geras dalykas, jeigu pramonės darbininkai turėtų 
po mažiukę farmelę, kurioje butų auginama daržovės 
ir vaisiai ir užlaikoma keletas gyvulių ir paukščių, ku
rie duoda žmonėms maistą. Tačiau kažin, ar iš to gali 
išeiti kas pastovaus.

Depresijos laikais miestų gyventojai svajoja 
farmas, bet kai tik pramonėje darbai pagerėja, tai 
kas tik gali, meta žemę ir keliasi į miestus. ^Yra
tas, kad da ir dabar, nežiūrint milžiniško skaičiaus be
darbių miestuose, šimtai tūkstančių žmonių kasmet va
žiuoja i miestus laimės ieškoti.

Didmiesčiuose žmonės perdaug susigrūdę. Iškelti 
kiek didesnį skaičių miestiečių į sodžių ir juos tenai 
pastoviai apgyvendinti, mums rodos, bus galima tiktai 
tuomet, kai pati pramonė ims keltis iš miestų. Sakysi
me, gazo ir elektros dirbtuvės galėtų būti arti prie 
anglių kasyklų, taip kad, ažuot gabenus į miestą anglis, 
butų j jį pristatoma gazas ir elektriką, — kas butų 
daug pigiau ir patogiau. O su tomis dirbtuvėmis išsi
kraustytų į sodžių ir darbininkai, kurie jose dirba.

apie 
visi, 
fak-

dvasiškija jaučia, kad jos interesai yra artimesni bur-. 
žuazijęs ir bajorijos, o ne darbo žmonių, interesams. 
Tas faktas, kad buržuazijai dabar vadovauja bedieviai, 
klerikalams nebaisu.

Už savo paramą radikalų valdžiai Ispanijos kleri
kalai, be abejonės, išsiderės įvairių koncesijų. “Do ut 
dės”, sako lotynų patarlė, arba lietuviškai kalbant, 
“ranka ranką mazgoja”. 1

I ..........—II............... ...........

Karo Belaisvio Dienoraštis
Vienas 
laisvis, 
Sibiro 
nešė
draugo, mirusio nuo ne-, 
laisvėj siautusios epide
mijos.

Orenburgo stepės.
šiandien 42° šalčio. Urvuo

se, kur mes gyvi panaudoti, 
jau trečia savaitė siaučia šil
tinės ir dezinterijos epidemija. 
Kasdien miršta po 40 — 60 
žmonių. Vos kėli gydytojai te-’ 
liko sveiki ir tie patys smai-; 
kiai iškankinti — vos gali nif- 
stoVcti. Medikamentų jau ne-, 
beliko/* Pamažu baigiam iššal
ti; jokio kuro negalim gauti; 
niekas mumis nebesirūpina. 
Plaukai šiaušiasi bežiūrint į 
karščiuojančius naruose žmo
nes, kurie laukia, kol jiem kas 
padės. Taip jie pamažu miršta 
ir lieka ramiai naruose gulė
ti.

Kada gi bus tam galas? Ne
jaugi mes visi čia išmirsime?

Gelbėkit mus! .

šiandie mirė pirmasis vokie
čių gydytojas, — 
ligoniui, jis vakar 
nuovargio parkrito ir daugiau
nebeatsikėlė. Barakuose jau pri
sirinko datfg lavonų. Mums 
net jokios daržinės neduoda, 
kur galėtume tuos lavonus su
dėti. žemė taip įšalusi, kad ją 
prakasti — neįmanoma. Na, o 
tokių, kurie apsiimtų tokį sun
kų darbą dirbti, neatsiranda 
— jėgų trūksta. V,įsi sergą, iš
alkę, suvargę. Lavonai visai 
paprastai išmetami laukan ii 
ten krūvomis voliojasi, o di
delės laukinės žiurkės juos 
graužia.

Musų barake šiandien mirė 
22 žmonės. Visų išnešti nega
lim. Net visų stipriausis, mano 
mokyklos draugas Henrikas, 
šiandien visai be jėgų ir ne
gali sunkaus lavono pakeltu. 
Mes taip nusilpę, kad išnešti 
vienam lavonui reikia 10 žmo
nių. Visoj stovykloj miršta kas
dien po 100./

Jau keletą dienų nerašiau — 
nebėra' jėgų. Paskutinėm die
nom tiek miršta, kad nebesi
nori nė rašyti. Šiandien 43° 
šalčio. Mes, gyvieji, kurie dar 
krutame, apsivilkom po 3—4 
milines. Mirusiųjų drabužiai su
mesti didelėm krūvom, šian
dien draugas Herbertas skun
džias galva. Pietų jau* nebeval
go. Aš jam sakau: “Tu turi 
valgyti, Herbertai’’. Paduoda
mas šmotelį mėsos, vėl sakau: 
“Tai bent tikra mėsa’’. Už va
landos jis visą išvemia. Jį pra-! 
deda krėsti drebulys. Mes ap- 
klojam jį visom milinėm, bet 
jis vis dreba ir kalena dantim1
— net iš tolo girdis.

— Kaip manai? — klausiu1 
Henriko.

— Nejaugi nematai, kad jau 
galas ?

Po pietų ir Emilis atsigula.1 
Henrikas taip pat jaučiasi pra
stai. Lavonų -nešioti jis nebe
gali. Jie jau visą savaitę guli 
sustingę naruose ir niekas jais 
nesirūpina. Girdėtis tik žiurkių 
graužimas. - *

Matau, kaip belaisviai sėdi' 
prie negyvųjų draugų, nuvelka 
nuo jų drabužius ir patys jais 
apsivelka, kad butų šilčiau4. Dau
gumas šiltine mirusiųjų guli 
pliki, bet mirusieji dezinterija
— drabužiuose, nes tie peršla
pę, o lokių niekas nenori.

Mes, gyvieji, nakčiai lipame 
į narus ir apsiklojame miru
siųjų drabužiais. Stipriai ap
siklojame, kad žiurkės mus 
naktį neapgrauįĮų. Tačiau tas 
visai be reikalo, -nes, kol 
ke dar primesta lavonų, 
kės musų neliečia.

šiandien mirė 250.
Pamatom dar laisvą kalve

lę. Ten jį ir paguldom. Pau
lius sudeda jo rankas ant kru
tinės. Minutę stovim prieš jį, 
galvas nuleidę. Jo veidas labai 
išdžiuvęs. Kadaise buvo jis 
gražiausia klasėj! Dar prieš 
porą savaičių buvo jis visiš
kai sveikas ir linksmas. Ka
žin,* galvoju, ar ir mane taip 
greit paguldys?...'

Jau miršta po 300 žmonių 
į dieną.

lauke, Emilis mirė čia šiltine, 
Paulius serga ir, štai, Henri
kas miršta., O aš pats pasku 
tinėm dienom toks silpnas... 
Sėduos prie Henriko.

— Henrikai, kaip čia tave 
išgelbėt!. Kitos priemonės, kaip 
sniego, neturiu.

Jis nieko neatsako, bet pra
deda tyliai verkti. Jo išvargu
siu veidu rieda ašaros ir kren
ta ant purvinų narų. Imu jo 
rankas į savo ir mėginu įkal
bėti, kad jis dar išgysiąs, — 
tai tik priepuolis, — kad greit 
abu kartu namo važiuosim.

— Matai, ir Paulius tokį 
priepuolį turėjo, o dabar jam 
jau kiek geriau.

Jis man vis neatsako, tik di
dėlės ašaros rieda sukritusiu 
veidu. Mano akys pilnos aša
rų ir, man nuleidus galvą, jos 
pradeda byrėti. Sėdžiu ir jau
čiu1, kad ilgai ir aš ne nete
sėsiu.

Jis nustoja verkti ir ima ty
liai pats su savim kalbėti. Klau
saus. Jis kalbasi su motina. 
“Mama, mama, tik vieną sykį 
norėčiau dar tave pamatyti, 
vieną vienintelį kartą.
mama, išpildysiu

Taip, 
tavo norą. 

Vestuves su Elze bus po Kalė
dų. Elze, Elze, kur tu4, kodėl 
•neateini pas savo Henriką?” 
Jis vėl ‘nutyla ir pradeda verk
ti tokiu gailiu verksmu... o aš 
jaučiu, 'kaip kraustaus iš pro
to.

Ateina sanitarai su sriuba. 
Aš apie valgį ir negalvoju, mė
ginu4 tik Henrikui kiek duoti.

— Valgyk, imk porą gurkš
nių, tau geriau pasidarys, tu 
dar ne taip baisiai sergi.

— Aš... negaliu, Erichai... 
aš... negaliu... aš nebea'lkanas...

Per mano kūną pereina šiur
pulys.

— Ne, tu turi- valgyti, — sa
kau jam, — aš tave vėl ant 
kojų pastatysiu4. Tuoj .bus pa
vasaris, atšils, sužaliuos pievos, 
mes važiuosim namo, vaikščio
sim dar su Elze. — Jis neat
sako, tik ant veido pasirodo 
lengva šypsena. Už valandėlės 
jis darosi gyvesnis ir mėgina 
keltis. Savo karštom, degan
čiom rankom paima manąsias.

— Erichai, — pradeda jis 
tyliai, — atmeni, kaip nura
šydavai nuo manęs prancūzų 
darbus? Atmeni, kaip ant ta
vęs supykau, kai be manęs nu
ėjai pasivaikščioti su Elze? Vi
sai nežinau4, kaip galėjau ari t

riausias mano mokyklos drau
gas. Likimas tačiau norėjo, 
kad matytum ir mano mirtį...

— Nebekalbėk niekų, tu bu
si sveikas, mes dar busim drau
gai, aš dar šoksiu tavo vestu 
vėse.

— Ne, brangusis Erichai, 
mano dainelė sudainuota. To
kia trumpa buvo tą mano dai
nelė...

Valandėlei jis aptyla ir vėl 
pradeda verkti. Kukčiodamas 
man tyliai kalba:

— Erichai, kai išeisi iš 
ir pamatysi mano mamą, 
zę,
mirties, ligi paskutinio atsidū
sėjimo jos buvo su manim...

Daugiau jis nebekalba, tik 
tyliai verkia.

Pavakary jis nusilpnėja h 
ima kliedėti. Išgirstu tik kele 
tą žodžių: “Mama, Elze’’...

Prie jo guli karščiuojantis 
mažasis Hansas ir kalba tik su 
Dievu. Abiem davinėju sniego 
— tik tiek tegaliu padėti.

Vidurnaktį, apie 2 vai., Hen
rikas išleidžia paskutinį atdū
sį. Už poros valandų-miršta ir 
mažasis Hansas. Sėdžiu prie 
abiejų lavonų, lemputė šalia

manęs, čia pat ir sušalusi į 
ledą sriuba.

5 vai. ryto išeinu iš bara
ko. Siaučia baisus speigas. Ap
link — kapų tyla. Atsiremiu 
į sieną ir apsiverkiu. Mane per
ima šaltis. Ašaros ant veido 
užšąla. Vėl įeinu barakan prie 
negyvųjų draugų.

, Henriko mirtis mane visai 
pakirto, pakirto per vieną die
ną. Kažkokia keista, šiurpi bai
mė mane apima. Iš kur ji? Ar 
tik ne dėl to, kad dabar mano 
eilė?... Gal būt, kad už poros 
dienų jau gulėsiu šalia Henri
ko.

Mane išmuša prakaitas. .Jau
čiuos blogai. Man rodos, kad 
dabar su manimi jau baigta... 
Nejaugi sergu? Jaučiu, kaip 
pulsas plaka nenormaliai. Taip 
dar norėčiau pagyventi, pama
tyti savo mylimąją. Gyvenimas 
man dar nieko nedavė. — Da
bar jau pervėlu... Jau galas... 
Mirtis viską naikina... Ji dar 
nesoti —^įr mane nori paim
ti...

Gelbėkit... Gelbėkit...

Verte A. KartūnasRobert Louis Stevenson.

Turtų Sala

tavęs pykti ? Juk tu buvai ge- j antys.

(Tęsinys)
Ir jis su Redruth’u taip smar

kiai pasistūmė atgal, jog lai
velio užpakalinis galas tuo- 
jaus pasinėrė po vandeniu. 
Trenksmas pasigirdo lygiai tą 
patį momentą. Tas šūvis tai 
buvo pirmutinis, kurį Zigmon- 
tas buvo girdėjęs, o prokuroro 
šūvio garsas nebuvo pasiekęs 
j,o. Kur patrankos kulka pra
ėjo, nei vienas iš musų neži
nojom tikrai; bet aš manau, 
ttirėjo pereiti virš musų gal
vų ir kad kulkos sukeltas ve
jas prisidėjo, prie musų nelai
mės.

Kaip ten nebuvo, musų lai
velis nuskendo užpakaliniu 
galu, gan pamažu trijų pėdų 
gilumo vandenyje, palikdamas 
kapitoną ir mane stačius prieš 
viens kitą. Kiti trys buvo'pa
skendę, bet vėl pakilo iš van
dens visi šlapti ir burbuliuo-

Iki šiol nieko 
nebuvo atsitikę, 
viena gyvybė ir 
saugiai išbristi 
Bet visas musų
ant dugno ir dar blogiau, tik 
du šautuviai iš penkių teliko 
tinkami šaudymui. Savo šau
tuvą aš buvau pasigavęs nuo 
kelių ir staiga buvau iškėlęs 
virš galvos, lyg kokio instink
to verčiamas. O kapitonas 
savo šautuvą turėjo diržu už
sikabinęs ant pečių ir, kaip iš
mintingas vyras, šautuvo gai
duką laik^ aukšty h. O kiti
trys buvo nuskendę sykiu su 
laiveliu.

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

s.".- :

"PLĖŠIKAI”

00$

Tuojaus po Ispanijos parlamento rinkimų buvo pra
nešta, kad tuose rinkimuose klerikalai daugelyje dis- 
triktų balsavo už radikalo Lerroux partijos kandida
tus, norėdami padėti šiai partijai nugalėti socialistus. 
Dabar naujai išrinktasis parlamentas jau susirinko, ir 
premjero Barrios ministerių kabinetas rezignavo. Nau
ją valdžią sudaryti pavesta radikalų vadui Lerroux.

Ispanijos katalikų vadai pareiškė, kad jie Lerroux 
valdžią rems. Ją remti prižadėjo ir monarchistai. Su 
katalikų ir monarchistų pagelba radikalų valdžia turės 
parlamente daugumą.

Kodėl Ispanijos klerikalai apsiima tą valdžią -rem
ti? Juk Lerroux partija yra “bedieviška”. Pats jos va
das steigiamame seime stojo už bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės ir už kitas “bedieviškas” reformas. Tarp 
ko kita jisai balsavo ir už įstatymą, kuriuo uždraudžia
ma jėzuitai ir įvairus bažnytiniai ordenai. Kada tas 
įstatymas seime praėjo, tai prezidentas Alcala Zamora 
buvo atsisakęs jį pasirašyti ir buvo rezignavęs iš savo 
vietos, nes jo sąžinė neleidusi pritarti tokiam “bedie
viškam” įstatymui. Mat, prezidentas Alcala Zamora yra 
“praktikuojantis katalikas”.

Bet radikalui Lerroux ir jo draugams sąžinė ne
draudė tą įstatymą remti. O betgi katalikų partija nu
tarė šitą bedievį ir jo valdžią remti, — žinoma, ne be 
žinios Ispanijos aukštosios dvasiskijos (o gal net ir pa
ties papos). Kodėl ji taip nutarė? Todėl, kad klerikalai 
bijo socialistų. Socialistai kovoja už darbininkų ir bied- 
nųjų valstiečių reikalus, kuomet vyskupai, žinoma, sim
patizuoja turčiams. Monarchijos laikais Ispanijos kata
likų bažnyčia Visuomet ėjo .ranka už rankos su kara
liaus valdžia ir su dvarininkais. Ir šiandie Ispanijos

šiandien musų barake mirė 
tiek žmonių, kiek laike 2 savai
čių visoj Stovykloj. Niekas ne
atidaro du4rų ir neišmeta lavo
nų. . Tik Henrikas su keliais 
draugais imasi valyti įėjimą į 
baraką. Pirma negalima buvo 
dėl lavonų krūvų nei įeiti, nei 
išeiti.

Juo toliau, juo barake daros 
laisviau. Nebereikalinga kovoti 
dėl geresnės vietos ant narų. 
Niekas ant viršutinių jų narų 
gulėti nebenori, nes bijo, kad 
vėliau, gavę karščio, nebeįstengs 
įkopti ir prisieis vartaliotis 
apačioj, purvinam praėjime. 
Lubose kabo ledo žvakes, ku
riomis karščiuojantieji ramina 
savo troškulį. Kiekvieną dieną 
ateina vokiečių gydytojas. Jo 
darbas dabar — tik pažiūrė
ti, kas praėjusią naktį mirė. 
Jis taip išvargęs, kad vos be
pastovi. Paulius’su Henriku iš
lydi jį dažnai iš barako. Jie 
sudeda tuoj lavonus j vieną vie
tą, kad butų galima juos pw>- 
kiau iš Įtarto išmesti laukan. 
Niekas jau mirusiųjų vardais 
nebesidomi. Dar nesenai užra
šinėdavo vardus, dabar tepažy- 
mimgs mirusiojo* numeri?,, ir 
Jis tuoj išmetamas Hhukan.

Ar mes jau višl išmirę, ar 
dar jtėbegyvename? Kada gL 
ateis pabara mu4sų vargams?;

Nuo aritradienio miršta kas
dien po 200

Esu visai silpnas, nebeturiu 
jėgų srašyti. Gyvenu, kaip pra
gare. Ne, 
nam, tik laukiam 
mirties...

Prieš baraką sudėtos jau 3 
lavonų eilės. Norint patekti į 
baraką, tenka praeiti pro la
vonų koridorių. Naruose dar 
guli ką tik mirusieji. Prie jų 
stovi užšalusi sriuba, kurią jie 
dar šiandien gavo. Man rodos, 
kad visi miršta. Jau nebesigir
di barake žmonių balsų — tai 
vaitojimai ir staugimai. Kaip 
pas laukinius gyvulius. Girdi
si tik, kaip vienas kitas kei
kias ar meldžias, žaizdų kva
pas susimaišo su dvokiančiųjų 
lavonų kvapu'. Visur šliaužia 
žiurkės. . < ■ |

Viskas baigta. Viskasj vis
kas. Svyrinėju, lyg girtuoklis, 
bet dar laikąus, • kol — ateis 
mano eilė,.. . . v ■

—- Vandens! Vandens! — 
šaukia žaliukas Henrikas. Va
kar mažasis Hansas vienas gu- 
'lėjo. šiandien guli šalia jo Hen
rikas. (

Henrikui smarkjaL. ipafyilo 
karŠtiį; Jis guli rainus? Aš j Jam 
vis dedu bt.vnon sniegą. Visą 
•n$ktį nemiegojau, sėdėjau prie 
jo. <čia, barake, jis paskutiny 
sis mano' mokyklos draugas. 
Buvom 7 'draugai Karolis, Liu
dvikas ir Albertas krito

į,; j.4
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Trečiadienis, gr. 20,-1933 NAUJIENOS, Chicago, HL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselandiečiai labai 
užinteresuoti Janu

šausko skridiniu 
Lietuvon

'tetai kaip jos “matutė” visus 
jos žaislus surinko ir nunešė 
į mokyklą. “Jie bus taip už
ganėdinti, taip linksmus, teta”, 
sakė ji, žinbančiom akimis, pri
durdama, kad ji pati pertlidelė 
esanti dėl “žaislų”.

Taigi ir NAUJIENOS rūpi
nasi kalėdų- dovanomis — šj 
kartą “theatre party” pavida
le. Taigi 
Antanuks, 
saldainius 
Ramovos
šeštadienio rytą,

žingeidus dalykas— Kalėdų 
Dovanos.—DEL KO.

Kadžius laimėjo 
byla

Visi

«. ' . >; •

kurie buvo inkriminuoti, 
tapo išteisinti

teisme

Susiėjimuose, bei banketuose 
vien tik yra kalbama apie tai.

kiekvienas Jonuką, 
ir Marytė juoksis, 

griauždami Mildos ir 
teatruose ateinančio

ROSELAND. — Altass Rose- 
lando skyrius šaukia susirinki
mą trečiadienį, gruodžio 20 d., 
Balcliuno svetainėj.

Burnsidiečiai rodo didelio 
prilankumo Janušauskui, nes 
jųjų SLA. 63 kp. prisidėjo su 
$5.00 kaipo nariu rėmėju. Ko
kį progresą darot Janušausko 
paramai westpulhnaniečiai ? Jei
gu atskirai nieko neveikiate, 
tai prisidėkite prie savo kai
mynų roselandiečių.

Boselando biznieriai Janu
šausko skridimą Lietuvon re
mia: Antanas Balchunas, Bal- 
chtfnas svetainės užlaikytojas, 
skyriaus komiteto kasierius. 
Stanley Sudentas, Rosetand 
Beverage Company vedėjas li
kos Altass Boselando skyriaus 
nariu, ir žada gauti daugiaus 
narių su stambiomis aukomis. 
Bruno Petkus senas Boselando 
biznieriui, laikantis valgomų 
daiktų krautuvę įstojo į Altass 
Boseland skyrių. Keli biznie
riai kiek girdėti žada prisidė
ti.

Trečiadienį šaukiamam susi
rinkime bus svarstoma apie 
surengimą viešo susirinkimo 
Roselande, kur bus pakviestas 
pats lakūnas Janušauskas 
Taipgi Roselando Altass sky
rius rengiasi prie surengimo 
Bunco party.

Taigi kviečiame visus Altass 
Boselando skyriaus narius da
lyvauti susirinkime. Taipgi kvie
čiame atsilankyti į susirinkimą 
manančius likti Altass nariais, 
kaipo
Mes kviečiame 
landiečius, bet 
buTnsidiečius ir 
čius.

Susirinkimas 
vai. vakare.

(Tąsa)
Rašo F. Bulaw

—Nu, tai gerai, bet ar tu su
pranti ką nors apie komuniz
mą?

—Taip, ju‘sų didybe, viską 
žinau, viską suprantu. Kiek
vieną dieną skaitau “Daily 
Worker”, skaitau visus lapelius 
komunistų parašytus.

—Ar dalyvauji komunistų de
monstracijose?

—Taip. Visuomet pirmutinė 
klampinu.

—Ar kovoji prieš cicilistus 
ir renegatus.

—Labai kovoju... Ir visokiais 
budais.

—Gerai, taip ir reikia. Ma
tai, esi gera komunistė. Dabar 
pasakyk drg. ar buvau Dr. Nai- 
kelio paskaitoje ir ar girdėjai 
ką jis sakė apie negrus dar
bininkus?

—Taip, buvau ir visko gir
dėjau.

—Nu, tai papasakok, ką jis

Vakar kriminaliame 
pasibaigė graboriaus J. F.. Ra- 
džiaus (668 W. 18 st.). byla. 
Visi tapo Išteisinti ir pripažin
ti nekaltais. r
, Prieš kiek laįko “Naujienose” 
buvo rąžyta apie p. Radžiu ir 
mirusį Bajolą. Buvo minima, 
kad Bajola paliko testamentu 
kuriuo einant savo ąpdraudą 
užrąšė poniai Michalinai Ra- 
džienei. Kai Bajola tapo rastas 
negyvas, tai pradėjo platintis 
visokie gandai ir kalbos, šnib
ždomis buvo daroma visokie 
nepamatuoti įtarinėjimai. Bet, 
pagalios,, visam tam padaryta 
galas.

Jury iš dvylikos vyrų pripa
žino graborių Radžiu esant ne
kaltą. Taip pat liko išteisinti 
ponia Radžius ir advokatas 
George Slifka.

Platesnių žinių apie tą bylą 
bus paduota vėliau. —J.

bacco that was suggested as 
a gift for him would be pratic- 
ally uselesS. That’s right. G,et 
him a pipe instead. Apropos 
that, heres a contrib that might 
mterest him:

There has been a cloud of 
snioke tenaciously hovering 
about Mary G. lately. Gould 
it possibly be the gentleman 
that smokes a pipe?

Ann Onymous.

Those two-rehearsals-a-week 
are finally — rather, already 
— here. Didn’t we have a great 
time lašt night 
chestra? 
up, „tho?

Wasn*t

Public
M

with the or-
Chuck a cnt-

kai” 
of comedy and plenty of drama, 
plūs melodious songs sung by 
a good chorus, plu‘s good act- 
ing, plūs Mrs. Stephens, Frank 
Jakiavicius, etc. etc. And Whit- 
ney will show us what he can 
do with a young man’s part.

Ųndoųbtedjy, the night of 
Jąn. 28 will be chuck-full of 
good, clean, mirth-provoking 
entertainment — if you will 
be at St. Agnės Auditorium. 
You can secuTe them from 
members now. Why not give 
away a couple for Xmas pre- 
sents? They will sūrely satisfy 
anybody...

» » »

a comedy drama. Plenty to the earlh” movemept.
“Bradley Byrd weds Bernico 

Bugg . — A 
life.

meal ticket for

this year’s lašt

•S

Dėbt
Mighty

“Gross
20 Billions.
from leetle extravagances grosa
und

Totais 
debts

a

gross.
» »

A Coon had a serap with 
Sioux
And was soon reinforced

by a Jioux, -
When in sailed a Slav, 
And didn’t they have 
A heluva hullabalioux!

Art Mattison

And, speaking of Xmas pre- 
sents, why not get yourself 
one, by subscribing to the 
Naujienos thru our friend and 
benefactor, Mr. Frank Bulavv. 
He is one of the- Naujienos 
subscription contestants, and 
would appreciate any sub 
scription, be it for only 3, oi* 
even 1 month. Do it today.

Next week
issue of the “S & F” will make 
its bow. yVe would Ūkė to de- 
vote that issue entirely to our 
contributors, without our step- 
ping in for anything būt per- 
haps a commercial announce- 
ment. Send in as many con- 
tribs as you likę. They may 
be short poems, personals, epi
grama, pu'ns, pithy paragraphs, 
or what have you. Since there 
are to be no mail deliveries 
Monday, send contribs no late? 
than Friday, or deliver them 
personally at the rehearsal.

Jacųues Grandmesnil, 
r 727 W. 21 St.

Ar esi Altass nariu?

In The News

Išteisino vaistininką 
Antaną Belskį

“Flying Farmer In Crash”. 
— An example of the “back

Not many weeks remain un- 
til Pirmyn will present “Agur- Lietuves Akušeres

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W, Madison St,
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

TeL Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europoe ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj, 

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it 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

rėmėjais, 
vien rose

kaimynus

Janušausko
ne 
ir

westpullmanic-

prasidės 7:30

A. Narbutas,

Žingeidus tas Kalėdų 
Dovanų klausimas- 

itin šįmet
Įdėsim savo kortelę su 

na—ir pasiųsim C. O.
dova

Galiu:
Kalė-

Einava ir mudu dovanų

Var
J. David krimina- 
išteisinO vaistinin- 
Belskį. Mqt. Boad 
Avė., Kuris buvo 
sitole ryšy su ne

MARQUETTE PARK, 
kar teisėjas 
liam teisme 
ką Antaną 
ir Artesian 
teisiamajam
susipratimu su lietuviu p. Dar 
giu. ’ ' ‘ ‘ ‘

PIRMYN
SHAKPS and FLATS
-............... - -■ - ■ y

NOTE.

speeial officers’ meeting 
be held. tomorrow night, 

at - Gage Park.

sake, 
dau- 
ligo-

Maikis kalbėjosi su 
“Tik keturios dienos iki 
dų.. 
pirkti

“Su kuo gi eisi, kad pinigų 
nėra’”.

“Kam čia jų reikia” atkirto 
Maikis. “Juk įdėsim savo kor
telę su dovana—ir pasiųsim C 
O. D.”

Tai vienas išrišimas to “gi
laus” metinio klausimo —ką, 
kaip, ir kur pirkti, šiais me
tais ypatingai įdomus tie išri
šimai. Daug daugiau žmonių 
šiuo kartu pirks maisto krep
šiukus; vieni, eglaitėm apdova
nos jaunuosius draugus; kiti, 
vynu ir gėrimais, senuosius.

Vienos mokyklos galva išri
šo dovanų klausimą savotiškai. 
Motinos tą mokyklą lankančių 
vaikų suneš apdėvėtus savo vai
dučių žaislus; jisai užmokės už 
medžiagą; o kaimynas templio- 
rius tuos žaislus “atnaujins”, 
kad ,paąkui išdalinus* vaiku
čiams, kurie jau maTKalėdų dė>» 
dūko yra gavę laišką, kad šiais 
metais jų namus neaplankys. 
Malonus bei graudus reginys 
—tas dovanų ieškojimas šiais 
metais. Viena vos septynių 
metų friergaitė pasakojo savo

—Atleisk man prokurore, aš 
negaliu viską papasakoti, ka
dangi aš beveik viską užmiršau 
ką jis sakė.

Užmiršai, neužmiršai, bet pa^ 
sakyk, ar Dr. Naikelis 
kad negrai darbininkai 
giaiC serga tuberkuliozo 
mis kaip balti žmonės?

—O kaipgi!— jis kalbėjo 
tai apie tuberkuliozą, bet 
maniau, kad negrai neturi 
berkuliozo, tai visai nekreipiau 
domės.

—A, ką tu su ta “boba’\ 
“teisėjas” pratarė, šauk kitą 
liudininką!

Prokuraras prabilo į visus: 
ar kas girdėjot, kad Dr. Nai 
kelis savo paskaitoj butų ką 
sakęs apie tuberkuliozą. Tyli 
visi. Matomai užmiršo.

Tačiau, už trumpo laiko, pa
matėm einant per svetainę ar- 
tin prie “teisėjo” didelį juodįi. 
Priėjęs linktelėjo į vieną, j ki
tą pu*sę. Tai matydamas “teL 
sėjas” jautėsi, kaip didelės pa
garbos sulaukęs iš tų žmonių, 
kuriuos jis mulkina per ilgą 
laiką. Vienok, greit praslinko 
tas pasitenkinimas, kaip jis iš
girdo didžiojo žodžius prokuro 
rui, kaęl Dr. Naikelis skaitydhi 
mas paskaitą nagrinėjo faktus 
medicinos mokslo, savo prakti
kos ir medicinos mokslo patyri
mais. Tai argi begali kas dur
niau suprast ir taip durnai elg
tis, kaip mes darom čia susi
rinkę. Vadinas, susiėjom be
mokslių būrys. Nieko nesu
prantam apie mediciną, o spren
džiamu ar Dr. Naikelis teisin
gai pasakė. Ką jis pasakė, tai 
jis ir liudija savo mokslo ii 
kitų medikų patyrimais.

To ir užteko... Pasigirdo 
bing, reiškia “teisėjo” kumštis 
prilipo prie stalo ir tuo pačiu 
kartu didžią j am burna užsida
rė. Užviešpatavo tylą salėje. 
“Teisėjas” duoda komandų pro
kurorui: Paš:uk Dr. Naikelj, ir 
te^ųi jis pasiteisina dėl 1q bal
to šovinizmo prieš juodus žmo
nes. (b. d).)

GARSINKITeS
NiAUJIENOSE

aš
tu-

will
at 8 o’clock,, a 11 Gage Park. 
Members are invitęd.

One, two, three, foųr, five 
more days lAitil Christmas. We 
take this opportunity to wish 
every one of you a Chriątmas 
full of joy and happiness. May 
you awake on Christmas, morn 
— if you are one of those that 
go to. bed — ta find that you 
had not been <iorgotten by 
your j>articular Santa; Glaus. 
May he keep you in spiritą 
throughout the day. If he can’t, 
why, there’s the gu’y on your 
corner. And it’s legal now.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas. su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda 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 kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Bdblėvard 7589

Mrs. Anelia K. Jarush
• u Physical Therapy

& Midwife
6109 South Albany 

Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252
į Patarnauja prie gim-

dymo namuose ar li- 
foninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 

r - ment ir magnetic
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Grabonai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
' Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319<Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Bernie claims he quit smok- 
ing, and that the tin of to-

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343DR. BERtASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35th B Halit.d Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

' Tel. Yards 1829'

D1L G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
_ —- Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10. iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasauli

L O V E I K I S
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, 111.

Phone Boulevard 7314

po

ir

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Seniam Lietuvių Graboriai Chkagoįe 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yfy patenkinęs thkstančiųs beveik 30 
metty. Vieniącėli» 4.ietuvU Graborius vartojantis modernišką, elektros 
vitąmą, . kąrabąųą sų čąpipėnį -dūrinu — Jęiąn didžiuojies dailumu ir tau- 
pun^n laidotuvine, -y tyihįn^it« ’ . '

REPUBLIC S34įp. » R.Mitikrlnkle,. , h

Juozapas EuM Ir ievas
Visi telefonai: BEPUBI1G 8840 

(NętRfĮųje sątyJių su firmą tuo pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorpbąated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
, Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W, I3th St. Tek Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakari 
Seredoj pagal sutartį.

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St 
Tel. Monro e 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA
2422 Marguti t. Rd.

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedaliomis pagal susitarimų.A. MASALSKIS
GRABORIUS I Ras, 6600 South Artesian Avenue 

a v * a Phone Prospect 6659

3307 Auburn Avė. DR. P. Z. ZALATORISTel. Boulevard 4139 | gydytojas ir chirurgas
■.... .. .. .........................     | 1821 So, Halsted Street

CHICAGO, ILL.Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius . - n .
BALSAMUOTOJAS Df. Suzana SlUKlS 

Patarnauja Chicagoje Gydytoja Vaikų ii Moterų Ligų 
ir apieiinkejc. 4145 Archer Avenue 

Didelė ir graži ofiso Tel. Lafayette 7337 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

4092 ARCHER A V. Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais 
""" ....... ...... ...... Į Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais

šetadieniais sulig sutarties.L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th C t
TėL Cicero 3724, Koplyčia dykai

...... ,,, .................................... .............................

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

dirbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III. 
T«l. Cic.ro 5927

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

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

it 
it

9

Pbone Canal 6122

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

Valandos: V—3 it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So, California Avt.

Telefonas Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mans

!: 2506 West 63rd St.
T«l. REPUBLIC 310r

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
. Graborius
KOPLYČIA DYKAI

4830 West 15th St
CICERO, ILL.

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KAVARSKAS

gydytojas ir chirurgas
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. -63rd SL Chicago
... ....................-............ ....................................... .......... i...... — - .... - -

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tui kaipo patyrei gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray it kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 TV. 18th St„ netoli Morgan Su 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rex, 6515 So, Rocktvell St, 
TeL Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

10& Monroe St, prie Clark 
Telefonai Stato 7600: Valando» 6—41 

W. Slde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)« iM-i
Namai: 6459 S. Roclnvell Street 

UterBluttn. Ketvnrvo ir 8ubato» f Ik! g 
5Psl»to»M ReputU. 6600
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visur galima gauti 
“Naujų Metų Sutik

tuvių Baliaus” 
bilietų

lės, kur nebūtų smulkiausių 
detalių, įvairiausiomis spalvo 
mis išdekoruotų. Čia pat yra 
atvežta kaipo pavyzdžiai ir tų 
laikų “tile” plytos, kad butų 
galima jas matyti, kaip pui
kiai braižiniai išdaryti ir spal
vos suderintos. 13-tA amžiaus 
“tile” išsilaikęs visame savo 
puikume kaip naujas. Tų lai
kų žmonės mokėjo padaryti 
puikiausi “tile” ir, kas stebi
na, kad mokėjo spalvas 
prezervuoti, kad jos iki 
neišbluko.

-9?

taip 
šiol

Jie paskleisti įvairiose miesto 
dalyse; 
anksto

pirkite bilietus iš
yru
tu-

Metų Sutiktuvių 
Baliui artinantis,

ir 
di-

Suprantama, tas viskas 
senų, atgyventų laikų, bet 
ri labai daug meninės reikš
mės. Dailės pasauliui yra pa
vyzdys ir kartu šaltinis, iš ku
rio daug medžiagos galima pa
sisemti. Jeigu šiandien reikė
tų pastatyti tokj trobesį, tai 
ir už milionų-milionus dolerių 
nepastatytum. Niekas neturėtų 
tiek kantrybės visa tai atlik
ti.

seka-

South
South

West

South

West

VVest

33rd

Naujų 
Aviacijos 
delis skaičius žmonių iš anks
to nori pasipirkti bilietų. Todėl, 
jų patogumui, Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjunga, kuri rengia tą balių 
Ashland Boulevard Auditorium, 
Van Buren ir Ashland Blvd., 
antro lietuvių tranzatlantinio 
skridimo naudai, paskleidė juos 
po visą Chicago, kad nereikėtų 
važiuoti iš vieno miesto kraš
to į kitą.

Bilietus galima gauti 
mose vietose:

J. F. Budrick, 3417-21 
Halsted Street ir 3343 
Ha'sted street.

Picgress Furniture Company, 
3222-26 South Halsted street.

Peoples Furniture Company, 
1179 Archer avenue.

A. G. Kartūnas Pharmacy, 
2557 Wcst 69th street.

Narvid’s Bakery, 2424 
69th Street.

Wm. J. Kareiva, 4644 
Paulina street.

Universal Klube, 812 
33rd street.

Ramova Laundry, 821 
35 th street.

J. Ewaldas, 840 West 
.street.

Stanley Martinku"s, 3340 So. 
Halsted street.

J. Neffas, 2435 South Lea- 
vitt street.

A. Miščikaitienė, 3121 South 
Morgan street.

Justinas Macke-Mackevičius, 
2324 South Leavitt street.

“NAUJIENOSE”, 1739 So. 
Halsted street.

Boselande bilietus galima gau
ti nuo pp. A. Narbuto, p. Puč- 
koriaus ir kitų, taipgi Balčiū
no svetainėje.

Cicero bilietų galimo gauti 
nuo p.p. Rudinsko ir Deveikio.

Northsidėje—p. K. čepukas, 
F. Bulaw tr daugelio kitų. Be 
to, privatiški asmenys įvairio
se miesto dalyse bilietus plati
na. Pirkite juos iš anksto. *

Kas nauja Art 
Institute

Viduramžinė persų architektū
ra; Greenlandijos lanšaftai 
ir kaikurių Europos “moder 
nistų” tapyba.

Rockvvel! Kent.
Amerikietis lanšaftų piešė

jas, Rockwell Kent, turi išsta
tęs 21 aliejinį paveikslą. Visi 
jo paveikslai yra piešti Green- 
landijoj 1932 metais. Kas no
ri matyti, kaip išrodo ta ledy
nų šalis (sala), čia gali pama
tyti visai natūraliai atvaizduo
tus ledų kalnus (icebergs) su 
labai mažai žaliojančiomis bei 
pajuodusiomis kalvomis.

Piešėjas yra geras kompo
zicijos žinovas ir moka vyku
siai idealizuoti savo kūrybą.

“Broliai Karamazovai”
Dabar perstatys!u* vienų la

bai gera rusų karikaturista- 
piešėjų, tai Boris Grigoriev’ų 
ir jo originales iliustracijas 
Dostojevskio veikalui “Broliai 
Karamazovai”. Iliustracijos yra 
puikiomis spalvomis nupieštos 
ir turi gerus tipus, pilnus hu
moro ir ekspresijos, kurių yra 
labai daug ir kurios paeiliui 
sudėtas “pasako 
turinį.”
Kunst-nualler P.

visų veikalo

Kleinschmidt.
tenka susipa-

JI NUSIŽUDĖ DEL NEGRĄŽINTOS MEILES

19 metų lietuvaite Harret (Jadvyga) Tallulah Gcrcas, 
3139 W. 38th Street, kuri pirmadienį rytą nusišovė dėl meilės, 
kurią jai negrąžino lietuvis kareivis Jonas Petrikis.

šiandien ji bus laidojama Tautiškose Kapinėse, 2 vai. po 
pietų.

“Naujos Gadynės 
choro operetė “Gri 
gutis” suvaidinta 

gražiai

Justa

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuviu Politikos 

Kliubo priešmetinis susirinkimas 
i vyk s 21 d. gruodžio 8 vai. vakaro 
Almira Simona svetainėj, 1640 N. 
Hancock St. Gerbiami nariai ma
lonėkite būti laiku. Turime svar
biu reikalų ir rinkimą valdybos ki
tiems metams. Valdyba.

Masinis susirinkimas šaukiamas 
Morning Star Kliubo svet. 7:30 vak. 
Northsidiečiai šaukia masini susirin
kimą trečiadieni vakare antro lie
tuvių tranzatlantinio skridimo ir 
Amerikos Lietuvių Tranzatlantinio 
Skridimo Sąjungos, kuri skridimą 
rengia, reikalu.

Susirinkimas {vyks Morning Star 
kliubo svetainėje, 1658 N. Danien 
avenue, 7:80 vai. vakare. Visi north
sidiečiai lietuviai prašomi i susirin
kimą atsilankyti. įžanga nebus 
imama.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
mikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Slack Gold, Lump arija Egg, $6.00. 

Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9635.

OKSAS EXPRESS
(raustau Rakandus, Pianus ir pristatau 

anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.51; Hacking $8.00; Millers Crerk 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 We»t 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

vaus populiarus Chicagos dai- 
nininkai-ės.

Visi žinome, kad p. Pažar- 
skis jau gerokai pasižymėjo 
savo dainavimu ir lošimu, to
dėl tikimės, kad šiame koncer
te bu"s kas nors nepaprasto.

Nėra abejonės, kad jis sa
vo stipriu baritonu sužavės 
sus atsilankiusius.

Taigi noriu pranešti, kad K. 
Pažarskio koncerte bus daug 
malonumo, daug inspiracijos, 
ir daug gražių įspūdžių.

Girdėt, daugelis žmonių iš 
visos Chicagos ruošiasi į kon
certą. įžanga visai pigi, atsi
žiūrint sunkių laikų.

Laukiantis Koncerto.

vi-

O dabar, well, 
žinti su milžinu vokiečiu kunst 
maller Paul Kleinschmidt’u*, ku
rį p. Bulliet pavadino “lauki
niu genijum” ir kurio “kunst” 
degina širdį... šis “modernis
tas” yra didelis vyras piešė
jas, kuris su savo “kunst” ir 
manęs ko neišginė iš galeri
jos. O tai paprastas dalykas, 
kad žiūrėtojui plaukai ant gal
vos atsistoja pažvelgus į bet 
kurį jo paveikslų... Vadinasi, 
yra “kunst”, bet kas man gal
voj, kad “kunst”, nepatinka ir 
tiek.

New Year’s Eve
Problem Solved
By Aviation Bali

thus aiding įto immortalize the 
tongue.

A doubt naturally arises as 
to whether a solution could 
contain all the above-mention- 
ed /jualfftcatiohs. and the finai 
decision will cgjhę from your 
own analysis. Ali that rėmains 
now is the solution itself.

Solution found
This was prbvided by

collaborated minds of the Ame- 
rican-LithuanianH Trans-Atlan- 
tic Flight Assocįation. And the 
answer is the New Year’s Eve 
Aviation Bali to be staged at 
the Ashland Boulevard 
torium. ✓

the

Audi-

now 
which

Consider "intelligently 
the various means by 
all the problema, are solvcd at 
once: 1

Per vasarų Art Instituto ga
lerijos buvo užimtos Pasauli
nės Parodos tikslams — iš vi
so pasaulio sugabentais rink
tiniais dailės eksponatais už J 
pildytos. Dabar jos funkcio
nuoja kaip paprastai. Praeitų 
savaitę atsidarė gan įdomi dai
lės paroda. Paroda tęsis iki pa
baigos sausio mėnesio.

Verta pažymėti sekami eks
ponatai. Dr. Arthur Upham 
Pope paruošė labai turtingų ko
lekcijų senosios persų archi
tektūros. Tai yra fotografuoti
13- to ir 14-to amžiaus persų 
dievnamių ir kitų viešųjų tro
besių detaliai. Ypatingai įdo
mios Mashad Masjid Gauhar 
Shad runų dekoracijos. Taip
jau Isfahan rūmai toli pralen
kia gotikos laikų (13-tam ir
14- tam amž.) architektūrų sa-

• vo kropštumu ir dailumu. Iš
orinė rūmų struktūra pusėti
nai gremėzdiška ir negalima

Francuzai ir Hitleris.
Francuzų (grupėje keletas 

jų) atskira galerija užpildyta 
irgi šių dienų tapyba. Mano 
žmonai iš šitų patiko vienas 
paveikslas, tai gėlės.

— O kaip tau patinka kiti? 
— sakau.

— Jeigu" žmonės butų pa- 
tokius' paveikslus prieš 
metų, tai tuos piešėjus 

uždarę į beprotnamius.

matę 
šimtą 
butų 
O dabar jų laimė, kad neturi
Hitlerio... — paaiškino ji.

Judžių karikatūros.
Pirmą kartą Art Institute 

išstatyta Walt Disney kruta- 
mųjų paveikslų karikatūros* 
“Big Bad Wolf”, “Three Little 
Pigies”, “Mickey Mouse” ir kt., 
kurias judžių lankytojai ne kar
tą yra matę. Prie šitų “keis
tenybių” daugiausia žiūrėtojų 
susigrūdę, kalba ir stato sau 
klausimą” kaip padaro, kad jos 
krutėtų?”

A tormenting problem crops 
up annually to aggrayate the 
adolescent minds of young 
Liithuanians. That is the ques- 
tion of where and how to cel- 
ebrate the entrance of the New 
Year.

Of course, AVe years ago it 
was būt a matter of choose 
and go, . būt contemporary 
economic conditions have 
changed the complexion of 
private pocketbooks so serious- 
ly that the prime considera- 
tion has become: the probable 
cost of the celebration.

Therefore, with a looming 
New Year calling for another 
outlay of celebration money it 
might safely be said that 
much wincing prevails among 
one and all.

M. J. Šileikis.

Pirmas K. Pažarskic 
koncertas

...1 I. —..... . ...- .../

Sąusio 7 d. buvusioj Meldą 
žio svetainėj, 2244 W. 23rd 
PI, bus nepaprastas pirmas

Solution wanted
Furthermore, wi«thout ques- 

tion, if a perfect solution were 
available it' would be welcomed 
and with acclaim.

Especially if the solution 
would at the šame time wipe 
out at a stroke other obliga- 
tions of patriotic Lithuanians, 
such as supporting the noble 
efforts of men who sacriflce 
themselves to uplift the name 
of Lithuania, and such as the

ją lyginti prie dailiosios goti- dainininko K. Pažarskio kon |necessity for banding together
* ‘ - ' ’ ’ programa daly loyally with Lithuanian . peop]*

Ii ii i
kos, bet vidus — nėra viete ! certas, kurio

Lietuvių Auditorijoj pilna 
svetainė publikos . Pereitą 
sekmadienį “Naujos Gadynės” 
choras, kurio mokytoju yra 
Jurgis Steponavičius Liet. 
Auditorijoj davė 5 aktų opere
tę “Grigutis”. Kadangi šiai 
operetei buvo surinktos geriau
sios komunistų opozicijos cho
ro spėkos, tai ir vaidinimas 
išėjo vykęs. Daugeliui žiūrė
tojų išspaudė iš akių susijau
dinimo ašarėles* paskutinis ak
tas, kur Mariutė (B. Rašins- 
kiene) rengės nutraukti pas
kutinį gyvybės siūlą atsieki- 
mui meilės tikslą šaltam kape 
kada su savo meilužiu Grigu- 
čiu (J. Virbickas) — jos atsi
sveikinimas su motina
šarajus (O. Jakiene) ir daina
vimas kai sumišo prie numi
rusio Grigučio (kurį ji pati ir 
nunuodino).

Iš linksmosios pusės tai Mit
rius pusbernis (J. šarkiunas) 
šposus krėsdamas ypatingai di
riguodamas chorui, tai pridarė 
daug visokių juokų, Alena šė- 
niutė turtinga ūkininkaitė (F. 
Ralsiutė), Mariutės konkuren
tė, kaip lošė taip ir dainavo 
gražiai. Vaidino Raganos rolėj 
(O. Jakubaitc), Darata Grigu
čio sesuo (A. Zahukienė) ša- 
rajus neturtingas ūkininkas 
(F. Alvikis) Tarnas apysenis, 
kuprotas jaunikaitis (J. Ja
kas), Potapas bernas (J. Va
lentas) Stepone, (O Dainienė) 
visi tiko ir vaidinime ir dai
navime. ’ Geras buvo kaimo 
jaunimas* (Mileriukas, Straz- 
dukas, Dargis ir kiti). Pagalios 
padėkuoti reikia Naujos Ga
dynės choro vadovui p. Ste
ponavičiui ir režisoriui J. Pa
kaušiui, kurie pašventė tiek 
daug laiko Įr energijos priren- 
gimųi šios operetės. Perstaty
mas pasibaigė apie 8 valandą 
tai publika turėjo daug gra
žaus laiko pasilinksminimui.

Aš irgi, įpuolęs į jaunųjų 
tarpą, su savo mergužėlė, “su 
kojalęms taukš-taukš”, su ran
kelėms pliakš-pliaukš. Tik 
Dr. Graičiunas šiąja puikia 
proga nepasinaudojo, o jis ant 
lietuviškų šokių, tai specialis
tas. • R. Š.

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė,

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Rinktinės Lietuviškos ir 
Angliškos

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĖS

DYKAI 1934 Kalendorius kiekvienam 
kostumeriui pakol jų išteks.

J. P. RAKŠTIS
VAISTININKAS '

1900 So. Halsted Street

PAKVIETIMAS

įCLASSIFIEP APS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

MORTGAGE BANKERS

RE AL ESTATĖ
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NAMŲ 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 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICĄfiO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Prisirašykite i musų apniki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

For example, ’ hundreds of 
Lithuanians, friends all, will 
be present.“ ?' That checks off 
the loyalty itemį

Then there is ‘the matter of 
supporting a good cause. Since 
all the proceedš are to be 
įturned over toward financing 
the flight to Lithuania, 
item of philanthropy 
checked. ■ *

Cost npt ignored
Most important of all is the 

subject of cost. L Now stop a 
moment. You mušt receive 
abundant food, un endless 
flow of beverages (accenting 
possibly the hard variety), 
much entertainment. and satis- 
fying music to dance to. When 
it is stated that all this will be 
provided, eyen with additional 
surprises, until 3 o’clock in the 
morning for the priefe of one 
dollar per person, the economy 
item is' perforce checked off 
with a flourish.

z ■*

Not one word is mentionėd 
of the friends you will meet 
there, of the national and local 
celebrities whosę» .hands you 
will shake. and the partial in- 
ebriation you, mfcy enjoy,

If anyone who accidenitally 
has reąd (lown to thią point 
štili is opposed to going to the 
Aviation Bali on New Years 

• Eve, he certainly mušt be very 
> old and inerf. 4 -........ . •

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtine $250. 
Nariai jstoje Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, 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 Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 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. Yard» 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, T1L

BE ĮMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 

j imišinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

MUZIKA, MUZIKA. Kam reika
linga muzika vestuvėms, parems, 
baliams ir kitoms iškilmėms, aš su
taisau orchestras iš visokių instru
mentų. Grojiham visokius šokius, 
kaip lietuviškus, taip amerikoniš
kus. Del susitarimų šaukite:

Lafayette 1347 
FRANK KUZMARSKIS,

2635 W. 39 Place,

Radios
NAUJA 1984 Philco Radio, kol 

dar jų išteks, $42.50. Midwest 
Radio Store. 6136 So. Halsted St., 
Englewood 2600.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

KAILINIAI KAUTAI. Salesmonų 
sampeliai, pamušalas truputi apdul
kėjęs, paaukausime pigiai. 162 No. 
State St. Kambarys 618. Klauskite7 p. Marco.

the
is

Širdingai kviečiu visus Chicagos 
apieliilkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801
» - ■ - . - ■ - -----------------------

MILDA
■ ■ ■THEATRE" ■
31-ma ir South Halsted St.

ir RAMOVA
■ "theatre"
35th ir So. Halsted Street

Rodomi labai įdomus paveikslai 

“The Way To Love” 
GRUODŽIO 18 ir 19 

SU
MAURICE CHEVALIER

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pagelbininkas flat 
džianitoriui, nevedęs, unijistas. Ra
šykite laiškus i Nauj’ienas, 1789 So. 
Halsted St Box 61.

REIKALINGAS kelnių siuvėjas 
kriaučius. Turi būti gerai patyręs 
tame darbe. Darbas ant visados. 
Atsišaukite — P. Norich, 1339 So. 
48th Crt., Cicero, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

“Bureau of Missing 
Persorts”

V SU 
BETTY DAVIS—LEWIS STONE 

GRUODŽIO 19 ir 20 d.

“Night Flight” 
SU 

J.BARRYMORE, HELEN HAYES 
taipgi komedija 

GRUODŽIO 21 d.• -x ' •■■■ • 1 ■ ‘rr t;t *■ 
Garsus Romansas

* . “In Penthouse”
su

BAXTER, MYRNA LOY 
GRUODŽIO 22 ir 28 

Pentd. ir šešt. ir Sceniški Veikalai

“Broadway To 
Hollywood”

su
ALICE BRADY, JACKIE COOPER 

GRUODŽIO 20 ir 21 d. 
taipgi 

“MICKEY’S TENT SH0W”

“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 23 d. tiktai

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.

ALINĖ-TAVERN pardavimui, ar
ba priims partnerį. Geras kampas.

7301 So. Peoria St.

ALAUS TAVERN pardavimui, se
nų laikų kampas, parsiduoda. nes 
turiu kitą bizni, 618 W. 18th St.

M'.

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

I^eal Estate For Sale
,,  Namai-tam į Pardavimui 

NAMŲ SAVININKAMS
Kurią turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip šluos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protectivo Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421. Chicago, UI.




