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Vokietija protestuoja 
prieš Lietuvą

Protestuoja kam Lietuva Klaipėdos krašte 
pašalino 100 svetimšalių valdininkų.

Konfiskavo vokiečių laikrašti

DETROITO-STOCKHOLMO 
VEDYBOS PER 

TELEFONĄ

Amerika remonetiza 
vo sidabrą

Prezidentas patvirtino Londono sutartį ir 
įsakė supirkinėti sidabrą

BERLYNAS, gr. 21. — Vo- 
kietijos ambaęadorius Kaune 
gavo savo valdžios įsakymą už
protestuoti Lietuvos valdžiai 
neva dėl sulaužymo Klaipėdos 
statuto pašalinant iš darbo 100 
svetimtaučių civilių valdininkų 
Klaipėdos krašte, daugiausia 
vokiečių. Jie buvo pašalinti iš

darbo užvakar. Juos pašalin
ta Klaipėdos gubernatoriaus į- 
sakymu.

Klaipėdos žinia sako, kad vo
kiečių dienraštis Memel Dampf- 
boot liko vakar konfiskuotas 
už išspausdinimą straipsnio 
“Masinis šalinimas”.

Lenkija eina prie fa 
šistinės tvarkos 

įsteigimo

Francijos vyno im 
porto kvota jau 

išbaigta

Pilsudsžio valdiška partija 
nutarė panaikinti parlamen
tarinę sistemą Lenkijoj

VARŠAVA, gr. 21. — Kad 
parlamentarinė sistema Lenki 
joj bus panaikinta ir kad bus 
įvesta fašistinė tvarka, yra nu
matoma iš valdžios partijos nario 
pareiškimo seime, kad neužilgo 
bus pasiūlyta pataisa prie kon
stitucijos. Partijos narys, bu
vęs teisingumo ministeris Car 
pareiškė:

“Valdžios partija nutarė at
sižadėti parlamentarinės siste
mos, kuri gimė Anglijoj, bet 
kuri išsigimė kitose šalyse. An
glijos sistema netinka Lenki
jai”.

Valdžios partija nori padidin
ti prezidento galią. Rinkimuo 
se į senatą galės dalyvauti tik 
didžiūnai.

[nsullas tikrai turės 
apleisti Graikiją 
sausio 31 dieną

WASHINGTON, gr. 21. -Fe- 
deralinis svaigalų kontrolės ad
ministratorius Choate paskelbė, 
kad Francijai ir Portugalijai 
paskirtos vynui importuot kvo
tos jau tapo išbaigtos ir abi 
šalys daugiau vyno į Ameriką 
eksportuoti nebegali. Francijai 
buvo paskirta 784,000 galionų, 
o Portugalijai—600,000 galionų.

Franci j a bando išgauti di
desnę kvoą, bet Amerika rei
kalauja, kad ir Francija įsileis
tų daugiau Amerikos prekių. 
Francija buvo su tuo sutikusi, 
be paskui bandė uždėti impor
tuojamoms prekėms ^didesnius 
muitus. Po to Amerika susi
tarimą atšaukė.

Daugelis amerikiečių rieka- 
lauja, kad Amerika visai neįsi
leistų Francijos vyno, kad Fran
cija nesumokės Amerikai savo 
skolos. Esą Francija gali mo
kėti skolas, tik nenori. O be 
Francijos vyno apsieiti esą ga
lima.

Bctil Clason iš Detroito susirado sau merginą Stockholme, Švedijoj — Sigrid Carlzon. Bet kad 
immigracijos įstatymai neleido jai įvažiuoti į Ameriką, o jis negalėjo išvažiuoti į Švediją, 
tai jų vedybos įvyko per telefoną. Teisėjas Watts (dešinėj) davė jiems šliubą, kai jaunoji sė- 
dėjo Amerikos ambasadoje ir klausėsi jaunojo (vidury) atsakymų ir pati atsakinėjo į teisėjo 
klausimus. Pajauniu buvo jo brolis ir pastarojo žmona, kurie paliudijo vedybas.

WASHINGTON, gr. 21. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
formaliai ratifikavo Londono 
sidabro sutartį ir įsakė valdžiai 
pirkti sidabrą.

Valdžios įsakymu, už sidab
ro unciją bus mokama 64 fa 
arba pusė tegalės kainos, arba 
apie 19 c. augščiau dabartinės 
marketo kainos.

Prezidentas savo pareiškime 
sako, kad sidabro remonitiza 
vimas padarytas einant kongre
so nutarimu ir dabar sidabri
niai pinigai galės bųti liejami

Suėmė bankierių są
ryšy su pašto vežimo 

apiplėšimu
Didžiausias bankas 
Chicagoje parduoda 
$50,000,000 šėrų RFC

Iššoko iš 10 augšto 
ir išliko gyvas

ATHENAI, gr. 21. — Grai
kijos valdžia nusprendė, kad 
ten pasislėpęs chicagietis Sa- 
muel Insull turi apleisti Grai
kiją ne vėliau kaip sausio 31 d.

Svetimšalių departamentas 
raštiškai pranešė jam, kad jo
kio prailginimo permito gy
venti Graikijoj nebus duota.

Gavęs tokį pranešimą Insul
las pasakė, kad jis dar nežinąs 
ką jis toliau darysiąs.

Grand jury tyria ai 
dermano Bauler per 

šovimą policisto
CHICAGO.—Valstijos proku

roras pašaukė grand jury ištir 
ti aldermano Bauler peršovimą 
policisto Ahearn, kai pastara
sis bandė įsibriauti į Bauler 
saliuną. Pašaukti liudyti visi 
žinomi buvę tuo laiku saliune 
politikieriai, jų tarpe ir šerifas 
Meyering, kurio 
Wright irgi tapo
Tvirtinama, kad jei šerifo 
feris nebūtų patraukęs į 
šerifą Meyering, tai kulka 
tų kliuvusi ne Wright, bet 
čiam šerifui.

Prokurloras stengsis, kad 
grand jury apkaltintų alderma-Į kelti ranką ir sušukti “Heil Hit- 
ną Bauler Už pasikėsinimą ant' 
policisto gyvasties.

padėjėjas
sužeistas, 

šo-

Kalėdų diedukas 
plėšikas

bu 
pa-

H0LLYW00W, Cal., gr. 21. 
—Plėšikas, pasirėdęs Kalėdų 
Dieduku, pareiškęs, kad jis esąs 
naujos rūšies Santa Claus, — 
kuris atima, vieton duoti, atėmė 
iš Mrs. Fisher $1,000 vertės 
deimantinį žiedą ir kiek pini
gų. Palinkėjęs apiplėštąjai 
“Linksmų Kalėdų” plėšikas pa
bėgo.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroj, šiandie pradžia 
žiemos.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:-

iš Amerikoj iškasto sidabro. Si
dabro dolery bus tik pusė jo 
vertės, kita pusė bus atiduota 
valdžiai ir pasiliks iždinėj.

Amerika pernai iškasė apie 
24,000,000 uncijų sidabro.

Londono sutartis reikalauja, 
kad Jungt. Valstijos, Australi
ja, Kanada, Meksika ir Peru iš
imtų iš apyvartos apie 35,000,- 
000 uncijų kasyklose iškasamo 
sidabro per ateinančius keturius 
metus, kad tuo pakelti sidabro 
kainą ir pakelti perkamąją jė
gą tų šalių, kurių pinigai yra 
paremti sidabru.

LIETUVOS ŽINIOS

CHICAGO, III., gr. 21. —Di
džiausias Bankas Chicagoje ir 
visoje Amerikoje, išėmus New 
Yorką, Continental Illinois Na
tional Bank and Trust Compa 
ny užvakar vakare šėrininkų su 
sirinkime nutarė ^parduoti 
$50,000,000 šėrų Reconstruc- 
tion Finance Corporation. Per 
RFC federalė valdžia tampa 
stambiausiu banko šėrininkų su 
kontroliuojamu balsu.

Šėrininkų susirinkimas buvo 
triukšmingas, ypatingai dėl 
$30,000,0000 paskolos Insullo 
interesams ir $130,000,000 nuo
stolių, kuriuos banka panešė nuo 
1930 metų. Paskola žuvo. Ma
noma, kad ir nutosoliai įvyko per 
Insullo interesų žlugimą.

CHICAGO.—Edvvard Franks, 
48 m., savininkas čeverykų sai • 
krovos 1209 N. Clark St., iš
šoko iš dešimto augšto lango 
vidurmiesty, iiirkrito šešis aug 
štus, įlūžo per kitų namų sto
gą ir vistiek išliko . gyvas. •>

Jis jau buvo be sąmonės, ka
da jį ištraukė per skylę stoge 
gretimam name, bet daktarai 
ligoninėje sako, kad jis galbūt 
dar pasveiks. Spėjama, kad 
jis žudėsi iš susirūpinimo dėl 
skubios operacijos jo sūnui, 
kuri buvo padaryta tą pačią 
diena, v

Pasimirė garsus 
šiaurės tyrinėtojas 

Dr. Rasmussen

Hitleris yra augštes 
nis ir už Kristų ir 

Dievą

mo
tu r i 
pas-

pirmiausia 
Hitlerį, o tik 
ir Dievą, 
kunigui įeinant į 
vaikai turėdavo at-

BERLYNAS, gr. 21. — Nau
jomis švietimo ministerio Frick 
išleistomis instrukcijomis, 
kyklų vaikai 
pagarbinti 
k iri Kristų

Pirmiau 
klesą, visi
sistoti ir kartu pasakyti: “Te
gul bus pagarbintas...” Ant ko 
kunigas atsakydavo: “Ant am
žių, amžinųjų Amen”.

Dabar gi mokytojui įeinant 
į klesą vaikai turi sustoti, iš-

VIENAS UŽMUŠTAS
ŽEISTI UŽKLIUDŽIUS 

AUTOMOBILĮ

4 SU-

Paletz, 
liko už- 
juo va-

CHICAGO.—Edvvard 
6046 S. Albany Avė., 
muštas ir 4 kartu su 
žiavę žmonės liko sužeisti, kad
jiems važiuojant Garfield bul
varu, prie Mozart S t, jų auto
mobilių užkliudė ir apvertė pro 
šalį važiavęs kitas automobi
lius.

NEW YORK, gr. 2L— Mi- 
lionierius biržos šėrų spekulia- 
torius Jesse L. Livermore su- 
gryžo namo. Jis visai nebuvo 
išvogtas, tik “užsimiršęs” 
kažkur praleidęs naktį

Kaltina uniją už kon 
troliavimą C. W. A. 

darbų

ler”. Mokytojas irgi tuo pačiu 
turi atsakyti. Ir ik jau pas
kui pagarbinti Dievą ir Kristų. 
Pamokos turi būti užbaigtos ir
gi su “Heil Hitler”.

Atėmė Mėlinąjį Arą 
Chicagos skalbyklai

CHICAGO.—Industrinė admi
nistracija atėmė NRA Mėlinąjį 
Arą Fiat Iron skalbyklai, 3Š39 
N. Halsted St., už nemokėjimą 
darbininkams kodekso nusta
tytų algų. Skalbyklos savinin
kė yra Mrs. Odegard ir ji sam
dėsi 80 negrų darbininkų.

WASHINGTON, gr. 21.—Au, 
tomobilių gamyba lapkr. mčn. 
kiek padidėjo, 
spalio mčn.

CHICAGO, III. ,gr. 31. — In- 
dustrial Council of Chicago ir 
Chicago Asociation of Com- 
merce vakar pasiuntė delegaci
ją prie R. J. Dunham, Civil 
Works administratoriaus Illi
nois valstijoj, protestuoti prieš 
išnaudojimą C. W. A. darbų 
savo tikslams, ką daro profe
sinės unijos, f

Jie padavė pavyzdžius, kad 
kai kurie darbininkai, kurie ne
galėjo užsimokėi įstojimo duok
lių į statybos darbininkų uni • 
jas, buvo išmesti iš C. W. A. 
darbų. Ataka buvo atkreipta 
prieš Vicor A. Olander, Illinois 
Federation of Labor sekreto
rių, kuris užima C. W. A. re
gistracijos komisijos pirminin
ko vietą.

COPENHAGEN, Danijoj, 
21.—šiandie po ilgos ligos 
simirė garsus tolimosios šiau
rės tyrinėtojas danas Dr. Knud 
Rasmussen. Jis buvo 54 metų 
amžiaus. Sugrįžo jis nuo už- 
sinuodijimo maistu laike savo 
paskutinės ekspedicijos į Gren
landiją.

Rasmussen jau sunkiai sir
go, kai jį parvežta laivu lapkr 
3 d. Iš laivo į namus jį nuve
žė ligonvežimis. Tuo laiku bu
vo tvirtinama, kad tik kraujo 
perleidimas ant laivo išgelbėjo 
jo gyvastį. Bet vistiek jis ne
pasveiko ir jo gyvastį išgelbėti 
nepasiseko.

Rasmussen buvo gimęs Gren
landijoj, 1879 m. Jo motina bu
vo kilusi iš eskimosų. Pirmą 
ekspediciją į Grenlandiją jis 
padarė 1902 m. Nuo to laiko 
jis aplankė visas eskimosų gen
tis, studijuodamas jų papročius. 
Pasėkoj tų tyrimų jis padarė 
išvadą, kad eskimosai yra kilę 
iš indėnų. Pereitais metais jis 
vadovavo ekspedicijai, kuri iš
matavo 12,500 mylių Grenlan
dijos pietrytinio pakraščio.

gr. o
pa-

CHICAGO.—Distrikto proku
roras Green gavo žinių, kad S. 
D. Bonner, buvęs prezidentas 
Commercial National Bank oi 
San Antonio, Tex. ir John D. 
Cunningham, to banko advo
katas, tapo areštuoti sąryšy su 
apiplėšimu Chicagos vidurmies- 
ty pernai gruodžio 6 d. pašto 
vežimo, iš kurio buvo išplėšta 
už $250,000 visokių bonų ir ki
tų vertybių..

, Pasak žinios, pašto inspekto
riai atgavo $50,000 Laisvės 
paskolos bonų, išplėštų laike 
holdopo ir $100,000 vertės bo
nų, pavogtų New Yorke.

Suimtieji bankieriai ir advo
katas yra kaltinami kaipo tar
pininkai pardavinėjime vogtų 
bonų.

Del to paties plėšimo Chica
goje yra apkaltinti Edgar Le- 
bensberger, savininkas 225 kliu- 
bo (jau nusižudęs), politikie
rius John (“Boss”) McLaugh- 
lin, Sol Stern ir Jimmy De- 
Grassie. Yra ir keli kiti tar
pininkai apkaltinti. Pavogtų 
bonų atgauta už $200,000.

WASHINGTON, gr. 21. 
daus reikalų sekretorius Ickes 
jau tiek pasveiko, kad galėjo 
dalyvauti kabineto susirinki 
me. Prieš kiek laiko jis buvo 
parkritęs ant ledo ir išsilaužęs 
šonkaulį.

palyginus su

Valstijos senatas pri 
ėmė 5c alaus Liliu
SPRINGFIELD, III., gr. 21. 

—Senatas 19 balsų prieš 7 pri
ėmė pataisą prie svaigalų kon
trolės biliaus, kuri nustato 
alaus kainą po 5c už 8 uncijų 
ar mažesnį stiklą.. Bilius buvo 
įneštas senatoriauls G’Gracly iš 
Chicago.

Bolivija protestuoja 
prieš laužymą mūšių 

paliaubos
-------------- t

MONTEVIDEO, gr. 21. — 
Bolivijos delegacija gavo įsa
kymą formaliai užprotestuoti 
prieš ParagUayjaus neva laužy
mą musių paliaubos, kuri abie
jų šalių buvo pasirašyta per
eitą ketvirtadienį.

Laužymas pasiręiškęs tame, 
kad paraguayiečiai užėmė ke
lis Gjran Chaco fortus už kelių 
valapdų pirm įeisiant galion 
mūšių paliaubai.

Del ekonominio krizio 
6 įmonės pasirengu

sios sustoti

KAUNAS.— šešios didesnės 
Kauno įmonės—4 lentpjūvės ir 
dvi > spaustuvės—pranešė ata
tinkamoms valdžios įstaigoms, 
kad, nesant darbo, nuo ateinan
čių njetų pradžios esančios pa
sirengusios sustoti ir darbinio 
kUs visai atleisti. Šiose šešiose 
įmonėse dirba apie 600 žmo
nių, kurie, įmonėms sustojus, 
lieka be darbo.

Darbo inspekcija tiria tų 
įmonių būklę ar iš tikrųjų jos 
yra priverstos sustoti.

Marijampolės “Bezpri 
zornikai”

Jaunalietuviai bus uni
formuoti?

Jaunalietuvių 
išdirbus savo

KAUNAS. ’ - 
centro valdyba 
organizacijai uniformų projek
tų. Uniforma yra ierarchinio 
pobūdžio, būtent, valdybos na
riai ir pirmininkai * antpetėse 
dėvės žvaigždes, o centro val
dybos pirmininko uniforma nu
matoma su galionais.

Rankovėse vietoj svastikos 
suprojektuotas geležinis vilkas.

MARIJAMPOLĖ.— Didesnio 
judėjimo gatvių kryžkelėse ir 
prie kino teatrų kiekvieną va
karą matyt bbriai vaikų, čia 
jie jaučiasi “laisvai”: dalinasi 
įspūdžiais, koliojasi, ruko. Drą
sesnieji paprašo nuvesti į kino. 
Vieną ,kitą užkalbinus, šoksta 
kalbėti visi ir, kits kitą ap
lenkdami, skuba atsakinėti. 
Tai busimi piliečiai. Tačiau jie 
palikti gatvei, o gatvė daro sa
vo. Tuo labiau, kad jų tarpe 
yra ir jau gyvenimo palaužtų 
vaikų, mačiusių ir Kalnaberžės 
pataisos namus. Jie ir pasakoja 
kitiems savo pažiūras ir “auk
lėja” naujokus. Lapkričio 9 
dieną, vienas grįžusių* pradėjo 
peštynes ir perdūrė kitam vai
kui peiliu pečius. Suimtas pa
reiškė, kad jam vis vien nėra 
gyvenimo; papjausiu, sako, tai 
bent turėsiu iš ko gyventi. Pa
sirodo, jis tėvo neturįs; mo
tina juo visiškai nesirupine. 
Gatvėj gyvena, gatvė ir mai
tina. Tai nauja musų gyve
nimo žaizda; dabar dar laikas 
jų gydyti, toliau bus vėlu.

LONDONAS, gr. 21
die pasimirė Henry Dickens, 85 
m., vięnatįnis gyvas sūnūs gar
saus rašytojo Charles Dickens. 
Jis prieš kelias dienas buvo 
sunkiai sužeistas pravažiuojan
čios motot’clklėtės

šian

LOS ANGELES, Ca.l, gr. 21. 
—Šiandie ligoninėje pasimirė 
James Todhunter (“Tod”) 
Sloan, vienas garisausių pasau
lyje džiękiejų, kurį kritikai 
skaitė, kad tai buvo geriausias 
džiokiejus (lenktynių arklių jo
jikas) visame pasaulyje. Jis 
buvo karalių favoritas ir savo 
Ūiku yra uždirbęs šimtus tūks
tančių dol.,t tečiaus mirė di
džiausiame skurde. Jis buvo 
59 m, amžiaus.

KALĖDŲ DOVANA!
Daugelis galvoja, kokią dovaną nupirkti savo gi
minėms bei draugams.

Suteikite jiems šaunią dovaną, užrašydami “NAU
JIENAS”.

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

buvo „I NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

•y*
V'
* '/■ i
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V okieti j a protestu o j a 
prieš Lietuvą

Protestuoja kam Lietuva Klaipėdos krašte 
pašalino 100 svetimšalių valdininkų.

Konfiskavo vokiečių laikrašti

DETROITO-STOCKHOLMO 
VEDYBOS PER 

TELEFONĄ

Amerika remonetiza 
vo sidabrą

Prezidentas patvirtino Londono sutarti ir 
įsakė supirkinėti sidabrą

BERLYNAS, gr. 21. — Vo
kietijos ambasadorius Kaune 
gavo savo valdžios įsakymą už
protestuoti Lietuvos valdžiai 
neva dėl sulaužymo Klaipėdos 
statuto pašalinant iš darbo 100 
svetimtaučių civilių valdininkų 
Klaipėdos krašte, daugiausia 
vokiečių. Jie buvo pašalinti iš

darbo užvakar. Juos pašalin
ta Klaipėdos gubernatoriaus į- 
sakvmu*. v

Klaipėdos žinia sako, kad vo
kiečių dienraštis Memel Dampf- 
boot liko vakar konfiskuotas 
už išspausdinimą straipsnio 
“Masinis šalinimas“.

Lenkija eina prie fa 
šistinės tvarkos

Francijos vyno im 
porto kvota jau 

išbaigta
OM

Pilsudsžio valdiška partija 
nutarė panaikinti parlamen
tarinę sistemą Lenkijoj

VARŠAVA, gr. 21. — Kad 
parlamentarinė sistema Lenki 
joj bus panaikinta ir kad bus 
įvesta fašistinė tvarka, yra nu
matoma iš valdžios partijos nario 
pareiškimo seime, kad neužilgo 
bus pasiūlyta pataisa prie kon
stitucijos. Partijos narys, bu
vęs teisingumo ministeris Car 
pareiškė:

“Valdžios partija nutarė at
sižadėti parlamentarinės siste
mos, kuri gimė Anglijoj, bet 
kuri išsigimė kitose šalyse. An
glijos sistema netinka Lenki
jai“.

Valdžios partija nori padidin
ti prezidento galią. Rinkimuo 
se į senatą galės dalyvauti tik 
didžiūnai.

Insultas tikrai turės 
apleisti Graikiją 
sausio 31 dieną

WASHINGTON, gr. 21. —Fe
deralinis svaigalų kontrolės ad
ministratorius Choate paskelbė, 
kad Franci j ai ir Portugalijai 
paskirtos vynui importuot kvo
tos jau tapo išbaigtos ir abi 
šalys daugiau vyno į Ameriką 
eksportuoti nebegali. Francijai 
buvo paskirta 784,000 galionų, 
o Portugalijai—600,000 galionų.

Franci j a bando išgauti di
desnę kvoą, bet Amerika rei
kalauja, kad ir Francija įsileis
tų daugiau Amerikos prekių. 
Francija buvo su tuo sutikusi, 
be paskui bandė uždėti impor
tuojamoms prekėms didesnius 
muitus. Po to Amerika susi
tarimą atšaukė.

Daugelis amerikiečių rieka- 
lauja, kad Amerika visai neįsi
leistų Francijos vyno, kad Fran
cija nesumokės Amerikai savo 
skolos. Esą Francija gali mo
kėti skolas, tik nenori. O be 
Francijos vyno apsieiti esą ga
lima.

Betil Clason iš Detroito susirado sau merginą Stockholme, Švedijoj — Sigrid Carlzon. Bet kad 
immigracijos įstatymai neleido jai įvažiuoti į Ameriką, o jis negalėjo išvažiuoti į Švediją, 
tai jų vedybos įvyko per telefoną. Teisėjas Watts (dešinėj) davė jiems šliubą, kai jaunoji sė- 
dėjo Amerikos ambasadoje ir klausėsi jaunojo (vidury) atsakymų ir pati atsakinėjo į teisėjo 
klausimus. Pajauniu buvo jo brolis ir pastarojo žmona, kurie paliudijo vedybas.

WASHINGTON, gr. 21. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
formaliai ratifikavo Londono 
sidabro sutartį ir įsakė valdžiai 
pirkti sidabrą.

Valdžios įsakymu, už sidab
ro unciją bus mokama 64*/^, 
arba pusė legalės kainos, arba 
apie 19 c. augščiau dabartinės 
marketo kainos.

Prezidentas savo pareiškime 
sako, kad sidabro remonitiza 
vimas padarytas einant kongre
so nutarimu* ir dabar sidabri
niai pinigai galės bųti liejami

iš Amerikoj iškasto sidabro. Si
dabro dolery bus tik puse jo 
vertes, kita pusė bus atiduota 
valdžiai ir pasiliks iždinėj.

Amerika pernai iškasė apie 
24,000,000 uncijų sidabro.

Londono sutartis reikalauja, 
kad Jungt. Valstijos, Australi
ja, Kanada, Meksika ir Peru iš
imtų iš apyvartos apie 35,000,- 
000 uncijų kasyklose iškasamo 
sidabro per ateinančius keturius 
metus, kad tuo pakelti sidabro 
kainą ir pakelti perkamąją jė
gą tų šalių, kurių pinigai yra 
paremti sidabru.

Didžiausias bankas 
Chicagoje parduoda 
$50,000,000 Šerų RFC

Iššoko iš 10 augšto 
ir išliko gyvas

Suėmė bankierių są
ryšy su pašto vežimo 

apiplėšimu

LIETUVOS ŽINOS

ATHENAI, gr. 21. — Grai
kijos valdžia nusprendė, kad 
ten pasislėpęs chicagietis Sa- 
muel Insull turi apleisti Grai
kiją ne vėliau kaip sausio 31 d.

Svetimšalių departamentas 
raštiškai pranešė jam, kad jo
kio prailginimo permito gy
venti Graikijoj nebus duota.

Gavęs tokį pranešimą Insul
las pasakė, kad jis dar nežinąs 
ką jis toliau darysiąs.

Grand jury tyria al- 
dermano Bauler per- 

šovimą policisto

CHICAGO, III., gr. 21. —Di
džiausias Bankas Chicagoje ir 
visoje Amerikoje, išėmus New 
Yorką, Continental Illinois Na
tional Bank and Trust Compa 
ny užvakar vakare šėrininkų su 
sirinkime nutarė . ^parduoti 
$50,000,000 Šerų Reconstruc- 
tion Finance Corporation. Per 
RFC federalė valdžia tampa 
stambiausiu banko šėrininkų su 
kontroliuojamu balsu.

Šėrininkų susirinkimas buvo 
triukšmingas, ypatingai dėl 
$30,000,0000 paskolos Insullo 
interesams ir $130,000,000 nuo
stolių, kuriuos banka panešė nuo 
1930 metų. Paskola žuvo. Ma
noma, kad ir nitosoliai įvyko per 
Insullo interesų žlugimą.

CHICAGO.—Edward Franks, 
48 m., savininkas čeverykų sar - 
krovos 1209 N. Clark St., iš
šoko iš dešimto augšto lango 
vidurmiesty, liifkrito šešis aug 
štus, įlūžo pei- kitų narni} sto
gą ir vistiek išliko . gyvas.

Jis jau buvo be sąmonės, ka
da jį ištraukė per skylę stoge 
gretimam name, bet daktarai 
ligoninėje sako, kad jis galbūt 
dar pasveiks. Spėjama, kad 
jis žudosi iš susirūpinimo dei 
skubios operacijos jo suniri, 
kuri buvo padaryta tą pačią 
dieną.

Pasimirė garsus
. V • v — J • •— J •siaurės tyrinėtojas

Dr. Rasmussen
gr. 
pa-

Kalėdų diedukas 
plėšikas

CHICAGO.—Valstijos proku
roras pašaukė grand ju*ry ištir 
ti aldermano Bauler peršovimą 
policisto Ahearn, kai pastara
sis bandė įsibriauti į Bauler 
saliuną. Pašaukti liudyti visi 
žinomi buvę tuo laiku saliune 
politikieriai, jų tarpe ir šerifas 
Meyering, kurio padėjėjas 
Wright irgi tapo sužeistas. 
Tvirtinama, kad jei šerifo 
feris nebūtų patraukęs į 
šerifą Meyering, tai kulka 
tų kliuvusi ne Wright, bet 
čiam šerifui.

Prokuroras stengsis, kad
grand jury apkaltintų alderma-1 kelti rankų ir sušukti “Heil Hit- 
ną Bauler už pasikėsinimą ant' 
policisto gyvasties.

Hitleris yra augštes- 
nis ir už Kristų ir 

Dievą

šo- 
šalį 
bu 
pa-

mo- 
turi 
pas-

pirmiausia 
Hitlerį, o tik 
ir Dievą.
kunigui įeinant į 
vaikai turėdavo at-

BERLYNAS, gr. 21. — Nau
jomis švietimo ministerio Frick 
išleistomis instrukcijomis, 
kyklų vaikai 
pagarbinti 
k iri Kristų

Pirmiau 
klesą, visi
sistoti ir kartu pasakyti: “Te
gul bus pagarbintas...“ Ant ko 
kunigas atsakydavo: “Ant am
žių, amžinųjų Amen“.

Dabar gi mokytojui įeinant 
į klesą vaikai turi sustoti, iš-

Kaltina uniją už kon 
troliavimą C. W. A. 

darbų

CHICAGO.—Distrikto proku
roras Green gavo žinių, kad S. 
D. Bonner, buvęs prezidentas 
Commercial National Bank of 
San Antonio, Tex. ir John D. 
Gunningham, to banko advo
katas, tapo areštuoti sąryšy su 
apiplėšimu Chicagos vidurmies- 
ty pernai gruodžio 6 d. pašto 
vežimo, iš kurio buvo išplėšta 
už $250,000 visokių bonų ir k! 
tų vertybių. i

, Pasak žinios, pašto inspekto
riai atgavo $50,000 Laisvės 
paskolos bonų, išplėštų laike 
holdopo ir $100,000 vertės bo
nų, pavogtų New Yorke.

Suimtieji bankieriai ir advo
katas yra kaltinami kaipo tar
pininkai pardavinėjime vogtų 
bonų.

Del to paties plėšimo Chica
goje yra apkaltinti Edgar Le- 
bensberger, savininkas 225 kliu-

Del ekonominio krizio 
6 įmonės pasirengu

sios sustoti

H0LLYW00W, Cal., gr. 21. 
—Plėšikas, pasirėdęs Kalėdų 
Dieduku, pareiškęs, kad jis esąs 
naujas rūšies Santa Claus, — 
kuris atima, vieton duoti, atėmė 
iš Mrs. Fisher $1,000 vertės 
deimantinį žiedą ir kiek pini
gų. Palinkėjęs apiplėštąjai 
“Linksmų Kalėdų“ plėšikas pa
bėgo.

VIENAS UŽMUŠTAS.
ŽEISTI UŽKLIUDŽIUS 

AUTOMOBILĮ

4 SU-

ler”. Mokytojas irgi tuo pačiu 
turi atsakyti. Ir ik jau pas
kui pagarbinti Dievą ir Kristų. 
Pamokos turi būti užbaigtos ir
gi su “Heil Hitler”.

CHICAGO, III. ,gr. 31. —In- 
dustrial Council of Chicago ir 
Chicago Asociation of Com- 
merce vakar pasiuntė delegaci
ją prie R. J. Dunham, Civil 
Works administratoriaus Illi
nois valstijoj, protestuoti prieš 
išnaudojimą C. W. A. darbų 
savo tikslams, ką daro profe
sinės unijos.

f

Jie padavė pavyzdžius, kad 
kai kurie darbininkai, kiri’ie ne
galėjo užsimokėi įstojimo duok
lių į statybos darbininkų uni
jas, buvo išmesti iš C. W. A. 
darbų. Ataka buvo atkreipta 
prieš Vicor A. Olander, Illinois 
Federation of Labor sekreto
rių, kuris užima C. W. A. re
gistracijos komisijos pirminin
ko vietą.

Valstijos senatas pri 
ėmė 5c alaus bilių

ORAS,,tez ___
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroj, šiandie pradžia 
žiemos.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:-

CHICAGO.—Edward 
6046 S. Albany Avė., 
muštas ir 4 kartu su 
žiavę žmonės liko sužeisti, kad 
jiems važiuojant Garfield bul
varu, prie Mozart S t., jų auto
mobilių užkliudė ir apvertė pro 
šalį važiavęs kitas automobi
lius.

Paletz, 
liko už- 
juo V8r

Atėmė Mėlinąjį Arą 
Chicagos skalbyklai

NEW YORK, gr. 21.— Mi- 
lionierius biržos šėrų spekulia- 
torius Jesse L. Livermore su- 
gryžo namo. Jis visai nebuvo 
išvogtas, tik “užsimiršęs” ir 
kažkur praleidęs naktį.

CHICAGO.—Industrinė admi
nistracija atėmė NRA Mėlinąjį 
Arą Fiat Iron skalbyklai, 3639 
N. Halsted St., už nemokėjimą 
darbininkams kodekso nusta
tytų algų. Skalbyklos savinin
kė yra Mrs. Odegard ir ji sam
dėsi 80 negrių darbininkų.

WASHfaGTON, gr. 21.—Au
tomobilių gamyba lapkr. mėn, 
kiek padidėjo, palyginus su 
spalio mėn. M

SPRINGFIELD, III., gr. 21. 
—Senatas 19 baisų prieš 7 pri
ėmė pataisą prie svaigalų kon
trolės biliaus, kuri nuostato 
alaus kainą po 5c už 8 uncijų 
ar mažesnj stiklą. Bilius buvo 
įneštas senatoriaųis O’Grady iŠ 
Chicago.

COPENHAGEN, Danijoj, 
21.—Šiandie po ilgos ligos 
simire garsite tolimosios šiau
rės tyrinėtojas danas Dr. Knud 
Rasmussen. Jis buvo 54 metų 
amžiaus. Sugrįžo jis nuo už- 
sinuodijiipo maistu laike savo 
paskutinės ekspedicijos į Gren
landiją.

Rasmussen jau sunkiai sir
go, kai jį parvežta laivu lapkr 
3 d. Iš laivo į namus jį nuve
žė ligonvežimis. Tuo laiku bu
vo tvirtinama, kad tik kraujo 
perleidimas ant laivo išgelbėjo 
jo gyvastį. Bet vistiek jis ne
pasveiko ir jo gyvastį išgelbėti 
nepasisekė.

Ra,*>'nussen buvo gimęs Gren
landijoj, 1879 m. Jo motina bu-(bo. (jau nusižudęs), politikie

rius John (“Boss“) McLaugh- 
lin, Sol Stern ir Jimmy De- 
Grassie. Yra ir keli kiti tar
pininkai apkaltinti. Pavogtų 
bonų atgauta už $200,000.

vo kilu’si iš eskimosų. Pirmą 
ekspediciją į Grenlandiją jis 
padarė 1902 m. Nuo to laiko 
jis aplankė visas eskimosų gen
tis, studijuodamas jų papročius. 
Pasėkoj tų tyrimų jis padare 
išvadą, kad eskimosai yra kilę 
iš indėnų. Pereitais metais jis 
vadovavo ekspedicijai, kuri iš
matavo 12,500 mylių Grenlan
dijos pietrytinio pakraščio.

WASHINGTON, gr. 21.
daus reikalų sekretorius Ickes 
jau tiek pasveiko, kad galėjo 
dalyvauti kabineto susirinki 
me. Prieš kiek laiko jis buvo 
parkritęs ant ledo ir išsilaužęs 
šonkaulį.

Bolivija protestuoja 
prieš laužymą musių 

paliaubos
MONTEVIDEO, gr. 21. — 

Bolivijos delegacija gavo įsa
kymą formaliai užprotestuoti 
prieš ParagiVayjaus neva laužy
mą mūšių paliaubos, kuri abie
jų šalių buvo pasirašyta per
eitą’ ketvirtadienį.

Laužymas pasiręiškęs tame, 
kad paraguayiečiai užėmė ke
lis Gran Chaco fortus už kelių 
valapdų pirm įeisiant galion 
mūšių paliaubai.

Jaunalietuviai bus uni
formuoti?

- ----- —....n ,, ..... . <

LONDONAS, gr. ?!.— šian
die pasimirė Henry Dickens, 85 
m., vienatinis gyvas suims gar
saus rašytojo Charles Dickens. 
Jis prieš kelias dienas buvo 
sunkiai sukistas pfavažiuojan
čios moto'rciklėtėis.»

LOS ANGELES, Ca.l, gr. 21. 
—Šiandie ligoninėje pasimirė 
James Todhunter (“Tod”) 
Sloan, vienas garisausįų pašau* 
lyje džiokiejų, kurį kritikai 
skaitė, kad tai buvo geriausias 
džiokiejus (lenktynių arklių jo
jikas) visame pasaulyje. Jis 
buvo karalių favoritas ir savo 
laiku yra uždirbęs šimtus tūks
tančių dol., tečiaus 
džiaugiame skurde.' 
59 m. amžiaus.

mirS di- 
Jis buvo

KAUNAS.— šešios didesnės 
Kaitfno įmonės—4 lentpiuvės ir 
dvL spaustuves—pranešė ata
tinkamoms valdžios įstaigoms, 
kad, nesant darbo, nuo ateinan
čių metų pradžios esančios pa
sirengusios sustoti ir darbiniu 
kusi visai atleisti. Aiose šešiose 
įmonėse dirba apie 600 žmo
nių, kurie, įmonėms sustojus, 
lieka be darbo.

Darbo inspekcija tiria tų 
įmonių būklę ar iš tikrųjų jos 
yra priverstos sustoti.

i

KAUNAS/— Jaunalietuvių 
centro valdyba išdirbus savo 
organizacijai uniformų projek
tą. Uniforma yra ierarchinio 
pobūdžio, būtent, valdybos na
riai ir pirmininkai antpetėse 
dėvės žvaigždes, o centro val
dybos pirmininko uniforma nu
matoma su galionais.

Rankovėse vietoj svastikos 
suprojektuotas geležinis vilkas.

KALĖDŲ DOVANA!

Marijampolės “Bezpri- 
zornikai”

MARIJAMPOLĖ.— Didesnio 
judėjimo gatvių kryžkelėse ir 
prie kino teatrų kiekvieną va
karą matyt būriai vaikų, čia 
jie jaučiasi “laisvai“: dalinasi 
įspūdžiais, koliojasi, ruko. Drą
sesnieji paprašo nuvesti į kino. 
Vieną ,kitą užkalbinus, šoksta 
kalbėti visi ir, kits kitą ap
lenkdami, skuba atsakinėti. 
Tai busimi piliečiai. Tačiau jie 
palikti gatvei, o gatvė daro sa
vo. Tuo labiau, kad jų tarpe 
yra ir jau gyvenimo palaužtų 
vaikų, mačiusių ir Kalnaberžės 
pataisos namus. Jie ir pasakoja 
kitiems savo pažiūras ir “auk
lėja” naujokus. Lapkričio 9 
dieną, vienas grįžusių, pradėjo 
peštynes ir perdūrė kitam vai
kui peiliu pečius. Suimtas pa
reiškė, kad jam vis vien nėra 
gyvenimo; papjausiu, sako, tai 
bent turėsiu iš ko gyventi. Pa
sirodo, jis tėvo neturįs; mo
tina juo visiškai nesirūpina. 
Gatvėj gyvena, gatvė ir mai
tina. Tai nauja musų gyve
nimo žaizda; dabar dar laikas 
ją gydyti, toliau bus vėlu.

Daugelis galvoja, kokią dovaną nupirkti savo gi
minėms bei draugams.

. "i
Suteikite jiems šaunią dovaną, užrašydami “NAU
JIENAS”.

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

NAUJIENOS
TeL (Janai 85001739 SO. HALSTED ST.
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mis” buvo sekamos: užsakyta 
stipresnių legališkų gėrimų, 
kurią žmonės nematė ir nega
vo ragauti garsiaisiais prohibi- 
&ijoą laikais; kąįp žmonės sa
ko, tų gėrimų, Kurie niekados 
nebuvo panaikinti, nors ir ne- 
legališki buvo.

Musų gerieji biznieriai, kaip 
tai Jonas A. Kazlauskas, ku-

Penktadienis, gr. 22, 1933

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Rašo P. Dargis
Ar grąžu?

Žuvus lakūnams Dariui-G,irė- 
nui, visų lietuvių pasiryžimas 
buvo išpildyti jųdviejų testa
mentą, būtent—pasiųsti “spar
nuotą paukštį” į Lietuvą. Pra
ėjus ne kuriam laikui, lietu
vių tarpe atsirado žymus la
kūnas — Juozas Janušauskas- 
James, kuris pasiryžo žuvusių 
lakūnų valią išpildyti. Šis J. 
Janušausko pareiškimas išjudi
no vįsas lietuvių kolonijas, ku
rios visomis išgalėmis ėmėsi 
darbo, kad sukėlus atatinkamą 
sumą pinigų įsigijimui oriai 
vio.

na, ir išėjo, nors labai šlubuos 
darni!

Mickunaitė nusileidžia ir su
tinka priimti 200 dolerių, to
dėl penkinę paskiria Dariaus- 
Girėno fondui. Reikia pasaky
ti, jog rengėjai ėjo per biznie
rius ir net pas miesto virši
ninkus, prašydami po penkinę 
koncerto parėmimui, kurio pel
nas skiriamas Dariaus-Girėne 
fondui.

Tų penkinių gauta nuo dau
giau nei dvidešimties asmenų: 
reiškia, biznieriai suaukavo 
daugiau, kaip šimtą dolerių;

Dariaus-Girėno fondui at
liko

Gallitzin, Pa
Pasimirė Jonas Vateikis, senas 

šio miestelio gyventojas

Prie šio darbo prisidėjo žmo 
nes be pažiūrų skirtumo, nes 
Janušausko žygis yra visų lie
tuvių žygiu. Janušausko per
galėjimas vandenyno, — visų 
lietuvių laimėjimas. Kyla klau 
simas, ar atsirado pavienių as
menų (mėgstančių organizaci
jų vardu4 dangstytis), kurie ne 
tik kad nerėmė Janušausko 
skridimo, bet jį trukdė? Geda, 
skaudu pripažinti, jog lietuvių 
tarpe atsirado asmenų, • kurie 
tiukde Janušausko skridimui, 
tie lietuviai dangstydamiesi 
organizacijų vardais, uždėjo 
dėmę ir nekuriom organizaci 
jom. jį -■ i

4 4Mpl*

Pittsbųrgho lietuviai -ntrušir^ 
džiai parėmė Janušausko skri
dimą, tačiau ir musų tarpe at
sirado keletą, kurie ne tik kad 
neprisidėjo, bet net trukdė. 
Prisimina man ponas Petras 
Pivarunas, vietinis duonkepis. 
Faktas, kad jis, atsilankęs į 
Pittsbųrgho skyriaus aviacijos 
dienai rengti komiteto posėdi, 
pareiškė, — jog jis nebusiąs 
priešingas aviacijos dienos pa
rengimui ir t. p. nepriešingas 
esąs, jog prie šio žygio pri
sidėtų vietinis Vaizbos butas.

Savo žodžiams patvirtinti, p. 
Pivarunas padavė aviacijos die
nai rengti pirmininkui Stasiui 
Bakanui ranką. Na, o kaip Pi
varunas išpildė savo duotąjį 
žodį! Nagi, o štai kaip — se
kančiame Vaizbos buto susi
rinkime, kurio jis yra pirmL 
ninkas, agitavo narius nėrėm 
t i aviacijos dienos, mat, jį$ 
nežinąs ar lakūnas Janušau
skas esąs kompetentiškas skn 
dimui. Nariai, nepagalvoję, ne 
tik kad pritarė pirmininkui, 
bet padarė nutarimą, atšauk
dami iš aviacijos komitete 
Vaizbos buto išrinktąją komi 
siją. Tikra komedija. Ir štai 
kur ji pasireiškia: — lapkri
čio 5 dieną Vaizbos butas su- 
lengė panelei Mickunaitei kon
certą, pažadėdamas $250.00 už 
jos dainavimą.

Kad surinkus tuos 250 dole 
rių sugalvojama naujas būdas, 
— paskelbiama, jog parengi
mas daromas Dariaus-Girėne 
paminklo statymo fondui. 
“Pittsbųrgho Naujienos” savo 
laiku pažymėjo, jog tai negra
žus būdas bizniayimųi, ir jog 
jokiu budu yra negalimas pel
nas atmokėjus Mickunaitei 
250 dolerių. Taip ir jyyRo, kąip 
“P. N.” rašė. Ne tik kad 
surinkta reikalinga suma 

įnipinkei sumokėti, bet ir 
’ riaus-Giręno fondui pinigų 
liko. .Rengėjai, matydami,
žmonės per spaudą piktinasi 
jų taktika, griebėsi priemonių 
išėjimui iš keblios padėties;

na, 
mokėjus Mickunaitei, 
tik plika penkinė. Vietoje pri
sipažinti prie klaidos, Vaizbos 
butas savo susirinkime, laiky
tame lapkričio mėnesį grūmo
ja savo nariams išmetimu iš 
organizacijos, kam jie aukš
čiau minėtus faktus iškėlė 
spaudoje; na, o “Pittsbųrgho 
Naujienų” skyriaus redaktoriui 
P. Dargini pareiškė, jog jis 
privaląs išduoti Vaizbos Butui 
korespondentus, rašiusius apie 
Vaizbos buto parengimą. Gai
la, kad vaizbininkai pasiduoda 
save už nosies vedžioti pavie
niams asmenims ir prieina prie 
tokių absurdiškų nutarimų.

Reikia priminti, jog mes gy
vename krašte, kur spaudos 
laisvė yra garantuojama ir to
dėl bet kokiai cenzūrai, įskai
tant ir vaizbišką, čia nėra vie
tos, o “Pittsbųrgho Naujienų” 
Red. P. Dargis, matydamas, 
jog organizacija, vietoje dir
bus naudingą darbą, veikia 
prieš bendrus lietuvių ręika 
lūs (aviac. dieių reng.), šiuę 
mi pareiškia, jog jis daugiau 
nebeskaito save Pittsbųrgho 
Vaizbos buto nariu, todėl jr 
jūsų cenzuriniai nutarimai pa
darys tiek reikšmės, kiek per
nykštis miegas.

veikimo
L. A. 353 kp., gruodžio 
, 2 vai. po piet, McKees

S. 
17 d 
Rocks, Pa., turėjo metinį su
sirinkimą, kuriame, be kitų 
kuopos reikalų, išrinkta nau
ja valdyba ateinantiems me
tams iš šių narių: pirmin. — 
P. Dargis; vice-pirm. — A. 
Sutkus; sekret. — Imbras; fin. 
sekr. ir iždin. — D. Sanda; 
turtų kontr. — Amšejiene ir 
Greičius; ligonių lankyt. — 
Imbrienė; organiz. — A. Sut
kus.

Nutaria pasiųsti kuopos ko
misiją į bendrą kuopų valdybų 
susirinkimą, svarstymui naujos 
Susiv. konstitucijos. Išrinktas 
atstovas | S. L. A. 3 apskričio 
suvažiavimą, kuris įvyksta 
gruodžio 31 dieną, šv. Jurgio 
parapijos svetainėje.

Gruzdžio 13 d. pasimirė se
nas Gallitzin miestelio gyven
tojas, Jonas Vateikis, kuris pa
liko didriUme tamdim® sąyp 
moterį, 2 sųn.ųs — Gbarios U 
Praną M daktęrį kęyyta Vę-. 
lionis Vateikis paėjo iš Lietu
vos Smulkių vienkiemio, Le
liūnų parapijos, Utenos apskri
ties. Pirm 30 melų, jaunas bū
damas, jis atyyko iš Lietuj,0,3 
į Untari>wm P». Pirmiausįąi 
dirbo ąngįįų kasyklose prie 
“kokso”. Vėliau visą savo gy
venimų dirbo apie anglių ka
syklas lauke arba kasyklose. 
Daugeliui lietuvių, atvažiųvųs 
iš Lietuvos ir atsidūrus anglių 
kasyklose darbo ieškoti, velto 
nis Vateikis dažnai pagelbčdą- 
vo pagal geriausią savo įšgą- 
lią ne tik darbą surasti, bet 
ir išmokydavo dirbti ar tai ka
byklose ar lauke prie “kokso” 
degimo.

Tose apylinkėse, kur veliOr 
nis Jonas Vateikis buvo apsi
gyvenęs, lietuvių visai mažai 
buvo, — daugiausiai buvo ap
gyventa lenkų, slavokų ir ki
tų tautų. Lietuviai zkažin ko
dėl ten nelabai tarpdavo. At
važiuodavo, užsidirbdavo kiek 
pinigų ir važiuodavo i Pitts- 
bUrghą arba į kitus didesnius 
lietuviškus centrus. Bet velio
nis Vateikis, nors ir maišyda- 
masis tarpe svetimtaučių, nes 
ne lietuyiškų .bažnyčių, nė ^drau
gijų nebuvo, pasilijįą ty<rąs lie-, 
tuvis ir užaugino •tein^ną^ lie
tuviškoje dvasioje.

Velionis visados palaikydavo 
draugiškus ryšius su savo kai
mynais iš Lietuvos, gyvenam 
čiais Pittsburghe, nors Gąllit- 
zin, Pa., yra apie 100 mylių 
atstumo nuo Pittsbųrgho.

Velionis Jonas Vateikis bu
vo palaidotas gruodžio 17 d. 
airių katalikų parapijos kapi 
nėse. Laidotuvėse dalyvavo ir 
būrelis Pittsbųrgho lietuvių, 
kad suteikus paskutinį patar
navimą senam savo draugui ir 
geradariui. Sekami pittsbur- 
ghiečiai dalyvavo laidotuvėse; 
M. Fabijonienč, P. Sriubas, An
tanas Zdankus, Petras Šaltenis 
ir Charles Šiukštas su savo 
žmona. -

Lai bus lengva šios šalies 
žemelė yelioniui Jonui Vatei- 
kui. Kostulė.

tris yąfcąms
mergaiilės 4ąųg dirbo įf 
mandagiai pąj^oyo 
kiųsįąi publikai- >

Paw>ijos ir
bopąs tai-

ATITAISYMAS

Praeitame “P. N.” numery 
jvyko klaida, kalbant apie S. 
L. A. 353 kp. Vietoje — A. P. 
pariąi, turi būti Liet. Aukšč. 
Prieglaudos nariai.

ne- 
dai- 
Da- 
ue- 
jog

UŽUOJAUTA.
“Pittsbųrgho Naujienų* 

Ę«d»krija reiškia gilią už
uojautą X K» Mažuknai 
ir šeimai, tėveliui mirus.

J JI' —“T 

SVEIKINAME!

“Pittsburghd Naujienų” Rę- 
dąkęija sveikina sU Kalėdų — 
(Žiemos) šventomis visus laik
raščio bendradarbius, skaity
tojus ir platintojus.

pratimai dingo. Parapijonai 
darbuojasi draugiškai ir pešty
nės nyksta, Reikia manyti, jog 
kun. Žukauskas tinkamai su- 
tyajrkys visus parapijos reika
lus. Kaip žinia, dažnai apga
dintą dalyką sunkiau sutaisy
ti, ųegu visai naują padaryti.

Tenka pasakyti, jog kun. Žu
kauskas yra geras tėvynainis 
ir su visais sugeba palaikyti

■ Į partinius 
nesusipratimus jis nesikiša, — 
jam svarbu, kad vįsi dirbtų 
naudingą darbą. Jeigu4 ir mes 
taip pat darysime, tai parapi
ja tikrai gerai gyvuos.
— Moterą Kliubo Korespond.

s^jąs Piekarskį^ dėl nępamj- 
ųėjimp li.etųyįą vąrdo ąąyo

Na, tP, meteli mano! Pa
siprašo balso tautiškas dtak 
kepjs ir į&ė&ą kąrštą spyčių 
tiems, laikraščių koresponden
tams, kurie drįsta pakritikuo
ti Lygą ir Lygos remiamą tei
sėją. Pirmiausiai pradėjo nuo 

k’ užbaigė su Į ris užlaiko geriausi alaus ol- 
žino- sėlį ir aprūpina musų lietuvius ] gerus santykius.

w pteko nė at- alumi; Antanas Lelionis, kuris
prte ;tos “kvai- atstovauja Victor alaus išdir- 

tabetojas bystę, — abu biznieriai pade- 
iąiįį’aščtasę r.^yjno klausimu vanojo keletą alaus bačkų tom.-: 

Jis laidotuvėms. Pirmiausiai, susi- 
tai kritika rinkę nariai gavo po stiklių-

yisįems širdingų .ąriu, kas rikį dįyta; rimta kri- ką legališkų gėrimų ir gero
.............  tta es,ąųri kartas rikrąi nau- Įalaus po keletą stiklų. Kiek 

dingą.
kup prisidėjo prie ta paū
gimo.

Mo Pittebiirgh, Pa,

susįirjsfcims

N. S, Pittsburgh, Pa,
Į Dangų žengimo parapijos pa 

rengimas gerai pavyko

Kaip užpereitame “Pittsburi 
gho Naujienų” numeryje buvo 
rašyta, | Dangų žengimo pa
rapiją rengė “Bunėo” ir kortų 
lošimo vakarėlius parapijos 
naudai. Vakarėliai įvyko gruo
džio 14, 15 ir 16 d.d., Lietu
vos 'Ziunų Svetainėje.

Smagu yra pranešti, kad pa
rapijos šie pirmi parengimą! 
gerai pavyko. Daug gražių do
vanų buvo sudovanota nuo biz
nierių ir šiaip nuo gerų žmo
nių. Publikos per visus tris 
vakarus atsilankė gana skait
lingai.4 Lankosi ne tik vietiniui 
lietuviai, bet ir iš tolimesnių 
kolonijų. Buvo atsilankiusios 
viešnios net iš Bridgęvillės per 
porą vakarų.

Geri lošikai laimėjo dąųg 
gražių dovanų ne tik kišiaųt 
kortas, bet ir “Bunco”. Atro
do, kad parapijai jiks grąžau4} 
pelno. Parapi j os Kum itętas,, 
kuris daugumoje susideda |š 
jaunų vyrų, -dirbo per visus

su
su 
at-

ne

. Kiek 
pasidrūtinus gėrimais, buVo at-

i liktos tam tikros “ceremoni- 
gta itek-3 pmčyri apie Bal- jos” — palaidota prohibicija

Na, o po “laidotuvių” visi gjrą- 
-s- KpresjPpndentiLS. žiai linksminosi ir smagiai šo- 
___________ ko prie geros muzikos iki po 

7 v -rk dvylikos.

Gruodžio 15 d- teko aplan
kyti Šoko, kur rąndasi Uetu- 
yių Mokslo Draugystės Narnąs,. 
Patyriau, kad tą vakarą įvyk 
stą Uetuvių Balsuotojų 
starijikimąs,. Nutąriąų būtinai 
dalyvauti minėtame susirinki
me ir kiek arčiau susipažinti 
su Lietuvių Bąlsuatojų Lygos 
nuveiktais darbais Pittsbųrgho 
miesto . ir Allegheny pavieto 
rinkimuose. Tuo pačiu laiku4 
maniau pląčiau susipažinti 
Balsuotojų Lygos tikslais 
eilyje.

Susirinkimas buvo visai
skaitlingas, — rodos, įalyyąyo 
viso apie 20 asmenų. Apie pu
sę atstovybės sudarė North 
Side, o iš South Sidės nebuvo 
nieko. Soho irgi mępkai pasi 
rodė. Carrick ir IJomestead bu
vo atstovaujaipą»7

Iš Komiteto 'faborto pasiro
dė, kad tik 2 Balsuotojų Ly
gos skyriai tėra suorganizuo
ta, būtent: , JNorth ;> Side ir 
Homestea2l,Ji?ajk j^orth Sidės 
skyriu^esą^ gyvjji^jaą. ir veik,: 
liatisia^, -^ *gali&C^sakyti, Žij- 
daro visą Ęalsuotęj.ų Lygos: 
branduol|. BJogiauisia padėtįs 
su Balsuotojų Lyga tai South? 
Sidės didžiulėj lietuvių koloni
joj. Ne. :tik:^Hj3h South Sidėj 
nėra Balsuotoi® Lygos sky
riaus, bet kol vkaš southsaidiš- 
kįai visai nieko nedaro, kad 
suorganizavus toki skyrių, pęl 
įiesUorganizavimo Balsuotojų 
Lygos skyriausi South Sįdėj p. 
P. Pivaronas kaltina Lietuvių 
Piliečių Draugijos darbuotojus 
ir įvardino Juozą Vencių kai
po Balsuotojų Lygos priešą.

Kaip visiems yra žinoma, 
Balsuotojų Lyga yra gimus 
South Sidčj. Bet pasirodo, kad 
ji neturi ten pritarimo. Kame 
priežastis?

Lygos vadai aiškina, kad 
Sou'th Sides lietuviai nenori 
pasiduoti Lygos1--, vadovybei po
litikoj ir nori voikti savaran
kiai; jie veikdami savarankiai 
nieko negalėsią atsiekti be pri
sidėjimo prie Lygos. Busią de
damos pąstag.^, kad sutve
rus Lygų^ skyrių 3onth Sį- 
dej. l{įeĮ< tos Lygos vadų su
manymas pasiseks, — tai pą-

— Grabnešis.

Moterų Siuvimo
tftio it^vąs. Kliubo Darbuotes
Gruodžio Į.^ <d7 9 yalandą Tautiškos parapijos moterys 

vakaro, dėl sunkios ligos pa- turi įsteigusios siuvimo kliu- 
simirė Kazimieras Mąžukna, bą, kuris labai puikiai gyvuo- 
63 metų senumo, palikdamas]ja. Kliubui priklauso gana di- 
didžiausiame
J. K. Mažukną, žinomą SLA. 
darbuotoją, ir 2 dukteris—po
nią Marcinkevičienę 
Pąbartienę. Velionis 
ras Mažukną buvo 
senųjų Nori h Sidės 
jų. Savo gimtąjj kraštą Lietu-1 
voj, Pašventinio miestelį, Pa
nevėžio apskrities, apleido 1899 • I
metais. Atvyko tiesiai į Alle- 
gheny, Pa., kuri dabar yra 
Pittsbųrgho dalis ir žinoma 
kaipo North Sidę. Visą laiką 
sų mažomis pertraukomis gy
veno Pittsburghe.

Velionįs Kazimieras Mažųk- 
na prįsįrąšę prie SjLĄ. 86 kum
pos J.914 in^taįs ir yisą laikų 
akty viškai f darbavosi, a dažnai 
etama* kuopęs vadyboj vieno
kias ar kitokias pareigas, Ve
liones yį.sados buvo ąktyviškąs 
ir nųpsir^n? SM. darbuotojas, 
nors ir seno amžiaus sulaukęs. 
Kiek man žinoma, tai velio
nis dažnai dalyvaudavo SLA. 
3-či,o apskrities suvažiavimuo
se kaipo delegatas. Jei (vyk
davo koka apskrities parengi
mas, tąi yęltaįs Mažukna vi
sados prisidėdavo s,u darbu ir 
visados dirbdavo nuoširdžiai ir 
sąžiningai.

Velionis priklausė ir prie 
Lietuvos Sūnų Draugystės. To
je Draugystėje irgi daug dar
bavosi. Laidotuvės įvyko gruo
džio 20 d. i

nuliūdime sUųų | delis moterų būrys. Liuoslai- 
kiu jos susirenka visokius siu
vinėjimo darbus atlikti bei su
rengia paskaitas ar šiaip pa
silinksminimo vakarėlius. Kliu
bo narės labai gražiai tarpu • 
savyje sugyveną ir jokių ne- 
susipratimų neįvyksta. O tai 
todėl, kad jos yrą apsišvietu- 
sios ir pletkavimu neužsiima.

Gruodžio 10 d. kliubietės bu
vo surengusios kortų vakarė
lį. Parengimas puikiai nusise
kė, — žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Pritruko net stalų, ir 
todėl kai kurie turėjo grįžti 
atgal. Parengiman susirinko 
įvairių pažiūrų žmonės. Neuž
miršo piusų nei biznieriai, — 
^ie buvo šauniai reprezentuo
jami. Visiems parengimo daly
viams Moterų ĘJmbąs taria 
širdingą ačiū už suteiktą pa
ramą.

Kliubo valdybpn įeina seka
mos moterys: pirmininkė P. 
Keldušienė, pavyzdinga ir darb 
Šri lietuvė, kuri puikiai veda 
susirinkimuose tvarką; sekre
torė P. Lazauskienė, iždininke 
P. Sinkevičienė ir korespon
dentė P. Rajauskienė.

Ateityje Moterų Kliubas yra 
pasiryžęs daug ką nuveikti.

Kai į musų parapiją atvyko 
kita. Žukauskas, tai visi reika
lai pradėjo taisytis ir nesusi-

ir ponią 
Kazjmie- 

y ienas iš 
gyvento

S. Bakanas.

Pittsburgh, Pa
Prchibicįjos laidotuves

Gruodžio 13 d., Lietuvių 
Mokslo Draugystės Name įvy
ko “iškilmingos laidotuvės”. 
Buvo palaidota visų nekenčia
ma ir visiems įkyrėjusi prolų- 
bicija. Laike laidojimo, žino
ma, buvo atlikta tam tikros 
‘‘ceremonijos”.

Kaip jau visiems žinomą, 
tas garsusis “kilnus eksperi
mentas” buvo oficialiai ni.‘taą- 
rintas gruodžio 5' d. Bet su 
laidotuvėmis, — tai jau viąąi 
kitas dalykas. LąM°tuves, tur
būt, ne visur ir ne vieną dier 
ną buvo atliktpą, — kas pir
miau, kas paskįau laidojo; kąs 
su4 ‘‘cereipopįjomis”, 0 kaip kas| 
be jų.

Gruodžio t J.0 - d
Mokslo Draugyste laikė savoj 
mętinį sųsipinkinią, kuriame 
buvo renkama yąĮdybą. Dąįy- 
vavo dąųg 7' narių., Aptarus 
prangystfs bč<ąnčiųs ‘ reįkąlųs, 

nepatinka;- sųsirįnkinįė' būvių prisimintą, ir ąpie pąįąį- 
dojimų prphįbicijos. nų-J 

i “ceremonį“

manymas pasiseks, - 
rodys netojima ateitis. Asme
niškai aš nesiipiu būti jokiu 
pranašu. . ?

Buvo pakeltas ir laikraščių 
klausimas, t$ii yra kas laik 
raščiu’ose rašoma apie Balsuo 
tojų Lygos darbuotę, žinoma. 
Lygos darbuotojai norėtų, kad 
visi laikraščiai visada rašytų 
prielankiai ir Vboostytų” Ly
gos darbuotę, nežiūrint, ar Ly
ga yra užsitarnavus to prie
lankumo, ar ne, ir ar plačioji 
lietuvių visuomene pritaria Lyr 
ges darbuotei ar ne, O ne
duok Dieve, jei jtas drjstą Ly- 
.gos darbuotę pakritikitati, -y- 
tai Lygos vadams tas baisiai'

tai aiškiai pasirodė. į
Vienas iš Balsuotojų Lygus 

darbuotojų apzųaimįnd, kad 
kokiame ten laikraštyje būvą • 
parašyta kas tai tokio neprie
lankaus .ęM?UQt<>jų Ly^ 
Ksą, buvęs kmiktiojamas tei

vavo

Lietuvių
' U •! a*

tarta palaidoti su 
jpmią”; 13 d-i kairio | 
įąimih^tasi^ dieną, fcąd atpi-l 
tyje jį niekados, ųęgaįėtų pa
sikeiti iš numirusių.

Laidotuvės -su “ceremonijo-

Buy glpves with what 
it savęs

ners reikalo «>okeu B0« ar 
daugiau, kad rauti ger« daati

25o Ji valo ir apšauto daa- 

« Su*

JUSTER9NE
TOOTH PAŠTE

D<m’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj Ir gerklėj gali 
pasidaryti rlpitąs. Palengvink 
Juos } 0 minutes su Mušte* 
role, pagelbsti praSaUntl iri- 
tacIM! Vartok SYKI f VA
LANDĄ, per penkias valandas. 
Jos turis pagelbsti. Milijonai 
vartoja per JW metus. Reko
menduojamos gydytojų ir slau
gių.

VATENTS

DYKAI 
KNYGELdl

LalkM daug relikte 
prie patentu. Neriai- 
knoktt TUklndaml «u 
at>«a<>Ko]imu gavo 
•umanymu* Prigiję- 
kitę braižini ar mo
deli dėl Inatrujcrffa. 
arba raijklte įel 
NEMOKAMOS kny- 
Sitia ‘‘Bow to Ob-

in a Patent” Ir “Reeord ©f In- 
veotlon” formos. Nieko neimant 
ui informacija* k« daryti. Snti> 
raiinCjimal laikom! paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa- 
tarnavimas.

CjLĄĘENCE A. O’BRIEN
Rejjlstered patent Attorney

43-A Seeurlty gavlngt & Commerclal 
Bank Eullding

<Dlrect)y aeroso Street Irom Patent Office)

JVASHINGTON. D. C.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga -

ST NAUJA X'

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kąina tik $1.00

. Ką tik naujai ątei®usdi»ta.
. . Prisiunčia^

NAUJIENOS
1730 So. Kalstai Street

iCHICAGO,’ ILLINOIS"i.7 ■ -

1
G Yn"7, <

- i j

■''’1 "i'?y ■’ i& ■-



Penktadienis, gi’. 22, 1932
4U<M.

KĄ ŽMONES MANO ANGLIS
(Demokratija)

atga

JUOKAI
grąžinsime jums pinigus

KORESPONDENCIJOS! BUY

Indiana Harbor, Ind

SCHICAG09

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

AU Styles, 
AU Heels.

kainomis 
Kalėdų.

YOUR COAL ON 
APPROVAL

Kalėdinių pirkinių sujudime ne
užmirškite patelefonuoti mums 
anglies užsakymų.

Jums reikės Šilto, smagaus na
mo ir užtektinai anglies skiepe 
švenčių laiku.

KURIOS REIK ES UŽTEK 
TINAI

MEN'S SHOES 
OXFORDS .
AU SoM Leather

Lietuvių Baltos Rožės Politi 
kos ir Pašalpos Kliubas

Buvęs 
kruvinasis 
kuris 
Jungt 
prieglaudos. Jis mano apsigy 
venti New Yorke.

“Bet ar neįvyksta nesusipra 
timų jų tarpe?”

“O, taip, jie turi mažų nesu 
sipratimų, bet paskui mes nu 
perkame kitų ožį”.

(“Der Gemuetlichė Sachse” 
Leipzig).

BOSTON’S 
and

“Kaip aš galiu atpratinti 
savo sūnų nuo brėžimo degtu
kų į kelines?”

“Nupirk jam drapanų iš ce- 
liuloido”.

With a Čair of Boston’s 
Ladies’ Shoes 
of $2.95 up.

COAL- COKE-ICE 
BUILDINC MATERIaL

Faun”, Wien)

Jus nepadarysite klaidos užsi 
kydami CONSUMERS GUA 
RANTEED COAL OR COKE - 
“kiekvienas tonas turi patenkin 
ti jus arba mes išsivešime ir su

“Mano lėlė yra geresnė už 
mamų”.

“Kaip tai?”
“Motinos lupos raudonos tik 

dienų, o mano lėlės visuomet”.
(“Ulk”, Berlin).

Pirkite Savo Kalėdines 
DOVANAS

“Man toks ūpas, kad aš no 
riti dainuoti visų dienų”.

“Aš norėčiau kuo nors tam 
stų paguosti”.

(“Michigan Bargoyle”).

BOSTON’S LADIES’ 
SHOES

(.ISTERINE 
relieves
SORE THROAT

With a Pair of Men’s Shoes or 
Oxfords of $2,95 and up.

.... Senovės 
despotizmas, 

tos lenkams pardavimas, 
sų dienų 
nas. Jie 
kultūros 
Lietuvos

Teisėjas: “Ar tamstos vyras 
susilaiką žmogus?”

Moteris: “Taip, bet tik tuo
met, kai jis blaivas”.

(“Boston Transcript”).

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROCSEVELT ROAD
arti St. Lonb Avė. Tel. Kedzie 8902 |

Vanoa. lietaus ir draskos vanos.
•vrimming pool. 

iaaiika ir turkiška pirtie moterimi 
seredomis iki 7 v. v.

Ateikite ir pamatykite musų gražų rinkinį šilkinių dre 
šių, apatinių rūbų, pančiakų, pirštinių, 
kitų gražių tinkamų Kalėdoms dovanų, 

žemiausiomis ir prieinamiausiomis
Atdara N e dėlto j ir Vakarais iki

“Kų tamsta dabar veiki”.
“Aš išradau naujų cirko nu 

merį — liūto ir ožio bičiulys

Ladies!!!
A Beautiful Bag 

Worth $1.50

Artistė (režisieriui): “Taip, 
vedėjas atleido mane be pra
nešimo”.

Režisierius: “Kokia gėda! 
Tamsta vaidinai jaunuolės vy-

Pirmiausiai noriu pažymėti, 
jog šis kliubas gruodžio 15 d. 
laikė savo priešmetinj susirin
kimų, kuriame buvo svarstoma 
organizacijas įvairus reikalai 
Nariai susirinko skaitlingai. 
Matomai, pagelbėjo tas faktas, 
kad jie bičvo kviečiami susi- 
rinkiman atvirukais. Kliubo 
narių skaičius padidėjo, kadan
gi prisirašė keli nauji nariai.

Kaip priešmetiniame susi
rinkime, turėjo būti išrinkta 
nauja valdyba sekamiems me
tams. Tačiau nariai surado, 
jog senoji valdyba tinkamai at
lieka savo pareigas ir todėl 
pavedė jai dar vienus metus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 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

To pilnai galima tikėtis, kadan
gi visi valdybos nariai, pasižy
mi darbštumu.

Kadangi dabar Amerikos lie
tuviai nemažai dėmesio krei
pia j pastatymų' žuvusioms la
kūnams Dariui ir Girėnui pa
minklo ir tam tikslui yra su
kurtas fondas, tai ir musų 
kliubas nutarė prie to darbo 
prisidėti. Vasario 11 d. kliu
bas nutarė surengti specialį va
karų, kurio visas pelnas ski
riama Dariaus-Girėno pamink 
lo pastatymo fondui. Vakaras 
įvyks šv. Pranciškaus parapi
jos svetainėje, 3903 Feer st.

Prie progos norėtumėme pa
prašyti visų vietos organizaci
jų ta dienų nieko nerengti. Pra
šytumėme taip pat lietuvių, 
kurie gyvena kaimyniniuose 
miestuose, paremti tų musų 
rengiamų vakarų. Tikslas ge
ras, todėl visi lietuviai, be pa
žiūrų skirtumo, privalo steng
tis, kad vakaras butų sėkmin
gas. — Kliubietis.

“Mes žaidėme vakar “min
čių skaitymų”. Maksas paslėpė 
adatų ir tėvas jos ieškojo”.

“Ar jis jų rado?”
“Taip, kai jis sėdosi”.

(“Boston Transcript”).

Visoki konservatoriai 
leiviai, prietarų palaikytojai, 
senovės liekanų garbintojai, bu
vo ir bus mokslu paremtos pa
žangos trukdytojais. Jiems ge
rai, kaip yra. “Sotus alkano 
neužjaučia”, sako patarlė. Iš 
tokių, gyvenimu patenkintų 
pralobėlių vadovavimo nesa
vam hiomiri, bet darbininkams, 
negali būti jokios naudos. Ar
tojai ir visokių gėrybių gamin
tojai turi kitokius reikalus, ne
gu pralobėliai. Kas pralobė- 
liams patinka ir prie ko jie 
siekia, jeigu ir artojai bei vi
si kiti darbo žmonės “ponus” 
pamėgzdžiodami, lygiai taip da
rytų, tai visai tautai gręstų 
staigi pražūtis. Net patarimas 
sako: “nedaryk, kaip kunigas 
daro, tik klausyk kaip jis sa
ko”. Išvada: jeigu taip darant 
kaip “ponai” ir kunigai kad 
daro, žmonėms butų pražūtis, 
tai žmonėms reikia savus rei
kalus patiems aprūpinti.

Ūkininkų susirinkime, aišku, 
negali vadovauti kunigas ar 
“ponas”. Visame civilizuotam 
pasaidy’ amatninkai, profesio
nalai, mokytojai, mokiniai ir 
valstybės tarnautojai turi sa
vas organizacijas ir laikraš
čius, kad pažangoje neatsilik
ti užpakalyj’. Kas pasaulinės 
pažangos neseka arba nepaiso, 
lieka be reikšmės, it rudens 
lapas.... Senovėje Lietuva siųs
davo svetimuosna kraštuosna 
vaidylas; tie, sugrinžę, lanky-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

vadovauti kliubui. Kliubo val
dyba susideda iš sekamų as
menų: pirmininkas V. Cipo- 
rius, vice-pirm. V. Grinius, nu
tarimų raštininkas Kl. Strum- 
skis, fin. raštininkas Ch. Lau- 
rinas, iždininkas St. Bartkus; 
iždo globėjai Ant. Pukinskas 
ir Ant. Andrekus; trustis I. 
Baleika ir J. Sidauga; maršai 
ka Kazys Petkus. Knygų re
vizijos komisijos nariais iš
rinkta L. ShalkaiVskas ir Pr. 
Vaitkus.

Visi valdybos nariai • pasiža
dėjo sekamais metais dar smar
kiau padirbėti kliubo gerovei.

Listeiine beveik moine taliai 
užmuša turinčiai bendram o 
iu paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Liscerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos minėsią pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerki; su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turtjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Lcuis. Mo.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

UNTIL

Christmas

Kubos prezidentas,
Gerardo Machado, 

Kanados atvyko j 
Valstijas, ieškoti sau

Mes mokame $G0 cash už $100.00 
Lietuvos Bonus.

ANDERSON, PLOTZ 
& CO., Ine.

29 SO. LA SALLE STREET

von parkvietimu4 kultūroje pa
kilsime, bet visus artojus ir 
darbininkus pasaulio gudrybė
mis apšarvoję, galėsime atsi
laikyti prieš hunų “drang nach 
osten” veržimąsi mus nustelb
ti. Kodėl bijoti artojus apšvie
sti ir jų gyvenimų palengvin
ti? Artojai ir tik artojai yra 
tikriausia Lietuva. S. Daukan
tas mokėjo artojus įvertinti h 
jiems visą gyvenimų pašven
tė. Toks vyras gali būti idea
lizuojamas, bet ne Vytautas, 
lenkų kunigams visų tautą par 
davęs... Senovės imperializ
mas, despotizmas, savos tau- 

mu- 
artojams nepriimti- 
siekia prie laisves, 

ir savigarbos, kaipo 
šeimininkai.

Tylintis.
(Bus daugiau)

Take Advantaga of this Most Ususual Offer NOW!

BOSTON SHOE STORE 
South Halsted Street
OPEN SUNDAY ALL DAT

d ė 17 laikų mokslų tarpe žem
dirbių. Be tos apšvietos m tisų 
tauta butų žuvusi senovėje. Da
bar “ponai” savo mokslingumu 
su žemdirbiais broliškai nesi- 
dalina. Artojas net pilietinių 
teisių savame krašte neturi. Ar 
tai ne prapultin tautos stūmi
mas?

Japonai pirma šimto metų 
buvo fanatizmu* užmigdyta tau
ta. Japonai kaip musų sente 
viai kad darė, — siuntė Į 
sas šalis savus vaidylas. 
mokslu apsišarvoję sugrįžo 
von tėvynėn ir ėmė šviest 
žangos mokslu visus luomus. 
Kaip greitai japonai tapo pir
maeile apšvietoje tauta! Mes 
irgi ne “ponų” išgamų Lietu

Viešnia: “Bet, mano bran
gus vaike, tau nereikia bėgti 
paskui mane visų tų tolumų 
su mano lietsargiu, be to to
kia puiki naktis”.

Mažas Vili: “Taip, bet ma
ma bijojo,, kad jeigu aš jo .ne
paduosiu, tamsta atvyksi jo 
kitų dienų”.

(“Dubliu Opinion”).

on all BOSTON 
SHOES 

and 
Absolutely

These Beautiful Gifts 
Absolutely 

FREE!

WISSIC.
Specialistas iš 

Rusijos

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

Reduces COLDS

66%

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

riaušių vaidmenį per trisde
šimts metų taip, kad jam pa- 

»tiko, ir paskui jis staiga sako, 
jog tamsta persena”.

(“Buoh Humour”, Madrid).

pas BERNICE DRESS ir 
LINGERIE SHOPPE, Ine.

3437 SO. HALSTED STREET

ONLY
3DAYS

FRFF! f R Id u •

iZth Anniversary

SHOt SALE
The Most Amazing Valuos, Blg Reduction in Priees

f FOR THE MEN!!!
This Chromium Plated Ughter 

Worth $1.50

FREE!
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PILSUDSKININKAI NORĮ FAŠIZMO

Vienas lenkų maršalo Pilsudskio partijos žmogus, 
buvęs teisingumo ministeris St. Kar, pareiškė, kad sei
mui busiąs- įteiktas konstitucijos pakeitimo projektas, 
kuris panaikins seimą. Jau pirmiau Pilsudskio partiją 
pagamino sumanymą suteikti daugiau galios valstybės 
prezidentui.

Tuo budu, sakoma, Lenkijoje busiąs įsteigtas fa
šizmas. Bet kas yra tasai fašizmas?

Fašizmo tėvynėje Italijoje dar iki šiol jokios nau
jos pastovios valstybės formos neįsteigta. Tiesa, Mus- 
solini uždraudė visas opozicines partijas, panaikino žo
džio, spaudos ir organizacijų laisvę. Valdžią Italijoje 
kontroliuoja juodmarškinių partijos generalinė taryba, 
kurios pirmininkas yra Mussolini. Bet tai nėra nauja 
valstybės forma, o tik vienos partijos despotizmas. Ly
giai tokią pat “tvarką” įsteigė ir bolševikai Rusijoje.

Bet Mussolini nedrįso eiti taip toli, kaip komunis
tai. Jisai dar paliko neva parlamentą, kuris tačiau ne
turi jokios reikšmės, kadangi rinkimai atstovų į tą 
“parlamentą” yra taip sutaisyti, kad tegali būti išrinkti 
tiktai diktatoriaus užgirtieji kandidatai.

Mussolini, beje, kartkartėmis pašneka apie “korpo
racijas”, t. y. profesijų, amatų ir biznio šakų sąjungas. 
Bet tos “korporacijos” yra tuščia dekoracija, lygiai 
taip, kaip sovietų Rusijoje. Mussolini jokių ten “korpo
racijų” nepaiso — taip pat, kaip Stalinas nepaiso sovie
tų.

Taigi ką, iš tiesų, Pilsudskis nori iš fašistų “tvar
kos” pasiskolinti ir įvesti Lenkijoje? Ne kokią nors 
naują valstybinę sistemą, o tik — despotizmą, kurį 
praktikuoja Mussolini su savo “genge” Italijoje. Jisai* 
nori panaikinti žmonių renkamą atstovybę ir pasiimti 
visą galią į savo nagus/

To trokšta visi diktatoriai, ir jeigu tik jie turi pa
jėgų, tai jie prie to tikslo eina. Visos diktatūros yra 
paremtos ginklu. Pilsudskis kolkas pilnai valdo Lenki
jos armiją. Istorijos pavyzdžiai rodo, kad ant durtuvų 
sėdėti despotiška valdžia gali gana ilgai.

Tačiau anksčiau ar vėliau ateina laikas, kada durtu
vai atsisako remti despoto sostą, ir jisai griūva žemėn.

tai tik neprotaują pamėgdžio- 'mėgsta pasigirti, jog $ųjginc 
tojai galėtų ją nurodymus 
šiandie aklai vykinai, ląe atsi
žvelgimo į dąbąrtines sąlygas.

Bolševikiškas pseudo-revpliu- 
cingumas yra ne marksizmas, 
bet tik smulkiosios buržuazijos 
desperatiškas riksmas prįeš stip
rėjantį stambųjį kapitalizmą. 
Komunistų “teoretikų” (Leni
no ir k.) pažyalgos j ekonomi
nius visuomenės santykius gi
mė tokiose aplinkybėse, kur 
kąpitalizmąs dar buvo tik pra
dėjęs atsirasti. Kaipo kapitalis
tą, bolševikai įsivaizduoją indi- 
yidualį savininką. Jie jo neap
kenčia, bet dar labiau jie jam 
pavydi, ir didžiausia jų ambi- 
ei ja gyvenime yra susilyginti 
su stambiais kapitalistais, štai 
dėlko Leninas, dar gyvendamas 
ir matydamas, kad jo “komu
nizmą” nešasi Margis ant uode
gos, šaukė savo tavorščius “mo
kintis prekiauti”. Visiems ge
riems bolševikams jisai buvo 
įsakęs patapti “raudonais pirk
liais”.

O Lenino įpėdinis Stalinas 
stengiasi “pasivyti” kapitalis
tiškų Ameriką ir tuo tikslu su
galvojo savo garsiąją “piątilięt- 
ką”, kuri Rusijos darbininkus 
ir yąlstiečius pavertė bądau- 
jančiais ubagais. Tisąi pasiėmė 
sau už mokytojus Amerikos 
Fordo ir įvairių kapitalistiškų 
kompanijų inžinierius, ir sako, 
kad su jų pagelba jisai vyki
nąs “socializacijų”. Po “socia
lizmo” vardu bolševikai stato 
stambųjį kapitalizmų, norėda
mi patapti tokiais pat ekono
minio gyvenimo valdovais, kaip 
kapitalistai Amerikos, Vokieti
jos ir kitų šalių.

Tik, palyginti su “buržuazi
niais” kapitalistais, Maskvos 
valdovai yra prastesni ir žiau
resni. Amerikoje arba Anglijo
je darbininkas turi teisę orga
nizuotis, skaityti kas jam pa
tinka, balsuoti už ką jisai nori; 
o bolševikiškam kapitalizme 
darbininkai yra kaip vergai — 
be jokių teisių. | .

Tai ve kas "išėjo; iš to kapita
lų konfiškavimo, kuris' buvo at
liktas, “pagal Leninų”, Rusijo
je. Iš privatinių 'kapitalistų bol
ševikai turtus išpiešė ir dabar 
juos patys valdo, spausdami ir 
išnaudodami darbininkus ar
šiau, negu buvusieji tų kapitalų 
saviųipkai.

KOVA DEL GPU

Apžvalga
KAPITALŲ NUSAVINIMAS: 

IŠPIRKIMAS AR KON
FISKAVIMAS?

“Keleivio” redaktorius, drg. 
S. Michelsonas, pereitą sekma
dienį sakė kalbą Brooklyne, 
LSS. 19 k p. surengtose prakal
bose. Komunistų spauda dabar 
jį “kritikuoja”, reikšdama di
delį pasipiktinimą tuo, kad kal
bėtojas pasakęs, jogei socializ
mo įvykinimui valstybė turė
sianti privatinių savininkų ka
pitalus atpirkti, užmokėdama 
už juos tam tyčia išleistais bo- 
nais. Tokia mintis esanti prie
šinga Markso mokslui. Kapita
listų turtai esą turi būt atim
ti be atlyginimo, konfiskuoti.

Brooklyno bimbininkų orga
nas argumentuoja šitaip:

“Ar ši p. Michelsono ir 
kitų socialistų buržujų teo
rija turi ką nors bendro su 
marksizmu? Ne! Marksas 
niekur nemokino darbininkus 
atpirkti iš kapitalistų kapita
lą ir jį padaryti socialistiniu. 
Marksas mokino darbininkus 
organizuotis ir kovoti prieš 
išnaudotojų klasę; ją nu
versti per reyoliųciją ir pa
tiems darbininkams patapti 
valdančiąja klase.”
Tai yra juokingas argumen

tus. Ką gi turi bendro darbi
ninkų organizavimasi ir kova 
prieš išnaudotoju kU^ę su klau
simu apie tai, ar kapitalai tu-

or-

re- 
ką 

ne-

“Laisvės” 
plepa apie tai, 
mokino”, bet jie 
Marksas kalbėjo tik-
kapitalistų “ekspro- 

(nusavinimų), nepa- 
kuriuo budu ta

Marksas gyveno 
kada kapitalizmas 

negu šian-

ri būti išiprkti su atlyginimu, 
ar be atlyginimo? “Laisvės” 
nemokša, kuris taip rašo apie 
“marksizmą”, nesupranta, kad 
ir už atlyginimų kapitalistai 
nesutiks pavesti savo kapitalų 
į darbininkų klasės rankas, kol 
jie (kapitalistai) kontroliuos 
yąldžių. pirma negu imti iš ka
pitalistų jų kapitalus, darbinin
kai juk turės įgyti valdžių, o 
valdžios 'jie negali įgyti be 
ganizacijos ir kovos.

Ignorantąi iš 
dakcijos 
“Marksas 
žino, kad 
tai apie 
priacija”
sakydamas, 
ekspropriacija privalo įvykti

Pagalios, 
tais laikais
buvo yisai kitoks, 
die. šiandie Kapitalai yra ne at-' 
?kirų savininkų rankose, bet 
priklauso biznio korporacijoms, 
kurių Šerus ir bonus perka vi
sokį žmonės. Kapitalistiškos 
korporacijos Amerikoje turi 
apie 20 mįlionų šerininkų. Ar
gi jie visi yra kapitalistai? Jei-; 
gu Amerikoje butų tiek kapi
talistų, tai jie sudarytų abso
liučių daugumų gyventojų (pri- 
skaitant jų šeimynas).

Aišku, kad tie budai peįręiąii- 
mo privatinių k^P^ąlų į visuo
menės rankas, kurie* galėjo tik- 
ti 5.Q peĮų atgąl, ^įąij.die jau 
butų netinkami. Todėl jeigu 
Marksas ir butų amąMįiąi nu
piešęs, kokiu budu kapitalistų 
klasė privalo Bųti “ekspropri
juota” (ko jisai nėra padaręs),

Neseniai vienas Europos 
laikraščio korespondentas pa
skelbė faktus apie GPU. refor
mas, kurių tikslas yra paves
ti tų beveik nepriklausomą 
įstaigų Stalino kontrolei. Savo 
sumanymo atsiekimui Stalinas 
pasirinko labai paprastų būdą.' 
vyriausiuoju visos RuUij.os pr/ 
kuroru paskyrė Akulovų (bu
vusį angliakasių viršininkų). 
Jam dabar pavestą tvarkyti 
GPU. reikalai, o jis pats įėjo; 
į politbiuro sąstatą. Ąkplpvc 
paskyrimu ,kol kas pasibaigė 
kova7 dėl kontrolės, kuri bų‘vo 
vedama per kelis įąę^ųs.

Nuo pat Džerzin?kK9 iwties 
GPU. priešakyje stovį Mepžin- 
skis, kuris tiek dėl BĮogos ąvę/ 
katos, tiek dėl savo budo sa
vybių nesikiška j kasdieninius 
tos į&taigos reikalus. Tikrais 
GPU. vadais per ilgą laikų bu
vo senas bolševikas Trilisser ir 
jaunesnės gentkąrtės atstovas: 
jagoda. Pastarasis, dar būda
mas yaikėzas, labai arti stovė
jo prie čeko? i** kartu dirbo su 
D^ėyąipskii/ Jis puolą,t kilo, ir 
kada 1929 m- Trįlisser tapo pą-' 
Saliutas, tąi jis pradėjo loš|įi 
vyriausių rolę. Jagodą labai 
praplatino GPU. dąrtaott

Jągoda įir 
*

J^soda iy tą nętem- 
ta “trusta”, ^uris .silicį laibai 
liūdnų rolę pabėgusių monar- 
chistų tarne. Jagodą buvo šuĮ-

Rupijų sų- 
rtų su šul- 

ginu susitiko ir cenzūravo jo 
parašytos apie sąvo kelipuę 
knygos rank»ąfi.U. Jis ir dabar

knyga tapo atspausdinta iš 
rankraščio, kurį jis pertaisė. 
Jagodos rolę “truste” susiveda 
prie to, katj pastarasis buvo 
sukultas kokiais tai komerci
niais sumptiipais, kurių siekė
si GRU. šulgiiio atvykimas į 
Rusiją, žipoma, Į^pyo svarsto
mas GPU. ir dagi pojitbiure. 
Išleisti iš Busi jos šulginų bu
vo nutarta todėl, kad Prus
tas” tikėjosi prisivilioti ir ge
nerolų Kirtepova, kurio paga
vimu! jau tada GPU. pridavė 
labai daug reikšmės.

Vidujinė kova
Po to, Jcai tapo pašalintas 

Trilisser, tai Jagoda, kuris už
ėmė GPU. pirmininko pavaduo
tojo vietų, tapo pilnų ir fak- 
tinuoju šeimininku. Tokios pil
nos galios, kokią turėjo sayo 
rankose per tų laikotarpį 
(1929-1931 metais) Jagoda, 
dar niekas nebuvo turėjęs, 
įskaitant ir patį Džerzinskj. 
Kada į GPU. kolegiją tapo įve
sti “pilnateisiai atstovai” iš 
provincijos, tai yienas jų, Mes- 
sing iš Leningrado, pamatęs,! 
kokių galių turi Jagųda, labai 
susįi’upino ir pąkėlė klausimų 
pojitbįųre.

Politbiuras įsimaišė į' vidu
jinę GPG- kovą ir specialiame 
posėdyje, dalyvaujant Stalinui, 
išklausinėjo yisų kolegijos na
rių. Stalinus labai ąųsidomėjo 
tuo reikalų* ir padalė visąi ne
tikėtų patvarkymą, — pašalin
ti iš GPU. tiek Jagodą, tiek 
Messingų. Kai kurie bandė įro
dyti, jog be Jagodos visas GPU. 
aparatas subyrės. Po ilgų gin
čų Stalinas sutiko priimti 
kompromisų: kolegijos pirmi
ninku pasiliko Menžinskis, o 
jo pavaduotoju, kuriam fakti- 
nąi tenka visiems tos įstaigos 
darbams vadovauti, tapo pa
skirtas Stalino proteguojamus 
Akulovas. Antruoju* pirminin
ko pavaduotoju pasiliko Jago 
da, tačiau jo veikimas tapo žy
miai susiaurintas, žymiausiais 
kolegijos nariais dabar skaito
ma. Boki j, Balinskis ir Agra- 
novas.
Bokij, Bialinskis ir Agranąvas

Boki j — senas bolševikas, 
kuriam pavesta šifravimas vi
sokią dokumentų ir slaptų pra
nešimų. Toje srityje jis yra 
skaitomas špęcialistas. čekoje 
jis tąrnauja jau nito senų lai
kų. Balinsiu — tai buvusis 
karininkas. Iš išvaizdos jis vi
sai nedaro įspūdį “baisaus če
kisto”. Tvirtas ir gražus, jis 
mėgsta sportą ir pabaliavoti. 
Savo karjerą jis pradėjo Uk
rainoje. Jis yra skaitomas tes 
šalies geriausiu žinovu. Tai 
yjenąs labiausiai žadančių GPU. 
(įąrbininkų.

Ągrąnovąs — vienatinis žy
das Kolegijoje — atkreipė dė
mesį tuo, kąd moka iš tardo
mų ;i^gą.i?a reikiamus įrody
mus. jis yra labai mažo ūgio 
ir nepaprastai bailus bei kei- 
Štųigąs. Tačiau savo srityje tu
pi nepaprastų talentų.

Jagodos .darbai
Atstjpntas i nuo tiesioginio 

vadovavimo GPU., Jagoda vis
gi pasiliko nemaža jėga. Jam 
tapo pavestą rūpinti? ekonopiį- 
niais tos įstaigos reikalais. Ir 
čia jis parodė savo nepaprastų 
“talentų”. Tiesą, ir apystovos 
tam buvo Įąbąj ^ėkįngos. Per 
paskutinius Kęįį? jpetus kąlinių 
skaičius nęįtną^p^ai padidėjo. 
Gįpąė ąuipąpypiąs, kad tų ka- 
ijpiĮį jegąs galima sunaudoti 

darbui. Ar Jągoda 
bųyo įo sumanymo iniciato
rius, ar ne, — tai ne tiek jau 
?vąp,bų. Svarbu kad jam 
tąpo pavesta ppąvesti sų ka
linių pagalba Baltosios juro? 
kąpąlų. Tuo savo pasidąybąyi- 
pių ji? vėl mano Staliųo pa
sitikėjimų atgauti.

Gorkis ir kanalas
■ <... K •- L- ;■

Kalbamą, kad planu paves
ti kanalų buvo labai sužaltas 
Gpy^ Kipį?' ąpląnkė ^ojpyec- 
ko aulas ir nuolat kalbėjo ąpįą

tai, jog “kalinius reikia auklė
ti darbu”. Jagodą labai tupi
nėja apie Gorkį, kuris dabar 
Rusijoje skaitosi antrą? jžmo- 
gus po Stalino. Tarp Stalino 
ir Gorkio yieįpaįąųją 
sias drąųgiškuipas. Gorias Į-. 
tai vienatinis žmogų?, su ku
riuo Stalinas ne tik skaitosi, 
bet kuriam dalinai ir patai
kauja. Jis mėgsta su* juo pra 
leisti vąkarus, ir kabamą, jog 
kartą, jiem dyiem besikalant, 
gimė sumanymas pravesti ka
nalų. To sumąpymo yykiątojų 
tapo paskirtas Jagodą, kurį 
Gorkis pažino dar nuo ty$nio 
Novgorodo laikų. Jagocjąi taip 
pat 
kiu, 
rus 
tąi. 
yra

Pabąr, kai kąnąio prąyedi- 
mas pasisekė, Jągo4a yra skai-

yra pavesta rūpintis Gor- 
kųi’iam pri?tąt,ęųna įyai- 

gerimųi įr maistp pypduk- 
Mažiausiąs Gorkio poras 

išpildomą?.

Robert Louis Stevenson.

tomas didžiausiu toje srityje 
specialistu. Spėjama, kad jam 
bus pavesta atlikti dar gran- 
dioziš,kę?nj .

Akulovo rolė
Paskirtas 1931 m. pirmuoju 

GPU. pirmininko pavaduotoju, 
Akulovas iš pradžių negalėjo 
nieko nuveikti. Tos įstaigos 
aparatas tiek komplikuotas, 
jog naujokas nežinojo nei ką 
daryti. Greit ir jis pats pama 
tS, kad jo siūlomos reformos 
netinka. Todėl laikinai jis tu»- 
rėjo pasitraukti nuo GPU. va
dovybės. Dabar jis vėl tapo 
sugrąžintus. Grąžino jį Stali
nas, kuriam rupi GPU. nepa 
leisti iš savo kontroles. Tos 
įstaigos visų darbuotę pilnai 
kontroliuoja Akulovas. Tiks 
liau sakant, Stalinas, kuris duo
da Akuloviri visus reikalingus 
nurodymus.

— Auguras.

Vertė A. Kartanas

rri ■_ C 1Turtų bala
(Tęsinys) |

Jie sustojo, lyg nusigandę; 
ir kol jie atsipeikėjo, ne tik 
prokuroras ir aš, bet Hunter 
ir Joy.cc iš tvirtovės turėjom 
laiko iššąuti. Keturi šūviai 
nuėjo gan išsisklaidę; bet jie 
atsiekė savo tikslų; vienas iš 
priešų iš tikro parpuolė, o li
kusieji nieko nebelaukdami, 
apsisukę puolė į mišką.

Vėl užsitaisę šautuvus, mes 
nuėjom už tvokos pažiūrėti pa
šauto, priešo. Jis buvo, kaip 
akmuo negyvas — per širdį 
peršąutąs.

Mes pradėjo džiaugtis iš mu
šu gerų pasekmių, kai lygiai tų 
pat laikų pištalietas pliaukšte
lėjo krūmuose, kulka prašvĮĮL 
pė palei mano ausį i r varžą? 
Tanias Redruth’as suklupo it 
puolė ištisas ant žemės. M^s 
abu, prokuroras ir aš, šūviais 
atsakėm į šūvį; bet, neturėda
mi taško, į kų šauti, galimas 
daiktas, kad mes tik paraku 
cikvojora. Tada mes vėl už- 
sitaisėm šautuvus ir pradėjom 
rūpintis apie vargšų Tanių.

Kapitonas ir Gray’jus jau 
apžiuTinėjo jį; o aš, tik ąkį

užmetęs, pamačiau, kad jam 
jau buvo galas.

Aš tikiu, jog musų • skubus 
atsakymas šautuvais dar kar
tų išvaikė sukilėlius, nes mes 
nieko nebekliudomi perkėlom 
per tvorų vargšų senį girinin
kų ir visų krauju paplūdusį., 

nunešėm j tvirto-vaitojantį, 
vę. ’

Vargšas 
nei vieno 
skundimo, 
bent atsidavimo likimui, nuo 
pat pradžios musų nelaimių li
gi šio laiko, kada mes pagul- 
dėm jį tvirtovėje numirti. Jis, 
kaip trojanas, budėjo už ma
traco laivo galerijoj; jis pildė 
kiekvieną įsakymą tyliai, su at
sidėjimu ir gerai; jis buvo se
niausias iŠ musų kompanijos 
— apie dvidešimt metų senes
nis už bile vienų; o dabar, pa
lankus, senas, geras tarnas, ir 
jam prisėjo numirti.

Prokuroras perpuolė prie jo 
ant kelių ir pabučiavo jo ran
kų, verkdamas, kaip kūdikis.

“Ar jau man reiks apleisti, 
gydytojau?” jis paklauso.

“Tą|nąi, mano brangus žm>

senis, jis neištarė 
žodžio baimės, pasi- 

nusistebėjimo, ar

gau”, aš sakiau, “tu jau eini 
namo”.

“Aš norėjau pavaišint juos 
šautuvu pirmiau*”, jis atsakė.

“Tarnai”, tarė prokurores, 
“sakyk, kad tu dovanoji man, 
ar galėsi?”

“Ar tas butų mandagu, kad 
aš tau dpvanoju, prokurore?” 
buvo jo atsakymas, “šiaip ar 
taip, tebūnie tavo valia, amen!”

Po trumpos valandėlės ty
lėjimo, jis prašė manęs, kad 
gal kas paskaitytų maldų. “Tai 
yra paprotys, tamsta”, jis pri
dūrė, atsiprašydamas. Ir neuž
ilgo po tam, nebeištaręs nei 
vieno žodžio, jis pasimirė.

O tuo laiku kapitonas, kurį 
aš patėmijau nuostabiai išsi
pūtusį apie krutinę ir kišenes, 
išsiėmė daugybę visokių reik
menų — Britanijos vėliavų, bi
bliją, gan storą virvę, plunk
snų, rašalų, užrašų knygų ir 
keletu svarų tabokos. Jis buvo 
suradęs ilgoką eglės medį, nu
kirstą ir nugenėtų, užtvaroje 
ir, Hunter’iui pagelbėjant, pa
statė prie namo kerčios, kur 
buvo sunerti senojų galai. O 
tada, užsilipęs ant stogo, savo 
rankomis prisilenkęs viršūnę, 
iškabino vėliavų.
. Tas labai nuramino jį. Jis 
įėjo tvirtoven ir, atsisėdęs, 
pradėjo ąpskaitliuot reikmenis, 
lyg nieko daugiau nebūtų bu
vę. Vis dėl to jis nebuvo už
miršęs Tarno mirties; ir kai 
tų užbaigė, jis prisiartino ne 
?inųs dar vieną vėliavų ir gar
bingai užklojo kūną.

“Ne sielvartauk, tamsta”, jis 
tarė, pakratydamas prokuroro 
rankų. “Viskas jam užsibaigė 
gerai; nėra reikalo bijotis dėl 
toįao darbininko, kuris buvo 
nušautas tarnystėje savo ka
pitonui ir savininkui. Gal tas 
nėra geras dieviškumas, bet tai 
yrą tikras faktas.

Tada jis patraukė mane į 
šalį.

“Gydytojau Livesey”, jis sa
kė, “už kelių savaičių tu ir 
prokuroras laukiate Iaivi>palv- 
dovo?”

Aš jam atsakiau, kad klau
simas buvo už kelių mėnesių, 
o. ne savaičių; kad, jeigu mes 
nepagrįžim lig pabaigos rug
pjūčio mėnesio, Blandly turės 
pasiųst laivą, kad surasti mus. 
Bet nei anksčiau, nei vėliau. 
“Pats sau gaji išsiskaitliuoti”, 
aš pasakiau.

(Bus daugiau)
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Veiklus ir smarkus 
ALTASS skyrius su
organizuotas North 

Sidėje

NORTH SIDE. — Trečiadie
nį, gruodžio 20 d., 8 vai. va
kare, Rytinės žvaigždės klube, 
1658 N. ’ Damen Avė., įvyko 
northsaidiečių posėdis, čia su
sirinko grupė vietinių darbuo
tojų, kad apsvarstyti savo ko- 
lionijos pareigų reikale antro
jo transatlantinio skridimo.

Kuomet visose kolionijose 
dirbama ir rupinamosi, tai ir 
northsaidiečiai negalime ran
kas sudėję žiūrėti neprisidė
dami. Čia jau kolionijos garbė 
reikalauja, kad neapsileisti.

Susirinkimą atidarė laikino
sios valdybos pirmininkas K. 
čepirkas, pareikšdamas tikslą 
ir tuojau pakvietė atsilankiu
sius svečius; centralio komite
to pirmininką poną A. Kartū
ną ir finansų komisijos narį 
p. Geo. Stungj, kad plačiau pa
aiškintų apie abelną komiteto 
darbuotę. Svečiai nupasakojo 
kas jau yra padaryta trans
atlantinio skridimo reikalu ir 
kokioje formoje darbas yra or
ganizuojamas.

Visi susirinkusieji karštai

’užgyrė minimų darbų ir tuoj 
eita prie suorganizavimo pa
stovios kuopos, ir liko išrink
ta valdyba ir komisijos.

' Sųstatas valdybos toksai; 
pirmininku išrinkta K. Repu
kas, pirmuoju pirmininku St. 
Jokubauskas, antruoju1 vice- 
pirm. J. Vilis; nutarimų raš
tininku F. Bulaw, finansų rašt. 
P. Miller, kasieriu K. Kairys. 
Organizatoriais: Ig. černau- 
skas, J. Bočiunas, F. Rypkevi- 
čia, Pet. Millerienė ir J. Stau
gaitis. Biznio komisijon: A. 
Sabeckis, P. Miller, p-lė Br. 
Abraškaitė, ir spaudos komisi
jom P. čereška, T. Rypkevičia 
ir V. Mankus.

Visi pasižadėjo dalyvauji 
rengiamame Naujų Metų ban- 
kiete ir pasiėmė po pluokštų 
bilietų platinimui. Valdyba su 
komisijoms tuoj ėmėsi tartis, 
kad trumpoj ateityje surengti 
didelį parengiftių, įtraukiant ir 
kitas kolionijoj gyvuojančias 
organizacijas. Northsaidiečiai 
pasiryžę dirbti, kad kaip ir vi
suomet, būti pavyzdžiu ir ki
toms kolionijoms.

per visus girdėjosi gedulo sty
ga, įvertinimas didvyrių žygio, 
simpatija visos Lietuvi jos 
laimei. Tie balsai dabar 
apmirė, bet tifo kartu jie 
tė musų jausmų stygas.

Dabar vėl laikas tiems jau
niems ir seniems dainiams 
griebtis plunksnos. Dabar lai
kas prisidėti prie judėjimo, ku
ris siekia Kaunop. Laikas iš
reikšti Juozui James-Janušau- 
skui pasitikėjimų, bei simpati
jų, o ne tada, kada jis tos už
uojautos nebegalės įvertinti.

O proga tai padaryti ir dai
niams ir visiems kitiems lietu
viams — atsilankant į Naujų 
Metų Sutiktuvių Balių — Ash
land Boulevard Auditorium, 
gruodžio 31 d. Bilietai — $1.00 
asmeniui. Vaikams — 50 cen
tų. Merikonas.

CWA darbuose poli
tinio favoritizmo nė-' 1 ■ ■ * • 
ra, sako viršininkas

Dainiai ir Naujų Me 
tų Sutiktuvės

Pereitą vasarą prigirpė ke
letas šimtų dainių, taip sakant 
— eilučių rašytojų. Jų amžius 
siekė abu kraštu: rašė mažos 
mergaitės; rašė seni vyrai; ra
šė moterys, rašė berniukai. Vi
si tie turiniai lietė Dariaus ir 
Girėno tragingai pasibaigusią 
kelionę j Lietuvą.

Kai kurie eilėraščiai buvo
geri, kai kurie klaidžioją, bet darbininkus prie dąrbų, nėra.

R. J. Dunham, Civil Works 
Administratorius Illinois val
stijoje išleido pareiškimą, ku
riame pabrėžia, kad politiniai 
sumetimai nelošia jokios 
skiriant bedarbius prie 
darbų.

“Man buvo pranešta,”
Dunham, “kad daugelis žmonių, 
kurie ieško darbo prie CWA 
projektų, mano, jog reikia 
kreiptis prie savo aldermonų 
ar kitų mažų politikieriirkų. Tai 
klaidinga nuomonė. Skiriant
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25c FLAKES
Did. < Wk.

Pak. 17C

MIDWESTQ£)STORES
J00 |

rodomas joks favoritizmas, nes
i • i _ ' ų i i • M n_ _ _ J___

Y. - -

kytas, kad favoritizmas 
eliminuotas.”

Klubui už skelbimus per radio; 
aktoriams, bilietų skleidėjams.

Visiems kitiems kas pagel 
bėjo šiam parengimui; dar kar
tų tariame ačiū.

Rengimo Komisija.

Gruodžio 17 d., C. S. P, S, 
(Svetainėj, 1126 W. 18 St., gė
rėjomės vykusiu perstatymu 
komedijos “Audra Giedroje”, 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chiėagos Cęntralės kuopos pa
stangomis suruoštu. Tinkamam 
prisirengimui padėta daug pa 
stangų ir geros valios žmonių 
pasitarnavimo.

šiuomi norime pareikšti nuo
širdų dėkingumų ypač: Nau
jienoms už reklamų; ponui W. 
Piktorman, savininkui Bridgę- 
port Furniture Co. už suteik
tus rakandus scenos papuoši 
mui; ponui Budrikui, Peoples 
Furniture Co., Prpgress Fur
niture Co., ir Lietuvių Radio

Advokatas: “Ar automobili
stas negalėjo prasilenkti su 
tamsta?”

Ieškovas: “Ir aš taip ma
nau! Jis galėjo pasirinkti iš 
manęs ir žmonos, o jis smogė 
mane”.
(“Northern Daily Telegraph”).

Smizienė: “Aš renku labda
rybės organizacijai. Kų tam
sta darai su drapanomis, ku
rias nusimeti?”

Šmitienė: “Aš jas atsargiai 
pasikabinu ir einu gulti. Pas
kui rytų aš jas vėl apsivelku”.

(“Pointer”).

U., f

NO W

WORLD’S

Pikta mama: tiVaję! Jau pu
sė yalandps, kąi iš siunčiu ta
ve čia pat į krautuvę nupirk
ti, kų sakiau, ir štai tu grįžai 
be jų”.

Mažas Dikas: “Tiek daug 
laiko praėjo, kol atėjo mano 
eilė, kad aš užmiršau, kų man 
sakei nupirkti”.

Pikta mama: “Tai kodėl tu 
negrįžai namo ir nepaklau
sei?”

Teisėjas: “Tamsta sudauži 
šių kėdę j vyro galvų”.

Kaltinamoji: “Bet aš neno
rėjau to padaryti”.

Teisėjas: “Ar tamsta pano
rėjai mušti savo vyro?”

Kaltinamoji: “Taip, aš pp- 
rėjau, bet aš nemaniau sulau
žyti kėdės”.

(“Fliegende Blaęfter”, 
Muęnich).

A F. CZESNA’S BATUS
Turkiškos, Rusiškos, Sulferinės Vanos ir 

Elektros Treatmentai 
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių lipni, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulčs Spindu? 
lių treatmentai.

Mineralines, sulferinSs vanos duoda didžiausią kraujo cirkula- 
ciią, kuomi galima išsigelbSti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulejimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
KAMPAS SO. PAULINA ST. Tel. BOULEVARD 4552V

PEORIA,

Per paskutinius 75 metus Hiram Walker & Sons r 
distiliuoti produktai plačiai buvo mėgiami ir nau
dojosi dideliu populiarumu tarp Suvienytų Valstijų 
žmonių. “Canadian Club” whisky vardas visur yra 
priimamas kaipo symbolis augščiausio laipsnio ko
kybės.
Panaikinus Prohibicijų Hiram Walker & Sons vėl 
atsisteigėl ant Amerikos žemės kaipo tikrai Ameri
koniška institucija.
Mes tikime, kad šios tautos žmonės panaikino 18-tų 
Amendmentų todėl, kad jie laikė Atšaukimų kaip 
vienų didžiausių faktorių atsteigime naciOnalio 
gerbūvio.
Kaipo pradžių tos pagelbos, kurį veiktų link to 
gerbūvio, Hiram Walker & Sons stato Peoria mies
te, Illinojuje, didžiausių distiliavimo įstaigų pasau
ly, investuodami į jų $4,000,000.
Iki tas didelis projektas nebus užbaigtas, mes tu
rime du laikinus plentus Peoria mieste, operuojan
čius lėtu tempų, kas, be abejo, ir sudaro tradicingų 
Hiram Walker produktų gerumų

Kasmet Hiram Walker Peoria 
milionus dolerių vertes Amerikoniškų produktų. 
Farmeriai ras sau kasmetinę rinkų dėl 6,000,000 
bušelių grudų. Kasyklos pristatinės mums 350 to
nų anglies kasdien. Butelių, bakselių, lėbelių ir taip 
toliaus bus vartojama kasmet milionai.
Kuomet Hiram Walker & Sons distiliacija, didžiau
sia pasauly, bus užbaigta, ji pastatys į darbų 1,000 
darbininkų Peoria mieste, Illinojuje, ir daugelį 
kitų į wholesale skyrius po visų šalį. Hiram Walker 
& Sons išmokės į Suvienytų Valstijų Iždų per taksų 
kolektorius daugiaus kaip $30,000,000 per metus.
Kokybė yra pamatas, ant kurio Hiram Walker biz
nis buvo įsteigtas 1858. Per 75 metus tai buvo tai
syklė Hiram Wąlker procese. Toks taipgi yra vi
suotinai išsiplatinęs principas naujai prasidėjusiam 
besiplėtojančiam Amerikos bizny. Jūsų garantija 
kokybės ir tyrumd, į kurių jus galite tikėti, yra 
Hiram Walker vardas, prielankiai žinomas visame 
pasaulyje. '

plentas reikalaus

s šiandien kiekvienas butelys “CapadiąnClub” ivhisky, ! -r? pažymėtas Valdžios \
antspauda, parodo jo amžių ir ty?um<į , ^ir visi kiti Hiram Walker produktai 
gali būti nupirkti visur kur įstatymų per mitas pavelija pardavinėti — bet 
niekur kitur su musų žinia ir sutikimu- Ir todėl mes prižadėjome patys sau 

. .. .j g y l k . « ... . i dvasiojeĄir laikysi
> niekur kitur su musų žinia ir suti........... v

suteikti kuoširdingiausį kooperavima. prisilaikydami 
mes kiekvienos įstatymų raidės it\ pritarsime blaivumo vartojimui musų pro*
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Savęs to didelio ir -pavojingo žygio' atlikimą

Įžanga $1.00
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PASIREIŠKUS musų plačiojoje visuomenėje troški
mui, kad butų užbaigtas tas žygis, kurį taip gar

bingai pradėjo neužmirštamos atminties STEPONAS 
DARIUS ir STASYS GIRĖNAS, Chicagoje susiorgani
zavo AMERIKOS LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGA, tikslu finansuoti su visuome
nės pagelba antrą skridimą iš Amerikos j Kauną.

Ši organizacija yra visai nepolitiška ir nepartinė. 
Į jos valdybą, susidedančią iš 9 narių, įeina įvairių pa- 
žvalgų asmens, kuriems rupi vienas tiktai dalykas: 
sukelti pakankamai pinigų geram lėktuvui nupirkti, 
aprūpinant jį visomis moderniškomis įtaisomis, idant 
gabus lakūnas — “kitas sparnuotas lietuvis”, anot Da
riaus testamento žodžių — galėtų be sustojimo nulėkti 
į laikinąją Lietuvos sostinę įrodydamas tuo, kad savo 
pasiryžimu ir sugebėjimu technikos srityje lietuviai 
eina kartu su kultūringiausiomis pasaulio tautomis.

Tas lakūnas tai—JUOZAS R. JAMES-JANUŠAU- 
SKAS, pagarsėjęs dviejuose Amerikos kontinentuose 
aviatorius, ąpie kurį oficialiai rekordai ir spaudos atsi
liepimai liudija, kad lygių jam lakūnų nedaug teturi 
ši arba kuri nors kita šalis. Jisai yra pasiryžęs atei
nančiais metais leistis į tą didelę kelionę oru, ir jo mi
sijai paremti mes esame pasižadėję aukoti patys ir ra
ginti visus, kurie geidžia, kad šis sumanymas pasisek
tų, dėtis prie jo įvykinimo.

Taigi šiuomi mes atsišaukiame į Amerikos lietu
vių visuomenę, kviesdami ją talkon. Kviečiame atski
rus asmenis ir draugijas stoti nariais į AMERIKOS 
LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO SKRIDIMO SĄ
JUNGĄ, aukoti ir daryti parengimus antro tranzatlan- 
tinio skridimo naudai. (Čekius ir Money Orderius pra
šome išrašyti A. L.T. Flight Ass’n. vardu ir siųsti iždi
ninko adresu).

Pasidarbuokime sutartinai per ateinančius šešis 
ar septynis mėnesius, kad apie pradžią vasaros jau ga
lėtume išlydėti “Lituanicą II” į musų gimtąjį kraštą!

Antanas Kartanas—Pirmininkas
2557 West 69th St., Chicago, III.

Pius Grigaitis—Vice-Pirmįninkas, :
4420 Deyo Avė., Congress Park, 111

William J. Kareiva—>Vice-Pirmininkas,
4644 South Paulina St., Chicago, III.

P-ia Bronė Bytautas, 6642 So. Pamell Avenue, 
Chicago, III.

Antanas A. Dobbs, 11 South La Šalie St., 
Chicago, III.

Dr. Alex L. Davidonis,
4910 So. Michigan Avė., Chicago, III.

Visi ALTASS valdybos nariai darbuojasi be atlygi
nimo. Jau besiorganizuodama, ji susisiekė su visuome
nės veikėjais stambiausiose Amerikos lietuvių koloni
jose ir visoje eilėje kolonijų buvo surengtos didelės 
Aviacijos Dienos, kurių pelnas eina į antro tranzatlan- 
tinio skridimo fondą, ir kiekvienoje vietoje tie paren
gimai sukėlė nepaprastą entuziazmą publikoje, kuomet

'į- - r , • <». j •»"

V A L D YB A:
Mikolas Narvid—Vice-Pirmininkas, 

2424 West 69th St., Chicago, III. 
’ ' ■ ■ ■ ' .

Antanas Vaivada—Sekretorius,
1789 So. Halsted St., Chicago, III.

Justinas Mackiewich—Kasierius,
2324 South Leavitt St., Chicago, III

Penktadienis, grncd. 22, 1938

AMERIKOS LIETUVIŲ TRANZATLANTINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGA

’ A. G. KARTANAS, Prezidentas
■ ANTANAS-S. VAIVADA, Sekretorius.
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NAUJŲ METŲ SUTIKTUVIŲ IR AVIACIJOS BAUUS-KONCERTAS
ASHLAND B 
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Penktadienis, gr. 22,' 1933 NAUJIENOS, Chicago, m,

Dr. Strikol’is
$10.6.76 ir $15.25. Šį

D-RO WEEKS ĮPĖDINISlai-

cfilue Ii landi 2na rioor^cro^s/romL^vis orore
State St. NextDoorRM1o tTfeater. Į

Lietuves Akušeres

Graboriai

PAIN-EXPELLER

V\k\ESl)EV7/l/

IIIIHUIItlIlIltlIlHrilllHIIIIIH

Gydytojas ir Chirurgas 
o/iuii 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso v|l.t Nuo 2 iki 4 it nnų 6 ikj 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Te J.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Val.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

____ Nariai.___

Mrs. Anelia K. Jarush
Physįcal Therapy 

& Midwtfe
6109 South Albany 

Aveniu 
Pbone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric treat- 
ment ir magnetic 
blanketi ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

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

2400 VV. Madieon St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Branswick 0597

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailso Ir persidirbo mus

kulai gražinami i normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Expellcriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gžlirnų nuo 
perdidello flclnlo iisitempimo. gerai ii- 
sltrynkite su Pain-Kxpelleriu Ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
Išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tei imu. Visose vaistinėse kaina 35a. ir 
70c.—skirtingo didumo oonkutSs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

jACKsę/e aiyo. ___ Į

t ST.-MCTIlOPOLlfAN "L
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Automobilių laisnius 1934 metams gaukite Chicagoje

Ni/es Geritėr

%ar4_

OAK PMK T' - LAKS St’L/

^AUTOMOBILE 

■^;<DivjsiONv;>$

917.10 f 1929 metų taksų —r 
$1,366.10 ir £9% pabaudos 
$397.25; 1930 m. : $8449.60,4^- 
baudos 17% — $106.76; 1931 
m. pirmas mokėjimas — $l,r 
525.07, antras — $1525.07, pa- 
baudos
taksų suma dauginasi kiekvie.- 
ną mėnesį.

Rugpiučio mėnesį komitetą? 
buvo šauktas į teismą dėl tak- 
sų nemokėjimo ir buvo sutarr 
ta, kad Auditorija mokės $75 
kas mėnesį ir tik tokiu būdų 
salė buvo išgelbėta nuo resy;- 
verio. Iki gruodžio mokesčių sur 
mokėta $700. ,

Bonų savininkų komitetas tur
iu apie 64-tą nuošimtį bonų. 
Veikti nebus galima iki didesnis 
skaičius nebus sudėtas.

šiaip visos išlaidos apmokė
tos. —A. B.

dukrele. Jie gyvena Grand 
Park, 111. Minėtos bendroves 
Hindu Incense Company prezi
dentas yra '‘Naujienų” šerniu
kas ir direktorius L. V. Radziu- 
kynas.

Parke 7015 South Washtenaw 
avenue. ,

Graborius J. J. Bagdonas iš
vyko j Vicksburg, kad parvežti 
velionio kūną. Spėjama, kad 
velionis bus laidojamas trečia
dienį.

Važiavo pas tėvus 
Kalėdoms; staigiai 

mirė kelyje
Nelaiminga mirtis patiko lietu

vį Alfonsų Chapą, buvusį 
Chięagos lietuvį.

ne- 
tie-

Kuomet jus pirksite 1934 metų au
tomobilių laisnius, jums nereikia siųs
ti aplikaciją Į Springfieldą.

Kuomet turėsite valandą, kitą lai
ko, nuvažiuokite į 120 South Ashland 
avenue, kur vaisi jos sekretorius Ed- 
ward J. Hughes atidarė automobilių 
laisnių ofisą.

Reikalaujant naujų laisnių, tame 
ofise tereikės paduoti pereitų metų 
registraciją ir išpildyti aplikaciją nau
jiems metams. Ten vietoje, užsimo
kėję mokestį, laisnitfs gausie. šalę 
prikergtas žemėlapis parodo, kur ofi
sas yra.

Celebrities Will 
Greet James At 
Aviation Banąuet

Invitations sent to Governor 
- Horner, Mayor Kelly

11 , ------- i—
Governor Henry Horner, Ma

yor Edward J. Kelly and a 
host of national and local ce
lebrities have been sent invita
tions to the New Year’s Eve 
Aviation Bali.

Allhough sufficient time has 
not elapsed for confirmation, 
the Lithuanian Trans-Atlantic 
Flight Association has it on 
good authority that a nunibei 
of he gnests are to be present.

Matter on way
Jimmy Mattern, the long dis- 

tance ace, is likely to stop in 
Chicago long enough to greet 
Joseph James and his wife. 
Similarly, Clyde Pangborn. who 
appeured at the World’s Fair,

r

AUTOMOMLE —
JTMST CAR. - 

fLtVATtO — IW

is trying to arrange his sche- 
dule so that he can attend the 
festivities.

In honor of Mr. James and 
his proposed flight to Lithua 
nia next spring, the directors 
of Aeronautics of the Depart
ment of Commerce, it is pos- 
sible that Eugene L. Vidai, he 
may come to ęhicągo for the 
bąli.

the Aviation Bali at he Ash
land Boulevard Auditorium.

C. L. Auditorija nu
pigina nuomą salėms 

šeštadieniais
Bonų savY konii^ethš * turi' var

gų su mdkesčiais-taksais.

Fabrikantas Bruno 
Petrulis susilaukė 

Įpėdinio
Lying In Hospital ligoninėje 

užvakar gimė Petrulis J r. Hin
du Incense Company dalyvio 
Bruno iPetrulio duktė. Motina 
Vanda Bernotaičiutč-Petrulienė 
jaučiasi gerai ir džiaugiasi

* I *

Kuomet Alfonsas Chapas pra
dėjo kelionę iš California val
stijos į Chicago, kad praleisti 
kartu su tėvais Kalėdas, jis 
numanė, kad jis važiuoja 
šiai į šmėklos rankas.

Išvažiavo iš Californijos
mingai. Laimingai sekėsi ir ke
lionė. Bet... kuomet pasiekė 
Vicksburg, Mississippi valstijo
je, jis baigė kelionę. Dėl neži
nomos priežasties staigiai turė
jo patekti į ligoninę ir ten tuo
jau mirė.

Alfonsas Chapas buvo 20 
metų amžiaus. Jo motina Euge
nija Chapas gyvena Marųuette

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

DR. VAJTUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138^

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

' Turiu automobiliai visokiems reika- 
_ , t ląms.. įCaina, priejnąma. ,

( 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. K KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Kenwood 5107

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Mayor is busy
The seąsonal rush of charity 

work and endless invitations 
to attend Christmas affairs 
are seriously tying up Mayor 
Kelly’s time during Yuletitiuįe, 
however, arrangęments are 
being pushed for his appear- 
ance if only for a few minutes. 
Thait various noted personages 

show a willingness to join with 
Joseph James in welcoming the 
New Year clearly reveals 
importance attached to 
approaching fligh straight 
Lithuania next year. It is
vious that few Lithųanįans 
will overlook the opportunity 
to attend such an event as the 
greeting of the New Year at

the 
his 
to 

ob-

BRIDGEPORT. — Chicagos 
Lietuvių Auditorijos bonholde- 
rių komitetas gruodžio 8 d. lai
kytame susirinkime nutarė nu
mažinti nuomą salėms šeštadie
niais apie 30%, o sekmadieniais 
— $5. Tas buvo padaryta to
dėl, kad daug šeštadienių yra 
neišnuomuotų.

Be to, susirinkimas nutarė 
sušaukti metinį bonų savinin
kų susirinkimą sausio 20 d., 
1934 m. Dabartiniu laiku ko
mitetui svarbiausias dalykas 
yra taksos, kurios užsilikusios 
nuo 1929 metų, viso apie $8,-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

5 £ Kreivas Akie 
Ištaiso.

.Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegrama 
visa pasauli

po

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

ir

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA?

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

4

2 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

mo
VERONIKA STRAZDIENĖ 

po tėvais Kairiutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 23 dieną 
gruodžio mėn., 1931 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Panevėžio apskr., 
Velikiu parapijos, juodžių kaimo.

Paliko dideliame nubudime vyrą 
Antaną Strazdą, suiių Povilą, broli 
ir seserį, pusbrolius, pusseseres ir 
švogerj, o Lietuvoj dvi seseris ir 
švotgerius.

liūdnai atminčiai mano brangios 
nrisiegos bus laikomos šv. Mišios 
Nekalto Prasidėjimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčioje 23 die
ną gruodžio mėn. 1933 m. 6 vaLį ry
to. Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyt i pa
maldas.

Mes Tave Musu brangiausioji nie
kuomet neužmirSime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet m.es ankščiau ar 
vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant! Nuliūdę lieka

Vyras, Hunus, Seserys, Broliui 
ir Giminės.

MATEUŠAS KRAUCHUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19 dieną, 7:45 valan
dą vak., 1933 m., sulaukęs 42 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Velykių Parap., 
Preidžių kaime. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Velionis buvo 
narys Keistučio Kliubo. Pali
ko dideliame nubudime mote
rį Eleną, po tėvais Skatškau- 
skaitę, dukterį Elinorą, 3 bro
lius Antaną, Petrą ir Povilą 
ir tris brolienes, dėdę Petrą 
Krauchuną ir dėdiną, 3 pus
brolius Joną, Juozapą ir Pet
rą Krauchunus, 2 pusseseres 
Helena ir Jadvygą Krauchu- 
naites, 3 pusbrolius Joną, Juo
zapą ir Povilą Gorskius ir gi
mines, o Lietuvoj tėvą, 
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 i Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Mateųšo Krąu- 
chuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiu kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteigti agskūtipi pfctyp 
navima ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
MoteriH, dūkte 
dėdė, dėdiną, pus 
pusseserės ir g / 

laidotuvėse patarimu

randasi

„ .... r &$- 
borius S. R Mažeika, Telefo-
uas* Yards. 1138.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnąuja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 Archer av.

.... .  ................. ............................... . i

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Ąjnbulancę Patąrnąvimas DįęM ir Naktį

‘ ‘ ' ' * : ' 5 į

Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avemie

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimu.

Rss. 6600 South Artesien Ąvenųe 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canaj 0257

DR. p. Z. ZALĄTORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tęl. Boulevard 5?03 it 8413 

1327 Sp, 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse knopigiansiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Cj»ąal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

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

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

Šėta,dieniais sulig sutarties.

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

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

Tel. Boulevard 1401

ir 
ir
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Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonu Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.L REPUBLIC 3100

•■•'•i. i1.:.......y--.-—t..
Tel. Cicero 2^09 k 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

TT

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KO WARSK AS

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

2403 W. 63rd St? Chicago
• ........... .—.........

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

JOHN B. BORDEN
UETUyiS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clarlę 
Telefonas State 7060; valandos 0—B 

£d).

Telefonas Canal 61B1 
_ Namai t 6459 8. Roclnrell Streef 
mandato, ^otvnrtio ir 7 uo «

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T<1. BOULEVARD 9199

Lietuviai Dautarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vieų 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 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 Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 13th St., netoli Morgan St*

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hį/dą Pęuk 6?J¥> Central 7464

Dr, Charles SegaJ
OFISAS

4729 Sp. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Pfeone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9A91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avf. 
Tel. Boulevard 2800 

Rea. 6515 So. Rockufell St. 
Tel. Republic 9723



(Tąsa)

DR. NAIKELIO PAREIŠKIMAS

Rašo F. Bulaw

Plačiai paskilbus sensacija 
prieš Dr. Naikelį, kurią “Vil
nies” redaktorius V. Andrulis 
šaukė tarp vietos negrų, smerk
damas lietuvį daktarą, kad jis 
spalių 25 d., aiškindamas aukš
tą kraujo spaudimą ir surištus 
su tuo ligų reiškinius parodęs 
baltąjį šovinizmą, reiškia, kurs
tymą baltveidžių prieš negrus.

Kad apginti negrų garbę ir 
pasmerkti Dr. Naikelio “nepa
matuotus pareiškimus”, And
riulis su* savo drg. negrais pri
teisė “darbininkų teisme” at
imt Dr. Naikelio laisnį. Sugal- 
vota-padaryta. Dr. Naikelis pa
smerktas. Komunistiškos šir
dys džiaugias laimėję. Bet, jū
sų reporteris žiuri į tą dalyką 
bešališkai ir ieško tiesos. Štai 
ką Dr. Naikelis pasakė:

“Prieš spalių 25 d., atėjo pas 
mane komunistų orgaizacijų 
siųsti delegatai ir prašė, kad 
skaityčiau jiems paskaitą spa
lio 25 d. Sutikau kalbėti te
moje “Aukštas kraujo spaudi
mas”.

Kadangi ta/ 
ytin svarbus 
žmogaus kūną, 
liesti žmogaus 
aiškiau nušviesi kalbamo da
lyko svarbą, rodžiau jiems neg
ro širdį, kurią atsivežiau* iš 
Cook County ligonbučio. To
liau, kalbamu dalyku priėjom 
prie smagenų, ir, antropologi
jos mokslo dėsniais vadovau
jantis, pasirodė, kad negrų snie
genos mažiau sverkų kaip balt
veidžių ir jos yra liuosesnės. 
Buvo ašikinama ir apie kitus 
ku‘no organus, kurie rišasi su 
aukštu kraujo spaudimu.

“Kadangi saulė nedaro išim
čių—ji šivečia lygiai baltiems 
ir juodiems žmonėms, taip ir 
mokslas jų nedaro. Ir aš tu
rėjau aiškint bešališkai, neat 
įžvelgdamas, kam patinka ar 
nepatinka. Vienok, aš neturė
jau mažiausio noro pažemint 
juodveidžių. Bet, deja, jie 
nepajėgia tai suprast”.

Reporterio manymu, komu 
nistams galima viskas aiškint,

klausimas yra 
ir apima visą 
tai reikėjo pa- 
širdis. O kad

Ir tą paro- 
Naikelis
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bet apie jų protą užsiminti— 
tai neverta. Juk jie dažniau 
šia taip daro lyg kad jie butų 
visai su tuščiom “klaboncm”. 
Jiems mokslas, žinojimas apio 
sveikatą nerupi, bet daugiausia 
palaikyt komunistišką kromelį 
su parama negrų,
do, kad kuomet Dr. 
duotumas prelekciją, išreiškė 
tai kas komunistams negeisti
na, tai jie kelia orgijas, daro 
savo rūšies teismus, nes jie ži
no, jeigu* jie kreiptųsi į svei
katos departamentą, kad ištirt 
ar Dr. Naikelio prelekciją mo
kslinei pamatuota, tai jie grei
čiausia patektų ten kur protą 
egzaminuoja. 0

Štai kur galima gau
ti “Theatre Party” 

bilietus
Gruodžio 23 d., šeštadienį, 

“Naujienos” rengia kalėdinę 
“Theatre Party” savo skaity
tojų ir lietuvių tėvų vaikams 
“Rainova” ir “Milda” teatruo
se.

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, 3117 So. Halsted 
Street.

Progress Furniture Store, 
3222 South Halsted strcct.

Peoples Furniture Company, 
2536 Wcst 63rd Street.

Fellowship House, 831 W. 
33rd Place.

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

Ateinantį pavasarį 
D. Kuraitis pasitik
siąs lakūną James- 
Janušauską Lietuvoj

D. Kuraitis, kuris užlaiko au
tomobilių garažą po adresu 806 
W. 31 st., sekantį pavasarį va
žiuosiąs į Lietuvą, kad pasitik
ti lakūną James-Janušauską, 
kuris rengiasi skristi iš Chica- 
gos į Kauną. Reiškia, Lietuvos 
lietuviai susilauks daug svečių. 
Prieš keletą dienų buvo pra
nešta spaudoj, kad “N-nų” ko

respondentas F. Bulaw rengia
si važiuoti. O kiek daugiau bus 
tokių, kurie niekam nieko ne
sakę trauks per plačiasiaš ju
ras ir lauks to garbės svečio 
atplasnojau t.

D. Kuraitis, žinomas Chica- 
gos lietuviams, kaipo stambus 
automobilių pardavėjas ir stam
bus šio antro skridimo per At- 
lantiką rėmėjas. Ir jis, kaipo 
entuziastas orlaivininkystės, 
įvykins savo sumanymą.

Kalėdiniai parengi 
mai Bridgeporto 
Fellowship House

BRIDGEPORTAS. — Per vi
są savaitę, nito gruodžio 20 d., 
iki gruodžio 28 d., Fęllovvship 
House, 831 West 33rd Place, 
Bridgeporte, rengia eilę paren- 
girnų vaikams ir suaugusiems.' 

šeštadienį, gruod. 23 d. — 
3 P. M. — Dolly Club Party.

Antradienį, gruod. 26 d. — 
7 P. M. — English Class Party.

Ketvirtadieni, gruod. 28 d. 
— 2 P. M. — Woman*s Club 
Party.

Senas Petras dižiau- 
giasi pasekmėmis 

pirmo Kontesto 
savaitės

Well, viena savaitė “Naujie
nų” kontesto jau praėjo. Tad 
ir Senas Petras, kiek jam liue
sas laikas leido, stengėsi pasi
darbuoti dėl “Naujienų” labo. 
Ir pasekmės pirmos savaitės 
darbuotės buvo gana geros. 
“Naujienas” nėra tiek sunku 
žmonėms užrašyti, nes žmones 
“Naujienas” mėgsta labiau, ne
gu kitus laikraščius. Užtenka 
tik su žmonėmis draugiškai pa
sikalbėti ir nelaukti didelės žu
vies, bet pasitenkinti mažiuke. 
Išrodo, bus neblogos pasekmės, 
jei draugai ir toliau rems Seną 
Petrą, kaip jį pdfėHie pirmą 
kontesto savaitę. Petras 
tikrai laimės “Naujienų” 
teste keturius tairus.

Štai nauji “Naujienų” 
tytojai:

J. Petraitis, 6453 S. Keating 
Avė,, apsišvietęs ir draugiškas 
darbo žmogus.

Veronika Walush. 6227 So. 
Ashland Avė., kuri užlaiko gra-

tada 
kon-

skai-

NAUJIENOS,

užlaiko gražią

2548 W. 69 St., 
patogią bučernę

.............. ........................-j 

žiai išpuoštą Castiliian Castle 
alinę, kurioj visuomet yra šal
ip, alaus ir kitų gėrimų.

J. Paukštis, 4171 S. Halsted 
St., kuris užlaido gražų viešbu
tį ir jaukią alinę, kur visiems 
patarnaujama geriausia.

Štai ir būrelis ątsinaujinusių 
prenumeratą senų skaitytojų:

D. Šidlauskas, 4559 S. Wall- 
ace St., kuris 
alinę.

J. Ponkus, 
kuris užlaiko 
ir grosernę, kur visados galima 
gauti įvairiausių valgomų daik
tų ir daržovių.

J. Orlakis, 1730 S. Halsted 
St., senas šios apielinkes biz
nierius, per daugelį metų užlai
kąs jaukią alinę ir gardžius už
kandžių. Pats šinkorius irgi yra 
visuomet linksmas, tad ir drau
gų turi apščiai.

Tai tiek šią savaitę apie sa
vo kostumierius. Kitą savaitę 
parašysiu daugiau.

Ačiū visiems Seno Petro rė
mėjams, kurie j Į parėmė biz
niu. —Senas Petras.

...     i ..-T"

Lietuvaitė ■ daininin
kė šią savaitę “Chi

cagos” teatre
Pradedant šiandien Balaban 

& Katz “Chicago” teatre dai
nuos lietuvaitė Sofija Paškevi- 
čiutė-Paske, kuri pereitais me
tais laimėjo pirmą prizą “Tri
būne” konkurse ir dažnai daly
vauja lietuvių parengimuose. Ji 
dainuos per visą savaitę, iki se
kančio penktadienio.

i

RADIO
* ■ v c r f i

RADIO KLUBAS

šį vakarą Radio Kliubo 158 
šaunus Kalėdinis programas oro 
bangomis iš soties. WWAE, 1200 
kilocycles, nuo 8 ( iki’ 8:30 vai. 
vakaro. Programo vedėjas An
tanas žymontas ^ra prirengęs 
gražų Kalėdinį programą. Pra
šome visų pasiklausyti šio pro
gramo.

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

RADIO KLAUSYTOJAI GĖ
RĖJOSI ŠAUNIU KALĖDI

NIU PROGRAMŲ

antradienio vakare
Peoples FurniuTe

Dr. Rakauskas,
Vienas nurodė,

Praeito 
laidžiaman 
Co. programai! iš stoties W. G. 
E. S., įėjo daug gražių dainų, 
muzikos ir kalbų, kurių daugu
ma buvo pritaikinta ateinan
čioms Kalėdų šventėm. Klausy
tojų pamylėtas “Peoples Par- 
lor” kvartetas tikrai šauniai su
dainavo keletą šio sezono dai
nelių. Taipgi Kastas Sabonis 
labai metodiškai išpildė dainą, 
“Lietuva Brangi” Kalbėjo Dr- 
Srikol, MD., 
M. D. ir kiti.
kodėl lietuviai turi remi lietu
viškas įstaigas prekių pirkime, 
taip ir visokio profesijos pa
tarnavimo reikaluose.

O graži sezono muzika ir nau
dingi bei įdomus programo ve
dėjo patarimai bei pranešimai 
padarė šią valandėlę vieną iš 
gražiausių ir įdomiausių.

Buvo priminta, kad dabar ei
na didis prieš Kalėdinis išpar
davimas visokių kalėdinių pre
kių Peoples krautuvėse už labai 
numažintas kainas, kas beabe- 
jonės pagelbės “paskutinių die
nų” dovanų pirkėjams.—X.

“Gėlių Darželis”
šiandien Woodman svetainė

je, 3253 So. Lime, įvyksta 
“Gėlių Darželio”, taip sakant, 
Kalėdų eglaites vakarėlis. Tai 
bus savotiška ir labai linksma 
parte. Pradžia 7 vai. vakaro.

Svečiai kviečiami atsilankyti.
Valdyba.

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

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

, Užkviečiu visus.
A; J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone VICTORY 8486

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
TeL Englewood 5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisitašykite i musų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

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 gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

RAIMA
■ ■ THEATRE ■■
35th ir So. Halsted Street

Pęnktadlenls, gr, 22, 193'3

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

MĮffRINįį

YOUR LYtd 
Night and Moming to Iceep 
thetn Clean, Clear and Healthy 

WriU for Free f,Eye Care9 
or “Eye Beauty” Book

MvriM Cfc, DejX- H. S., 9 B. Ohio S t, Okai*

..................... —..................... ■—■■■■............... .

CLASSIFIEDADS

Business Service 
BiznioPatarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

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

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

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-Itaisai

Išeitis Visuomet Surandama Federal Meal Markais
Spaitis

PAKVIETIMAS
‘Saturdays Milions’

su
YOUNG, LEILA HYAMS

Gruodžio 22 ir 23

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

Namų Savininkas. — Imk, brolau, viską, ir auksą, 
ir pinigus ir sidabrą, tik palik man Naujų Metų Avia
cijos Baliaus Bilietus!

Vagis. — Bet po šimts pypkių ir aš ne dėl ko kito, 
kaip tik jų atėjau. Negaliu palikti! Bet, palauk, še tau, 
nes, pagalvojus atrodo, kad vagiliams ten ne vieta.

-------- o--------
Taigi, namų savininkas galės būti Baliuje, Ashland 

Boulevard Auditorium, Van Buren ir Ashland kampas. 
Įžanga $1.00.

ŠVIEŽIAS CLUB STEIKAS 
svarui  ............-......... —-

ŠVIEŽIOS ŽĄSYS 
svarui ...............

GARDŽIOS ANTYS 
svarui ...............

MINKŠTAS POT ROAST 
svarui .. -........ ....

NETIRPINTI TAUKAI 
svarui ...........................

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

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

patarnaus jums

taipgi
“Leave

komedija 
it to Dad

šeimininkes gaus
.»>

Atsilankiusios
puikia Kalėdų dovaną “O-So-Ezy

Mapą, Kena ir Rankeną 
Gruodžio 28 d. tiktai

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

KLEINO KAMPINĖJ KRAUTUVĖJ
2000 So. Halsted Street

MINKŠTAS LIESAS PORK ROAST R'/zp.

MILWAUKEE DEŠRUKES O'/z p
ŠVIEŽIA VARŠKE NUO FARMŲ O'/za 

svarui......   V
SVIESTAS NUO FARMŲ <f 7/2 p

svarui..... ............................ . II U
GERI KIAUŠINIAI >| !’/2p

tuzinui ...; .... 10 C
MINKŠTAS SULTINGAS 4
ROUND STEIKAS, svarui 1 C C

THEATRE
31-ma ir South Halsted St.

Garsus Romansas

BAXTER, MYRNA LOY

Atdara Vakarais, Atdara Sekmadienį

3631 SO. HALSTED STREET
1949 SO. HALSTED STREET

2119 W. CERMAK RD. (22 St.)
Penktadienį ir šeštadienį ir 

Sceniški Veikalai

■’ ... . - ./T .• V 'r , l’į.. .f ;
■ < « Į ' į. • . - , • '■

' 1 *

B Ug oi® t!'. O®

L/elicious in crisp 
salads... withcrack- 
ersand jam fordessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and always fresh.

Genuine "Philadelphia" is 
sold orily in thia silver-foil 

package

Personai
- Asnaenl> *c&kp

PAlEŠKAU pusseserių Monikos ir 
Palionijos Kliknaičiutės. Paeina iš 
Lietuvos Viduklės parapijos, Didvie- 
jų kaimo. Girdėjau, kad gyveną 
New York, N. Y. Malonėkite atsi
šaukti ar žinantieji pranešti.

MONIKA ŠIMKIUTĖ 
10510 Edbrdoke Avė., Chicago, III,

Help Wanted—Fe malė 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina namų 
darbui. Pasilikti naktimis. Turi 
mylėti, vaikus. Silver, 4444 Gren- 
shaw St., tel. Kedzie 5099.

REIKALINGA mergina ateinam 
namu darbui.

Tel. Keystone 3298

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

7013 So. Westem Avė.

Farms For Sale 
’rktai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
mažo namuko 120 akėtų ūkė Wis- 
consine. Apie 70 akerų dirbamos že
mės, kita — ganykla; 6 kambarių 
namas, nauji budinkai su visais įren
gimais; 14 karvių. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės ANNA LUKAS, 8820 
So. Lowe Avė. Busiu Chicagoj tik 
viena savaitę.

Real Estate For Sale
__ Namai-Žcmė Pardavimui

NAMU SAVININKAMS
Kuriu turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gere patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearbom St. 
Robin 421, Chicago, III;




