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Avis
doje. Tos avys liko užaugintos Wm. Bartholomay, Jr. 

Libentyville, III.

paro- 
priklausančioj Marrelbar farmoj ties

6 MIRĖ FRANCUOS ŠAL- 
v ČIUOSE .

PARYŽIUS, gr. 20.
banga perėjo Franci ją pereitą
savaitę ir paskui bu‘vo kiek su
mažėjusi. Tečiaus dabar 
sugryžo. Joje mirė mažiausia 
6 žmonės.

merginos, kurios buvo 
Pašautasis policistas 

rė.

PARYŽIUS, gr. 20. -Ame- 
rikietis pardavėjas , Robert 
Switz, 28 m. iš East Orange, 
N. J. ,ir; jp žmona,likosuimti mėjįmaa ir ekonominiu atžvil-
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Kaina 3c

Panaikino pieno ko 
deksą Chicagoj

Patvarkymai dėl pie
no kainų Chicagoje 

panaikinti
CHICAGO. — Agrikulturps 

sekretoriaus patvarkymai de) 
pieno kainų Chicagoje bus pa
naikinti nuo sautdo 1 d. ir po 
tos dienos pieną galės parda 
vinėti kiekvienas tokiomis kai 
nomis, kokiomis kas nori.

Agrikultūros sekr. Wallace 
pieno kainą Chicagos distriktui 
buvo nustatęs 11c už kvortą, 
kad daugiau už pieną gautų 
farmeriai. Bet iš to patvar
kymo farmeriai nieko neiki 
mėjo. Tuo tarpu4 atsirado ne
priklausomieji pienininkai, ku 
rie mokėdami fermeriams val
džios nustatytas kainas, parda

vinėjo, ir tai su dideliu sau 
pelnu, -pieną daug pigesnėmis 
kainomis. Tyrinėjimuose jiė 
parodė, kad pienas gali būti par 
davinėjamas daug žemesne 
kaina ir kad iš augštų pieno 
kainų didelį pelną semiasi tik 
stambiosios pieninės, kurios 
stačiai apiplėšinėja žmones im- 
damos po 11c. už pieno kvor 
tą.

Tas taip paveikė į stambiųjų 
kompanijų biznį, kad ir jos 
pradėjo šiauštis prieš valdžios 
patvarkymus ir ėmė reikalauti 
sugrąžinti laisvą kompeticiją su 
nepriklausomomis kompanijo
mis.

Galima tikėis, kad su pra
džia ateinančių metų tarp pie
no kompanijų prasidės karas 
ir pienas žymiai atpigs.

Chicago, DL, Ketvirtadienis, Gruodis-December 21 d., 1933
AVIŲ ČEMPIONAI

ir avinas, kurie tapo išrinkti avių čempionais nesenai Chicagoje įvykusioje gyvulių

Didelis nuomonių skirtumas dėl 
Nemuno Hidroelektrikos sto
ties jos projektavimo komi
sijoje

Vokiečių lenkų susi
tarimas daromas 
Lietuvos sąskaiton?

Hidroelektrikos sto 
ties klausimas 

įstrigo?

Indiana teismas ap 
kaltino Samuel In

sulto sunu

Anglija rūpinasi ap 
sisaugoti nuo dar- 

biečių valdžios
Aldermano Bauler 

byla atidėta

CHICAGO.—Vakar tapo iš
duoti vvarrantai areštavimui 
Samuel Insull, Jr. ir šešių kitų 
esančių ir buvusiu viršininkų 
Northern Indiapa Public Ser
vice Co., kičriuos Lake pavieto 
(Indiana) grand jury apkalti
no už įvairias suktybes.

Visiems jiems teismas 
tč kauciją po $18,000.

Kiti apkaltintieji yra:
Morse Dell Plaip iš 

mond, prezidentas.
Bernard Shearon iš 

mond, vice-prezidentas;
John H. Gullick, Chicago, bu

vęs direktorius;
Edward W. Lloyd, Chicago, 

buvęs direktorius;
Charles W. Chase, buvęs vice

prezidentas, dabar manažeris 
Indianapolis gatvekarių;

Thomas G. Hamilton, buvęs 
direktorius, dabar manažeris 
Gary gatvekarių.

LONDONAS, gr. 20. —Lon 
dų butas 84 balsais prieš 35 
nutarė leisti įnešti bilių refor
muoti lordų butą. Biliaus įne
šė jas lordas Salisbury sako, 
kad svarbiausias jo biilaus tiks
las yra apsaugoti šalį, jei atei- 
yje valdžia .patektų į radikalų 
(reiškia, darbiečių), rankas.

Dabartiniu laiku lordų bu
tas, neturi teisės atmesti ar pa
pildyti finansinius patvarky
mus. Bilius gi numato bendrą 
abiejų butų komitetą svarstant 
pinigų bilius.

Lordų butas, einant tuo bi- 
liu, galėtų sutrukdyti priėmimą 
jam netinkamų įstatymų, ati 
dedant jų priėmimą kartais gal 
keliems metams, iki susirinks 
naujas astovų butas, kurio nuo
sprendis butų galutinas."

Vokietija sterilizuos 
400,000 žmonių

Prezidentas Roose 
veltas prailgino 
NRA. kodeksą

WASH1NGTON, gr. 20. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die prailgino 4 mėnesiams 
pirmykštį laikinį bendrą NRA. 
kodeksą, šis bendras kodeksas 
apima apie 30 nuoš. visų šalies 
darbininkų. Kiti gi 70 nuoš. 
dirba jau sulig specialių indus
trijų kodeksų.

Visi samdytojai, kurie nėra 
pasirašę specialių kodeksų bus 
kviečiami pasirašyti prailgintą 
kodeksą. Tuomet jie ir toliau 
galės pasilaikyti Mėlinojo Aro 
ženklą.

Ikišiol prezidentas yra pasira
šęs 168 specialius kodeksus. 
Keli šimtai kodeksų dar lauki i 
jo patvirtinimo

BERLYNAS, gr. 20. Pusiau 
oficialiai paskelbta, kad 400,000 
žmonių abiejų lyčių, galės būti 
sterelizuoti, t. y. .padaryti ne
vaisingais, einant naujais įsta
tymais, kurie galion sausio 1 
dieną.

Del sterilizacijos spręs spe
cialus “eugenikos teismai”, ku 
rių Vokietijoje bu4s įsteigta 1,- 
700.

Galės būti sterelizuojami ap
sigimę kriminalistai, silpnapro
čiai ir sergantys paveldėjamomis 
ligomis.

Saliunai turės užsi 
daryti 1 vai. naktį

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

Dalinai apsiniaukę, tiek pat 
šalta.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4;- 
21

Rumuniją vakar rin
ko neturintį didelės 
reikšmės parlamentą

Darbo taryba įgavo 
pilnas legales galias

RYGA. XI. 29.—-Kai kurie 
latvių laikraščiai rašo apie Eu
ropos didžiųjų valstybių persi- 
grupavimą. šio persigrupavi- 
mo rezultatai laikomi labai 
svarbus Rytų Europos politi
kai. Esą, Pabaltijo valstybėms 
ateina klikas, įkuria pareika
laus didelio atsparumo ir ben
dradarbiavimo. Laikraščių nuo
mone, per vokiečių lenkų san
tykius suvaidins svarbų vaid
menį Vokietijos planai Pabal
tijo atžvilgiu ir Lenkijos pla
nai Ukrainoje. Negalima pa
reikšti baimės, rašo laikraščiai, 
kad vokiečių lenkų susitarimas 
daromas Lietuvos sąskaita. To
dėl Lietuvos užsienių politikas 
padėtis darosi sunkesnė. Laik
raščiai prieina išvados, kad 
Lietuva turės tuoj padaryti iš
vadų, jei nenori tapti kitų vals
tybių objektas.

CHICAGO.—Aldermano Bau
ler, kuris prie savo saliuno pa
šovė policistą Ahearn, byla ta
po atidėta iki sausio 23 d., pra
šant prokurorui.

Bauler saliunas 
tas. Bet ar jam 
nis, yra neaišku,
kad mėras laisnį ijam atėmęs. O 
kiti virtiną, kad jis laukiąs po* 
licijos nuosprendžio. Esą per- 
sišaudyma* įvyko ne saliune, 
bet gatvėj. Be to ir policis- 
ams nėra reikalo briautis į už
darytą saliuną 4 vai. ryte. Abu 
policistai yra suspenduoti ir jų 
žvaigždės atimtos.

Teismas kovos auto 
mobilių vagis

CHICAGO. — Vaikų teismo 
teisėjas Gutknecht įsakė pada
ryti nuodugnius tyrinėjimus 
automobilių vagysčių Chicagoje, 
kad surasti kas tuos jaunus va- 
gis globoja.

Jis jau pašaukė pasiaiškinti 
kelis automobilių kliu’bus ir ap- 
draudos kompanijas, kam jos 
pardavinėja sudažytus automo
bilius žinomiems vagių globė 
jams. Jie nupirkę sudaužytą 
automobilių pasamdo jaunuo
lius pavogti lygiai to paties mo
delio automobilius, juos “nu- 
stripuoja” ir pavogto automo
bilio dalimis pasitaiso sudau
žytąjį automobilį, kurį pasku. 
parduoda už gerus pinigus.

Gal bus iškelta ir politikie- 
jrių ryšiai su automobilių vagi
mis.

VIENNA, Austrijoj, gr. 20. 
—Rumunija šiandie rinko par
lamentą, kuris mažai turi ben
dro su valdymu šalies. Valdžia 
ir tolinus pasiliks rankose ka
raliaus Karolio ir jo stipraus 
premjero Duc^. ^Smarkus šaltis 
ir didelis sniegas daugelį su
laikė nuo balsavimo, ko val
džia ir norėjo.

Iš 4,000 kandidatų, kurie at
stovauja 6 partijas buvo ren
kami 387 atstovai. Dar nebu
vo atsitikimo, kad valdžia butų 
pralaimėjusi rinkimus.

Valdžią sudaro karalius. Val
džia paskui skelbia rinkimus, 
kad gauti šalies mandatą. Ta 
partija, kuri gauna daigiausia 
balsų, automatiškai gauna pu
sę vietų parlamente. Todėl lai 
mojimas yra lengvas.

Valdininkai, kurie priklauso 
nuo valdžios, visuomet pasirū
pina, kad jų distriktuose lai
mėtų valdančioji partija.

Liberalai nebuvo valdžioje 
jau nuo 1928 m., nes juos iš 
stumti iš valdžios kokiu tai 
budu pasisekė valstiečiams.

Karoliui nepatinka Duca ir 
jo liberalai, nes jie buvo jį iš- 
trėmę iš Rumunijos. Jis norė
jo, kad Duca sudarytų koalici
jos kabinetą, į kurį įeitų ir ka
raliauk tarnai. Bet Duca buvo 
perdaug stiprus. Duca valdžia 
yra stipri Franci jos šalininkė 
ir visos anti-semitiškos ir nors 
kiek prie nacių palinkusios or
ganizacijos liko uždarytos.

WASHINGTON, gr. 20. - 
Prezidentas Rooseveltas išleido 
patvarkymą, kuris suteikė pil 
nas legales galias nacionalei 
darbo tarybai, prezidento įsteig
tai keturi menesiai atgal. Ta
ryba turės galias ne tik atei
tyje, bet liko patvirtintas ir 
visas jos ligšiolaikis veikimas.

Darbo taryba, kuriai vado 
vauja senatorius Wagner mano 
kreiptis į teismą dėl rinkimų 
darbininkų atstovų Weirton 
Steel Co. ir E. G. Budd Mfg. 
Co. , ”1

Prancūzai suėmė du 
amerikiečius kai

po šnipus

KAUNAS.— Nesenai speciali 
komisija apžiurėjo Nemuno pa
krantes, kur yra geriau staty
ti hidroelektros stotį.

Dabar tie klausimai plenume 
ir buvo svarstomi. Be to, de
batuota ir kokio galingumo sto
tį statyti.

Kadangi komisijon konsultan
tais ir ekspertais yra pakvies
ta ir Kauno elektros stoties 
šalininkų, kitas ir tarnauja 
elektros stoty, tai posėdžiuose 
pasireiškia 
skirtumai.

Anai1; vtfeni komisijos nariai 
reiškia nuomonę, kad reikia pa
statyti ties Petrašiūnais dide
lę hidroelektros stotį ,kuri nors 
ir kaštuos apie 20 mil. lt., ta
čiau elektros tiekimo reikalas 
Kaunu4! ir galbūt Lietuvos elek- 
trofikacijai butų išspręstas. Be 
to, netoli Kauno užtvenkus Ne
muną, pakiltų Nemuno vandens 
paviršius, vanduo susitelktų va- 
gon ir tarp Kauno ir Birštono 
butų galimas garlaivių susisie
kimas. Tai butų svarbus lai-

Illinois uždės 50c 
taksų ant degti

nės galiono

kąipo vadai vienos šnipų gau
jos, kuri buvo įsigavusi įka
ro laivyno ministeriją. Taipjau 
tapo suimti pora Kanados ru
munų.

Be to suimta 10 francuzų kal
tinamų šnipinėję svetimos 
valstybės naudai.

Pas suimtuosius rasta daug 
militarinių dokumentų, radic 
setai, fotografijų kameros h 
daug pinigų.

SPRINGFIELD, III. gr. 20. 
—Valstijos senatas 22 balsais 
prieš 20, nutarė uždėti 50c vals-i 
tijos taksų ant kiekvieno vals 
tijoj parduodamo galiono deg 
tinęs, kad degtinės taksais 
papildyti tuščią valstijos iždą.

Tiapgi saliunininkai turės mo
kėti $50 metams už valstijos 
laisnį.

CHI{CAGO.— Eddie Shouse 
vienas iš Dillinger ganstenų. 
kurie pabėgo iš Michigan City 
kalėjimo, liko suimtas Paris, 
III., po smarkaus mūšių pu po
licija, kuriame Indiana valsti
jas policistaš liko pašautas ir 
gal mirtinai sužeistas. Kartu 
su Shouse liko suimtos ir dvi 

su juo. 
jau mi-

giu, nes susisiekimas pigia su
sisiekimo priemone didelę te
ritorijos dalį sujungtų su Kau
nu.

Antra nuomone yra griežtai 
preišinga: siūloma statyti ma
žą hidroelektros stotį, kuri 
kaštuotų apie 7—8 mil. lt. Gir
di, sunkus laikai, krizis, tai 
reikią pradėti nuo mažo. Ka
dangi mažo galingumo stotis 
nepakankamai ir energijos pa
gamins, tai iš pradžių teksią 
statyti pagalbinę (šiluminę) 
elektros stotį, kad nereiktų 
statyti, tai busią galima ener
gijos prisipirkti /iš Petrašiūnų 
elektros stoties arba ir pačią 
Petrašiūnų' stotį nupirkti.

Kadangi pasiūlymas balsuo
jant pusė komisijos pasisako 
už didelę hidroelektros stotį, o 
antra pusė už mažą, tai klau
simas pasilieka atviras.

Nežiūrint to, susis, ministe 
rija 1934 m. savo sąmaton į- 
traukia atitinkamas sumas pri- 
ruošiantiems hidroelektros sto 
ties darbams.

CHICAGO.— Miesto taryba 
vakar vienbalsiai priėmė pa
tvarkymą, kad visi saliunai Chi- 
cagoje turi užsidaryti ne vė
liau kaip 1 vai. naktį paprasto
mis dienomis ir 2 vai, naktį 
sekmadieniais.

Saliunai atsidaro 7 vai. ryto 
paprastomis dienomis ir 1 
po piet sekmadieniais.

šis naujaš patvarkymas 
galion už 10 dienų.

Padangų išdirbėjai 
' pasirašė kodeksą

vai.

WASHINGTON, gr. 20. — 
Guminių padangų išdirbėjai, 
kurie spirėsi du mėnesiu, pa
galios, pasirašė industrijos ko
deksą.

SPĖJAMA IŠVOGTAS TUR
TINGAS BROKERIS

NEW YORK, gr. 20. —Jesse 
L. Livermore, milioinerius bir 
žos spekuliatorius ir brokeris, 
prapuolė išėjęs iš savo namų 
ir, manoma, yra išvogtas gang-s 
terių, kad išgauti išpirkimą už 
jo pailuosavimą.
m ....................Į.........................  , u i,

MEXICO CITY, gr. 20.— 
Meksikos atstovų butas sutei
kė galią prezidentui Rodriguez 
įsteigti agrikultūros ministeri
ją, pertvarkyti teisių kodeksus 
ir suvalstybinti visas švietimo

BIG LAKE, Minn., gr. 20.— 
šeši žmonės, jų tarpe penki iš 
vienos šeimynos, liko užmušti 
traukiniui užgavus jų automo 
bilių.

PARYŽIUS, gr. 20. — Sena- ’ 
tui priėmus svarbiausius sk,/-' 
rius, priėmimas biudžeto ba
liaus, kuris nuvertė jau kelias 
ministerijas, yra užtvirtintas.

‘Naujieną’ Kalendo-
1 risti ridi

bus dalinami visiems 
ams* Dalins 

pardavėjai ir 
ojai penlctpdie*

RYMAS, gr. 20. — į Rymą 
atvyko būrys vaisingiausių 'mo
terų, kurios viešės pas Musso- 
linj. Viso tų moterų pakvies
ta 92, po vieną vaisingiausią 
iŠ kiekivenos provincijos. Vidu
tiniškai jos turi po 14 gyvų 
vaikų. Kitos turi ir daugiau 
Viena moteris, 43 m., yra tu 
rijusi 24 vaikus, iš kurių gyvi 
tebėra 14 vaikų.

" * ■ r""'' ■

THE PAS, Man., gr. 20. — 
Joe Benoit, kanadietis francu- 
zas upėj pagavo didelę, lydeką 
ir įmeė ją į valtį> kurioj gu
lėjo ir jo šautuvas* Lydeka be* 
sįblaškydama pakliudė gaiduką, 
šautuvas išsišovė ir vietoj nu* 
šovė žuvautoją.

CHICAGO.—John Tendl, 49 
m. ir jo sūnūs Frank, 21 m., 
prigėrė Fox upėj ties Antioch, 
jų ledo valčiai jlužus. Jo mo
teris visaip stengėsi išgelpėti 
ir dirbo per dvi valandas 
galutinai pavargo.

Vokiečių karo laivai 
ties Palanga

KLAIPĖDA. — XI. 17 Elta. 
Vakar 10 vai. ryto ties Palan
ga buvo pastebėti 6 laivai. Kaip 
vėliau paaiškėjo, tai buvo vo
kiečių kariški laivai, kurie 8 ju
rų mylių atstume nuo kranto 
mamevravo. Vakare laivai, iš
sirikiavę į dvi grupes, nuplau
kė Vokietijos link.

YOAKUM, Tex„ gr. 20. 
keliaujantys pardavėjai žuvo 
gaisre St. Charles hotely.
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Suteikite jiems šaunią dovaną, užrašydami “NAU
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Jeigu dabar užrašysite “NAUJIENAS” metams, tai 
jos bus siuntinėjamos per penkioliką mėnesių.
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Naujienų Kontestas
Kontestantų laipsniai ir balsų skaitlius: 

LAIPSNIS PIRMAS

P. MART1NKAIT1S 
(Senas Petras) 

1621 S. Halsted St.
Turi 1330 balsus

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St

Chicago 
Turi 1100 balsų

NONE GRADUS

i KĄ ŽMONĖS MANO
ŽMONIŲ RINKTA 

VALDŽIA
(Demokratija)

ONA 
KAčERAUSKIENĖ 
>605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157 

Turi 80 balsų

J. SHALTEMAN P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago
Turi 80 balsų

7029 S. Artesian Av.
Chicago

Turi 80 balsų

(Tąsa)
(žiūrėkite “Naujiem?’ 
NN. 267, 368, 284, 285. 
280, 1933).

Kuomet patys žmonės jau
čia už savos šalies gerovę at 
sakomybę, jie lenktyniuoja su 
kito^n kultūrinėm šalim. Visų 
piliečių vieningas noras, kad 
savoje tautoje butų viskas 
tvarkoje, kad svetimos tautos 
apie juos gerai manytų, o la
biausia, kad dėl bile kokios 
vidujinės netvarkos, bedarbės, 
bado, ar perversmų, kitos ša
lys neįsikiš tų į naminius reika
lus. šalies išdavikai, iš sveikų 
piliečių tarpo neatsiranda. Ap
šviesti piliečiai patys yra sa
vos valstybes ištikimiausi sar
gai. Kas tik nuožvalgą sukelia, 
patys piliečiai ant vietos vis
ką nuodugniai ištiria be jokių 
samdytų “ponų” valdininkų. Ką 
patys piliečiai savai valstybei 
dirba, už tai nereikia algų mo-

pa nesukalbamas gyvulys.
Juokingai skamba diktatū

ros šalininkų ir visokių sumul 
kintų karjeriatukų šūkis prie 
tautinės vienybes, kuomet vi
soje šalyje stovi “karo stovis” 
prieš artojus ir lenkiškų “her
bų” neturinčius ūkininkus. 
Kaip ilgai šitas iš sveiko pro
to tyčiojimasis tęsis? Toliau 
tylėti nėra geistina. Reikia, kad 
visi tyros demokratijos šali
ninkai iš visų gyvenimo kampų 
drąsiai prabiltų į pačius ūki
ninkus, kurie mokesčius moka, 
o į šalies valdymą neprileid 
žiami. Amerikoje Revoliucija 
įvyko tiktai todėl, kad Angli
ja bandė valdyti naujakurius 
gyventojus sauvaliai, Anglijo? 
lordai nenorėjo, kad Anglijos 
valdžioje, susidariusioje vien 
iš “augštos kilmės” aristokra
tų, butų kolonistų atstovai. 
Tas padarė niekad nenuslopi 

taxation 
without representation” (mo
kesčių nemokėsime, jei vald
žioje nedalyvausime). Taip bu 
vo 150 metų atgal. Ar mes 
ejname atbuli?

KALAKUTŲ 
. DIENA

A. S. 
KAVALIŪNAS

J6 Palmester Avė. 
Toronto, Ontario, 

Canada.
Turi 80 balsų

V. N. BEVARDIS
Chicago

Turi 80 balsų

NAUJIENŲ KONTESTO EIGA
štai jau keletas kontestantų 

pradėjo darbuotis ir turi jau 
pasekmes. »

Pirmutinis savo balsus pasi
skubino priduoti Frank Bulaw, 
kuris stojo darban su pirma 
Kontesto pradžios diena ir ma
no smarkiai darbuotis, kad pa
siekti savo užbriežtą tikslą, tai 
yra nuvažiuoti Lietuvon. Frank 
Bulaw’as yra jaunas, energin
gas, malonaus budo vyrukas, 
turįs daug draugų netik Chica- 
goje, bet ir kituose miestuose; 
tad jam pasiekti užsibriežtą 
tikslą nebus sunku.

P. Martinkaitis (Senas Pet
ras), patyręs kontestantas, per 
pirmas kelias dienas sumušė vi 
su kitų rekordą susyk atsisto
damas į pirmą laipsnį. Jeigu 
Petras taip varysis ir tolinus, 
t?i bus sunku kam nors su juo 
lenktyniuoti.

J. Shalteman jau padarė pra
džią, o turėdamas patyrimą iš 
pirmesnių kontestų irgi laiva
kortę mano laimėti.

Ona Kačerai.'skienė, nors dar 
pirmame “Naujienų” konteste 
dalyvauja, bet kadangi turi 
daug draugų, tai «rio kitų ne 
atsiliks.

P. Lapenas turi barbernę ad
resu 724 W. 18 St. ir yra se
nas šios apielinkės gyventojas: 
jis turi daug pažinčių ir drą
sos, tad žada aplankyti visu'j 
18 gatvės apielinkės gyvento
jus, ir jeigu nelaimės tūkstan
tinę, tai automobilių tikrai.

A. S. Kavaliūnas iš Toron
to, Kanados, jau turi 80 bal
sų ir žada, pasidarbuoti taip, 
kad Toronto lietuviai butų si.’ 
“Naujienomis” supažindinti. 
Toronto, Kanadoj, dar yra Au
gustas Frenzelis ,tad abiems 
dirbant išvien “Naujien” 
skaitytojų užtikrintas.

Dar vienas musų draugas 
yra surinkęs 80 balsų, bet ne
nori savo vardo skelbti. Jis 
pasirodys tada, kada bus lai
mėjęs didelę dovaną.
Kitose kolonijose draugai dar

buojasi ir kitą ketvirtadieni gd 
pasirodys pasekmės jų darbuo
tės.

—T. Rypkevičia,
Kontesto vedėjas.

“Naujienų” kontes- 
tanto F. Bulaw pa

reiškimas
Kai tik pasklido žinia, kad 

aš sutikau darbuotis šiame 
l “Naujienų” jubilėjiniame kon- 
I teste, nekurie iš mano drau
gų, “N-nų” korespondentai, at
siliepė gana palankiai — su 
komplimentais, linkėjimais, o 
kiti net išsireiškė, kad aš tik
rai laimėsiu ketvirto laipsnio 
dovaną už atliktą darbą.

Aš tikrai skaitau pamatuo
tais jų išsireiškimus. Aš su
prantu, kad tai yra darbas 
platinti dienraštį, kuris per 20 

I metų buvo leidžiamas bendri- 
I irimui esamij pajėgų darbinin
kijos prieš išnaudotojus, ku
ris teikė žinotinus atsitikimus 
iš lietuvių gyvenimo, vaizda
vo politikos ir mokslo reiški
nius, kuris buvo, yra ir bus 
darbininkijos kelrodis.

O kad šis laikraštis pasiek
tų kiekvieną, kuriant “nesvar
bu”,- tai žinot, aš skaitau sa
vo darbuotės šiame kontesto 
tikslu.

Ir esu tikras, kad mano 
darbas bus žymus. Ir savo 
tvirtu pasiryžimu atsieksiu tą, 
ką man velija draugai.

—- F. Bukim.

kėti samdiniams, Taip kaip pa v? 
ūkininkas labiau ūkį prižhir., 
negu samdomasis, bernas, taip 
ir pilietis, ką pats savą j ai val
stybei gero padaro,’ sutaupo 
lėšas algų- išmokėjimams. Juk 
visos valstybės išlaidus yra pa
čių piliečių sudedamos valsty- 
bės iždininėn. Valdžia, kokia ji 
nebūtų, tiktai piliečių sudėtus 
pinigus eikvoja visokiems reb 
kalama, algoms valstybės tar
nautojams, bet ne “ponams” 
valdininkams. Didelis skirtu
mas tarp valstybinio tarnau
tojo ir “pdno” valdininko, kuo
met tokia “ponas” gauna ge
rą algą tiesiai iš diktatoriaus, 
už šnipinėjimą prieš nuskriaus
tus, laisvės netekusius tautos f namą obalsį: “No 
narius. Pilietinių teisių netekę 
gyventojai, turi slaptai suokai- 
biauti ir ieškoti būdų, kaip pa
prastą laisvę atgauti. Taigi, 
diktatoriui reikalingi šnipai iš 
tų pačių žmonių tarpo. Kas ei
na prieš laisvę, kas gerus žmo- 
nes diktatoriui (skundžia, ži
noma, pelno “pono” valdinink) 
vietą. Ne iš piliečių malonės, 
bet iš diktatoriaus gavęs šiltą 
vietą, “ponas” valdininkas tan-

Tylinti'?.
(Bus daugiau) ’

Skelbiniai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

nrrt

bu FRANCIS WALLACE
J AUTHOR. OF "HUDDLE"

At Būtcher Brown’s the neighbor 
ladies were all talking about the 
show; and sure ęnough Butcher 
Brown said if ^Albert was in the 
movies that “ M i c k e y M o u s o ” 
vvouldn’t be so pmart; and just likę 
he knew he was being talked about, 
didn’t Albert ge| up and box!

“Albert woul<j kriočk him out in 
the first round,” Butcher Brown 
said. Then he sfiid to Mom, laugh- 
ing likę he, alyrays did:, “Tommy 
was all rigbt the foetball part 
būt, if it was me vyith my arms 
around that Valeska Męurat, I’d 
have shown him things about the 
love stuff.” ,

Everybody laughed; and Mite. 
Flannigan and Mrs. Farrell esc- 
changed glances.

After Mom ha<i gone, Mrs. Flan
nigan said to Mrs. Farrell:

“Did ypu h e a r what Florrie 
Johnson said?”

Mrs. Farrell’s eyes brightened. 
Šhe moved eloser.

“No—what did she say?”
“Well,” Mrs. Flannigan said, 

“she is supposed to have come out 
of the Bijou laughing and saying 
that Valeska Mourat įpust not be 
so hot because Tommy wasn’t no 
wooden 1 n d i a n when she 
him.“

Mrs. Farrell’s lips moved. 
anybody tell hej that?”

“Oh no,” Mrs, Flannigan 
“she would have a conniption (it. 
She thinks he’s ą little pink angei.”

Mrs. Farrell fingėred the iettpce. 
“Well,” -she said, °from what I 
hear, Florrie oųght to know what 
she’s talkin* about.”

“1’11 say,” said Mrs. Flannigan.
Then Mrs. Johnson came in and 

they stopped talking; būt Mrs. 
Johnson was eagęr for news.

“From what everybody says,” 
she said, “he whs all right on the 
football bntxnot so good on the love 
stuff.”

“Ves,” replled Mrs. Farrell, “we 
got that on pretty good authority,”

CHAPTER FIFTY

Mom štili had to laugh at Pop, 
the way he took everything in just 
likę he was up there on the screen 
himself, w a g g i n g his head and 
dropping that eye d o w n . Mom 
could hardly enjoy the p i c t u r e 
sometimes for fear Pop would an- 
swer the Coach when he was bawl- 
ing out Tompiy. Mopv didn’t think 

, it ..was, vęry ni^( her^elf būt, she 
supposed it was’ lu£t part of the 
play—and anyhow, Tommy didn’t 
pay much attention to the Coach 
anyhow, būt kept on looking right 
out at the audience until Mom was 

<sure ho was giving her a message.
Būt it all came right in the end, 

after Tommy made his big run and 
then the drop-kick and everybody 
started to go out. Mom began to 
get her things on būt Pop wouldn’t 
budge.

“There’s another show,” he told 
Mom and there was nothing for her 
to do būt šit there as he wouldn’t 
pay any attention when she told 
him people would talk about them 
for staying to see it twice and 
George Kauffman had only re- 
served the seats for one show and 

1 would want to sėli them again be- 
, cause a big crowd was standing up 
' in the back. And Mom thought it 
would be nice to go out with every
body else and see what they 
thought of the way Tommy had 

iacted. Cousin Emmy got up, 
though, and Mom thought, at least 

(the second show would be more en- 
i joyable; būt just as šhe was think- 
ing this, Cousin Emmy told Mom 

■not to let anybody take her seat 
.'because she’d be back; and she 
went down the aisle with the May-

j or and R. K. Washburn, pulling 
i their coat sleeves and vvagging her 
Į head and showing her buck teeth 
‘as if anybody cared what she 
• thought.
j Pop slėpt t h r o u g h all of the 
,other pietures and Mom tried to 
nudge him and wake him up be
cause it wasn’t very flattering to 
George Kauffman; būt he gavę her 
a look and Mom was afraid he’d 

tembarrass her so she let him sleep; 
i būt he mušt have had one eye open, 
for as soon as Tommy came on 
again he was wide awake; and he 
,went through the šame peyform- 
ance again, mumbling to himself; 
būt there was one consolation—he 
hadn’t taken his shoes clear off anc 
he got them on, all right, and 
walked out, just likę he came in, 
paying no attention to anybčdy an< 

' pulling Mom along when somebody 
,wanted to stop and shake hands 
with her.

| Būt all night long and the next 
< moming while she wąs working 
į around the house after Pop ant 
Pete had gone to w o r k, Mom 
couldn’t forget Uncle Louie. While 
she und Pop were walking out, she 
hąd notlced him over in the corner 
of the back row, all by himself, ant 
pretending that hę wąsn’t there; so 
Mom prėtended she hadn’t seen 

į him. She had to feel šeiry for him, 
off by himself when he liked to be 
important; and the only thing she 
could figure out waą that he hadn’t 
ęomą down to šit with them be
cause he didn’t have his white shirt 
and tie any more. The more Mom 
thought of it, the męre sha w#s 
sure ♦hat waą what was making 
him so eranky—he had changed for 
the worse ever siucę he had had U .. .....___
ąult wąartng the white ehirt and ior ą lopg whR«j and his old eyes

knew

“Did

said,

. jį j • į

That was the nicest Christmas 
Mom ever remembered. Tommy 
was back and the family was to- 
gether and everybody got along 
fine except that Uncle Louie was 
real grouchy at;first because when 
Tommy was coming home Mpm 
had to put him out of his room. Of 
eourse it was really Tom’s room 
and Uncle Louie had been using it 
būt the way he actfed you would 
have thought he was being put out 
in the snow. Part of it was because 
he had to go ątay with Cousin Em- 
my. She wouldn’t Ustęn to it at 
first and it was kind of embarrass- 
ing to Mom with the two of thęm 
there together and Uncle Lcuiė 
saying hė’d rather go to the poor- 
house and Cousin Emmy telling 
him-to go on; only if he came with 
her, he’d walk the chalk and eat 
what was put pn the table and 
either likę it or tump it. Mom was 
kind of sorry when he left because 
he knew he waa leavlng a good 
home; būt she thought maybe 
they’d haye sęme peace around the 
house with him gone and not ai- 
ways etarting argumente with Pop.

Būt that didn’tJkeep Uncle Ųęuie 
from coming to Christmas dipner; 
ahd it was a sight for sere eyes to 
ji him Tommy gavę him the 
shirt. It was a white shirt and t|e, 
the first ones Uncle Louie had had * • t. 1 e _ .  amt wąąring the wnite snut and lor a iopg wnw ana ms oią eyes 

tie, the poor old fellow. people got ąudhe could hardly 
vers funpy. .. keeP £rom unijinę although he said

thanks real rough, likę it wasn’t 
anything at all and he should have 
got much better. Tommy had pres- 
ents for everybody and good ones, 
too. He brought Pete a pair of fur- 
lined driving gloves and a chamois 
wind-breaker; and Pop got a real, 
genuine meerschaum pipe only he 
called it meer-sham; and the re 
were days after when Mom was 
sorry because you would have 
thopght, |t; yvaiį „jnacįe,. of gqld ,ąnd a 
diatnęnds the ’ way Pop valued it 
and yelled at anybody who hardly 
looked at it. Mom got special in- 
structions on how to make the lit
tle chamois covering for it while it 
was being colored. Of eourse U nei e 
Lpuie had to drop it whjlę he waa 
examining it and x Pop’s eyea got 
wild even t h o u g h it had only 
dropped on the sofa and didn’t 
have any chance of breąking. Būt 
Uncle Louie hardly paid any atten- 
tion to Pop at all because he was 
so busy looking at himself in the 
mirror in his new shirt and tie. He 
felt his importance again and Mom 
was kind of glad of it, even though 
he would be a trial.

Mom was glad when they all sat 
down to dinner and she and Steve 
sėt to work serving the meal. Steve 
was ai] rosy-cheeked and happy as 
she alwaya was on Christmas and 
Mom knew it waa the best Christ
mas the poor giri had had because 
on her flnger was the diamond Pete 
had bought her and Steve wae busy 
keeping her hand flxed so she could 
look at it no matter what she was 
doing. Mom had bought her a com- 
pact at the drug store and she 
couldn’t have pleased Steve any 
more if it had been filled with dia- 
mondą. Steve wasn’t hard to please 
and any little thing at all anybody 
did for her made her happy. Then 
Mom happened to think and she 
went upstaira and brought down 
the pair of šilk stockings Tommy 
had brought home for her and told 
Steve they were from Tommy only 
she shouldn’t say thanks to him or 
anything because he’d rather have 
it that way.

Tommy just hadn’t thought of 
Steve, Mom knew, and it was well 
worth the trouble to see Steve’s 
face. “Oh, Mom,” she whispered, 
“do you really think he approves 
of me?” Mom told her sure, not to 
worry, because Tommy was not the 
kind who showed his feelings much. 
Mom wasn’t quite so sure būt she . 
knew nobody could help liking ■ 
Steve when they got to know her 
because she had such a big heart. 
And Mom could afford to give the 
s,tockings away because Tommy 
had also brought her a pair of kid 
gloves and a su|tcase with a comb 
and brush and mirror in it and a 
little box to put šoap in and a little , 
box to put powder in. Mom knew 
it was just likę the soęiety matrona 
had and it was one of the fancy 
things she had always wanted būt 
which she could never afford for j 
h e r s e I f. She told Tommy he 
shouldn’t be Wasting his money on 
her and hę said there waa noboay 
better he could spend it on and that 
waa only the beginning; and Mom 
t Ii o p g h t that was reni nlce al- 
though Uncle Louie sniffed up his 
noae; which he should, the old gan- 
der, c o n SI d C r i n g ho had never 
bought anybody even a handkęr- 
chief—-although he never really 
hąd much money to apture.

' I(To Be ConUnue4> ' I

Amerikoje kiekvienais me
lais lapkričio mėnesio pasku- 
;inis ketvirtadienis yra šven
čiamas. Visi žmonės rengias1* 
prie tos dienos, — stengiasi 
pagaminti geresnį valgį, kvie
čia svečius arba patys eina į 
svečius. Pietums paprastai ban
doma turėti keptą turkę — va
dinasi, kalakutą.

šimtai tūkstančių kalakutų 
prieš tą dieną atsisveikina su 
savo gyvybe, kad patenkinus 
Amerikos piliečių įsigyvenusį 
paprotį.

Senas Petras kalakutų die
noje, žinoma, nebuvo linkęs jo
kiems dievams dėkoti. Neturė
jo jis taip pat pinigų, kad įsi
gyti “turkę”. Kaip 13,000,000 
Amerikos bedarbių vargsta ir 
skursta, taip ir Senas Petras 
jau kelinti metai atsidūrė už 
dirbtuvės vartų. Liepos 10 d. 
1930 m. jis gavo iš Henry For
do dirbtuvės bedarbio bilietą, 
kv.rį dar ir šiandien tebesine
šioja.

Tiesą - sakant, Senas . Petras 
yra kelių lygiai įstaigų agen
tas ir važinėja su savo keliau
jančia. krautuve. Dirbti tenka 
ilgas valandas ant komiso. Jau 
ketvirti metai, kaip tenka ap
sieiti be savaitinės algos. Reiš
kia, be nuolatinės įplaukos. 
Ddžnai tenka pas vieną kitą 
biznierių praleisti dešimtuką ar 
kvoterį, kad gavus biznio.

štai kodėl ir “dėkos dieno
je” Senas Petras nematė rei
kalo būti dėkingas jokiems die
vams. Priegtam pasaulis žino 
tiek daug dievų, kad jokiu bū
du negalima buvo pasirinkti 
“tikrąjį”. Na, o prie viso to, 
gerai visiems yra žinomas fak
tas, jog kai kurie iš 
ro neblogą biznį.

Kalakutų dienoje 
pietums iškepė du
ir pakvietė Seną Petrą prie 
gardžių pietų. Jai tai tikrai di
delė padėka, o ne kokiems die
vams, kurie musų bedarbių rei
kalais visai nesirūpina.

Kai kilo pasaulinis karas, tai 
visokios rųšies dvasiškiai lai
mino jaunus vyrus ir siuntė 
į frontą, kad jie ten žudytų 
žmones, kurie jiems nieko blo
go nebuvę padarę. Milionai 
žmonių žuvo tiktai tam, kad 
sukrauti pelnagaudoms dide
lius turtus. Karo laiku tie pel- 
nagaudos ir pasižymėjo did-» 
žiausiu patriotiškumu.

Prieš vakarą Senas 
nuvyko pasižiūrėti, kas 
apie Madison st. Kaip
tai Chicagos biednuomenes 
centras. “Dėkos dienoje” be
darbiams ten buvo duodama 
pietus, o kai kuriose vietose 
ir vakarienė. Daugiausiai tuo 
rūpinosi “salveišių” armija ir 
kitos misijos. I įsa

Kokių pietų susilaukė bedar
biai? Daugumoje atvejų jie 
gavo po du “hot dogs” ir šmo
tuką pajaus. Kur-ne-kur buvo 
dalinama ir sandvičiai 
štiehos. N^ra reikalo 
kad bedarbiams teko 
sios rųšies mėsa.

Nemanau, kad' tie 
bedarbiai galėjo būti 
kingi.

' Nemalonus įspūdis 
Šimtai tvirtų vyrų 
smerkti skursti,
dirbti, bet niekur negali gau
ti darbo. Darbdaviams jie bu
vo reikalingi tik tol, kol iš jų 
buvo galimą padaryti šioks toks 
pelnas, O dabar, —-tegul jie 
sau žinosi.

Kapitalistinėje santvarkoje 
darbor žmonėms nieko kito ir 
negalima tikėtis. Kuomet vhu 
pramonė yra paremta pelnu, 
— nedarbas yra neišvengiamas 
dalykas. — Senas Petras.

KALĖDOMS 
Dovanų 

Peoples 
FURNITURE CO. 

KRAUTUVĖSE
Galite Rasti Didžiausi 

Pasirinkimą 

PIANU AR RADIO 
PUSDYKIAI

GERI VARTOTI PIANAI 
PO

$25.00
GROJIKLIAI PIANAI 

PO
$48.00

dievų da-

gaspadinė 
paukščius

Petras 
dedasi

v • •žinia,

iš pauk- 
aiškinti, 
blogiau-

suvargę 
labai dė

pasiliko, 
yra pa^ 

Jie Uorėtų

r

-i

•<"l-pw.ewi . ...... y . ..... . i i  *— "'r

Pinigų Siuntimu Skyrius ąt* 
dąraą kaadie nuo 8 v. ryto 

i iki 8 vai. vak. Nądėliomis

$20.00 Naujos Mados
MIDGET RADIOS 

PO
,$9.95

Nauji .CROSLEY RADIOS7

$19.50
Nauji PHILCO RADIOS 

PO
$22.50

Nauji ZENITH RADIOS 
PO

$32.50
KOMBINACIJOS RADIO 

SU GRAMAFONU
PO

$39.50
Labai platus pasirinkimas 
visokių kitokių Standard 
padarymų RADIOS įrengtų 
gražiausiuose naujuose ka

binetuose.
Pirkite dabar ir taupykite^ 

iš Didžiausių Vertybių 
Krautuvių 

KRAUTUVĖS ATVIROS 
KAS VAKARĄ iki 10 vai.

PEOPLES
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400 
4179-85 Archer Avė. 
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

Stoji 
ącliing 
Skili

.i

Orrna*, prlupnM austabdo nto> 
wtuB | penfciuo sakimdaa —.

veik . •tębuklincuį pMaUim v|bo1um 
4Mh>a MucUm. ha<Uuiri h» glydymo 
ypatybes retai randamos kitose <y- 
duolCse. Visos valstiuyČios užhitko

■ —3ąe, 00e. $],. Ypatiurjd tvirtas
• Du nyk r^resai putyUąm $1.2$

>1
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Musų daktarai, aptiekorius

dirba darbus.

Ar esi Altass nariu?

»

Zenith

WISSIG,

tai

štai 
kitų

jau 
jau

Specialistas it 
Rusijos

drabu-
P°

• • jei 
ko

yra 
Už- 
me-

Kaėine Ave„ ir su pagelba 
“savo šonkaulio’’ Jonelį pil
nai “perdirbo’’.

Jonelis Kukulis.

“Aš ką tik nušoviau šunį”.
“Ar jis buvo pasiutęs?”
“Taip, jis nebuvo labai pa

tenkintas”.
(“Denison flamingo”).

Mes mokame $60 cash už $100.00 
Lietuvos Bonus.

ANDERSON, PLOTZ 
& CO., Ine.

29 SO. LA SALLE STREET

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATE HOUSE

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir nakti. — 
Moterų diena šeredomis.

SWIMMING, POOL PHONE CANAL 9560
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Komunistų informacijos apie 
Dariaus ir Girėno fondą, pa
minklui statyti.

Ka žmonės mano”

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

(Pabaiga)
Bučinską jaudina opiosios 

pasaulinės problemas. Jis (“J. 
S.” 1 nr.) rašo ilgoką subele- 
tristintą rašinį — “Kas kal
tas”, kuriame judina sena 
žmonijos klausimą — prosti
tuciją. Jo rašinėlyje taip pasa
kyta:

“Po ilgų tyrinėjimų Alfonas 
užsibrėžė sau šiokį rezultatą. 
(1) vyrai kalti labiausia, kai
po palaikytojai tos begėdiškos 
vertelgystės. Jei jie nepalaiky
tų, tai tie purvini užsiėmimai 
turėtų žūti. (2) surėdymas kal
tas dėlto, kad moterys turi per- 
siauras teises ir darbas neuž- 
tektinai apmokamas. (3) mo
teris kalta, kad perdaug mąsto 
apie linksmumus ir lengvą be 
darbo gyvenimą. Atsitikite ko
kiai nors nelaimei ji kuogrei- 
čiausia moraliai puola, neno
rėdama nė kiek pakovoti su 
aplinkybėmis”.

Tas pats beletristikos Alfo
nas toliau sako:

“Nuo šios valandos prisiekiu 
sau turėti už didžiausią parei
gą mano gyvenimo, skelbti 
tuos bjaurumus tarpe dar ne- 
užnuodintos jaunuomenės ir 
parspėjinėti jaunas mergeles 
nuo tų nupuolimų, iš kurių la
bai sunkiai galima kam 
kelti”. ♦

Kaip matoma, keblusis 
nijos reikalas judinamas 
svajingai, bet nuoširdžiai.

Gyvendamas visuomenėje, 
Bučinskas nerimsta ir dėl vi 
suomeniškų klausimų.

“Auklėkim musų sceną” (“J. 
S.” 2 nr. vedamasis straipsnis) 
— keliamas klausimas dėl to 
flulinimo lietuvių vaidintojų ir 
jų pastatymų, minint ir tuo 
metu buvusią šiuo klausimu 
literatūrą: Lietuvoje ėjusį žur
nalą — “Teatras”, ir Ameri 
koje leistąjį “Veidrodį”. Tas 
rodo autoriaus gerą “klausą” 
visuomeniškiems reikalams.

Straipsnyje “Dešimtis metų” 
(“J. S.” 3 nr.) patriotingai 
džiaugiamasi dėl “Lietuvių 
Laikraščio” leisto Rusijoje, sir- 
kaktuvių, ir vėliau džiaugsmin
gai sakoma:

“Mirė “Aušra”, mirė “Var 
pas”, mirė ir “Lietuvių Laik
raštis”. Bet gyvena lietuvių 
laikraščiai, kurių skaitlius visa 
pušiai auga ir auga didyn ir 
didyn...”

Vėlionis yra rašęs ir spaus
dinęs ir eilėraščių. Tiesa, raši
niai literatūriniu ir kalbos bei 
rašybos požiūriu silpnoki, bet 
svarbu juose — dvasios neri
mavimai ir užsimojimai. Liku
sieji užrašai nusako velionį 
Jų tarpe randami: aforizmai, 
paskaita apie vaikų auklėjimą, 
dialogas, apysakaitė, iš atsimi
nimo...

Toli gražu nevisi taip domi
si ir kovoja už gyvenimą!

' PI.

Porą savaičių atgal tilpo 
“Naujienose” prisiųsta atskai
ta Dariaus ir Girėno paminklui 
statymo fondo. “Naujienose** 
buvo pažymėta kiek buvo su
rinkta tam fondui pinigų per 
“Naujienas” ir surinkti pinigai 
buvo priduoti fondo komitetui.

Dabar paŽvelgkime ką sako 
su Andrulio protu “Dzūkelis** 
komunistų laikraštyje “Vilny
je**, Parašyta buk tai “Nkujie- 

, noš” renka aukas paminklui 
statyti ir to paminklo statyti 
niekas nemano. Grigaitis iš pa
minklo fondo įsikišęs sau j ki
šenių $684.50. Mat, kaip infor-

muoja savo skaitytojus laikraš
tis, kuris turi pretenzijų pirš
tis darbininkų klasei kaipo iŠ- 
vaduotojas iš'kapitalistines ver
gijos. “Vilnies”. redaktoriai ge
rai žino, kad minėto fondo au
kų niekas j kišenhis savo nau
dai nededa. Taip pat gerai ži
no, kad Grigaitis nėra jokis 
fondo narys. Bet Grigaitis 
jiems yra politinis priešas ir 
kortiunistams neperkandamas 
riešutas. Už tai meluok savo 
pasekėjams, šmeižk tokią ypa
tų, kaip tik išmanai, nes tikrų 
tikriausias komunizmas to rei
kalauja................

Komunistai užmiršta patys, 
kad jie šimtus tūkstančių do
lerių iškaulino iš darbininkų 
aukomis ir niekam jokios at
skaitos nedavė. Niekas nežino 
kur tos aukos dingo. Nuo atsi
radimo Amerikoj komunistų, 
būrys bolševikiškų “loaferių” 
zuja iš vienos lietuvių koloni
jos į kitą vien tik koleiktuoda- 
mi pinigus j visokius savo fon
dus. Tegul komunistai parodo, 
kur jie išdavė nors vieną at
skaitą visuomenei, kam tie pi
nigai buvo sunaudojami. Ko
munistai priprato iškaulintais 
pinigais iš darbininkų gyventi. 
Užtai jie ir stengiasi savo pa
pročius primesti nekaltiems 
žmonėms.

šiandieniniai komunistai 
pasaulinio karo produktas, 
tai jie ir yra toki žiaurus,
lagiai, šmeižikai. Kada jie gau
na kur nors su policija pasi
mušti arba šiaip kokį susirin
kimą suardyti, tai pas juos lai
koma yra už didelę garbę. Len
da j darbininkiškas organizaci
jas su visokiomis provokacijo
mis, kad kaip nors kokią suiru
tę sukelti tarpe darbininkų, ži
noma, parakas, kanuolės pada
rė didelę įtekmę į šiandieninių 
komunistų protavimą ir niekas 
negali tikėti, kad toks elemen
tas atneštų kokitį naudą visuo
menei. Už tai ir nenuostabu, 
kad komunistų protavimas to
li yra atsilikęs nuo davatkų, 
kurios kiekvieną rytą bėga į 
bažnyčią. —iP. Miller.

Štai kur galima gau
ti “Theatre Party” 

bilietus
Gruodžio 23 d., šeštadienį, 

“Naujienos” rengia kalėdinę 
“Theatre Party” savo skaity
tojų ir lietuvių tėvų vai
kams “Ramova” ir “Milda” 
teatruose.

2,500 lietuvių vaikučių at
silankys į tas “pares” iš visų 
miesto dalių. Bilietus galima 
gauti sekamose vietose:

“NAUJIENOSE”, 1739 South 
Halsted Street.

J. Budrik, 3417 So. Halsteęl 
Street.

Progress Furniture Store, 
3222 South Halsted Street.

Peoples Furniture Company, 
2536 West 63rd Street.

Fellowship House, West 33 
Place.

Be to, bilietų turi “Naujie
nų” išnešiotojai įvairiose mie
sto f dalyse. Pasirūpinkite bi
lietų iš ankąto.

Jonelis Kukutis tę
sia pasikalbėjimus 
apie 18ta Apielinkę

18 APIEL1NKĖ — Mos turi
me du daktarus lietuvius. Vie
nas iš jų medikas; antras den- 
tistas. -

Daktaras Petras Zigmontas 
Zalatorius, turintis savo kabi
netą 1821 So. Halsted gatvė, 
antros lubos. Dr. Petras kaip 
pereitais metais, taip ir šiais 
metais, yra Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijos narys 
ir šios draugijos pirmininkas, 
gana pasekmingas savo profe
sijoje. Ypatingumas nustati- 
mas ligos, ir operacija. Nese
niai jam teko nustatyti ligą 

hunui* 
5 me- 
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Nors. simptomai ro-

NAtnffiNDS, Ofilcagb, ffl.
Avo. Del šeimyniškų nesusi- 
aikihimų ši pora pefsiskyrČ, 
?*hia Ona Stulginskiene (Stlil- 
gin) užvedė bylą perskyroms. 
Vedė bylą advokatas Frank 
W. Chcrnauckas 1900 S. Union 
Avė. Pirmadienį stojus prie 
teisėjo La Buy (nesirodant 
jrieširtgai pušiai — Juozui) 
teisėjas suteikė paliuosavimą 
Ohai huo Juozo; reiškia dabar 
abu yra liuosi.

Kukutis gavo X-mas dovaną. 
Pirmadienį p. Antanas Zalagė- 
nas suteikė jūsų Joneliui Ku- 
kučiuikučidi Kalėdų dovaną... 
iŠ seno padarė jauną, dailų... 
ir Švelnų. Antanas nusigabe-

rie yra toj besedoj buvę, ir 
antis valgę) buvo tiek ančių, 
kad užteko visiertis iki sočiai, 
ir dar Ijko; ir pagąl tvnirtinb 
mą ten buvusių svečių, tai vi
sos antys buvę tikrai nušautos, 
nes kiekviena antis turėjus žy
mę šūvio. Keikia nepamiršti, 
kad šie du vyrai...vėl...viens 
didesnis, kitas mažesnis; jie 
kas metą “paliavone” ant an
čių pakartoja. Pereitais me
tais net buvo suruošta dvi 
puotos, bet tada ir jau man pa
čiam teko pasitenkinti ska
nioms antimis. Vėl, tai spor
tai — vyrai — mylintieji me
džioklę. Aš jeigu einu šau
dyt, tai aš šaudau — bučer- 
nėj.

Tranzatlanliko reikale. Vi- 
sur kitose kolionijose jau yra 
komitetai
Pas mus tyla. Man teko kal
bėtis su p. Geo. M. Chernauc- 
ku; jis pasakė pradėkite; o aš, 
padėsiu; duosiu savo svetainę 
veltui, ir dar ką nors dovanų.

Geo. M. Chcrnauckas užlai
ko dvi aludes: vieną 1900 So. 
Union Avė., su gana parankia 
svetaine; antra 7021 Stony 
Island Avė. Nusiskundžia, 
kad vienam žmogui yra per- 
sunku apeiti — aptarnauti dvi 
vietas. Sako ,atsiradus kup- 
čiui parduotų; arba gerą žmo
gų priimtų į pisininkus.

Juozas Stulginskas pali uo
las nuo moterystės. Juozas 
Stulginskas gyvenantis Bridge- 
pote; o jo motris Ona. musų 
kolionijoje 1742 So. Union

p. p. .Savickiu 
Kuzmickų sunui — 
tų; nustatė “Plural 
monia”.
dė į apendicitą. Neseniai
daktaras Petras išpiovė apen
dicitą p. Steponui Kardekui — 
ligonis ilgai sirgo-negalavo, 
bet po atydaus tyrinėjimo ras
tas, kad kaltininkas apendici
tas; ir jis prašalintas. Ligo
nis sveikas sako dirba, šoka ir 
...geria.

Daktaras Jonas Šimkus 1821 
So. Halsted St. Tai dar jau
nas apie 25 metų amžiaus, 
dentistas; baigęs Chicago 
Delnai Collcge šį metą. Dr. 
Jonas Šimkus, yra malonaus 
budo žmogus - inteligentiškas. 
Jis pilnas drąsos ir energijos, 
mat išvykus senam daktarui 
Kliaugai, iš šios vietos visi •— 
kalbinti lietuviai — dentistai 
bijojo, kad 18 apielinkėj ne
bus nei ant “binsų”, bet dak
taras Šimkų; kaip tik džiau
giasi pradžia; sako kad, “18 
apielinkės niekas nebytina”.

Aptiekorius p. Julius Rakš
tis, yra vienatiniu musų aptie- 
koriumi, 1900 ,$o. Halsted St. 
Čia taipogi yra pašto skyrius; 
lietuviai patarnautojai; gera 
patogi vieta; ir rūpestingas 
vaistų-receptų pildymas.

Vienas didelis garažas. Bro
liai Ambrozai turi didelį ga- 
radžių, 726 W. 19 gatvė, kurį 
turi pavadinę “Palace Garage”. 
Patarnavimas visą naktį ir die
ną — niekad nemiega. Taiso 
automobilius. Vyriausias savi
ninkas yra p. Povylas Ambro- 
zas.

Ančių sportai. Aš skaitau 
Naujienose, kad ten ir ten, to
kioj ir tokioj kolionijoj, toks 
ir toks žmogus geras “striel- 
čius” — medžiotojas. Tiek ir 
tiek žvėrių — ančių prišaudė; 
tokia ir tokia parę surengė... 
Na gi “pošimts karabinų 
“strielčiškai” kalbant, ar 
manote, kad mes 
“strielčių” neturim?

Ehe ir dar kokių, 
gu jus norite, tai iš
lionijų galite atvykti ir su mu
sų “strielčiais” persiimti, bet 
faktas kalba pats už save.

Julius Savickas 1620 South 
Union Avė. ir Pranas Norris 
— Noruševičius pereitą savaitę 
surengė “ančių bapkietą”; nors 
man pačiam neteko buti...mat 
kas “kėrina”, biedno Jonelio? 
Tai sakoma (pasakoja tie ku-

JUOKAI kad nš kartais visai pamanau, 
kad butų goriau, jeigu vyras 
nebūtų miręs**.

(“The Contineht”, Čhicngo).

“Kodėl panelė, Talbot visuo
met vilkija juodai?**

“Ji nešioja gedulą dėl savo 
vyro”.

“Bet ji niekuomet neturėjo 
vyro”.

“Ji jo ir gedi”.
“Nebelspaller”, Zuerich).

Draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų bendrove, kuri rei
kalavo kai kurių papildomų 
įrodymų prie reikalavimo, 
kartą gavo iš apdraustojo naš
les laišką, kuris baigėsi:

“Aš turiu tiek daug rūpes
čio norėdama gauti pinigus,
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KALĖDINIS 
PARDAVIMAS

Didelis pasirinkimas tikrų Parker 
išdirbystės rašomų plunksnų su 
paišeliais ir atskirai. Moteriškų 
ir vyriškų rankinių Laikrodėliu; 
taipgi daugybė visokių gražių spil- 
kučių ir gintarinių dalykų parsi- 
duos už pusę kainos, KALĖDŲ 
DOVANOMS. Aš taipgi atsakan
čiai pritaikau akinius.

« /

Ramova Jewerly 
Company

Karolis Nurkaitis,
Šav. ’

3514 So. Halsted St.

VISAME pasaulyje Kalėdų papro
čiai labai skiriasi, bet beveik 

visur, kur tik švenčiama šventės 
davimas dovanų šiose iškilmėse uži
ma svarbiausią vietą. I* tikro, užpa
kaly dovanų davimo įpročio stovi pati 
Kalėdų dvasios širdis. Ir daugumai 
žmonių, tankiai smagiau dovanas duo
ti, negu jas gauti.
Davėj'ui darosi, suprantama, dar sma
giau, jei j’is žino, jog dovana suteiks 
malonumo asmeniui, kuris ją gaus. 
Kaip davėjas, taip ir priėmėjas labiau 
mėgsta praktiškas, tinkamas ir, be to, 
neperbrangias dovanas. Gal bflt^as\ 
ir išaiškina, kodėl šioje šalyje, kur 
cigaretas yra mėgiamiausiu milijonų 
vyrų ir moterų užsirūkymu. cigaretę 
Sakeliai tapo labai populariškomis 
’alėdų dovahomis.

šiais Lticky Strike cigaretų 
išdirbėjai, ypatingai šių cigaretų 
rūkytojų miniai visose Jungtinėse 
Valstijose, paruošė išimtinai patrau
kianti Kalėdų pakeli. Šis ypatingas 
Kalėdų pakelis yra paruoštas ne tik

pntikti paprastiems Kalėdų papuo
šalams, bet ir užtektinai saugus siųsti.
Pakelis buvo ypatingai paruostas 
patraukti lepių rūkytojų, kurie labiau 
mėgsta Luckies, skonį. Gi Luckies 
yra padaryti iš vidurinių rinktiniausių 
tabako lapų, šis tabakas, ji tinkamai' 
pasendinus ir išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinanti spraginimo procesą, 
kuri išimtinai naudoja tik Lucky; 
Strike, šių populariškų cigaretų1. 
išdirbimo eiga yra pažymėtina puikiu: 
apdirbimu ir kantriu apžiūrėjimu, kur ■ 
daugiau, kaip šešiosdešimt patikrini-' 
mo instrumentų naudojama, kad! 
užtikrinus vienodumą ir būti tikrais.; 
iog cigaretai pilnai prikimšti ir be 
liuosu galų. Ypatingų Luckies Kalėdų, 
pakelių galima gauti visose krautu
vėse. Kiekvienas pakelis turi sekan
čias thm tinkančias eiles:

“May Chrlstma* bring the aort nf thing 
That everybodv Hke»
And your carerr thrnughout thc year 
Be full of Lucky Strike*/*

$80.00 puikus Parlor Setai 
po / 

$39.50
$95.00 Gražiausi Miegamų 

Kambarių setai po
i $48.00

$45.00 Tvirčiausiai padaryti 
BREAKFAST SETAI po

> $24.50
$35.00 vertės gražus ir tvir

ti LOUNGING krėslai po 
$17.50

$10.00 vertės gražiausios 
LEMPOS po 

$4.50
$5.00 vertės visokie sekly

čiai staliukai po 
$2.75

$95.00 vertės nauji 
Radios po 

$54.50
$75.00 garantuotos 

žiu plovyklės 
$37.50

$125.00 Naujos Mados Rė- 
frigeratoriai po 

$69.75
$12.00 vertės “smoking” ka

binetai po
$6.75

Parduodam ant Lengvų 
Išmokėjimų

Pirkite dabar ir taupykite. 
Didžiausių Vertybių 

Krautuvėje

ŠVENTĖMS
Geriausios šviežios ir 
rūkytos mėsos, viso
kios paukštienos, žu
vų! sviesto, kiaušinių 
už žemesnę kainų da
gi kaip “kumpanično- 
se” gausite lietuvių 

bučemėje.
Archer Market

Jonas Vaidžiunas, Sav.
4214 Archer Av.

Tel. Lafayette 42«
Visuomet mandagus, prietelingas 
patarnavimas. Prašome Įsitikinti.

OFnCEVfcS OF THE LADteS CLUB 
\NMO THE OVBFHAHS OM
XHCK SVMAVŽ.T

'SKEETS 
MEREiV ftM*
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Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
3514-16 W, ROOSBVELT ROAD 
irti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietam it drasko* vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterim* 
seredomis iki 7

\ :..Y'Ji*''w'.'-•>
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THEVA' eaJV te AAFFIUESS 
tfUSV OUTSVfcE THVEAVd. .

OOOVi? VIE SMAVE oEE?.

3222-24-26 South 
Halsted Street

Kaledinskas, J. Romanas, 
Vedėjai.

KRAUTUVĖ ATVIRA 
KAS VAKARAS.

HIMHTHE.

AU
FAR.T, V4E KAME 

THE. TWO
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KĄ VALGYTI?
KRITIKA PAGELBĖJO

Vertė A. Kartūnas

prie

MIRĖ BUDDISTŲ POPIEŽIUS

bran

diena

BOLŠEVIKIŠKA ŽVALGYBA IR KATORGA

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

šventame’
- dalai la

valan
popie

“Tre- 
Duok 

paties

tamp< 
kenk

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

pusę 
geru 

virin-

o tie, kurie 
kas valandų

Didelis čikagiečių nepasitenkinimas namų savinin
kų paskolų korporacijos (Home Owners’ Loan Corpo
ration, arba HOLC) vedėju, William G. Donne, priver
tė jį rezignuoti. Užvakar federalinė valdžia paskelbė, 
kad j Donne vietą yra paskirtas Henry G. Zander. Nau
jojo HOLC manadžerio pirmas uždavinys busiąs pada
ryti tyrinėjimą savo pirmtako ofise ir įvesti tvarką na
mų savininkų paskolų teikimo ištaigoje.

Taigi žmonių nusiskundimai ir spaudos kritika pa
gelbėjo. Bet įsivaizduokite, kad Amerikoje dabar butų 
diktatūra, panaši j Rusijos bolševikų, Italijos fašistų 
arba Vokietijos hitlerininkų, kur žmonės neturi teisės 
nė žodį ištarti prieš valdžią. Tokiose sąlygose valdinin
kas, pasodintas į aukštą urėdą, galėtų pridaryti kažin 
kiek žalos ir žmonėms, ir pačiai valdžiai. O betgi yra 
neišmanėlių, kurie šneka, kad žodžio ir spaudos laisvės 
panaikinimas tai geras dalykas!

yra kur kas ge 
negu* brangus, kompli

18.00 
4.00 
240 

įaitc Money 
ymu.

Rašo Dr. A. Petriką. 
Brooklyn, N. Y.

(Tąsa)

pagraužti ir 
j-ą pervirškinti; gi 

tešla, ta pati 
nenaudinga nei daiv

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Iš kalnuotojo Tibeto ateina žinia, kad 
Lhasa mieste mirė didysis Tibeto kunigas 
ma, sulaukęs 60 metų amžiaus. Vienam Londono dien
raščiui jo korespondentas praneša, kad tasai kunigas 
buvęs nunuodytas.

Tibeto dalai lama yra Buddos bažnyčios galva, ly
giai kaip popiežius pas katalikus arba kalifas pas mo- 
hametonus. Buddos pasekėjų yra šimtai milionų įvai
riose Azijos šalyse, taigi ir dalai lamos galia yra dide
lė. Ta religinė sekta tiki, kad dalai lamoje yra įsikūni
jus mirusiojo prieš daugelį šimtmečių Buddos siela. 
Kai vienas dalai lama miršta, tai Buddos siela persi
krausto į kitą kūną ; bet kur ji persikrausto, tai turi 
atspėti buddistų kunigai (lamos).

Tų dvasiškių yra apie 500,000. Vieni iš jų žemesni, 
kiti aukštesni. Tik aukštesnieji lamos (sakytum, vysku
pai arba kardinolai) yra laikomi kompetentiškais nu
spręsti, kur pasidėjo Buddos “dusia” po dalai lamos 
mirties. Jie tatai atlieka, pasiremdami tam tikrais po
žymiais. Surinkę kelioliką vaikų, apie kuriuos jie mano, 
kad viename jų turi būti pasislėpusi Buddos dvasia, jie 
meldžiasi, daro visokius burtus ir, galų gale, išrenka 
vieną, kaipo Buddos įsikūnijimą. Tuomet jie jį paima 
į vienuolyną ir tam tikru budu auklėja, rengdami jį 
sunkioms dalai lamos pareigoms. Kada vaikas sulaukia 
pilnų metų, tai kunigai paveda jam valdžią, dvasinę ir 
pasaulinę.

Dalai lamos valdžiai nėra jokių ribų. Jisai absoliu
tiškas buddistų bažnyčios valdovas ir Tibeto valstybės 
galva. Kitų šalių buddistai pripažįsta, žinoma, tik jo 
dvasinę galią. Jisai gyvena šventame Lhasa mieste, į 
kurį nevalia įeiti nė vienam svetimšaliui. Vienuolyne, 
kuriame jisai būna užsidaręs, prie jo niekas negali pri
eiti, kaip tik aukštieji kunigai. O betgi kažin kas, anot 
to Londono laikraščio korespondento, buddistų šventąjį 
tėvą nunuodijo!

Kovoje dėl dvasinės valdžios vartojama dažnai to
kios pat nešvarios ir žiaurios priemonės, kaip ir var
žytinėse tarpe paprastų politikierių.

Daugelis skundžiasi, kad gy
venimas yra monotoniškas 
nuobodis. O tuo tarpu per vie
ną tik valandą pasaulyje įvyk
sta įvairių įvairiausių atsitiki
mų. Vėliausiomis statistinėmis 
žiniomis, kiekvieną valandą pa- 
šaulyje gimsta 5,440 kūdikių 
ir miršta 4,630 žmonių. Susi
tuokia 1,200 porų, o išsiskiria 
85 poros. Kas valandą 15 žū
va nuo kulkos arba žmogžud
žio peilio. Ir tai tik taip va
dinamuose civilizuotuose kraš
tuose, kadangi apie laukinių 
Žmonių nusikaltimus nėra ga
limybės tikslių žinių surink-

parinktinų, sveikų karvių, ži
noma, jisai yra brangesnis ne
gu paprastas pienas; bet, kas 
neišgali jo pakankamai pirk
tis, lai jo ima mažiau, o vis 
tiek bus daugiau naudos, ne
gu išgėrus prasto pieno, nors 
ir didesnį saiką.

Nėščios ar žindančios moti
nos ypatingai turį gerai žiūrė
ti savo dietos, nes jos atsako 
mingos ne tik už save, bet ir 
už savo kūdikius.

XVIII
Gydytoja? tęsia pasakojimą; 

kaip užsibaigė pirmo? die
nos muštynės.
Mes perbėgom siaurą miško 

ruožą, kuris skyrė mus nuo 
tvirtovės, visu galimu greitu
mu; ir po piekvieno žingsnio 
piratų balsai skalbėjo arčiau. 
Neužilgo mes jau išgirdom jų 
trepsėjimą, jiems bebėgant ir 
šakų lūžimą, kai jie lindo per 
krumus.

Aš pradėjau numatyti, jog

Vakar Rusijos sovietų valdžia šventė savo žvalgy
bos — GPU — 16 metinės sukaktuves. Visa bolševikų 
spauda kėlė į padanges tos teroristinės policijos ^nuo
pelnus”, ypatingai jos “pasižymėjimą” kasant Baltosios 
juros kanalą.

Tą didelį darbą Baltosios juros sujungimo su Bal
tike juros vandenimis atliko milžiniška kalinių armija 
po GPU priežiūra. ‘ žvalgybos viršininkai gavo už tai 
medalius ir viešą pagyrimą iš valdžios, o 59,000 kalinių 
tapo sumažintos bausmės. x

Dabar pradėta kitas panašus darbas: kanalo ka
simas tarpe upių Maskvos ir Vologdos. Jam ir vėl var
tojama daugiausia kalinių rankos, o užveizdų pareigas 
ęina GPU.

šitie faktai mėta keistą šviesą j “proletarišką” so
vietų rojų. Pasirodo, kad po komunistų valdžia žvalgy
ba* turi galią ne tik areštuoti valdžios priešus šimtais

114,000 telegramų. Apie pusę 
tų telegramų kalba apie asme
ninio pobūdžio įvykius. Laiškų 
ir atvirukų krasaženkliams per 
valandą išleidžiama 25 
nai dolerių.

Popierio fabrikai per 
dą pagamina 1,900 tonų 
riaus, kuria eina 1,600,000 laik
raščių ir žurnalų bei kelių de- 
sėtkų knygų atspausdinimui.

Per tą trumpą laiką žemė 
suspėja nulėkti 1,776 kilomet
rų, o seismografai užrekorduo- 
ja mažiausiai du žemės dre
bėjimus.

Taigi, matote, kokių įvairių 
ir nepaprastų atsitikimų įvyk
sta bėgiu tik vienos valandos!

Valgant nereikia maišyti j 
viską į krūvą; geriau yra pa-! 
valgyti iki sočiai vienos rųšies 
maisto, o ne kelių. Kitu kar
tu galima valgyti kitos rųšies 
maistą. Jeigu, pav., kas valgo 
kartu4 mėsą, 'bulves, duoną, 
sviestą, daržovės’, pieną, surj 
ir saldintus pyragus —- negali 
tikėtis nieko gero iš tokio mi
šinio, nors atskirai paėmus— 
iiekvienas jų gali būti geras 
maistas. Juo mąžiau sumaišy
si įvairias .maisto rųšis, tuo 
jus skilviui lengyiau tasai mai
stas suvirškintu-

Niekuomet nereikia pasivy- 
dėti daržovių ir vaisių; valgy
li visokias valgomas žoles bei 
augmenis. Nebijoti ašakoto, 
rupaus maisto, nes tai pagelb
sti mitybos kanalui. Bever- 
dant tūlos daržovės susigadi
na, nes iš jų išsisunkia mine
ralinės druskos ir vitaminai. 
Todėl tokias daržoves, kuriąs 
reikia virti, reikia stengtis su
taisyti su sriuba, kad vanduo, 
kuriame jos virš, nenusimes 
tų. Gerti kiek galint daugiau 
žalio vandens, bent po du stik
lu prieš kiekvieną valgį. Beval
gant negerai yra gerti vande
nį, bet prieš valgį bent 
valandos, šaltame ore 
vandenį pašildytą, tik ne

gazolinas dėt automobilių. Na u 
jų automobilių per valandą pa
daroma apie 700 
jau* naudojami, 
suvažįnėja 17 žmonių.

Valandos uždarbis labai įvai
ruoja: Kinijos “kuli” Už valan
dos darbą gauna 2 centus, o 
elektros trusto prezidentas New 
Yorke $96. Tai dvi kraštutiny- 
bės. Bet kai kurių uždarbiai 
gali dar labiau nufctebinti. Is
panų kompozitorius Jose Pa- 
dįlla pašventė lygiai 15 minu
čių parašymui dainos “Valan
čia”. Už tą dainą j U gavo 1,- 
000,000 frankų. Bet už tai jis 
tokių pelningų 15 minučių dau
giau nebeturėjo.

Per valandą pasiunčiama

Mėsos valgyti kartą į 
ir tai ne visą svarą ar du, bei Į 
tik ketvirtą dalį svaro. Liau Į 
kbs, kaip kepenys, inkstai, yni 
geriau valgyti, negu raume
nys. x Reikia žiūrėti, kad mėsa 
nebūtų susenusi ar sugedusi; 
geriau jos mažiau valgyti, o 
geresnę pasirinkti. Vengti sū
dytos ir rūkytos mėsos. Nerei
kia ją su’gadint perilgu kepi
mu. Maišyta dieta žmogaus or
ganizmui yra geresnė, negu 
vienos mėsos, ar vienų augme 
uų, nors ir bile kuria viena jų, 
kaip praktika parodė, galima 
gyventi. Nereikia užmiršti, 
jog pienas yra vienas geriau* 
šių maisto medžiagų ir jo reb 
kia kuodaugiausiai gerti. Ge
riausias pienas tai žalias pie-! 
nas, nevirintas ar ‘ kaitintas. 
Kaitinant ar virinant susinai
kina- tūlos maistinės medžią 
gos jame. Kadangi mieštų gy
ventojams sunku yra gauti pie, 
ną tiesiai ųuo karves, nesuga
dintą, iš kurio smetona nėra 
išskirta/ tai patartina imti nuo 
pieniaus “certifikuotą” (certi-. 
fied) pieną, nes jame daugiau 
Smetonos ir jisai nėra kaitin* 
tas (pasterizuotas). Be U>, 
tąsai pienas yrą imatnas iŠ

galva dirba. Valgyti reikia tik 
tiek, kiek norime ir kada no
rime, o nė tiek, kiek yra ar 
todėl, kad jau laikas valgyti. 
Geriau yra atsitraukti nuo 
stalo biskį nedavalgius, o ne 
persivalgius. Jeigu maža lai
ko, kaip kad kartais bufna dar
bavietėse, geriau tada mažiau 
valgyti ir' lengvesnio valgio, 
o gerai visa tai sukramtyti, 
negu kad pusčieliais kąsniais 
prikimšti pilvą. Toksai skubus 
valgymas tik skilvį sugadina, 
Gerai sukramtyto maisto ma. 
žesnis saikas atneš daugiau 
naudos, negu’ pusčieliai sury
tas kad ir didelis saikas. Be 
to, kramtymas duoda progą 
dantim bei dčsnom išsimankš. 
tyti, kas jiem eina į sveikatą, 
Perdaug pailsusiam taip pat 
negera urnai valgyti; geriau 
biskį pasilsėt, o jau tada vaL

(Tęsinys)
Kad padidinus musų rūpes

čius, mes išgirdom balsus, be
siartinančius pajūriu per miš
ką link musų; ir mums buvo 
ne vien pavojus būti atkirs
tais nuo tvirtovės taip prastai 
pasirengusiems, bet mes labai 
bijojom, kad, jeigu Hunter’į ir 
Joyce užpultų pusė tuzino vy
rų, ar jie turėtų pakankamai 
sumanumo, bei atsparumo ne
pasiduoti. Hunter’is buvo 
tvirtos valios, tą mes žinojom; 
apie Joyce mes abejojom — 
malonus, mandagus žmogus, 
butų buvęs geras tarnas, nušu- 
kuot ponui rubus, bet ne visai 
tikęs kariavimui.

Tą visą turėdami galvoje, 
mes brido’me prie kranto vi
somis savo pajiegoinis, palik
dami savo laivelį *ir nemažiau 
pusės viso musų parako / ir 
maisto.

DVI AUKOS

Per vieną valandą visame 
pasaulyje 10,000 centnerių 
medvilnės įr 3,000 centnerių 
vilnų sunaudojama audinių ga
minimui; per tą. pat laiką pa
gaminama 99,600 tonų cukraus 
ir iš to kiekio gyventojai 98,- 
000 tonų suvalgo. Kiekvieną 
valandą 176 tonos tabako su
naudojama cigaretų ir cigarų 
gaminimui. Per valandą pasau
lio gyventojai rukymuj pralei
džia pusantro miliono dolerių. 
Per tą patį laiką jie išgeria 
pusantro miliono litrų vyno 
(tikslių . žinių' apie munšainą 
nėra), maždaug 50 milionus 
puodukų kavos, suvalgo 25 mi
lionus bulvių ir 3,600,000 to
nų mėsos; Prie to dar reikia 
pridėti 30 miliomy' kepalukų 
duonos ir 2,400,000 kiaušinių.

Per tas šešias dešimtis mi
nučių iškasama 122,000. tonų 
anglies, už 50 milionų aukso ir 
už pusantro šimto milionų si
dabro ; ant žemės paviršiaus 
nušaunama 35,000 visokių žve« 
rių, kurių kailiais puošiasi mo
terys. Mineralinio aliejaus lau
kuose per valandą iškeliamą 
viršų 156,420 bačkų naftos, U 
kurios daugumoje gaminama

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai

Dabar mes prieiname 
klausimo, ką valgyti? Svarbu 
žinoti taipgi, kokioj formoj ta
sai maistas yra labiausiai pa
geidaujamas, nes toji pati mai
sto medžiaga gali būti įvairio
se formose, kurios ne vienodai 
reaguoja į ku‘no padėtį. Pavyz
džiui galima paimti visiems ge
rai žinomą musų kasdieninę 
duoną. Ji gali būti kaip kada 
naudinga maistui, o kaip kada 
ir visai nenaudinga. Padžio
vinta, kieta duona gera yra ir 
dantim pagraužti ir skilviui 
lengviau jJą 
minkšta, kaip 
duona 
tim, nei skilviui. Be to, jeigu 
ta duona suvilgyta kokiais rie
balais, ji yra net kenksminga, 
nes skilvys negali jos suvirš
kinti. Tą patį galima pasaky
ti ir apie mėsą:, šviežios, ne
perkeptos ar virtos mėsos ga
balėlį galima suvalgyti su nau
da, gi jeigu tą pačią mėsą 
perkepti, sudaryti su visokiais 
riebalais dažiniais,.•.rnro, ji 
ne tik nenaudinga, bet 
sminga.

Nereikia manyti, kad 
ginusieji valgiai yra geriausi, 
kariais jie yra prasčiausi. Tū
li turčiai, kurie turi pakanka
mai pinigų, o mažai'proto; ku
rie mano, kad svarbiausias žmo
gaus tikslas pasauly, tai pri
kimšimas skilvio per ne mie- 
rą kuobrangiausiais valgiais 
ir gėrimais, dažniausia su’ga- 
dina savo sveikatą, ar net gy
venimą sutrumpina, tik dėlei 
persivalgymo ir dėl nuolatinio 
vartojimo visokių koncentruo
tų bei brangių valgių, žinoma, 
negalima sakyti, kad visi bran
gus valgiai yra prasti, o visi 
pigus geri. Tai butų ne tiesa. 
Bet daugely atvejų taip yra. 
Pavyzdžiui, brangus “stei- 
kas”, raumenų rėžinys, yra 
kur kas prastesnis maistas, 
negu kepenys, smegenys, inks
tai ar kau’lų smegenys (mar- 
row). Juoda, rupi čielo rugio 
ar kviečio duona yra pigesnė, 
negu išdabintas, saldintas, gra
žiai atrodąs ir brangus pyra
gas. Rudasis cukrus yra piges
nis ir geresnis, negu baltasai 
cukrus. Daržovių valgis bus 
pigesnis ir geresnis, negu, sa
kysim, koksai nors smožintas 
kepsnys, kuris yra brangus ir 
maistui netikęs. Juo paprastes
nis valgis, bile tiktai jisai yra 
švarus, šviežias, natūralūs, ne
sugadintas 
resnis 
knotas, sugadintas. Persivalgy
mas taip pat žalingai .atsilie
pia į kūno sveikatą. Kas ma
no, kad valgyti reikia tiek, kiek 
išneša jo kišenius ir pilvas su
talpina, tokiam vėliau prisiei
na gailėtis, kada įsigyja chro
nišką vidurių nemalimą ir su
ardo savo sveikatą. Moderaci- 
ja, saikas visuomet yra geriau 
sias vadas, žinoma, kas sun
kiai fiziniai dirba, kuriam ten
ka pakankamai išsimankštinti 
tyrame ore, tas gali dau’giau 
ir sunkesnio valgio suvartoti., 
negu tas, kuris užbaręs per 
dieną sėdėdamas rąnkom cr
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mums jau tikrai reikės susi 
kibti ir pažvelgiau į savo šau 
tuvo užtaisymą.

“Kapitone”, aš sakau 
lawney geriausiai šaudo 
jam savo šautuvą; jo 
šautuvas yra bevertis”.

Jie pasikaitė šautuvais, o 
Trelowney, tylus ir ramus, 
kaip jau jis buvo nuo pat pra
džios nesusipratimų, staptelė
jo momentą pažvelgti, ar vis
kas buvo tinkamai užtaisyta 
vartojimui. Tuo pačiu laiku, 
patėmyjęs, kad Gray’jus buvo 
neapginkluotas, aš padaviau 
jam savo peilį. Mums visiems 
pasidarė geriau ant širdies, 
kai mes pamatėm jį pasispiau- 
dant delnus, suraukiant anta
kius ir paleidžiant peilį zvem
biantį į orą. Iš viso jo kūno 
judėjimo aišku buvo, kad mu
sų naujas darbininkas buvo 
vertas druskos.

Keturiosdešimt žinksniu to
liau, mes priėjom miško kran
tą ir pamatėm tvirtovę priešaį- 
kyje. Mes pasiekėm tvorą apie 
vidurį pietinės pusės ir beveik 
tą patį laiką septyni sukilė
liai — Job Anderson’as, laivo 
vairuotojas priešakyje — pasi
rodė pilną gerkle rėkiantis 
pietų vakariniame kampe.

(Bus daugiau)

tūkstančių, bet ir vykinti kalinių jėgomis didelius sta
tybos darbus.

čia pasireiškia aiškiau, negu kame kitame, policinis 
sovietų valstybės pobūdis. Bolševikai tiki į policijos vir 
sagalingumą: Policijos “genijum” yra paremta visa jų 
valdžios tvarka.

Vakarų Europos arba Amerikos darbininkai gali į 
tokią tvarką žiūrėti tik su pasibiaurėjimu.
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HetUvj daktarų, kuris ’ medici
nos profesijoj yra taip gerai 
atsižymėjęs, kaip kiti daktarai.

Tačiau*, mano manymu 
munistams neyerta aiškint
smegenų 
daugi pas

ko

Air Bali Tickets
Now For Sale 

Ali Over Chicago
‘Prize-Winning’ to act as ci

garete giria and waitresses

The Aviation Bali tickets are 
now i n the hands of the dis- 
tributors. There is as much 
snap and vigor in their make- 
up as in the other details of 
the ALTASS plans for greeting 
the New Year.

Certainly, a group of people 
with such a sharp sense of 
the fitting,, the exciting, and 
the new deserves the confidence 
and cooperation of every Lith- 
uanian who is not yet willing 
to concede himself relegated 
to the shelf of antiųuated lag- 
gards. In fact, there is no 
ųuestion of disobedience to the 
brisk command of those three 
Chocolate Soldiers—to “salute” 
the New Year their way, at 
the Ashland Auditorium.

In a likę spirit, the person- 
nel for the affair promises to 
be interesting, cigarette-girls 
and wajtresses being sought 
among the beautiful, the rievei 
and the charming Lithuanians 
of the city.

Each new detail, as it is 
brought to light, adds to the 
promising gaiety of the oc- 
casion. First there was the 
idea of an Aviation Bali at all; 
then, the ridiculously low priced 
tickets, the long list of celeb- 
rities, unlimited food au.d 
dink; now, “prize-winning” 
vvaitrcsses and cigarette-girls.

A complete list of the places 
in Chicago,, whei^e , tickets for 
the Aviation Bali may be se- 
eured will be found in an ad- 
joining column on this page.

išsirutuĮiojimų, 
juos jų nėra!

(Galas)
šitoj skiltyję(Ryloj

Dr. Naikelio pareiškimas 
bailiu reikalu).

ka-

tilps 
kal-

RADI O
pro-

Dr. 
mo-

kad
kur

čia 
jis

Naikelio

Yes sir» “your honori’,
— atsakė prokuroras, šaukia
— Dr. Naikelis, užimkit kal
tininko vietų! — Neateina.

— Dr. Naikelis užimkit kuo 
greičiausia kaltininko sėdynę, 
pirmiau negu teismas išneš 
nivosprendį pačiam prisikalt 
prie kryžiaus! Neateina.

— Ar kaltinamasai Dr. Nai
kelis randasi salėj? šaukia 
kuroras.

— čia nebuvo ir nėra 
Naikelio, pasigirdo silpnas 
teries balsas,

— “O kų tu žinai, 
jo nėra. Jieškokim, 
yra”.

Visi sužiuro, o Dr.
kaip nėra, taip nėra. Na, teis
mo sesija ir baigiasi, o dak
taro vis nėra.

Juk jis ten ir nebūtų reika
lingas, bet nuteisęs kaipgi bau
si. Kas daryti?! Dr. Naikelio 
“teisme” nėra. Nėra ir jo gy
nėjų.

O-gi nieko kita x jiems ne
liko daryti, kaip tik pakeist 
“bu’ržuaziškų” teismų j dvasiš
ka. Reiškia, taip daryti, kaip 
“šventas” tėvas arba musų 
“probaščiai”, kad daro ex-ko- 
munikuodami “bedievį”.

Jiems lengva pasiųst koks 
“nežaliežninkas” į “pragarų”. 
Lengva pasiųst geras katalikas 
į “Dangų”. Nesvarbu, kur jis 
gyvena. Dabar ir komunistams 
beliko taip daryti su Dr. Nai- 
keliu.

Teisėjas “pakėlė” savo “ga
lingą” ranką ir štai ką pra
tarė.

— Mes negalim pasirodyt 
prieš visą pasaulį, kad mes esi- 
me 
Dr. 
sai 
tų, 
sma
mo salės pabėgo. Taip mes nu
teiskim, iškeldami protestą, 
reiškia, subaubkim 3 kartus, o 
magaryčioms kreipsimės į bur- 
žuazišką teismą, kad atimtų jo 
laisnį. Tuomet jis negalės prak
tikuoti medicinos, Turės eiti 
karvių melžt ant farmų.

Matomai, teisėjo miklus pro
tas greit sugalvojo, greit ir 
padare.

Dr. Naikelį nuteisė.
Tris kartus subaubė. Bet 

kaipgi bus su tais laisniais?
teismai 
kvaily- 

medikų 
nei vie- 
žmogus, 
komuni-

Teisėmtoki “durni”.
Naikelį, kuomet čia jo vi- 
nėra. Kad niekas nežino
mos nuteiskim ir paskėlb- 

spaiAloj, kad jis iš teis-

Budriko programas 
sekmadieni

t . 1

kojo apie ‘Garsinimo Vajų’ 
visoms spulkom Illinois Val
stijoj. Svarbus tuo, kad visoj 
Illinois Valstijoj nei viena Bū
davo j imo ir Skolinimo Ben
drovė neužsidarė ir nei vie
nas žmogus neprarado nei vie-* 
no cento per šiuos sunkius de
presijos laikus.

Dabar yra laikas 
propagandų apie

skleisti 
saugumų 

spulkų tiems, kurie dar nėrę 
pradėję taupyti Budavojimo 
ir Skolinimo Bendrovėje.

S. J. K.

Tvirtą pasiryžimą ir 
teisingumą lydi 

pasisekimas

gražių radio

sekmadienį 
valandų nuo

Kalbant apie naujausius iš
radimus, pripažinsime, kad 
maloniausiu išradimu yra ra
dio. Jei nebūtų išrastas radio, 
chicagiečiai sekmadieniais ne
galėtų klausytis Budriko krau^ 
tuvės duodamų 
programų.

štai, pereitų 
mums vėl visų
1 iki 2 iš stoties WCFL teko 
gėrėtis puikiu dainavimu Dai
nos choro seksteto po vado
vyste p. Saurio.

Leidėjai šių programų — 
Jos. F. Budriko krautuvė, 
3417 So. Halsted st., matyt, 
nesigaili nė lesų nė triūso, 
kad sekmadieniais tinkamai 
palinksminus plačiųjų lietuvių 
visuomenę. Beje, ketvergo va
karais nuo 7:30 iki 8:30 iš 
stoties WHFC būna kitas Bu
driko krautuvės puikus lietu
viškas dainų ir muzikos 
gramas. Pasiklausykite.

Rautas

Tą parodė Brighton pcfrkietis 
Jonas Vaidžiunas sėkmingai 
vesdamas mėsos sankrovą 
Archer gatvėj ir konkuruo
damas su “čėnštoriais". 

z - .........

Kai trys metai atgal Jonas 
Vaidžiunas persikėlė iš Mar- 
ųuette Parko į Brighton Par
kų ir įsigijo patogių mėsos 
sankrovų Archer Market, 4214 
Archer Avė. (tel. Lafayette 
4247), tai visi jo draugai jį 
baugino: lietuvis Archer gat
vėj negali išsilaikyti; lietuvis 
Archer gatvėj negali atlaiky-

Ii “kumpaničnų” bučernių 
konkurencijos. Bet Vaidžiunaslyra pasiruošęs aprūpinti pir- 
; visus tuos bauginimus atsa- kėjus, tikriau, pirkėjas, atei
vė: “Pažiūrėsime”. nančioms šventėms. Kainos

Praėjo štai jau trys metai, žemos’° Pasirinkimas geriau- 
o Vaidžiuno Archer Markel į m?Sų yra didelis, paten- 
jaikosi ir laikosi tvirtai, sek- Jnantls kiekvieną parcikala- 
mingai konkuruodamas ne tik .ir s^on«’ ?ra aP®' 
ritas bučėrnes, bet ir “kum-L1.81 !r ru yt°s mėsos, viso- 
janičnas”. klausios paukštienos, žuvies

F ’ kučionis, šviežių kiaušinių,
Daugelis lietuvių bandė įsi-Į sviesto ir t. t.

^virtlntl Archer gatvėj, bet vis 
nepasisekdavo. Tai kodėl pa
sisekė Vaidžiunui?

<Cia laimėjo lietuviškas už
sispyrimas laimėti, geras pa
žinojimas biznio ir teisingas Į pasiliktų jo nuolatiniais kos- 
ir mandagus patarnavimas pir- tumieriais. —b.
kėjams. Jis parėmė biznį ne -------------
ant augstų kainų, bet ant kie- ęi „-y— H5lQplrTY11 Titru 
kybos. Parduodamas mėsų di- MUrCIlgC pdbvnllllllgiį 
dėsniu kiekiu ir pasitenkinda- vakarą antro sko
mas mažu pelnu, jis galėjo naudai
pardavinėti mėsų dagi pigiau, Ullllv
negu taip vadinamos “kum- T0WN OF LAKE. _  Vie-
paničnos” bučernės. Skirtu- L-nė veikli 
mas yra tik tame, kad čia pa§aĮpos
parduodama mėsa yra gėrės- Marshfiei(i avenue, sekmadie- 
nės rųšies, šviežesnė, o ir pa
tarnavimas yra daug geres
nes. Tų pirkėjai tuoj aus įver
tino ir 
skaičius nuolatos dauginosi iri 
vis dar nepaliauja daugintis.

Ypač gerai p. Vaidžiunas

J. Vaidžiunas kviečia lietu
vius atsilankyti į jo bučernę, 
o jis patarnausiųs visiems 
kuogeriausia, kad jie butų 
pilnai patenkinti pirkiniais ir

kas savaitę pirkėjų

Lietuves Akušerės

pro-

II.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofteui ,«,5 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso TsL: Boultvard 7820 
Namų Tel.) Prospsct 1930

organizacija Unity
Klubas, 46th ir

pasekmingų bunco

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

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

Te L Seeley 7130 
Namų telefonas Brnnanrick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįfo ff Europai it vii ptiktikuoįt 
nnojoj viltoj.

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

dieniais pagal susitarimu.

3335 So. Halsted St
T«l BOULEVARD 9l»»

Lietuviai Daktarai

Tobulas vagilis vi
suomet turi susirasti 

išpirkimo būdų
Uudna istorija apie 19 metų 

lietuvį Walter Sakaitį 
t

T0WN OF LAKE. — Walter 
Sakaitis, 19 metų lietuvis, gy
venąs 4735 South Lincoln st., 
datyrė, kad tobulas vagilis pri
valo susirasti išpirkimo būdų.

.Įsigavęs į Theodore Mace- 
wiczio “dry goods” krautuvę, 
1841 West 41st Street, antra
dienio, gruodžio 19, vakare, jis 
užpuolė savininkų Ir pagelbi- 
ninką, Gregory Burbų.

Apėjęs savo profesines parei
gas, ir pelnęs tik $4.75, Bakai
tis mėgino apleisti krautuvę. 
Radęs duris užrakintas, sukos 
prie užpakalinių. Tos ir, taip 
pat, neatidaromos. Grųsinimas 
švaistomu šautuvu rakto nepri
statė, ligi p-ia Hattic Macewi- 
czienė duris atrakino įleisdama 
Sergt. Eugene Mahoney ir pul
kų policijos.

Mat, užgirdus Bakaičio įsaky
mus, Macewiczienė nulipo nuo 
antrų lubų, kur Macevvicziai 
gyvena, ir užrakino abejas du
ris, tada nusiskubino pašaukti 
policiją.

Vedėjai III. Budavo
jimo Lygos susirin

ko Springfielde
Albert Nicdbalski, pirminin

kas Illinois1 Valstijos Budavo
jimo ir Skolinimo Lygos, su
šaukė pirmų susirinkimą Pil
domosios Komisijos ir narių 
kitų komisijų Gruodžio 11-tą 
ir 12-tą, 1933, Springfielde. 
Suvirs 50 Skolinimo ir Buda
vojimo Lygos vedėjų atsilan
kė į šį susirinkimą.

Lietuvių grupę atstovavo 
Adv. John Kuchinskas, pirmi-

DR. VAITUSH, OPT.
. LIETUVIS

Optomttricallv Akių Specialiuos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamu 
akių karštj, atįtaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkrėipiam i mo
kyklos vaikus, Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo. 10 iki 8 v. Nedėlio- 
nus 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, 

Phone Boulevatd 7589

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

ii»nm ® Midwife
South Albanų 
Avinui 
Phone

’ Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li-

* goninhe, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterimi ir mergi
noms patarimai do
vanai.

nį surengė 
party, antro lietuvių tranzat- 
lantinio skridimo naudai, ku
ris davė gražaus pelno. Vaka
rėlyje buvo nemažas skaičius 
lietuvių, 
lakūnas J. 
skas.

Klubas 
į dar vienų

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikiliau j erdvesne ir patogesne viete

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

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.

Buvo atsilankęs ir
R. James-JanuŠaū-

planuoja surengti 
vakarėlį.

Moterių Auxiliary 
Susirinkimas

Darius - Girėnas Post 271 
American Legion Auxiliary 
susirinkimas įvyks Gruodžio 
21 d., 1933, 7:30 p. m., Jono 
Juškos svetainėje, 2417 W. 43 
St. A|silaųkykite visos moję-*, 
rys, susirinkimas svarbus. Mo
terys ir mergaitės iš Ghica- 
gos ir apielinkių malonėkite 
atsilankyti ir prisirašyti fc)rie 
šios svarbios organizacijos, 
Darius Girėnas Aujdliary.

žinoma, “buržuaziški” 
nepritaria komunistų 
stėms. Nepritaria ir 
asociacija. Nepritaria 
nas blaivai protaująs 
ir tuo piktinasi, kad
štai kelia tokias orgijas prieš

MATEUšAS KRAUCHUNAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19 dieną, 7:45 valan
da vak., 1933 nu, sulaukės 42 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Velykių Parap., 
Preidžių kaime. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Velionis buvo 
narys Keistučio Kliubo. Pali
ko dideliame nuliudime mote
rį Eleną, po tėvais Skatškau- 
skaitę, dukterį Elinorą, 3 bro
lius Antaną, Petrų ir Povilą 
ir tris brolienes, dėdę Petrą 
Krauchuną ir dėdiną, 3 pus
brolius Joną, Juozapą ir Pet
rą Krauchunus, 2 pusseseres 
Heleną ir Jadvygą Krauchu- 
naites, 3 pusbrolius Joną, Juo
zapa ir Povilą Gorskius ir gi
mines, o Lietuvoj tėvą, mo
tiną, broli, seserę ir, gimines, 
Kūnas pašarvotas, randasi 
6038 So. Prairie Avė. Telefo
nas Normai 1368.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
gruodžio 23 dieną, 8:00 vai, 
ryto .iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo Paneles švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o Iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Mateušo Krau- 
chuno giminės, draugai ijj pa* 

' Žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse5 ir' 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moterį* duktė, broliai, 
dėdė, dėdina, pusbroliai, 
puMoeerėe ir gitnmės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mušeika. Telefo- 
nas Yąrds 1188.

John P. Ewald, narys Pildo
mosios Komisijos.

Pirmininkas Albert Nicd- 
balskftj išaiškino valdymo btf- 
dų ateinantiems metams, ir 
pirmininkai kelių komisijų iš
davė savo raportus. Vienas iš 
įdomiausių ir svarbiausių šių 
raportų buvo raportas p. Sid- 
ney J. Keclik, kuris papasa-

Tel. Yardj 1829

DR, G. SERNER
< Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. TeL Csnal 5174 

< CHICAGO, ILL.

poSlunčiame Galės per Telegramą 
visąpasauljL o y 11 k i s

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankiętąms

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis x

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

—- ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------H-------------------------------------------------
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SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro, 3377

ir

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Pątarnavimas Diena ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitagę Avenue

11 .... ' W'i.w
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Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Euddkhp* patimĮvimai y« patenkinęi . Čitos bsye k 30
metq. -4- VhrintlHs Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karabonų sto šoninėm durim. Jeigu didžiuojatės dailumu ir taih 

pumu laidomvi|f»
RPVBMC ir-ptMkrioMtf. jU ' .

Juozapas Eudėikls ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Viri telefonai: REPUBLIC 8840
(^turime Htyiių « «o *Į«fo)

f • JI

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkšje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV,

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Bollleverd 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kubpigiausial. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

datbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS)

1439 S. 49 Ct., Cicero, III 
T<1. Cicero 5927

.................      M....... 1 ..................... Į,III«.H

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukiu Maus

2506 West 63rd St
T«L REPUBLIC 3100 > «

Phone Hemlock 2061 '

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOSt

nuo 9 iki U valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*. 

«p<rt ivmtadiinio ir kitvirtadiinio.

•1 Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street A 

Valandos nuo 9 iki 8 vakar*
Stredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Mųftuitti Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedeliomis pagal susitarimą.

Rss. 6600 South Artistai Avinui 
Phone Prospcct 6659 

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

1821 So. Hahtid Strut 
CHICAGO, ILL.

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

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

šetadieniais sulig sutarties.

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

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

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal. sutarti 
Rtzidtncija. 6,631 So. California Avi.

Telefonu Republic 7868
j , • . .. .

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

Tel, Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai; valomi. Nedllioj sulig sutarties 

2403 W, )63jd SU Chiųaio '

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliotais sulig- sutartis!.
CHICAGO* U.L.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais paųal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cot. of 35th B Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė. 

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

Nedėldieniais ragai sutarti.

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wwtttn Avinui

VALANDOS: Ufa7<t“ 4H6 

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

įvairus Gydytojai 
«-^**^*M»*^**»^M*»«**a**Xabo*a»m^<*o*B****o*^***^*************

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Margio Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydi Puik 6755 «r Ciatrol 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phope MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Athland Avinui 

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

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12
Rez. Tclephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Valkų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted Sti,
* arti 81 st Street 

Valandos; 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedeliomis iš aventa- 

niais 10—12 dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

Rt*. 6515 So. Rocktvtll St. 
T*L Republic 9723

Tel, Cicerų 2109 k 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

/ KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICEROt JLU

JOHN B. BORDEN
. LIETUVIS ADVOKATAS

W. Side: 2261 W. 22 St. (Cermak Rd)
FMMUlo, Seredoi Ir P5turkio* rak, S IM S

TelefoBM Casal 31
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Napoleonas Papuo 
la I Bėdą

Jeigu pravestų tokį patvar-
'kymą, tai šnipai gautų darbus 
'gaudyti stačius gėrikuš.

Kur galima gauti 
Naujų Metų Ba
liaus bilietus

ką važiuoji Amcri- 
klause mane New

gaudavau “Naujienas” per iš
nešiotoją, bet patyręs, kad Tam
sta nori laitoėt dovaną šiam J 
kdnteste itin laivakortę į Lie
tuvą ir atgal, ą.4 paremsiu už
sisakydamas “Naujienas” ir 
stengsiuos gaut adresus nau
jų skaitytojų.

• Draugiškai,
A. Zaluba.

pažįstamą kafmyną 
— atsakiau.

Naujų \letų bilietifs galima 
gauti sekamose vietose:

J. F. Budrick, 3417-21 South 
Halsted Street ir 3343 South 
Halsted street.

Progress Furniture Company, 
3222-26 South Halsted Street.

Peoples Furniture Company, 
4179 Archer avenue.

A. G. Kartanas Pharmacy, 
2557 West 69th street.

Narvid’s Bakery, 2424 
69th street.

VVm. J. Kareiva, 4644 
Paulina street.

Universal Klube, 812 
33rd street.

Ramova Laundry, 821 
35th street.

J. Ewaldas, 840 West 
street.

Stanley Martinkirs, 3340 So. 
Halsted street.

Neffas, 2435 South Lea- 
vitt street.

A. Miščikaitienė, 3121 South 
Morgan street.

Justinas Macke-Mackevičius, 
2324 South Leavitt street.

“NAUJIENOSE“, 
Halsted street.

Drovers Trust 
Bank, Mr. Stungis, 
Halsted St.

John P. Gregg, 
VVestern Avė.

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 Deveįkio.

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

West

South

West

West

33rd

1739 So.

& Savings 
42nd ir So.

6859

Kur dingo jauna lie
tuvaitė Nellie Zoper?

bet bran—n—gio— 
ji.... drebėdamas mėgino 
išsiaiškinti Napoleonas, 
kuomet budrioji žmona 
Jozefina sugavo jį besi
rengiantį iškrėsti jai špo
są. “Ar aš kaltas....”

“Taip, tu nekaltas, nie
kuomet nekaltas,” barė 
nabagą Napoleoną budrio
ji Jozefina.” Išeidamas 
man sakei, kad eini ka
riauti su maskoliais, o tu 
matai kur....”

“Bet, brangioji, leisk 
pasiaiškinti. Aš nieko blo
go nemaniau, aš, aš tik...” 

“Taip, tu nieko blogo 
nemanei, tu niekuomet 
nieko blogo nemanai. Aš 
žinau ką tu... Ką reiškia 
šitie du popiergaliai ta
vo kišenini?”

“Tai, matai, brangioji, 
šitaip yra su tais popier
galiais,” nusigando Napo
leonas. Tai... tai... svar
bus, slapti kariški do
kam...”

“Svarbus dokumentai, 
slapti dokumentai? Kur, 
tamsta, su ‘tais svarbiais 
dokumentais* eisi?”

“Nepyk tik, Juozyt. Ma
tai, į karą aš galiu visuo
met eiti, bet ar aš kaitąs, 
kad Naujų Metų Sutiktu
vių ir Aviacijos Balius 
įvyks tik vienas? Ar eisi 
su manimi?”

1 X X X 
žinoma, Jozefina nusi

džiaugė ir sutiko.
Bukite ir jus tame Ba

liuje, antro lietuvių tranz- 
atlantinio skridimo nau
dai, gruodžio 31 d., Ash
land Boulevard Audito
rium, Va n Buren ir Ash
land kampas.

Kai prieš su viršum porą de- 
sėtkų metų aš važiavau Ameri
kon, a. a. Dr. Bukantas pamo
kino mane atsakyti šiuos klau
simus:

— Pas 
kon? — 
Yorke.

—- Pas 
važiuoju,

— Ko tu pas jį važiuoji?
— Į svečius, — atsakinu.
— O kuo jis užsiima?
—- Mainierys, —- sakau.
Imigracijos biuro tarnau

tojas perleido mane akimis 
nuo galvos iki kojų ir jo akys 
apsistojo ant mano gerokai iš
purtusiu nuo rūgštaus pieno ir 
bulvių pilvo, kuris pumpsėjo 
po rusvo milo balakonu.

— Ar daug pinigų turi su sa
vim? '

Aš turėjau 25 rublius su ka
peikom ir Jai pasakęs save iš- 
sidaviau, kad ne milionierius 
esu ir kad ne tik kelionei at
gal neturiu pinigų, bet ir pa
sisvečiuoti tinkamai nėra iš 
ko. Jis tuomet’ vėl klausia :

— Ar tavo kaimynas Ameri
koje nupirko tau laivakortę?

— Ne. Mano tėvas iš kito 
kaimyno pasiskolinęs du šim
tu rublių nupirko man laiva
kortę, — atsakiau.

Valdininkas nusišypsojo.
tu manai sve-
savo kaimyną

Dingo gruod. 17 d. 1:30 nakties 
laiku; manoma, kad ją pik- 
itadariai pavogė.

KAS DEDAS 
APLINK MUS 

Rašo 
Maišyta Makalienė

Gerb. F. Buliiw:;
Musų kolionijoj randasi daug 

“Naujienų” skaitytojų, kuriems 
reikia sutvarkyti dienraščio 
stovis. Su kuriais man teko kal
bėtis, jie žada Tamstą paremt, 
kad laimėtum dovaną už atlik
tą darbą ir nuvažiuotum į Lie
tuvą šj pavasarį pasitikt James- 
Janušauską. Mane rasite namie 
po šiuo adresu1, 3801 W. 60tli' 
Street, bile kokiu laiku.

Su pagarba,
A. Skusevičius.

Draugai: t ,
Aš tikras esu, kad trumpoj 

ateityje galėsiu j su tamstomis 
pasimatyti “Naujienų” reikalu 
ir su tais, kurių laiškai čia ne
tilpo. F. Bulaw.

Šitie plėšikai buvo 
tikri blaivininkai, 

nepasidavė pa
gundai

vagiliai buVo tikri blaivininkai.
Tas parodo, kad apleisti na

mus paliekant ką nors bran
gesnio namuose yra pavojinga 
— nūnai tokių nuotikių, ypačiai 
geresnėse kolonijose, labai 
daug. Gal geriausia išeitis^ tai 
kad vieniems kaimynams išva
žiavus, kiti namus prisaugotų.

Nemalonus tai įvykis pp. Kai
riams, bet gyvenime pasitaiko 
visokių nemalonumų pergyven
ti.

rtn.IIm»«» —■■■ IM IIII.I

Kalėdinis Išpar 
davimas

—Maxim Lupus.

“Gelių Darželis”
Rengiama linksma Kalėdų parė

Tėvai, rėmėjai ir visi “Gė
lių Darželio” nariai susirinkite 
penktadienio vakare į Wood- 
mano salę, 3253 S. Lime. Ten 
įvyks linksma kalėdinė parė 
tiek vaikučiams, tiek tėvams. 
Parė bus tikrai šauni, o links
mybių be galo.

Nepamirškite atsilankyt. Pra
džia 7 vai. vakaro.—Jurginis*

Išpardavimas, kurio tūkstančiai 
kostumerių laukė, jau čia. Tai yra 
specialus Kalėdinis Išpardavimas da
lomas daugiau kaip 300 “Midwest 
Stores” krautuvėse.

Prisižiūrėkite “Midwest Stores” 
skelbimui įlipusiame ’ šiame dienraš
ty šiandie. Atkreipkite dėmėsi į ne
paprastai žemas reikmenių kainas. 
Aišku, kad dėka šio kainų žemumo 
kiekviena šeimininkė sutaupins žy
miai, jei valgomas reikmenis pirks 
iš “Midwest Store”.

Be to, patyrusios šeimininkės ži
no, kad jų pagaminti valgiai bus 
geri, jeigu maisto reikmenės yra 
pirktos iš “Midwest Store”. Jos ži
no, kad tos. reikmenės čia yra švie
žios ir geriausios kokybės.

Ir nepamirškite, kad juo daugiau

jus sutaupote ant maisto, tuo dau
giau jums tiks dovanoms ir kito
kiems daiktams reikalingiems šven
tėms. Todėl pasinaudokite proga ru- 
taupinti, kurią dabar siūlo “Mid- 
west Stores”.

P R ANEšIM AI
Humboldt Park Lietuviu Politikos 

Kliubo prieŠmetinis susirinkimas 
įvyks 21 d. gruodžio 8 vai. vakaro 
Almira Simons svetainėj, 1640 N. 
Hancock St. Gerbiami nariai ma
lonėkite būti laiku. Turime svar
biu reikalų ir rinkimų valdybos ki
tiems metams. Valdyba.

CLASSIFIED ADS

te

Business Service 
Biznio Patarnavimas

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mirte run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beveriy p635.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau! NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
anglis už pigiausia, kainas: Black Band Musų biuras suteiks patarimus namų 

Hacking $8.00; Miliers Creek savininkams reikale nesusipratimų su 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980. rendauninkais. Maža narinė mokestis.

J. OKSAS ' Expertų patarimas visose namų savi-
2649 West 43rd Street $&£

— 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 

■ savininkų biuro Chicagoje.
' I LANDLORDS BUREAU OF 

CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 meL

— - . - - - - ... - - - - _— - - -

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave< 

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

CICERO. — P-lė Nellie Zo
per, 18 me<tų, kuri gyveno pas 
motiną, 1341 So. 49 Court, Ci
cero, praeitą šeštadienį, 10 vai. 
vakare išvažiavo su John Gra
žuoliu, kuris taipgi gyvena Ci
cero j, pasivažinėti. Už trijų ir 
pusės valandų pagrįžo namo. 
Gražuolis palikęs Nellie prie 
pat namo durų, nuvažiavo, o 
ji bandė atsirakinti duris. Tas 
durų rakto bildesis. pamažu ap
tilo ir Nellie neįėjo į vidų. Na
miškiai, kurie girdėjo tą bilde
sį, nuėjo žiūrėti, kodėl Nellie 
neįėjo į vidų, nes ji pirm išva
žiuosiant sakius, kad ji pagrį
žus eisianti į Liuosybės svetai
nę, kur buvo draugijos paren
gimas.

Bet jos motina Anna, kuri 
buvo tam parengime, pagrįžus 
pranešė, kad Nellie ten nebu
vus. Tuomet kilo klausimas: 
kur ji dingo?

Laukia valandą, kitą ir tre
čią, o Nellos nėra. Kreipiasi j 
policijos stotį, — pribuna poli
cijos ir detektyvų “skvadas”, 
kurie spėja, kad Nellie pikta
dariai bus pavogę. Tuomet'per 
radid, telefonus ir telegrafus 
duoda žinias į visus Chicagos 
ir kitų priemiesčių policijos sto
tis, kad ieškotų ir susektų pik
tadarius. Tačiau dar nepavyko 
iki'šiol surasti. Jau 4 dienos 
kaip ji dingus. —F. Bulaw.

Al Šmitas be reikalo išgąs
dino piliečius sakydamas spy- 
čių apie “balionės dolerius”.

Nereikia nusiminti. Kai 
pradės dirbti “balionės dole
rius”, tai ne dešras raikys, bet 
spausdins ant popierio. Vadi
nasi, maždaug panašius į da
bartinius dolerius su žaliais 
“užpakaliais”.

i

Tel. Yards 3408
VĮCTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavitnas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

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

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtini 

UžkvieČiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS

Sav.
Tel. REPUBLIC 4644

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

NORTH SIDE. — Toli, to- 
j North West gyvena gerai 

chicagiečiams pažįstamas p. 
Kairis, 5128 George £t. Tiesą 
pasakius, nors mes kai kurie 
gana gerai pažįstame ne tiktai 
p. Kairį, bet ir jo visą šeimą, 
bet kur jis gyvena,' ypačiai iš 
southsidiečių mažai kas žino- . i Hi me.

Bet, deja, jei£u mes nežino
me kur gyvena* p. Kairis, tai 
dar nereiškia, kad jo gerai •• , 
įrengtų namų 1 nežino nakties 
paukščiai-plėšikai. Ir štai iš 
sekmadienio į pirinadienj, kada 
pp. Kairiai svd&avosi pietinėj 
dalyje Chicaįosr- miesto ir jų 
duktė leido linksmai laiką 
“Audra Giedroje” stebėdama, 
tai tuo metu į jo namus vagi
liai įlindo per langą ir kraustė 
iš namų jiems patinkamus daik
tus : typwriterį, kaurą, auksi
nius laikrodėlius ir panelės 
Kairiutes “cash on hand”, ku
rie buvo studentų kliubo. Dalig 
brangumynų paimta, beti p. Kai
ris patenkintas, kad vagiliai ne
ėmė nieko iš drapanų, žalos 
ponams Kairiams padaryta virš 
dviejų šimtų dolerių. Plūs dar 
iš vieno ruimo į kitą išlaužė 
cįuris — reikės naujas dėti.

Gerai dar, kad p. < Kairio kai
mynai, grįžę iš kur. tai, paste
bėjo ką tai nepaprnsto p. Kai
rio namuose, taipgi p. Kairio 
namų neprašyti ’ svečiai, regis, 
pastebėjo kaimynus, kurie prar 
dėjo jais interesuotis — grei
čiausiai dūlino lauk, tur būt, 
savo darbo neužbaigę.

Dar vienas pastebėtinas da
lykėlis, tai tas, kad vagiliai tu
rėjo būti blaivininkai, taip sa
kant, svaiginančių gėrimų ne- 
vartuoją, P-as- Kairys turėjo 
dvi kvortas senos degtinės, dar 
iš laikų prieš prphlbicijos — ją 
laikė varduvėms, kurios sukaks 
“Decoration Day” — 1934 m. 
Bet vagiliai ne tiktai degtinės 
nepasiėmė, bet nei lašelio' nei 
neparagavo — gražiai batelius 

tiems metams.. Iki šiolei aš padėjo į šalį, tas parodo, kad 
l ‘ - ■ Z < '*
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čiuotis pas 
Amerikoje? 
' čia aš nežinojau kaip atsa
kyti į netikėtą paklausimą. Aš 
žinojau, kad sakyti “važiuoti 
darbo ieškoti” negalima, nes 
gali grąžinti atgal iš kur at
vykęs, o išsisukinėti nesugebė
jau. Tarnautojas, matyt, 
prato, kad ne į svečius aš 
žiuoju, bet “for good” ir 
pridūrė:

— Ar moki rašyti?
— Tą tai su mielu noru aš 

galiu padaryti, — atsakiau ir 
parodžiau jam savo .rankos 
raštą.

Tarnautojas buvo vidutinio 
amžiaus lietuvis, bet jo vardo 
nedrįsau klausti, nes maniau, 
kad neišpuola tai padaryti. 
Jis pagirė, kad gerai atsakiau 
klausimus ir paleido.

Mano bendrakeleivius, lietu
vius, visus grąžino, nes jie ėjo 
per kitą šerengą ir kad pasi
sakę važiuoją ne į svečius, o 
dirbti.

(b. d.)

su-
va- 
jis

Kontestantas F. Bu- 
law priėmė tokio tu

rinio laiškus

Ii

Rinktinės Lietuviškos ir
Angliškos

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĖS

DYKAI 1934 Kalendorius kiekvienam 
kostumeriui pakol jų. išteks.

J. P. RAKŠTIS
VAISTININKAS

1900 So. Halsted Street

BE IMOKfiJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinejimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
8261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

—O—

M0RT6AGE BANKERS

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

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

Atdara ir šventadięniais.
F. SELEMONAViCIA

504 W. 33td St., Chicago, III
„Prie Normai St.

Phone VIGTORY 8486

REAL ESTATE
' Bizni* pamatuotai teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų .polką 
TEL? LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

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

Lafayette 1347 
FRANK KUZMARSKIS,

2635 W. 39 Place,

PAKVIETIMAS

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
nane mano biznio vietoję. Užlai

kau didelį pasirinkimą.
Dovanos visiems atsilankiusiems..
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai. <

NATHAN KANTER
. 4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

Kai žmones buvo nemokinti, 
tai juos valdė vienas žmogus 
— karalius. Kuomet atsirado 
daugiau mokintų žmonių, at
sirado ir parlamentai (seimai), 
prezidentai ir, tt. O dabar, 
kuomet liko “visi” mokinti, tai 
atsirado diktatoriai. Diktato
riai atsirado dėl to, kad bijo, 
jog kraštą neimtų valdyti visi 
žmonės. Jie sako: kur daug 
gaspadorių, ten tvarkos nėra.

Dear Sir:
Will you please come 

to my hotfse, as I would likę 
to talk over with you about 
taking a subscription for “Nau- 
; ienos”. There is štili a few 
things that I would likę to know 
before taking the paper. You 
can find me eveTy weekday 
after two o’clock a t 6332 S o. 
Karlow avenue.

Yourš truly, 
M. / G** Zupkus.

—0—'. <• ; ■ /
Drg. Bulaw:

Aš nuoširdžiai prašau, kad 
Tamsta atvyktum pas mane į 
namus ir priimtum pinigus už 
prenumeratą “Naujienų” sekan-

over

A

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
uenti bile kuriame State—valsti
joj—-pašalpa ir pomirtine išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankymą 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 budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija 'yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Tel. CANal 5668

Radios
NAUJA 1934 Philco Radio, kol 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA pigiai seifas, 2 
ofiso deskos ir Baby buggy. 931 W. 
33rd PI., tel. Yards 6160.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

>

MILDAII Itheatre®*------ ITHEATRE
. ■ ‘ * -

31-ma ir South Halsted St.

RAMOVA
I ItheatreFi

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

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

35th ir So. Raistai Street

1

*1- M

Lietuvių Auditorijos dženito- 
rius Antanaitis, kai išeina ant 
estrados pianų pastumti, — 
gauna daugiau • “aplodismen
tų*’, negu dauguma artistų.

^GERB, Naujienų skaityto 
s jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krauhives. kurios 

“Fa u j i e n o h e

1

Prohibicijos jau nėra. Dabar 
visokie mandročiai suka gal
vas, kaip čia suradus kabliuką 
prisikabinti prie piliečio, ku- 

|ris laisvai geria Šnapsą. Buvo 
sugalvoję bene juokingiaus 
badą, tai tą, kad stačiam gert 
degtinę butų uždrausta. Y

Buk Naujų Metų „ Y““; ««u
Aviacijos

PARDAVIMUI alinė prie gaivaus 
vieškelio: užpakaly fomlšiuoti kam
bariai gyvenimui.

7013 So. Western Avė.
'----- o-----

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

7301 So. Peoria St.
o*—

DYKAI-DYKAI-DYKAI
1 Svaro Baksas Šviežių Saldainių Už Dyką, 
Su Kiekvienu $1.00 ar Viršesniu Pirkiniu

KLEINO KAMPINĖJ KRAUTUVĖJ
2000 So. Halsted Street S

Atdara Vakarais, Atdara Sekmadienį.

pamatysite ekrane
“Bureau of Missing

Persons”
su 

betty davis-lewis stone
GRUODŽIO 19 ir 20 d.

“Night Flight”
' su

J.BARRYMORE, HELEN HAYES 
taipgi komedija 

GRUODŽIO^l d.
Garsus Romansas

“In Penthouse”
su

BARTER, MYRNA LOY . 
GRUODŽIO 22 ir 23

Pentd. ir šešt. ir Sceniški Veikalai
..................  IIJ.I III I.IIII  ............................   I

ALAUS TAVERN pardavimui, se
nu laiku kampas, parsiduoda, nes 
turiu kita biznį, 618 W. 18th St.

------- O——

PARDAVIMUI Lunch Room ir Hot 
Dog stand artį didelės mokyklos. 
1906 W. 63 St., Prospect 9181.

99

Rodomi labai įdomus paveikslai

“The Way To Love”
GRUODŽIO 18 ir 19 

SU
MAURICE CHEVALIER

“Broadway To 
Hollywood”

SU
ALICE BRADY, JACKIE COOPER 

GRUODŽIO 20 ir 21 d.
♦ taipgi 

“MICKEY’S TENT SHOW”

“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” 

' MSpfc Kėha Ir Rankeną 
Gruodžio 28 d. tiktaik.. - ' ---- - — — -

Real Estate For Sale 
Namai-Žcmė Pardavimui 
NAMŲ SAVININKAMS

Kurią turite klapatus su morgiČiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 h iki 4, P. M. Real Owners 
Protectįve Ass., 115 S. Dearbom St. 
Room 421, Chicago, III,

MaEM -is,




