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190 žmonių žuvo Paryžiaus 
traukinių katastrofoje

KARO PALIAUBA PIETŲ AMERIKOJ Lietuvos Naujienos

Greitasis pasažierinis traukinys migloj 
Įvažiavo Į stovėjusi traukinį Paryžiaus 

priemiesty. 300 žmonių sužeista
PARYŽIUS, gr. 25. — Pary

žių pereitą šeštadienį ištiko di
džiausia traukinių katastrofa 
Franci jos istorijoj.

Greitasis Paryžiaus-Stras- 
bourg traukinys, dėl tirštos 
miglos visą valandą pavėlavęs 
išeiti ir kimštinai pilkas išva
žiuojančių šventėms pasažie- 
rių, važiuodamas gal 55 ar 65 
mylių greitumu, ties Lagry, 15 
mylių į rytus nuo Paryžiaus 
įvažiavo į sustojusį lėtesnį 
Nancy ekspresinį traukinį, ku
ris susidėjo iš medinių vagonų 
ir tiek pat buvo kimštinai pri
sikimšęs kalėdinių pasažierių.

Greitasis traukinys užgavo jį 
tokiu smarkumu, kad keturi 
paskutiniai vagonai liko lig pei
liu perplauti, o geležiniai vago
nų rėmai liko susukinėti kaip 
kad butų buvę padaryti iš vie
lų.

Reginys buvo pasibaisėtinas. 
Atvykę gelbėtojai pirmiausia 
šoko gelbėti sužeistus ir išlikų* 
isus gyvus, kurie liko užtverti 
sudaužytų vagonų. Užmuštieji 
buvo išimami iŠ vagonų ir tie
siai guldomi šalę kelio. Su
žeistiems buvo setngiamąsi su
teikti pirmąją pagelbą ir išga
benti į ligonines. Nelaimės vie. 
ton tuojaus atvyko niekurie mi- 
nisteriai ir premieras Chau- 
temps.

Manoma, kad užmuštųjų 
skaičius pasieks* 190 žmonių, su
žeistų gi bus nemažiau 300 
žmonių. Tarp užmuštų yra ir 
vaikų, kuriuos ypač sunku iden- 
tilikuoli,
irgi yra užmušti. Gelbėtojai iš
dirbo be jokio poilsio dvi die
nas, bet gelbėjimo darbas virs 
dar tebėra neužsibaigęs.

Tarp užmuštųjų yra ir žymių 
žmonių—du seimo atstovai ir 
buvęs ministeris Morel ir jo 
žmona. Lagny stotis paversta 
j koplyčią, kur sudėti numirė 
liai. Vyskupas suteikė jiems 
visuotiną nuodėmių atleidimą.

Tokios didelės traukinio ne
laimės Francijoj dar nėra bu
vę, todėl gedėjimas yra visuo
tinas. Prezidentas Lebrun ati
dėjo visus kalėdinius pokilius. 
Gi’eitojo traukinio inžinierius ir 
pečkurys liko areštuoti, kadan
gi jie buk buvo pravažiavę sig
nalą sustoti. Jie sakosi tokio 
signalo visai nebuvę ir jie kitą 
traukinį pastebėjo migloje tik 
už 60 pėdų kada jau nebebuvo 
galima traukinį sustabdyti.

Abu traukiniai išėjo iš Pary
žiaus vienu ir tuo pačiu laiku. 
Nancy traukinys buvo pavėla
vęs dvi valandas. Jie ėjo skir
tingais bėgiais. Pasiekę miesto 
pakraštį, jie užėjo ant vienų 
bėgių ir ties Lagny stotimi Nan
cy " traukinys sustojo pamatęs 
sustojimo signalą. Tada ir įvy
ko baisioji nelaimė.

Tai yra antra didžiausia trau
kinių katastrofa pasaulyje. Tik 
vien nelaimė buvo didesne. 1915 
m. susidaužius traukiniams Ško
tijoj žuvo 227 žmonės, neskai
tant daugybės sužeistų.

Išreiškimui franeuzams užuo
jautos dėl šios baisios traukinių 
katastrofos visos radio stotys 
Vokietijoje buvo nutylusios 
trims minutėms.

Anglija irgi pasiuntė Franci- 
jai užuojautą dėl šios nelaimės.

Vokiečiai neįsileidžia 
Lietuvos žąsų 

. I _

KALINAS. — Paprastai, di
džiausias žąsų pareikalavimas 
esti lapkričio mėnesiais, kai žą
sys rengiamos Kalėdų sezonui 
Pa v., perna i Kalėdų sezonui iš 
Lietuvos i Vokietiją buvo eks
portuota apie 60,000 žąsų už 
370,000 lt., o šiemet per tą patį 
laiką tik apie 18,000 žąsų už 
100,000 litų.

Atsistatydino Kauno 
miesto burmistras

Trocjfs
............... ... ............... I...... .............

1,000 nuteistų karo 
priešininkų atgaus 

savo pilietybę

Armėnų arcivysku 
pas nudurtas pei

liu bažnyčioje

Prezidento Roosevelto išleistoji 
proklamacija suteikia pilną 
pardoną nusikaltusiems prieš 
karą

KAUNAS, gr. 3. —Ketvirta
dienį buvo susirinkusi Kauno 
miesto lietuvių frakcija ap
svarstyti tolimesnį burmistro 
klausimą. Iškeltas burmistnri 
nepasitikėjimo klausimas. Už 
burmistro atsistatydinimą bal
savo 13, už tolimesnį palikimą 
— ir susilaikė 2.

Išnešus burmistrui nepasiti
kėjimą, p. Graurogkas vakar 
11 vai. 30 m. įteikė vidaus rei
kalų ministeriui atsistatydini
mo pareiškimą.

Kauno burmistro kandidatais 
numatomi buv. Klaipėdos kraš
to gubernatorius p. Merkys, 
buv. Kauno burmistras p. Vilei
šis ir tarybos narys p. Digrys. 
Galutinai dėl burmistro kandi
datūros frakcios pradės tartis 
ateinančią savaitę.

Jis vedė atvirą k c va su armė
nų patriotais, kurie stojo už 
Armėnijos nepriklausomybę

NEW YORK, gr. 25. — Ar
mėnų arcivyskupas Leon To li
rai n, vyriausias galva armėnų 
bažnyčios Armėnijoj, liko nu
durtas peiliu einant prie alto
riaus šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
W. 187 St., kurią jis vizitavo 
ir kurioj ruošėsi laikyti iškil
mingas pamaldas.

Kadangi jis jau ne vienoj 
vietoj turėjo nesmagumų ir bu
vo iškėlęs muštynes, tai ir Čia 
jis atvyko į bažnyčią lydimas 
policijos. Einant prie altoriaus, 
jo sargyba kiek atsiliko. Neto
li altoriaus prie jo prišoko ke
li parapijonys, jį apsupo ir ka-
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paliaubą su Paraguay. Abi kariavo 

nors juos daugiausia savinosi Paraguay. 
prie didesnes upės ĮParaguay, nes ji ne- 

te-

uz
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Prieš kelias dienas sumušta Bolivija pasirašė mūšių 
Gran Chaco raistus, kurie beveik niekam nepriklausė, 
Bolivija pasiryžo tuos raistus atkariauti, kad prieiti
turi priėjimo prie juros. Nors kariuomenei vadovauti pasisamdė vokiečių generolą Kundt, 
čiatis tas nebuvo pratęs kariauti raistuose ir karų pralaimėjo. Paraguay gi yra labai karinga ša
lis. Daugelį metų atgal ji buvo pasiryžusi užkariauti tokias milžiniškas šalis, kaip Argentiną ir 
Braziliją, bet pasekmės buyo labai liūdnos, tekiau, Paraguay nepaliovė 'karo iki visoj šaly beliko 
tik 221,000 gyventojų, jų tarpe tik 28,000 Vyrų. Dabartiniame, kare su Bolivija Paraguay armi
joj kariavo ir nemažai lietuvių, kurie buvo pasamdyti iš bedarbių eilių Argentinoj. Bet vos 
spėjo pasirašyti mūšių paliaubą, kaip jau iškilo nauji nesutikimai tarp abiejų šalių.

15 žmonių žuvo pot
vyniuose VVashing- 

tono valstijoj

Draugas užmušė

kadangi ir jų tėvai da jie išsiskirstė, jis sukniubo 
pervertas kelių peilio smūgių. 
Nuneštas į zakristiją jis už ke
lių minučių pasimirė.

Tas viskas taip greitai įvy
ko, kad niekas nepastebėjo 
puolikų ir policijai pasisekė su
imti tik du žmones, kuriuos 
puolė patys parapijonys.

Arcivyskupo nužudymas baž
nyčioje yra pasekmė aštrios 
politinės kovos, kuri ėjo tarp 
arcivyskupo ir Armėnijos pat
riotų.

Armėnija po karo buvo at
gavusi nepriklausomybę, bet 
vėliau ją užkariavo sovietų Ru
sija, kuri pasigrobė ir 
Kaukazo respublikas.^

Aštresnė kova tarp patriotų 
ir arcivyskupo pasireiškė Chi- 
cagos pasaulinėj parodoj Ar
mėnijos dienoje rūgs. 2 d. At-

SEATTLE, Wasb., gr. 25.— 
Suminkštėję nuo nuolatinio lie
taus kalnas nuslinko ant ūki
ninko namų ir dvi moterys li
ko žemės palaidotos.

Abelnai potvyniuose šiaurva
karinėse valstijose žuvo jau 15 
žmonių. Tečiaus orui 
šalus, lietus pamaži 
apsistoti.

Bernard Shynderay, 25 m., 
liko užmuštas muštynėse su4 
savo draugu William Wilkes, 
23 m. Abu yra iš Rogers Park.

Jie abu
namo pradėję 
rios 
mi. 
jos,

21 žmogus žuvo abie
jose Carolina 

valstijose

WASHINGTON, gr. 25. — 
Kalėdų proga prezidentas Roo- 
seveltas išleido proklamaciją, 
kurioj jis suteikė pilną pardo
ną ir sugrąžino pilietybę vi 
siems nusikaltėliams prieš ka
rą, kurie buvo nuteisti už per
žengimą špionažo įstatymo 3- 
čio skirsnio ir 5-to skirsnio 
“seleetive Service act”. Ta pre
zidento proklamacija paliečia 
apie 1,000 žmonių, kurie jau 
senai atliko bausmes, bet kurie 
ikišiot nebuvo atgavę savo pi
lietybės.

Tarp nuteistųjų einant tais 
įstatymais buvo Eugene V. 
Debs, Victor Berger (abu jau 
mirę) ir daugelis kitų žymių 
socialistų.

Trumpos Lietuvos 
žinios

kitas

kiek a t- 
pradeda

Pats įsiprašė 
jiman

kalė

SAULT STE. MAHIE, ()nt„ 
gr. 25.—F. J. Bishop atėjo j 
policijos teismą ir pats papra 
šė, kad jį nuteistų 10 dienų ka
lėj iman už girtavimą. Polici
ja nustebo, nes kiekvienas 
stengiasi nuo kalėjimo išsisuk
ti, o čia atsirado žmogus, ku
ris pats prašosi į kalėjimą. Vi e-

vykęs ten kalbėti, arcivyskupas | nok pasiaptis greitai paaiškėjo.
rado kalbėtojų estradą papuoš
tą Armėnijos respublikos vė
liavomis. Jis pareikalavo tuo- 
jaus tas vėliavas nuimti, nes 
Armėnijos republikos nebėra ir 
iškelti sovietų Rusijos vėliavą. 
Tarp klausytojų kilo muštynės, 
j kurias turėjo įsimaišyti ir po* 
licijai. Armėnijos vėliava liko 
nuimta ir arcivyskupas laikė 
savo kalbą. Bet nuo to laiko 
kur arcivyskupas lankydavosi 
visur kildavo muštynės. Ypač 
smarkios muštynės buvo Wor 
cester, Mass., armėnų bažny
čioje.

Jis esą turys labai daug gimi
nių, kuriems reikėtų pasiųsti 
dovanų. Jeigu gi jis patektų 
kalėjiman, tai, žinoma, kalėdi
nių dovanų siųsti jau nebereikė
tų.

2 moterys jau 6 die 
nos ore

girtavę ir sugryžę 
muštynes, ku- 

užsibaige Bernardo mirti- 
VVilkes sulaikytas polici-

Automobiliai Chica 
goj šiemet užmušė 

1,020 žmonių
CHICAGO.— Automobiliai nė 

kiek neatsilieka nuo savo kru 
vi no darbo. Ir šiemet jie iki 
gruodžio 1 d. Chicagoje ir vi
same Cook paviete užmušė 1,020 
žmonių.

8 žmogžudystės New 
Yorke kūčių dieną
NEW YORK, gr. 25. — Ku- 

či ųdieną New Yorkas atžymė
jo astuoniomis žmogžudystėmis. 
Tarp nužudytų yra armėnų arci- 
vyskupjas ir dvi merginos, ali
nes savininkas ir k. <

Visuose atsitikimuose žmog 
žudžių nėpasiseke suimti.

Perskiros padidėjo

ta
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, gal biskj šilčiau.
Satdė teka 7:17, leidžiasi 4:-

4 užmušti traukinio
GREENSBORO, N‘ C., gr. 25. 

—Keturi Žmonės liko užmušti 
ir du sunkiai sužeisti, trauki
niui užgavus jų automobilių

MIAMI, Fla., gr. 25. — Ik- 
len Richey ir Frances Marša- 
lis, jau šešta diena skraido ore 
be nusileidimo. Jos bando su
mušti 8 dienų ištvermės rekor 
dą, kurį padarė ta pati Frances 
Marselis su Louise Thaden.

CHICAGO.-—Perskiros Chica 
go teismuose šiemet padidėjo 5 
nuoš. palyginus su pereitais 
metais. Daugiausia perskirų 
reikalauja moterys.

Nušovė tėvą

it;

DEKALB, III., gr. 19. —Trys 
plėšikai užpuolė vietos banką ir 
pasigrobs $2,000. .

•M k- .•MM?.

CHARLOTE, N. C., gr.
—šeštadieny South ir North 
Carolina valtijose nelaimėse ii 
žmogžudystėse žuvo 21 žmo
gui. Dar vieno vyro ir vaiko 
pasigendama.

Daugiausia žuvo nelaimėse 
su automobiliais, 3 liko užmuš
ti muštynėse ir 4 žuvo miškuo 
se.

CHICAGO.—.Krank Fron, 12 
metų vaikas, nušovė savo tėvą 
Igną iš Claredon Hills, kai jis 
pate j o namo girtas ir puolė inuš' 
ti vaiko mdtiną;

■SO
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zmonės prigėrė 
automobily

POINT PLEASANT, N. J., 
gr. 25. — Keturi įsilinksminę 
žmonės prigėrė kai jų automo
bilius nuvažiavo nuo prieplau
kos i Manasąuan upę. Penktas 
liko išgelbėtas.

Didelis gaisras St. 
Charles, III.

ST. CHARLES, III 
čia sudegė rusis ir pirmas au- 
gštas J. F. Cols & Co. deptart 
mentinęs sankrovos. Nuostoliai 
siekia $40,000.

gr. 25.—

8 žuvo ugniakalniui 
išsiveržus

TOKIO, gr. 25. — Mažiau
sia astuoni žmones žuvo Shin- 
mitake ugniakalniui išsiveržus 
Kuchinoerbuj ima saloj.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 25. 
Kadangi ji priešinosi tam, kad 
jos įnamiai virtusi valgius sa
vo kambariuose, Mrs. Brown, 47 
m., liko nušauta dviems šūviais. 
Tapo areštuotas įnamis Pappas, 
50 m., kai jis rengėsi busu iš
važiuoti į Philadelphia, į savo 
buvusius namus.

5 angliakasiai pašau
ti savitarpinėj kovoj

/ TAYLORVILLE, III., gr. 25. 
—Netikėtai ištikusiame susirė
mime tarp senosios ir naujo
sios angilakasių unijų narių li
ko pašauti penki angliakasiai.*

4 užmušti traukinio
SĄNDUSKY, O., gr. 25. - 

Keturi Weichėl šeimynos nn 
riai liko užmušti traukiniui ui 
gavus, jų automobilių, kai j; 
gryzo ’iš pamaldų bažnyčioje.

" ■ -T .<■ • ; ‘i ■>!. v ’
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BALTIMORE, Md., gr. 25. — 
Grafas Frederic Jacųues Fran- 
cois de Jąnce, franeuzų sporti
ninkas ir politinis rašytojas 
Washintgone franeuzų sindika
tui,; pasimirė šiandie po dviejų 
savaičių ligos. Jis buvo 37 m. 
amžiaus. •

DETROIT, Mich., gr. 25. - 
Charles Cuthbert, 59 m., 
sipirko Kalėdoms gyvą žąsį. 
Nusinešęs prie kaladės rengėsi 
jai kirsti galvą. Bet vietoj kir
viu pataikyti žąsiai, pataikė sau 
j pirštą ir visai jį nukirto.

KALĖDŲ DOVANA!

nu-

KAUNAS.—Kiaulių auginto
jų draugija žada atidaryti be
konų šėrimo ir penėjimo kur
sus.

—Per šių metų pirmus 8 mė
nesius Didž. Lietuvoje išpirkta 
5339 pramonės įmonių verslo 
liųdijimair -

'-—Lietuvių Jcalbos lektorium 
Vilniaus universitete vieton mi
rusio prof. Kraujelio pakviestas 
Br. Untulis, lietuvių gimnazijos 
mokytojas.

—Sovietų rusai išdavė pabė 
gūsį iš Lietuvos buv. Obelių 
miškų urėdą Preną, išeikvojusį 
dideles valdiškų pinigų sumas.

—Aero klubas veda derybas 
užpirkti 200,000 dujokaukių ci
vilinių gyventojų apsaugos rei
kalui. /

—Greitu laiku bus paskelbtos 
taisyklės fabrikų bei dirbtuvių 
darbininkams ir sveikatai sau' 
goti taisyklės. Po to speciali 
komisija ims tikrinti fabrikų 
sanitarinę būklę.

—Kaune bečiužinėdamas įlū
žo į Nemuną ir nuskendo 10 m. 
vaikas Juozas Toliauskas.

—Įmonės iš naujai priimamų 
darbininkų turės reikalauti svei
katos pažymėjimų.

—Klaipėdoje jau užregist
ruota virš 1200 bedarbių.

—Darbo inspekcija yra nusi
stačiusi neleisti ateityje mažin
ti darbininkams algas.

—Šilutės apskrties veterina
rijos gydytojas Andrėjat ir 
Jugnaičių kaimo seniūnas Sto- 
rost už dalyvavimą priešvalsty
biniame susirinkme Klaipėdos 
krašto direktorijos iš savo kraš
to pareigų atleisti.

—Kauno kariuomenės ugnia 
gesiai aprūpinti naujomis rei
kalingomis gaisrui gesinti ma
šinomis ir įrankiais.

—Letukis perėmė SSSR 
mes ūkio mašinų ir įrankių 
stovybę.

že- 
at-

Daugelis galvoja, kokią dovaną nupirkti savo 
minėms bei draugams.

Suteikite jiems šaunią dovaną, užrašydami “NAU
JIENAS”.

Jeigu dabar užrašysite “NAUJIENAS” metams, tai 
jos bus siuntįnėjamos per penkioliką n esi VI •

NAUJIENOS
Tcl. Canal 85001739 SO. HALSTED ST.
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NAUJIENOS, Chicago, Iii
i........i Mli

CHICAG AUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

Balsavimai

Senas Narys

Yra kuo didžiuotis

Julius Mickevičius

Vincas Mankus

Povilas Milaševičius

Kastantinas Kairis

9—Mikas Kasparaitis

Krūmas 
čia atke-

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

jog draugi- 
garbės žy- 

už 20 ir 10 
tiksliau sa-

Zenith 1934 Radios
6 tūbų, už ............
Midget Radios po*

ar šita mano 
definicija

16024
16025
16026—Šventoji Naktis

giesmės v . v.
16050—Ei, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas. Ona Biežienė

16051
16109—Rami Naktis ir Tyliąją Naktį. Trubedorių Kvartetas.
16110—šventoji Naktis, pirma ir antra dalis. Trubedorių Kvartetas 
16141—Gul šiandiena ir Sveikas Jėzau mažiausias. Jonas Butėnas 
26022—Linksma Giesmė ir Sveikas Jėzau gimusis. Mišrus kvartetas 
26023—Gul šiandieną ir Atsiskubino Betlejup.x Mišrus kvartetas 
26105—Tyliąją Naktį ir Angelai gieda danguje. Petras Petraitis

6002—Darius-Girėnas ir Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Badau-,

3000—-Varpelis valcas ir 21 Metai kalėjimo. S. Rimkus

GRAŽUS RADIO PROGRAMAS NEDĖLIOJĘ 
WCFL, 970 kilocycles; 1 vai. po pietų.

musų frakcijų 
įvairių idealistų

kad 
šiame va-

Nauja 1934 Metų Radio 
Victrola Krūvoje. Groja 1 
kordus ir Radio. Tiktai

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 
3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705—8167

zacijos narius. Galima sakyti, 
kad susirinkimai yra veidro
dis pačių žmonių, ypačiai tų, 
>kurie ima dalyvumų diskusi
jose įvairiais klausiniais.

Protingi žmonės, kurie kal
ba viename ar kitame klau
sime, visuomet yra atsargus 
kitų apkalbėjime bei smerki
me, skaitosi su esamais fak
tais, balansuoja pateiktus ar
gumentus šaltai, nesikarščiuo- 
dami. Jeigu yra apkalbama 
bile kieno nusikaltimas, ban
do pirma įsigilinti į tas sąly
gas, kuriose nusikaltimas yra 
gimęs. Tokius žmones mes 
paprastai vadiname protin
gais.

Well, nežinau 
protingo žmogaus 
yra tiksli. Tai ne man spręsti.

, Palieku šitų darbų protin
giems žmonėms, o aš ir pats 

• nežinau, prie kurios kategori- 
■ jos priklausau.
i Jūsų

Baron Von Pliokšt.

Steponavičiaus.
Jurg’io Stepona- 

Tiktai tiek dar teko 
o kas bus daugiau, 

;ai vakaro rengimo komitetas 
palaiko slaptybėje.

Verta dar priminti, kaa pro- 
gramo dalyviai yra visi Drau
gijos nariai. Well, taip sakant, 
jutų pravartu sužinoti, ar bent 
viena kita lietuvių organizaci
ja turi tiek daug, meno spė
tų, kiek kad turi Chicagos Lie
tuvių Draugija. Galima pasa
kyti dar tiek, .kad šitoje or
ganizacijoje ne tiktai apsčiai 
randasi meno jėgų,, bet ir spor
to megėjų-sportiniftkų.

Vakaro rengimo .... komisija 
'arbuojasi, kad vakaras nusi- 
•lėktty ne vien geru programų, 
mblikos skaičiumi, bet ir biz
no žvilgsniu. Vakaro rengimo 
komisijoje yra darbštus drau- tai žmogų, kuris moka tinka

Balsavimo Balotas
RIMTA PASARGA:

Balsuokite tiktai už 7 kandidatus, jeigu 
balsuosite už daugiau negu 7-nis, balotas 
bus sugadintas. Po balotu pasirašykite 
vardą-pavardę, jeigu t nepasirašysite — 
balotas bus sugadintas. Pabalsavę balotą 
grąžinkite Balsavimų Komisijai iki Sau- 
sio-January 4, 1934.

BALSAVIMŲ KOMISIJA:
Alcx Ambrazevičia, 

Stasys Vešis, 
Antanai Valskis.

Kandidatai Balsavimui:

Tpdel northsidiečiai, kuriems 
pasisekė išauginti Šitokių drau-

mai pagerbti kito nuomonę, 
niekų neplepa apie kitus, ati
duoda tinkamų kreditų tam,, 
kam priklauso už atliktų dar
bų. Pats nesigiria, savo nuo
pelnų pasauliui neskelbia, sa
vo “cnatomis” nesididžiuoja 
ir kitų nuodėmes neškaitliuo- 
ja. Nesigiria, kad 
gas, o kiti sukčiai 
rastai yra patirta, 
nes, kurie kalba 
neteisingumų 
šiai yra palinkę prie sukty
bių. Arba žmones, kurie skait 
liuoja kitų “moralus’* yra pir
mos rųšies išdykėliai.

Niekur taip nėra galima 
tinkamai pastebėti kai kurių 
žmonių silpnybes kaip organi
zacijų susirinkimuose. Organi
zacijos narys, kuris yra dau
giau palinkęs prie suktybių, 
daugiau kalba apie kitų neiš
tikimybę, reiškia savo nepasi
tikėjimų 'bile kuriai komisi
jai—ar tai valdybai, ar kam 
kitam, kas rišasi su organiza
cijos turtu. Narys, kuris lin
kęs prie “linksmesnio” gyve
nimo — ieško nuodėmių tos 
pačios rųšies pas kitus orgafii-

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 naktį. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 95.60

Čia nesiimu duoti pilnos de
finicijos, kas yra išmintingas 
arba protingas žmogus, o kas 
—pliuškis. Kiti mano, kad bū
ti protingu, Vai reikia būti mo
kytu. Tokia mintis nėra tei
singa. Mes žinome daug pro
tingų žmonių’, bet mažai mo
kytų. TaipgL žfAioidė' V nemažų 
skaičių gana pamokytų, bet 
nerimtų ir pusėtinų pliuškių. 

> Protingu vadinam papras-

Chic^gos Lietuvių Draugija 
Sav. Pašalpos pradžioj irgi bu
vo maža, nors visuomet pasi
žymėdavo inteligentiška vado
vybe. Į jos viršininkus ir ko
misijas visuomet patekdavo 
žmonės su gabumais, prasilavi
nę, kiek daugiau apsišvietę. 
Labai mažai yra buvę tokių, 
kurie visų moksių_ gavo jnuo 
mamos iš maldaknygės, kariuo
menėj iš dedkos arba" namie iš
moko gromatas parašyti. Visi 
dabartiniai viršininkai nors ir 
nėra universitetų auklėtiniai, 
vienok mokykloj yra gavę ga
nėtinai apšvietos. Buvusieji vir
šininkai dažniausia irgi galėjo 
pasigirti, kad nėra negramot- 
ni. Mokėjimas taisyklingai ra
šyti ir kalbėti yra būtinai rei
kalingi inteligentiškam organi
zacijos tvarkymui. Aritmetikos 
taisyklių irgi reikia žinoti dau
giau, negu žino pradinis moki
nys. Apart mokykloj gaunamo 
mokslo, musų organizacijų va
dai turi būti plačiai apsiskaitę, 
kad supratus 
skirtingumus, 
psichologijų ir filosofijų. Rei
kia patirimo ir takto, kad žmo
nes organizacijoj palaikyti. Pa
galinus, reikia, kad organizaci
ja nariams butų naudinga.

Turbūt, Chicagos Lietuvių 
Draugija yra nariams naudin
gesnė už kitas draugijas, kad 
į jų stoja didesnis skaitlius lie
tuvių, negu į kitas. Sumanus 
viršininkai ir senesnieji nariai 
mokėjo jų tokių padaryti. Net 
ir tų, kurie mėgsta kelti erge
lius, iš jos neišvarytum. Ir tie, 
kurie skelbia kovas viršinin
kams ir visaip juos pravardžio- 
ja, nedrįstų pareikšti, kad vir
šininkai nemoka draugijos au
ginti nariais ir turtu. Kurioj 
draugijoj rasite, kad duoklės 
butų priimamos taip spėriai, 
kr.ip Chicagos Liettųvių Drau
gijoj? Kuri išmoka pašalpas, 
pomirtines ir kitus mokesčius 
taip \punktualiai; kaip šioji? 
Kurios knygos ir visi reikalai 
vedami taip aiškiai ? Kurios 
mitingai ir. programai po jų 
gali prilygti šiai draugijai? Tie
sa, frakcijų skymeriai ir pro* 
vincionališko proto žmonės kar
tais atneša savo privatišRus 
reikalus į mitingus ir > bageto er- 
gelioti, bet jie neranda čia vie-

Pastaruoju laiku ji parode vi
soms draugijoms, kad ji pir
moji apsirūpino teisėtu gyva
vimu, kada visoms kitoms yra 
pavojus tapti uždarytomis.

Toje pačioje North Sidėj ne 
viena draugija noišbujojo, ke
lios mirė, kitos merdėja. Kodėl 
Chicagos Lietuvių Draugijai se
kėsi išbujoti, pasiekti kitas 
kolonijas, gauti jose virš tūks
tančio narių, įtraukti intelek
tualus ir biznierius? Kada ji 
steigėsi, jau buvo senų, skait
lingų • draugijų. Kodėl jos ne- 
tarpo? Daugelis jų jau mirė; 
likusios yra silpnutės. Kodėl? 
Bridgeporte, Town of Lake, 
Brighton Parke, Wešt Sidėj, 
Roselande gyveno ir gyvena 
tūkstančiai lietuvių. Visas tūks
tantis su viršum jų įstojo į 
North Sidės draugija. Išrodo, 
kad da kokis tūkstantis įstos 
iki birželio mėnesio. Išrodo, kad 
tik dėl to ir susirinkimai turės 
būti perkelti į South Sidę.

Čia yra pavyzdys baloto, ku 
šiandie visi Draugijos na

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos įsikūrė 
apie 25 metai atgal. Neatsime
nu visų jos steigėjų, bet žinau, 
kr d jų tarpe buvo J. Mickevi
čius, P. Galskis, *P. Kaitis, Re- 
meikis, Jonas Tumosa, Jonas 
Katilius, Ą. Petrulis ir kiti. Įsi
kūrė ji, kada Chicagoj jau bu
vo nemažas panašių draugijų 
skaitlius. Įsikūrė North Sidėj, 
mažiausioj, bet tais’ laikais 
veikliausioj, lietuvių kolonijoj. 
Steigėjai, reikia spėti, nė ne
manė, kad kada nors ši drau
gija išsiplėtuos į visas Chica
gos lietuvių kolonijas ir taps 
didžiausia ir pavyzdingiausia 
susišelpimo organizacija.

North Sidė toli nuo kitų lie
tuvių. Lietuviškų biznių ir ki-

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metiniai vakarai yra tarsi <ko- 
kia metine Šventė Šitos Drau
gijos nariams. Vargtf kita lie
tuvių 
“Naujienas 
daug 
mus, 
cagos 
tinių 
duodami tikrai įdomus 
vienų metų ieškoma naujų me
no spėkų, kad programų pa
darius įvairesniu, daugiau* ža
vinčiu.

Sekamas Draugijos vakaras 
bus nemažiau jddmus savo pro
gramų, negu kada yra buvę 
eitais metais metiniai vakarai, 
bet -gal dar kiek daugiai.* pa
įvairintas. Draugijos vakaro- 
(oncorto dalyvių Kuštate, kiek 
man teko nugirsti iš vakaro 
rengimo komiteto, dalyvaus 
viena žymiausių daihininkių 
p-lė Zofija Paškėvičaitė, Jonas 
Čepaitis, Stasys Rimkus —, so
listai, duetas p-nios Gunaus- 
kienes ir Vincb Ascillos. šo
kėja — p-lė Josephine Aleksi li
te. Pirmyn choras po vado
vyste • Kazio 
Orkestras — 
•vičiaus. 
nugirsti

vo ir nėra. Laikas nuo laiko 
bando apsistoti kokis profesio
nalas, atsidaro kuris lietuvis 
biznį, bet neilgam. Ilgesnį lai
kų ištvėrusius galėtum ant vie
nos rankos pirštų suskaityti. 
Ne todėl, kad No’.th Sidės lie
tuviai nepatronizuotų saviškių, 
o todėl, kad jie gyvena toli vie
nas nuo kito. Jau, ir taip maža 
kolonija, per pastaruosius 15 
metų ji netoli visai pakriko, 
nes tie keli šimtai lietuvių, ku
rie vadinasi northsidiečiais, yra

žurnalistas, vienas 
’ redaktorių, akty- 
paskaitomis Draugi-

Pakvietimas į darbų
Siunčiant draugijos nariams 

balotus, sykiu yra siunčiami 
laiškai, kviečiantys į draugijos 
vakarą-koncerta, -kuris bus sau
sio 14 ir tikietas liuosai nario 
įžangai į draugijos 
taipgi lapeliai, kuriuose nariai 
yra kviečiami dalyvauti draugi
jos konteste. Sutinkantys na
riai dalyvauti konteste. pasira
šę }x> lapeliu savo vardų pavar
dę ir adresų, turi gražinti sy
kiu su balotu. Draugijos na
riai yra nuoširdžiai kviečiami 
pasidarbuoti naujų narių gavi
me draugijai.
Auksiniai žiedai ir deimantinės 

agrafos draugijos nariams

sirupino, kad visa jų šeimyna 
butų draugijoje. Puiku.

Naujos jėgos konteste
Drg. Jonas Lapinskas, cice- 

rietis, buvęs aktyvus “Vieny
bės” narys ir prezidentas laike 
daugelio metų, stojo į draugi
jos kontestų; Drg. Lapinskas 
ne tiktai pasidarbavo, kad 
“Vienybė” prisidėtų prie šitos 
draugijos, bet ir čia atėjęs dar
buojasi, kad organizacijos jė
gas auginus. Neabejoju 
drg. Lapinskas turės 
juje pasisekimų.

Kitas drg. Jonas 
vvestsidietis, neseniai 
liavo su “Varpo” draugija. Jis 
irgi stojo į vajaus darbų. Drg. 
Krūmas yra senas šitos koloni
jos gyventojas, rimtas ir pa
žangus darbuotojas. Gero pasi
sekimo abiem Jonam.

jis teisin- 
ir tt. Pap- 
kad žmo- 
apie kitų 

patys dažniau-

?raeitame draugijos skyrių 
j j buvo pasakyta, 
jos nariai gauna 
mes šiais metais 
metų nesirgimų, 
rant, už neėmimų pašalpos, čia 
icikia priminti, kad ne visi 
draugijos nariai piršto mierų 
pridavė, kurie gavo iš sekreto
riaus P. Galskio paraginimų, 
kad žinojus, kokio didumo žie
dų. reikia užsakyti. Prašome pa
siskubinti.

organizacija,, išėmus 
sutraukia tiek 

publikos į sftvo 'parengi- 
kiek kad .sutraukia ChL 
Lietuvių Draugija. Me- 

vakerų. -programai yra 
kiek-

Narių sveikata
Laike praeitų metų draugi

joje buvo tiktai 8 mirtys. Tai j 
gana mažas nuošimtis sulig 
esamų narių skaičiumi. Ser
gančių irgi, abelnai imant, ne
sudaro, daugiau, kaip tarpe 10 | 
ir 15 per mėnesį. Tas reiškia,! 
kad mėnesinis narių sirgimas 
sudaro vienų nuošimtį visų esa
mų draugijoje narių. Reiškia, 
sveikata draugijos nariai pra
eitais metais tikrai pasižymėjo. 
Butų gerai, kad ir sekami me
tai butų taip sveikatingi. Ne 
vien tas gerai pačiai organiza
cijai, bet ir tiems, kurie gali ’ 
sveikatoje gyventi. Yra sako-l 
ma, kad gera žmogaus sveika-, 
ta yra brangus turtas.

Jaunimas rašosi į draugijų *
P-lė Josephine Aleksiutė, žy-'išsimėtę daugelio mylių radiju- 

mi šokėja, pridavė aplikacijų1 se. Tikrenybėj North Sidės lie- 
draugijon; taipgi žinomas mu- tuvių kolonijos neliko. North- 
zikas Jurgis Steponavičius atei- sidiečiais vadinami visi tie, ku* 
na į draugijos narių skaičių, rie gyvena į šiaurę nuo Madi- 
Jaunuoliai Dargiai išvRbselandb sofr štk;į) tai pUsč Chicagos?* Ši- 
— Olga ir Albertas —*irgi pa- toj dalyj gyvena vos keli šim- 
didino draugijos jaunųjų narių tai lietuvių. Vienok čia užaugo 
skaičių. Reikia priminti, kad už visas kitas skaitlingesnė, 

turtingesne lie-

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI h;LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ gNAUJŲ METŲ g
Budriko Krautuvė Linki Visiems Lietuviams^* 

Kostumeriams ir Radio Klausytojams

Šiandie visi draugijos nariai 
gauna balsavimo balotus -i- 
balsavimui kandidatų į Chica
gos Lietuvių Draugijos valdybų 
1934 metams. Kandidatų yra 
14, bet į valdyba išrinkti rei
kia tiktai 7-nis, pertat reikia 
balsuoti už 7-nis kanadidatus. 
Balsuoti už tuos, kurie, sulig 
jūsų nuomone, yra tinkamiau
si valdybos pareigoms eiti.

Prie kiekvieno kandidato 
balote yra langutis. Už kurį 
kandidatų balsuojama, prie to 
kandidato į langutį reikia pa
dėti kryžiukų bei briukšnelį ir 
tiktai prie 7-nių kandidatų. Jei
gu bus balsuojama už daugiau 
kandidatų, balotas skaitytis su
gadintas. Po balotu reikia pa
sirašyti varda-pavardę ir balo
ta grąžinti Balsavimo Komisi
jai iki sausio 4 d. 1934 m. Sy
kiu su balotu yra ir apmokėtas 
vokas-konvertas baloto grąžini
mui.

V/C DO OUR P*ftT

Naujas Hoover Dulkių Valytojas Didelio Saizo. Nike-gj 
liuotas Model 541. * Garantuotas per Hoover Co. Už įįtf

•28.95
Philco 1934 Radios

riai gauna balsavimui naujos 
valdybos 1934 metams.

Chicago Lithuanian Mutual
Benefit Association

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI
Valdyba—Direktoriai 1934 Metams

11—Kastantas čepulevičius 
i... KĮ.I į|iiĮ|„M>Wn.wi<li I n’ iliikrilwil» ikiilli^<ii**><M«>iiiilildi>i^

-12-^Petras Indrele

Naujas Elektrikinis Prosas Iš
rastas Palengvinimui Prosy- 
mo Drapanų. Pridedamas prie 
Skalbiamos Mašinos.

19.50

8—Steponas Strazdą
I JOS. F. SUDRIK, 

INCORPORATED 

3417-21 So. Halsted Street
* TeL Boulevard 8167-4705

Kastas Augustinavičius 
žymus

“Naujienų 
vus savo 
įjos narių susirinkimuose. Jau 
TceliOlikų metų priklauso Chi • 
cagos 'Lietuvių Draugijai.

. , -  ,1, -Į.,     — 
gai: F. Prusis, J. Gumauskas 
ir J. Ascilla.

Beje,’ dar bučiau primiršęs 
priminti, kad visiems Draugi
jos nariams yra pasiųsta įžan
gos tikietai į metinį vakarų- 
koncertų. Komisija yra įsitiki
nusi, kad ne tiktai patys orga
nizacijos nariai dalyvaus vaka
re, bet bandys plačiai paagi- 
uoti ir savo draugus bei pa

žįstamus, kad ir jie čia at
vyktų.Nauji Metai jau čia 

Well, taip sakant, Naujų 
Metų dienų visi draugijos na
riai privalo padaryti seka
miems metams rezoliucijų, kad 
su 1934 metais pradėti sparčiau 
dirbti labui savo organizacijos. 
Kuriems gyvenimo sąlygos lei
džia, tai stokite į draugijos 
kontestų gavimui naujų narių, 
o kurie dėl laiko stokos ar ki
tokių gyvenimo aplinkybių kon- 
ftėšte aktyviai dalyvauti negali- 

vakarų4 • ** 1 8 ■»/ ‘k, * ,
konteste dalyvaujantiems.’ Reiš
kia, musų visų bendra rezoliu
cija 1934 metams turi būt ta, 
kad dirbti labui organizacijos, 
padidinant narių skaičių. To
dėl j darbą, draugai, labui sa
vo organizacijos, nes organiza
cija yra musų gyvenimo dalis.

22.50 
•32.95 

9.95
Kalėdų Kolumbia ir O K Rekordai 

Tik po 60c
-Gloria ir Katelė, Kun. S. J. Struckus, Tenoras 
-Ateikite čia jus ištikimieji ir O tų pal. Nak*įs ,

’ ‘j ir O ištikimoji pušis. Tėvynės Kalėdų
giesmės

čerienė ... , . ,:į......... _
šventa Naktis ir Kai jau Kristus gimė. Jonas Butėnas, 
baritonas lų Kvartetas.
šventoji Naktis, pirma’ 'ir antra dalis. Trubedoriy Kvartetas 
Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau mažiausias. Jonas Butėnas

-Gul šiandieną ir Atsiskubino Betlejup.v Mjšrus kvartetas 

-Darius-Girėnas ir Kareivėliai. S. Rimkus ir' Elena Sadau 
skaitė __ ...

3001— Daktaro daina ir 7 pačios. S. Rimkus ir Budriko Akordi- 
jonistai

3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. K. Pažarskis ir Budriko Akor 
dijonistai

3003— Dzlikų pblka ir Lietuvių Radio meliodijos. Budriko Akor- 
dijonistai.
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DRAUGIJOS VALDYBA: J. DEGUTIS 
J. MICKEVIČIUS V. BRUSOKAS
J. JANKUS v V. MANKUS
P. GALSKIS k P. MILAŠEVIČIA

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
‘K. ’P. Gugts.

KONTESTO GARBĖS KOM.;
K. KAIRIS
J. GALSKIENĖ
V. PAČKAUSKAS.

Kontesto Pradžia Lapkričio 21, 1933—Kontesto Užbaiga Gegužės 31,1934
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KORESPONDENCIJOS
m

Brooklyn, N. Y
Iš LSS. Prakalbos

, Brooklyne šiuo laiku randa
si gerų korespondentų ir apie 

' LSS. 19 kuopos prakalbas, ti
kiu, viską nuodugniai aprašys: 
todėl aš . tik keliais žodžiais 
noriu prisiminti, kad minimos 
prakalbos pilnai pavyko, žmo
nių į prakalbas prisirinko dau
giau, negu reikėjo. Atleiskite, 
suklydau, — norėjau* pasakyti 
daugiau, negu tikėtasi, Mat, 
buvo gana prastas oras, lijo. 
Na, kažin, ar padariau klai
dą, sakydamas, kad prisirinko 
žmonių į prakalbas daugiau, 
negu reikėjo. Mat, čia butą apie 
trijų ilgų ir apie tiek trum
pų, — viso, ptfsė tuzino ko
munistų, kurių ištikro čia vi-

sai nereikėjo. Ir jie tik be rei 
kalo svetainėje vietą užėmė.

Aš nemaniau, kad musų lie
tuviški komunistai yra tokie 
asilai, šiose prakalbose tikrai 
pasirodė, kad jie yra tokie. 
Na, ir kokiems galams dar 
jiems eiti į prakalbas? Juk jie 
visai negali suprast? bei pasi
mokyti iš kitų kalbos. Aš sa
kyčiau, kad jų vieta yra už- 
pečkyje, o ne prakalbose.

žmonių į prakalbas prisirin- 
tiek, kiek svetainėje galė- 

sutilpti, — kai kuriems te- 
stovėti. Prakalbose aš vis- 
maniau pasimatyti su gel-

ko 
jo 
ko 
gi
tonplauke Onyte ir mėlynake 
Zuzana, bet kažin kodėl jų čia 
nebuvo. Dėliai to aš jaučiuo 
si be galo nusivylęs, nes iš tik
ro maniau, kad ant kalno kar
klai siūbuos, bet nesiubavo.

GREIČIAUSIAS KELIAS l TĖVYNĘ

BREMEN
EUROPA

Na, visgi buvo ir pamargi- 
nimų: sulošta dialogas, “kapi 
talistas ir šmėkla”. Sulošė tė
vas su sunumi, — Michelso- 
nai. Taipgi ponas Stankūnas, 
akomponuojant panelei ant 
piano, sudainavo kelias daine
les. Publikai patiko.

Bet šiaip ar taip man labai 
gaila tų biednų komunistų, 
ypatingai tų, kurie gavo asilo 
medalį.

Po prakalbų kalbėtojas ir ki
li svečiai buvo pakviesti pas 
ponus Tiškevičius į namus pie
tų. Ponia Tiškevičienė ir po
nia Cibulskienė svečius puikiai 
pavaišino. Ačiū jums, gerašir
dės, už jūsų triu*są. Kad ne 
jus moterys, tai pasaulis1 bu
tų apsiniaukęs. Aš nežinau, ar 
ponia Tiškevičienė ir ponia Ci
bulskienė sutiks, kad aš jos 
vadinu poniomis, vietoje vady- 
ti draugėmis. Mat, visas rei
kalas va kame: mes visi esa
me girdėję apie tą mozūro ne
laimę, kaip jis, srėbdamas kar
štus kopirtstus, išplikino sau 
burną ir potam ir pro kopūs
tų daržą eidamas putė. Mat, 
atsargumas. Tad atleiskite ir 
man už atsargumą. Aš kartą 
būdamas Brooklyne per neat
sargumą vieną ponią pavadi
nau drauge. O šventas Joky- 
mai, — kuone įvyko tragedi
ja! Gedos gavau* pilnas akis, 
ir nuo to laiko aš jau žinau, 
kad Brooklynas yra ponų mie
stas. Kur yra ponų, ten yra 
ir ponių,
sargumo visas Brooklyno mo
teris vadinu poniomis, nors iš 
tikro nežinau, ką tas žodis lie
tuvių kalboje reiškia.

Be j a, aš per toli nukrypau 
nuo temos — prakalbų. Pra
kalboms pasibaigus, pirminin
kas užklausė svečių, ar jie no
rėtų, kad LSS. 19 kuopa reng 
tų daugiau prakalbų. Į šitą 
klausimą visi atsakė taip, ir 
kalbėtojum publika pasirinko 
advokatą F. J.: Bagočių. Na, 
tai va, broli Bagočiau, ar ta- 
mįstai patiks, ar ne, — bet 
trumpoje ateityje turėsi brook- 
lyniečius patenkinti. Komunis
tai, išgirdę tokią naujieną, vi
si nėrė pro duris lauk. Mat 
jie nusigando, — manė, kad 
Bagočius jau čia. Visgi tai 
mozūriškas atsargumas. Ko- 
mtmistams pralošus bylą Wor- 
cesteryje, jie, išgirdę Bago- 
čiaus vardą, neria lyg žvirb
liai į žabartfs, pamatę vana
gą. Tai tau ir kovotojai!

— Rytietis.

ry'žęs savo gyvastį aukoti dėl 
lietuvių labo. O jeigu taip, Sa
kė jis, tai mes privalome vi
sais galimais budais tą drą
suolį remti ir dėti pastangas, 
kad jo sumanymas pasisektų. 
Vadinasi, kad jis baigtų Da
riaus-Girėno pradėtą žygį, z

Baigdamas savo kalbą, Dr. 
Jonikaitis paprašė visų susi
rinkusiųjų, kad jie, kiek išga
lėdami, paremtų antrąjį trans
atlantinį skridimą.

Kai tik daktaras pabaigė sa
vo kalbą, tuoj pradėjo plauk
ti aukos. Su stambiausia au
ka prisidėjo pats Dr. Jonikai
tis. štai sąrašas asmenų, kurie 
aukavo:

Dr. J. J. Jonikaitis .... $28.00
J. Tamošiūnas ..........
P. Sadula ........... ......
Ponai A. Strazdai .... 
Ponai Budvidai ..........
Justinas Peikus ..........
V. Petriką ..................
Sofija Varniutė ..........
S. Darmaitienė ..........
J. P. Milton ..............
K. Gedvilienė ....... .*.....
Smulkiais surinkta ....
Kaip matote, pradžia visai 

nebloga. Ir didžiausias kredi
tas už tai. priklauso ponams 
Keblaičiams, kurie pasiaukavo 
ir surengė tą šaunią pramo
gėlę. Tačiau tas linksmas vaka
rėlis skyrėsi nuo kitų pramo
gų tuo, kad jis ne tik buvo 
smagus, bet ir kartu naudin
gas.

Susirinkę svečiai po visų ce
remonijų dar ilgai linksmino
si, lošdami “pinaklį” bei “bon- 
ko”.

Dar porą žodžių apie skri
dimo reikalus. Mes čia tu*rime 
komitetą iš dešimties asmenų. 
Tačiau nuo to laiko, kai įvyko 
aviacijos diena, tas komitetas 
dar nieko nenuveikė. Kame dar 
lykas? Man rodosi, kad Pe- 
troitas galėtų ir privalėtų tin
kamai pasirodyti. Aš manau,

kad šiek tiek pasidarbavus jis 
galėtų pralenkti daugelį kilų 
kolonijų.

žinoma, dabar laikas veiki
mui nėra parankus, — žmo
nes ruošiasi šventes praleisti. 
Bet aš noriu tikėti ir tu’riu 
vilties, kad po švenčių musų 
komitetas subrus veikti, neat- 
šilikdamas nuo kitų kolonijų.

— J. P. šunkoraitis.
- — i

todėl deliai at-

JUOKAI

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYP
130 Randoiph St., Chicago, III.

Baudi: “Ką manai daryti 
nuvykęs į Australiją?”

Marks:
Baudi:
Marks:

to”.
(“Bristol Evening News”).

“Griebti žemės”.
“Ar daug?”
“Po kastuvą iš kar-

Kurčias: “Ar tamsta eini pa
sivaikščioti?”

Antrasis (taip pat kurčias): 
“Ne, aš einu pasivaikščioti”.

Kurčias: “O, aš maniau, kad 
tamsta eini pasivaikščioti”.

(“Bucu Humor”, Madrid).

5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
2.00 
2.00
2.00 

• 2.00
2.00 
2.00

“Ar panelė Freda namie?” 
“Ne, ji išjojusi ant savo ar

klio”.
“Ar panelė Joana namie?” 
“Ne, ji sportuoja”.
“Ar ponia Smit namie?” 
“Ne, ji skrenda per Atlantį”. 
“Ar ponas Smit namie?” 
“Ne, jis išėjo į savo virimo 

pamoką”.
(“Ulk”, Berlin).

Virėja (broliui, kuris ją ap
lankė) : “Jeigu ateitų ponia, tu 
turi sakyti, jog esi mano pus- 

jog buvo

AS TURIU SUNKŲ DARBĄ.
BET PIENAS PADARO

JĮ LENGVU

KASDIEN VIENĄ
KVORTĄ PIENO:

4 M#

Daktaras
, Kapitonas

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IK MOTEKŲ HEK 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN&JUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
tkausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelj 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 Mest 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

brolis. Aš sakiau, 
brolis sekmadienį”..

“Dorfbarbier”, Bcrlin).

mažam vaikui): 
girdėjau, jog tu 

praneuziš-

Svečias 
“Petrai, aš 
mokiniesi kalbėti 
kai. Kiek jau tu žinai?”

Petras: “Na — dar nevisą”. 
(“Liverpool Courier”).

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odų ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.

I Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

Detroit, Mieli.
Aukos Tranzatlantiniam

Skridiniui

Can YOU Find 
More than 20 
Cities on this map in which 
the letter “A” appears, likę 
— Chicągo, Omaha, Los

DOUGLAS BATU45 
5514-16 W. ROCSEVF.l T R<>< 
irti St. Loois Avė. Tel Kedz», <100 

Vanot. lietam ii drasko* »an«» 
iwimnnng pooi

Rosiika ir turkiška pirtie moterim* 
teredomis iki 7 v. v.

Pagalios
Chicaga turi progą pamatyti labiausia dis- 

kusuojamą filmą Amerikoj —
' Dabar išimtinai Chicagoje 

parodomas 
Eisenstein’o

“Thunder over Mexico”
Vieno didžiausių ekrano istorijoj triumfų

Castle Theatre
State prie Madison Street 1

Nepaliaujamai nuo 9 vai. ryto 
iki vidurnakčio.

Gruodžio 16 d. buvo sureng
tas draugiškas vakarėlis pas 
ponus Keblaičius adresu 2832 
E st. Suprantama, nei aš, nei 
kiti dalyviai nežinojome, kokiu* 
tikslu tas vakarėlis yra ren
giamas. žinojo tai tik ponai 
Keblaičiai, kurie buvo to pa
rengimo kaltininkai.

Pasirodė, kad tai specialis 
parengimas paremti musų ger
biamą lakūną J. R. Janušau
ską.

Kai visi susirinkome, susi
darė gana nemažas būrelis lie
tuvių. Pirmiausiai ponai Keb
laičiai visu*s pavaišino gardžia 
akariene. Kas be ko, buvo ir 

“šlapumo”, — be jo ūpas ne
būtų tiek geras.

Tenka tikrai padėkoti ponams 
Keblaičiams, kurie pavaišino 
apie 30 svečių. Sukviesti tiek 
svečių ir juos šauniai pavai
šinti, tai nėra juokai.

Kai pasibaigė vakarienė, tai 
ponia Keblaitienė pratarė kelis 
žodžius ir paprašė, kad Dr. J. 
Jonikaitis plačiau paaiškintų 
apie vakarėlio tikslą ir Šį tą 
papasakotų apie lakūno,Janu^ 
šausko sumanymą sekamą1 va
sarą skristi į Lietuvą.

Dr. Jonikaitis itin gražiai 
papasakojo apie lakūno Janu
šausko pasiryžimą skristi i
Kauną. Jis ypač pabrėžė tą 
faktą,, kad lakūnas yra pasi-

oontinuous “Priae Flight” 
Path, using pen or pencil, more 
of these North American cities 
and towns (with an “A” in 
them) than anyone else with- 
out Crossing your path, under 
the aimple rules. YOU MAY 
WIN SI,000.00 CASH. ,

Chicago is the atarting point* 
End anywhere you likę.
You May Win a Carito 
Prize Without Coat

PRIZE FLIGHT EDITOR, _ 
844 Waat Adams St., Rm. 412

on this map. My path inolude,.. 
eitis* tad towM wlth aa “A” in them?

r«wr IMIM]

lWi Uiirmy

(Pati Offlcfi

(Dai, i r«ad announctninl

SCALJ

VYRAI, kurie dirba rankomis, žino ko
kią svarbą turi geras, maistingas val

gis. Todėl. prie statymo namų, geležies 
liejyklose ir dirbtuvėse jus matote, kaip 
darbininkai geria pieną laike užkandžio. 
Bovvnian Dairy Company pienas gauna 
didelę dalį to bizniaus. Vyrai mėgsta jo 
grietinę turtingą tirštumą—jo nepamai
nomą skonį. Bet Bowman pienas yra 
dauginus negu turtingas ir gerą skonį tu
rintis pienas. Jis yra saugus pienas — to

bulai pasteurizuotas ir garan- 
tuoias kompanijos su 60 metų 
patyrimo gaminime kokybės 
produkto. Pamėginkite butelį 
šiandien.

Telefonas SUPerior 6800
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markine your path in this interesting “prize flight puzzie.
Come on, Let’a Go! W!N THAT $1,000.0®!

•traight line to the dot of any city wlth an A Ij* tc x to another “A” city, etc., 
line Tn anv direetion (over cfty nanaeę, land, *j*towne aa pos.ible without croeaing 
untll you hąye included aa many‘‘A*’cities and towme - h

**>” "*vwm „..„-o. cash. Th.r..,e GIFT EACH DAT!

S‘.° wmb.“

fllOO.OO Ext«’A for Promptnes*!
ir rou mali your map vIUjta S 

Sifl ‘K ST “o yo ur$ Pri«°vlu

ness is very important. ACa 1 u u A x i 
a* «oo ao Worth Golng After!

Thlnk of what winning $1,100.00 would rneaD
> YOU .7. a luxuripu8 auto. . fine cloth«> .

A Fortune 
IN CASH a 
PRIZES " 

Cta.fiĄ’ Cla**“B”

education . get married, etc. You may 
rncrc natMING To Tr%

Mexico»

fcipvico
Puert&

—no c<Mts!
—no obligationst

You havę evcrything to 
gain—nothing to loecfYou 
may win one of 30 Caah 
Prisės without epending a 
cent, nothlng to buy or 
sėli now or ever. No other 
kind of puseles; problema; 
votea or points; neatneea 
doea not count; all req ui re
monte to win are esplaiued 
right here.

Former Winners 
Cannot Entcr!

It ehould be eaay to win, 
aa winnera of 8200.00 or 
more in any pussle conteet 
are not ąlĮowed to enter. This 
1'pPOI^rUHITV

O HENBY CO. MPL8.

Not NecessarytoBuy!
Advertlsing Campaign!
This it not a tubscription contost in 

whkh tho tnost ordor* wina. Wa are 
•dvsrtisiny 25 Hijh CU„ Natieodly-kninm 
Magaanes. Yau may wia vithaut burini nr

J* ■ a. t - -- d*h.. A A— i at — r__ __ n ■ 

own(arforfi

Easy Kales
F.Thk' PrlM Fltabl" «• ope, 

to onyoo, in Ih. ConUnmtal U.8.. noept 
• mploye*. oi Ihu eompony or anyoa, 
havino von *200.00 or more in any 
pusele conteet in the U. 8.

». Neatneša do«e not count. No other 
kind oi pus,Ine or problems. Bisrun* nt 
Chloaeo mark a oontinuous path uilhpea 
or pencil only to dola of cities and to* ns 
In whiįh thelettar ' A" appears one or 
nore timee, hereafter calleo 'A eilios. 
End anyubere you liko.

S. Ūse Straifbt linas bet*een dote. 
whleh may enter and leaye any pert of aa 
"Ateity dot, parmittįao your path to «o 
in any direetionyou likę. up. down.ri«bt. 
lefl, backvard, diayonally.eto.

4. You may erona over land or *ąler, 
namu oi oltiės, over any thln, anyahere, 
• rcept over dola oi citit, vrit bout an A 
In them or aoroea your path ai any point 
or toueh a second Ūme the dot of an -‘A 
city alreadv in your path.

«. The peraon who haą on this map or 
oAęiaioopy Ihereof .marked nooatinuouo 
path to t ne erealeel numherof •'A”cili« 
and who in no doins has covered the srea t- 
oet diotanoe of alr mile, wina tr.i prlse; 
2nd best erine 2nd prise, etc . unul aU SO 
prisės aro avarded. Allhoueh it i, not 
likoly that thore wUI be any tiee, ahoiild 
thero be tieefor any prlse, a eoeond lareos 
map pusele vrtll be submitted to ęaob one 
t yla* and then the p> lae, a vrarded In t heir 
reepoetlveorderofstendine in theeecond 
man pussle. Bhouid t h ere then be tie, 
dupįioaU prisės wiil be awarded.

«. No one may send in more than one 
map. Copyinc or svidonce oi colluelon be- 
tvmeneoaleetaats wįlldis<iualify sucb ea- 
tries. All map eatrlea mušt be mslled 
before midnicht Feb. M, 1*34 either 
under Ciane A or B Prlsea. Conleatants 
may qua)Uy under Clam A anytime or 
uitbln 30 days afler cloains data. Iareer 
official copie, 12 In. dUmeler, on apeelal

enUrod foto by corroepondenco or otbor- 
wiM regerdine t h h flight pu>*te.

7. Acomroittoeof dhinUr«ri«dęhk*go 
buaineo* men will act •• Finai Judgea,

SsTSl'
Chlcago, III,

I -'l'** ' ___ ____ ■--- ............————-—-------------------- 'I --—----

A-M's. Uifcfc®?



KAVJiĖrtčŠ/čhieago,- iii. Antradienis, gruod. 26.’33

NAUJIENOS
Che Lithuanian Daily Newa 

fublished Daily Except Sunday by 
Hm* Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500

Editor P GRIGATTIC

Pavyzdžiui, didžiosios franeuzų * jus“ nedasiprotėjo, kad demo 
_ revoliucijos laiku vieni iš pir- kratija tai “buržuazijos išmis 
4’00 * mutinių revoliucines valdžius ias proletariato apgaudinėji 

patvarkymų buvo panaikinimas mui“. Dvasia Šventa jį apšvie
$8.00

1.50 
.75

Robert Louis Stevenson

Subscrtption Rateli 
$8.00 oer year in Canada 
$7 00 per year outaide of Chicago 
|8<Ni per year In Chicagc 
8c per copy

Bntered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago. [11 <and«v eet of 
Marei1 8rH 1879

OiaiMkymo kainai
Chlcagoje — paltu:

Nletama
Pusei metu
Trims mėnesiams -
Dviem mėnesiams _____ .
Vienam mėnesiui -------- -

Chicagoj per iineiiotojuai
Viena kopija .......... -— 8c
Savaitei .... ... 18c
Mėnesiui____ ,__ —___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj.
* paltui

Metams ....... ...........
Pusei meti ....... .....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur eisieniuone 
(Atpiginta)

Metams ...............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pait< Money 

Orderiu kartu su užsakymu

$7.00
8.50
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1789 8. Halsted St., Chicago. 
(11 r»t»fonaa Canal 8900.

$8.00 
4.00 
2.50

Bet kas sklokininkams, sakė,1 
kad kapitalizmo pakeitimas į 
socializmą turės įvykti būtinai 
tokiu pat budu, kokiu įvykdavo 
pakeitimai visuomenės tvarkoje 
praeityje? Yra naivu manyti;į 
kad, jeigu buržuazinėse revoliu-! 
cijose paprastai būdavo konfis
kuojamos (atimamos be atlygi
nimo) dvarininkų žemės, tai ir 
socialistinėje revoliucijoje tokiu 
pat budu turės būt konfiskuoti 
kapitalistų fabrikai, bankai, ka-į 
syklos ir geležinkeliai. Komunis
tai (tiek Stalino palaimintieji, 
tiek opoziciniai) nestengia pa- 
silhiosuoti nuo buržuazinių re
voliucijų ideologijos.

Bet, ažuot daug laiko gaiši- 
ginčamš apie priemones, 

darbininku 
valdžia perves privatinius kapi
talus į visuomenės rankas (rei- 

Bimbininkų organas Brook- kia atsiminti: ne būtinai į val- 
lyne praneša savo 302 num 
kad jisai neturįs pinigų tak- svarbiau turėti aišku supratimą 
soms ir namo morgičių nuo-(apie tai, kokiu keliu darbininkų 
šimčiams užsimokėti, ir sako:

“Jei mes prieš sausio 1 d. 
neužsimokėsime taksų ir 
morgidžių, tai gręsia prara
dimas namo. Kas tada atsi
tiktų su ‘Laisvę’? Juk ‘Vie
nybės’ keliu mes neisime.“

Apžvalga
PARDUOS “VIENYBĖS“ 

VARDĄ

Gruodžio 26 d. bus parduo
damas iš varžytinių subankru
tavusios senosios “Vienybės“ 
vardas. Dabartiniai “Vienybės“ 
leidėjai ketina tą vardą nupirk
ti ir leisti laikraštį toliau du 
kartu savaitėje.

“Vienybės“ vardą norinti 
pirkti taip pat ir Klingos-Va- 
laičio “šimtaprocentinė“ klika, 
bet ji neturinti pinigų.

nus
IR “LAISVĖ” GALI NUEITI kuriomis busimoji 

“VIENYBĖS” KELIU

džios rankas!), šiandie yra

NEPASITIKĖJIMAS TAUTI
NINKU KAUNO 

BURMITRU

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad lietuvių frakcija Kauno 
miesto taryboje nutarė pareikš
ti nepasitikėjimą burmistrui 
Graurogkui. Kitaip sakant, rei
kalaujama jo atsistatydinimo.

Graurogkas buvo išrinktas 
burmistru po savivaldybių rin
kimų, kuriuose daugumai mies
tų gyventojų buvo atimtos bal
savimo teises. Graurogką pra
vedė j burmistrus, kaipo “savo 
žmogų“, tautininkai. Bet, jo 
gaspadoriavimas yra toks neti
kęs, kad jo pašalinimo ėmė rei
kalauti tie miesto tarybos na
riai, kurie iki šiol nedrįsdavo 
priešintis tautininkams.

VIS TA DEMOKRATIJA

“Keleivio“ redaktoriaus, drg. 
S. Michelsono, kalba, pasakyta 
Brooklyne, LSS. 19 kp. sušauk
tame viešame mitinge, iššaukė 
spaudoje gyvų diskusijų. “Ščy- 
rieji” komunistai atakuoja kal
bėtoją, kaipo “buržuazinio so
cializmo“ skelbėją, kuris prasi
žengęs “marksizmui” (apie ku
rį bimbininkai žino tiek, kiek 
kurmis apie astronomiją). O ne. 
ščyrieji, opoziciniai komunistai 
įrodinėja, kad Michelsonąs mig
dąs “revoliucinę dvasią“, patar
damas darbininkams kovoti už 
demokratiją.

Iš to matyt, kad LSS. 19 kp. 
prakalbos buvo tikrai sėkmin
gos. Jos paskatino draugus ir 
priešus galvoti, o tai juk ir yra 
svarbiausias prakalbų tikslas.

Aną dieną mes šioje vietoje 
truputį pagvildenome klausimą 
apie kapitalų nusavinimo — su 
atlyginimu ar be atlyginimo — 
klausimą. Jį paliečia, apie Mi
chelsono kalbą rašydama, ir

klasė turi eiti, kad ii valdžią 
pasiektų. Socialistai sako, kad 
tas kelias tai — demokratija. 
O komunistai (kartu su fašis- 
tias) siūlo diktatūrą.

“Naujoji Gadynė“ rašo:
“Keletas sakinių apie so

cialistų garbinamą demokra
tiją ir smerkiamą diktatūrą. 
Socialistai niekaip negali įsi
tikint, kad valdančioji klesa 
demokratiją pakenčia ir net 
garbina tik tol, kol 
jiem (jai? — “N.” 
naudinga. Kaip greit demo
kratijos logika priveda vi
suomenę prie to punkto, kuo
met visų žmonių gerovė rep 
kalauja permainų, kurios ka
pitalistus kaip tokius paže- 
bcja, taip greit jie demokra
tiją apvainikuoja savo dikta
tūra, šių dienų fašizme^pa
vyzdy. Tai kaip gi jus mano
te buržuazijos diktatūrą nu
galėt, jei prieš ją nenorit pa
vartot revoliucinę diktatūrą? 
Maldomis prie demokratijos 
altoriaus buržuazines dikta
tūros nenugalėsi.“

Buržuazija priešinga 
demokratijai

Reikia stebėtis, kaip šlubuo
ja sklokininkų rašytojo logika. 
Jisai sako, kad buržuazija pa
kenčia demokratiją tik tol, kol 
ji jai (buržuazijai) “naudinga“; 
bet kaip tik demokratija ban
do daryti atmainas, kurios yra 
kenksmingos kapitalistams, tai 
pastarieji demokratiją sunaiki
na ir įveda savo diktatūrą. Iš 
to jisai daro “išvadą“, kad ir 
darbininkams nereikia norėti 
demokratijos!

Na„ ar tai ne juokingas argu
mentavimas? Jeigu kapitalistai 
griauja demokratiją, tai jos ne
reikia ir darbininkams, kuriuęs 
kapitalistai išnaudoja!

“Nauj. Gad.“ rašytojas be 
reikalo įsivaizduoja, kad socia
listai nesuprantą, jogei buržua
zija tik iš bėdos pakenčia de
mokratiją iki tam tikro laiko. 
Jie žino ne tiktai tą, bet žino 
ir daugiau. Jie žino, kad demo
kratija ir atsirado ne buržuazi
jos dėka. Visur, kur> yra demo-

ji yra
Red.)

organizacijų ir streikį laisvės, te tiktai tuomet, kai jisai pa- 
Pažvelgkime dabar į Ispani- matė, kad matrosų ir kareivių 

ją. Vos buržuazija su darbiniu- durtuvais jisai gali pasigrobti 
kų pagelba suspėjo nuversti valdžią. Ne vienas iš mūsiškių 
monarchiją, kai visos buržuazi- dabartinių “revoliucionierių“ -r— 
nes partijos sudarė bloką prieš Pruseika, Vidikas ir k. — juk 
darbininkus, ir socialistai jau ir^i jau nebuvo “beibės“ tais 
turi vesti griežtą kovą prieš laikais, kada jie dar skelbė, jo- 
valdžią dėl tokios paprastos gei 'socializmas neatskiriamai 
žmonių teises , kaip spaudos jungiasi su demokratija. ’Per- 
laisvė. (versmas Rusijoje padarė “revo-

Kapitalistų klasė nėra ir nie- liuciją“ jų galvose, ir jie dabar 
kuomet nebuvo demokratijos niekina tą, ką pirmiau garbino, 
šalininke. Jeigu ji demokratiją Jeigu suaugę žmonės gali vieną 
toleruoja, arba kartais ir apsi- gražią dieną apsisukę spiauti į 
meta, kad ji ją “myli“, tai tik tą, k© jie skelbė, kaipo savo gi- 
delto, kad jai nėra kitokios iš- lų įsitikinimą per ilgus metus, 
eities. Demokratija yra naudin- tai aišku, kad jų galvojimo ma
ga žmonių masėms. Tos masės 
susideda ne tik iš darbininkų, 
bet ir iš ūkininkų (farmerių), 
smulkiųjų biznierių, profesiona
lų, valstybės, tarnautojų ir ki
tokių “mažų žmonių“. Tiems vi
siems žmonėms neduoti teisių 
ir valdyti juos despotiškai gali
ma tik iki tam tikro laiko — 
kol dauguma jų yra tamsus ir 
bailus; bet'kaip tik mases dau
giau apsišviečia ir pasidaro drą
sesnės, taį jos ima reikalauti 
sau teisių, ir jeigu jų reikalavi
mas nebūna patenkintas, tai- 
jos darosi vis griežtesnės, ir 
kapitalistų klasė tuomet- butų 
priversta visą laiką ginklu 
“malšinti kramolą”, jeigu ji ne
norėtų nusileisti. Kadangi ta
čiau pačioje kapitalistų klasėje 
nuolatos eina kova tarpe atski
rų grupių, tai ji ilgą laiką ne
gali visa sutartinai eiti prieš 
visus kitus žmones. Tam tikra 
kapitalistų grupė suranda, kad 
jai bus naudingiau duoti farme- 
riams ar kitam kuriam žmonių 
sluoksniui šiokių tokių koncesi
jų ir tuo budu patraukti juos 
į savo pusę. Su pagelba šitų 
talkininkų ta grupė paima vir
šų ant kitų kapitalistų grupių, 
o liaudis įgyja kai kurių; teisių. 
Tada su jos reikalavimais ka
pitalistai būna priversti dar la
biau skaitytis. Taip, laikui bė
gant, paprasti žmonės, kurie se
niau neturėjo jokio balso val
stybės reikaluose, pasidaro pil
nateisiai piliečiai. Įsigali politi
ne demokratija.

Kada po ilgos kovos demokra
tija yra laimėjusi, tai komunis
tai sako, kokia mums iš tos de
mokratijos nauda, kad jau ir 
kapitalistai jai nesipriešina? 
Bet kartu jie patys nurodo pa
vyzdžius, kur kapitalistij klasė, 
sudęmoralizavusi liaudį ir pa
pirkusi armiją, sunaikino de
mokratiją ir įsteigė fašizmą. Iš 
to juk turėtų būti aišku; kad 
kapitalistai demokratijos neap
kenčia, ir kad todėl darbo žmo
nės daro didelę kvailystę, jeigu 
jie numoja ranka ant demokra
tijos ir palieka ja “rūpintis“ 
buržuazijai;

O jeigu darbininkus dar ap
mulkina toki “revoliucionie
riai“, kurie! sako, kad demokra.- 
tijos visai1 nereikia, tai tie dar
bininkai patys sau (ir visai dar
bininkų klasei!) užneria kilpą 
ant kaklo. Pavyzdys: Vokietijoj 
kur šeši milionai darbininkų 
balsavo už diktatūros garbinto
jus komunistus 
jiems “naciai” kapoja galvas!

“Revoliucinė diktatūra?’
Bukaprotiško korijunistų ple

pėjimo prieš demokratiją yra 
juo labiau nuostabu i klausytis, 
kad daugelis tų “revoliucionie
rių“ šeniau patys per metų me
tus skelbė demokratijos idėją 
ir jos priešus smerkė* Pats šių 
dienų “komunizmo“ tėvds Lęni- 
nas iki 50 metų savo amžiaus 
vadino save social-demokratu, 
rašė straipsnius ir rezoliucijas 
apie dernokratijos reikalingumą, 
agitavo už partijos programą,

- ir šiandie

ši nerijoje yra kas nors suklerę.
Sklokos organas gąsdina so

cialistus “buržuazijos diktatū
ra“, kuri, girdi, bus tuojaus at
kreipta prieš darbininkus, kai 
tik kapitalistų viešpatavimui 
demokratija pasidarys pavojin
ga. Taip; esą, atsitiko Italijoje, 
Vokietijoje ir kitose šaiyse, kur 
šiandie dūksta fašizmas.

“Jei Sovietai nebūtų var- 
s toję diktatūros“, rašo “Nauj.

Gad.“ bendradarbis, “tai re
voliucine pergalė senai butų 
išslydusi iš jų rankų, o bal
tieji butų pradėję- savo vieš
patavimą sii ’ daug aštresne 
inkvizicija ir daug platesne

1 atvira revoliucionierių skęr- 
dyne, negu buvo sunaikinant 
Paryžiaus komuną.“
Tai yra klausimas. Jeigu bol- 

šivikai nebūtų išvaikę Rusijos 
steigiamojo seimo, kuriame so
cialistai revoliucionieriai ir so- 
cialdemokratai-mcnševikai turė
jo netoli du trečdaliu atstovų, 
tai butų susidariusi koalicinė 
tų dviejų socialistinių partijų 
valdžia ir mažiausio pavojaus 
iš “balitųjų“ pusės .jai nebūtų 
buvę. Buržuazinės partijos bu
vo pravedusios į tą seimą iš vi
so tik kelis atstovus,

“Baltųjų“ generolų armijos, 
svetimų šalių intervencija ir ki
ti pavojai iš kontr-revoliucijos 
pusės buvo tiesioginė pasėka to, 
kad bolševikai ginklu pasigrobė 
valdžią ir įsteigė savo diktatū
rą.

Antra, jeigu sakysime, kad 
kontr-revoliucija butų kokiu 
tai stebuklingu budu paėmusi 
viršų- ant socialistinių partijų, 
kurias steig. seimo metu rėmė 
daugiau kaip 90 nuošimčių vi
sų Rusijos gyventojų, tai ir 
tuomet labai ir labai abejotina, 
ar ji butų tiek išskerdusi žmo
nių, kiek jų išskerdė kruvinoji 
Lenino diktatūra. Ne akli bol
ševizmo priešai, bet gana beša
liški Rusijos revoliucijos istori
kai sako, kad tokio žvėriško 
žmonių galabijimo, kokį atliko 
psychopato Dzieržynskio suor
ganizuota “črezvyčaika“, nėra 
niekur buvę naujosios gadynės 
laikais. O paskui tas pasibaisė
tinas 1921-22 metų badas, kurį 
užtraukė ant Rusijos paties Le
nino vėliau pasmerktas “karo 
komunizmas“. Juk per tą badą 
išmirė milionai žmonių ir kraš
tas buvo dasigyvenęs iki masi
nio kanibalizmo!

Na, o kiek gyvasčių kaštavo 
Stalino “piatilietka“ ir bepro
tiškoji ūkininkų “kolektyvizaci
ja“, kuri milionus Rusijos val
stiečių' pavertė klajojančiomis 
badaujančių ubagų armijomis!

Mes nemanome, kad ir žiau
riausia “baltoji“ diktatūra butų 
galėjusi padaryti tiek žalos Ru
sijai, kiek padare bolševikų dik
tatūra. Tas faktas, kad ji kilo 
iš perversmo, vistiek nesulaikė 
ją nuo darymo’ grynai kontr
revoliucinių dalykų. Juk ji pa
naikino visas piliečių laisve®, 
kurias buvo davusi Rusijos 
žmonėms ; revoliucija. Ji .. įvedė

Verte A. Kartonas

Turtų Sala
» i
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(Tęsinys)
“Gydytojau! prokurore! ka

pitone! Alio, Hunter’i, ar tu 
esi!” pasigirdo šauksmai.

Ir aš bėgau prie durų pa
matyti 
sveiką ir išsisaugojusį, 
pantį per tvorą.

XIX 
Zigmantas Haivkins vėl 
deda pasakojimą: apie 

t avės įgulą.

Zigmontą Hawkins, 
beli-

pra- 
tirir-

džentelmonas iš prigimties ir 
išlaikai savo grabės žodį. Ir 
tu neužmirši mano žodžių: 
“Brangus vaizdas (tą tu sa
kysi), daugiau pasitikėjimo 
brangiam vaizdui’ — ir tada 
įgnybsi jam.”

Ir jis įgnybė man tretį kar
tą tokiu pat nuduotu gudru
mu.

O kada jums reiks Ben 
Gunn’o, tu žinosi kur jį sura
sti, Zigmonte. Ten pat, kur tu

Kai tik Ben Gunn pamatė jį suradai šiandie. Ir tas, ku- 
iliavą, jis staptelėjo', sulai- ris ateis, turi laikyti rankoje 

baltą daiktą: ir jiš turi ateiti 
vienas. Ak! ir tu dar tą pasa
kysi: ‘Ben Gunn’, tu sakysi, 
‘taip elgiasi iš savo paties su
metimų., ” \

“Gerai,” aš sakiau, “aš ma
nau, aš suprantu. Tu turi ką 
nors pasiūlyt ir tu nori pama
tyti prokurorą ar gydytoją; ir 
tave bus galima surasti, kur 
aš tave 
kas?”

“Ir tu 
pridūrė, 
nio iki trečiai valandai.”

“Gerai,” aš pasakiau, “o da
bar, ar aš galiu eiti?”

“Tu neužmirši?”, jis paklau
sė, susirūpinęs. “Brangus vaiz
das ir 
sakysi, 
tas 
gus 
vis 
“aš

kė mane, pasigavęs už alkū
nės ir atsisėdo.

“O dabar,” jis sakė, “ten tai 
jau tavo draugai, be abejo
nės.”

“Daug labiau galimas daik- 
tas, kad tai yra sukilėliai,” aš 
atsakiau.

“Tas!”, jis šaukė. “Na, to
kioj vietoj, kaip šioji, kurioje 
niekas daugiau neapsibuna, 
kaip vien tik laimės ieškoto
jai,; Silver’is butų iškėlęs Jolly 
Roger, piratų vėlįavą, t— gali 
visai neabejoti apie tai; Ne; 
tai tavo draugai. Ir jau buvę 
susirėmimų taipgi, ir aš ma
nau, tavo draugams' geriau 
nusisekė; ir štai jie yra ant 
salos, senoje tvirtovėje, kuri 
)uvo labai, labai seniai Flint’o 
pastatyta. A, jis tai buvo žmo
gus, tas Flint’as, kuriam reikė
jo pripažinti vainiką! Kad ne 
romas, jam lygaus niekas ne- 
juvo matęs. Jis nieko nebijo
jo; tik Silver’io — Silver’is 
toks buvo malonus.”

“Gerai,” aš sakiau, “tas gali 
juti tiesa ir lai taip būna; iš 
to man aišku, kad man reikia 
skubėti prie savo draugų.“
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“Ne, bičiuli,” atsakė Bėn, 
“tu nesiskubinsi. Jeigu aš ne
lystu, tu esi geras jaunuolis. 
Bet, viską pasakius, tu esi 
tik vaikas. Ve, Ben Gun, tai 
nusė.

manęs 
romas 
<ol aš

juodos spal- 
plevė- 

virŠunės. Ir

suradau. Ar tai vis-

pasakysi: ‘Kada?’, jis 
“O gi nuo vidurdie- ... . . - .,,

tai 
su

mane — 
eiti, Zig- 
jeigu tu 
tu neiš-

liovė besilaužę pro mišką. Aš 
traukiausi iŠ vienos pasislėpi
mo vietos prie kitos ir vis, 
man atrodė, genamas tomis 
baisiomis kulkomis. Bet prieš 
pabaigą šaudymo, nors aš dar 
neišdrįsau eiti link tvirtovės, 
kur šūviai dažniausiai nupuo
lė, aš pradėjau, dalinai, atsi
peikėti, ir pasukęs gan toli į 
rytus, rėpliojau pro pakran- 
Čio mišką.

Saulė ką tik buvo nusilei
dus, jurų vėjelis šlamėjo ir 
treškėjo miške ir sukvatodavo 
pilką prieplaukos paviršį; 
vandens pakilimas taipgi buvo 
jau toli juroje ir dideli plotai 
smėlio jau buvo pliki; oras gi, 
po karštos dienos, atšaldė ma
ne pro žakičtą.

Hispaniola dar tebebuvo 
ten, kur buvo nuleistas inka
ras; bet, be abejonės, ten jau 
buvo iškelta Jolly Rogers (pi
ratų) vėliava
vos piratų ženklas 
suojanti iš pat 
man, bežiūrint į laivą, blikste
lėjo raudona ugnis ir pasigir
do šūvio garsas, kuris sukėlė 
barškančius aidūs ir dar vie
nas patrankos šūvis oru pra
švilpė. Tai buvo paskutinis 
patrankos šūvis.

Aš gulėjau kiek laiko, tė- 
mydamas judėjimą, kuris pa
sirodė po užpuolimo. Vyrai 
kažką kapojo kirviais ant 
pliažo, netoli tvirtovės; tai bu
vo musų laivelis, aš vėlinu 
dažinojau. Toliau, arti upės į- 
takos į jurą, didelė ugnis kū
renos tarp medžių ir tarp to 
punkto ir laivo vienas iš lai
velių plaukiojo į čia ir ten, o 
vyrai, kuriuos aš buvau ma
tęs taip uuliudUsius, irkluoda
mi alasavoj,o kaip vaikai. Bet 
iš jų balsų garso, galima buvo 
spėti, kad jie buvo gėrę romo.

Pagaliau, aš maniau, kad 
jau galėsiu grįžti link tvirto
vės. Aš buvau gan toli ant že
mo, smėliuoto pusiausalio, 
kuris buvo iš rytų pusės nuo

Romas nepatrauktų 
į ten, kur tu eini — nei 

nepritrauktų manęs, 
nepamatysiu, kad tu esi

na bjauriausias tos diktatūros 
šlykštybes. Tokia sklokos “logi
ka“.

sklokininkų “Naujoji Gadynė“, 
kuri daro šitokią pastabą:

“Socialistai neparodo nei 
vieno istorijoj precedento, 
kur buvo . kokia hprs visuo
meninė tvarka pakeista at
pirkimais.“

kratija, ji buvo iškovota darbo 
žmonių pastangomis prieš bur
žuazijos norą. Net buržuazinių 
revoliucijų laiku, kada buržua
zija būna pasidavusi radikališ- 
kų idėjų įtakai, ji prie pirmos
progos suvaržo liaudies teises, veninio tas

kuriame svarbiausias punktas 
buvo “demokratine respublika’? 
su parlamentu, išrinktu visuoti
nu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu 
balsavimu.

Beveik iki pabaigos savo gy- 
bolševizmo “geni-
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mirties bausmę, kurią revoliti- 
cija buvo panaikinusi, Ji visą 
laiką; vartojo ir tebevartoja kru
viną, terorą, t. y. kontr-revoliu- 
ęijos įrankį.

Bet sklokos- organas mano, 
kad žodis “revoliucinė’’ pateisi- 
■: •. ■ 3' .

nuosavi sumetimai, tu 
Jo nuosavi sumetimai; 
svarbiausia; kaip žmo- 
žmogum. Gerai, tad” — 

tebelaikydamas
mąnau, tu gali 

monte. Ir, Zigmonte, 
pamatytum SilVef’į 
duotum Ben Gunn? nei lauki
niai arkliai to neišgautų iš 
tavęs? Net tu sakysi, kad ne* 
išduotum. O jeigu tie piratai 
ateitų ant salos, Zigmontę, ką 
tu manai, ar nepaliktų tik musų prieplaukos 'ir praside- 
našlės ant rytojaus?”

Čia jo kalbą sutrukdė smar
kus trenksmas ir patrankęs 
kulka' prėjo skindama med
žius ir pasinėrė smėlyje, nei 
šimto mastų nuo mus, kur 
mes kalbėjome. Sekantį mo
mentą mes pasileidom bėgti, 
abu į priešingas puses vienas 
kitam puses.

Geroką sekančią valandą 
dažnas šūvių pasikartojimas 
supurtė salą ir kulkos nepa-

da nuo Griaučių salos; ir da
bar, - kai aš atsistojau, aš pa
mačiau, kiek toliau ant pu
siausalio iškilusi iš žemų krū
mų vienų viena uola, gan auk
šta ir ypatingai baltos spalvos. 
Man dirstelėjo mintis, kad šio
ji uola gali būti baltoji uola, 
apie kurią Ben Gunn’as buvo 
kalbėjęs ir kad man gali kada 
nors prireikti laivelio, kad aš 
žinočiau kur surasti jį.

(Bus daugiau)

DAR VIS- ATSILAIKO

g\TlO

%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0fai.il
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Išvakarėse
be 
ir

Netikėtai, be triukšmo, 
įkyraus piršimosi, rainiui 
skaisčiai žvaigžde užtekėjo

Ta žvaigždė ne egzotiškos, 
elegantiškos, neramios, egois
tiškos moderninės moteries pa
vidale mums apsireiškė, bet 
visoj majestotiškoj gražybėj, 
priderančiai operos primado
nai.

štai prieš mus gražus, iškil
mingas, sakyčiau, veidas. Jo 
skaisti oda prilygstanti gra
žiausiam marmurui, atspindi 
gilių, vidujinę ramybę.

Jos žydriose, tamsiose akyse, 
mes matome tvirtai valdomų, 
gilių, švelnių, jausmingų emo
cijų turtų. Jos klasiškai tei- 
syklingose, sučiauptose lupose, 
mes regime didį pasiryžimų 
pergalėti kasdienines, prozaiš- 
kas klintis ir briauties prie 
grožės, prie tobulaus idealo. 
Giliai, ramiai, ritmiškai kvė
puojanti aukšta krutino jos, 
reiškia mums potencialę galių, 
tobulios dangiškos dainos. Pa
galios, visa jos didinga statu
la ant operos estrados pades- 
talo. žavi mus ir žadina mu
myse gilios pagarbos jausmų.

Taip, žvaigždė užtekėjo, jos 
virpantis, nuoširdus, turtingas 
išmokslintas balsas oro ban
gomis palietė mus šiandien.
— Kalėdų išvakarėse.

Ir koks reikšmingas supuo
limas. Tas balsas suskalbėjo 
pirmų syk i plačiasias mases. 
Didžioj šventykloje — Peoples 
Cburch of Chicago.

Taip, įstabioj šventykloje, 
kurioj, rodosi, per amžius to
bulinama išmintis, tapo su
kaupta. šventykloje pripildy
toj intelcktuališkiausios mi
nios, kuri suprato gilių, realių 
morales dėsnių jėgų žmonijos 
pažangoje, i » 1 -f <*

Tos šventyklos pamokslinin
kas yra šviesus žibintuvas mu
sų vilčiai. — Dr. Preston 
Bradley. Jo dinamiškai jau
dinau tiejie pamokslai skrenda 
į pasaulį žadindami viskų, kas 
yra mumyse gražiausio, pra
kilniausio reališkai apsireikšti
— įsikūnyti. Išmintis, rimtu
mas jo žodžių, gaivina mus vi
sus, kurie tikime į šviesesnių, 
gražesnių 
danguje, 
k ai nėjo, 
pažangus
drųscsni, dar gaivesni. Jo drų- 
sųs, griausmingi smerkimai 
tebeviešpataujančiam milita-
rizmui įtikrina mus, kad žmo

nija išsiliuosuos iš to žiauraus 
siaubūno, ir, kad tikroji taika 
ir ramybe dvasios, įsigalės 
musų širdyse. Nei vieno iš mu
sų švenčiausių įsitikrinimų jo 
teisus žodžiai neužgauna, bet 
ugdo juos; už tai mumyse įsi
gyvenęs gobšumas, pavydas, 
egoistiškumas, jo skaudžiu po
sakių, yra nemiclaširdingai 
naikinamas. Jo mirtingi smū
giai gyvuliškam nacionaliz
mui, triuškina jo zoologiškas 
pastangas, ir verčia mus atvi
rai, su pasitikėjimu tiesti savo 
rankų visiems, kas jie nebūtų: 
ir niekinamam juodukui, ir 
užguitam žydui, ir kietašir
džiui vokiečiui, ir klastingam 
lenkui....

“Mes esame visi broliai”, sa
ko jis. Mes visi taipgi esame 
kupini tų žmoniškų ydų, taigi 
išmokime viens kitų gerbti ir 
pamylėti. Bet atgyvenusi fi
nansinių liordų ir industrijos 
galiūnų gadyne nuo jo nenuil- Į 
stančių atakų nujaučia savo 
gyvevimo galų ir griebiasi pa
skutinių savo negražių priemo
nių išsilaikyti. Bet pamoksli
ninko įtikinantieji logikos žo
džiai jau rodo mums aušrų 
naujos, išmintingesnės ir gra-‘ 
žesnes ateities. Jo ncapribota 
meilė laisvei, jis išreiškia gra- j 
žiu Vollairo posakiu: “netikiu, j 
aš nei vienam tavo žodžiui, bet J 
už teisę tau juos tarti, aš nu
mirčiau”...

Taip, tai poni Drangeliene,j 
operoje žinoma, kaip Barbo-1

ra Darlys, paskatino mus at
rūkti šiandien mūšų radio 
link W. B. B. M. ir vietoje už- 
ganediikti musų paprastų 
smalsumų,’ patteike mums, tur
tingų puotų ir protui ir jaus
mams. Toje valandoje susituo
kė gražiausią išreiškimo me
nas su gilia filozofiška išmin
timi.

Apsvaigęs nuo gyvos, lobu- 
lios dainos garsų, nuo vaizdin-

ninko, aš apsalime, užžavėtas 
jaučiu, simboliškų reikšmę tos 
išvakarinės Kalėdų užtekėju
sios žvaigždes, ir man rodosi, 
kad visose Kalėdose, ne trys 
išminties Karaliai, bet minios 
jų vyks pasveikinti naujai ap
sireiškusių erų ir seks žvaigž
dę jos keliu į naujai auštančių, 
giedrų dienų. A. L. I).

A sharė of the spdtlight \vill 
go to Mr. fc Pazarskis who 
with a rumbling basso will 
present songs especially writ- 
ten for* the lower tonai range.

And to top off the artistic 
solo efforts, the Pirmyn chorus 
intder the direction of Charlęs 
Stevens is to lend solidity to 
the vocal celebration. It rnight 

į be added that no restrietions 
I coUld legitimatėly be made if 
VtfrioUs of the celebrating 
guests take it upon themselves 
to give impromptu renditions 
6f pdpulBr ditties, for instance, 
sueh as the vvell known Lith
uanian beer songs.

'One for the Eyes

evening 
to every 
the an- 

Lo ngone,

. TheEngiishCotan'

Vocal, Ballet

For Eve Bali
galaxy of Lithuanian con- 
and ballet 'atars hav£ been

on

re- 
of-

ceri 
secured to provide entertain- 
ment at the Aviation Bali 
New Year’s Eve.

Aecording to the latest 
port issued lašt night by
ficials of the Lithuanian-Ame- 
rican Trans-Atlantic Flight 
Association, many of the fin- 
est Lithuanian singers, danc- 
ers and musicians in Chicago 
have assured their cooperation 
in making the New Year’s Eve 
festivities in honor of Joseph 
James the “most glorious” that 
have ever been presented.

ateitį žmonijos, ne 
bet šioje ašarų pa- 

Jo paakstinti musų 
polėkiai, darosi dar

Two Sopranos
Two young wdmen singers. 

who already have attracted 
large follovvings among Lith
uanians, wore among the first 
to be billed for a performance. 
Mrs. Genevieve Giedraitis, with 
her pleasing soprano, has pro- 
mised a number of her delight- 
ful seleetions. And Mrs. Charles 
Stevens, oi?tstanding in the 
musically popular Stevens fam- 
ily, is to render some of her 
characteristic soprano songs

As a fitting background to 
these two charming feminine 
vocalists will be the appear- 
ance 
men

of two deep-voiced gentie- 
of the concert stage.
Baritone and Basso

Mr. Stanley Rimkus needs 
no introduction to Lithuanians 
as he is known and liked by 
all. His baritone renditions/ of 
Lithuanian folk songs via the 
radio and periodic concerts ha ve 
found a place in the hearts of 
his people, therefore his per- 
formance at the Bali will be 
welcomed.

JULIJONA NAUSIEDIENĖ 
po tėvais Gudaitė

rersisKyre su pašaunu gruo
džio 24 diena, 8:30 valanda va
kare 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Antaną, dukterį Zofiją, 2 
sūnų Juozapą ir Bronislavą, 
pusbroli Antaną Romeiki ir 
pussesere. Veroniką Mikulieno 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4520 fjo. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio JĮ8 dieną. 8 vai ryto 
iš namų i Sv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijonos Nausiedie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, - Simai,

• Pusbrolis, Pusseserė 
ir Girtilires.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards ... ..... ..... ____ _____

Insofar as the ears are con- 
cerned, not much more could 
have been provided for their 

the 
ef-oyes 

fort
in \vhose 
has been

Which leaves 
favor more 
expended.
young dancergraceful

Aleksiute, has been en-Miss 
gaged to flit and piroitette i n 
the most dainty of her classic 
dances. And Mr. V. Beliajųs 
with 
be on 
tas tie 
lands.

his colorful ballet will 
hand to offer many fan- 
group dances of all the

Surprises in view
This, however, will constitute 

only a part of the mammoth 
show to be presėnted at the 
Aviation bąli on New Year’s 
Eve at the Ashland Boulevard 
Auditorium. The complete de- 
tails are bei n g arrangėd now 
and the full program, excepl 
a number of surprises, will be 
released at a later date.

vic 'Opera House on Wacket- 
Drive next Tuesday 
(Dec, 26) aecording 
promise contained in 
nouncement of Paul 
general manager.

Not only are the performanc- 
es to be lašt word in expert 
vocal interprelation, not only 
are they lo be mounted i n a 
manner comparable only to the 
standards of New York’s Me
tropolitan Opera, with fouv 
million dollars’ vvorth of sce- 
nery available— an inheritance 
from plethoric Insull days of 
loeal opera control —būt they 
are to be presented ai a tariff 
that represents. the, greatest 
price slash in the h i,story o f 
major opera enterprises. They 
have been eut exact!y in 
the scale ranging from 
cehts to (hree dollars.

Maria Jeritza’s golden top 
notes will resound in the big 
auditorium for the first time 
on the opening } night, when 
“Tosca” comes to a hearing 
Dino Borgioli, tenoric favorite 
of La Scala, Italy’s leading 
opera house, and Joseph Roy- 
er, recruited from Cincinnati’s 
civic opera, bo.th make their 
debuts locally in support of this 
.splendid diva.

half, 
fift.s-

The executive committee of 
the Association points otft that, 
all who desire to take part in 
the New Year’s Eve celebration 
should secure their dollar 
tickets a t once to avoid the. 
lašt minute rush. Įf /tablę re- 
servatidns are preferred, they 
are available at two dollars 
per person.

Chicago to greet 
opening of Opera 
season on Tuesday

Civic Opera House is to throw 
open its doors onte more

Chicago’s most brilliant ope
ra season, its casts scintillant 
with artists of world renown, its 
repertoire replete with the ly- 
ric favorites of generations and 
oustanding modern works, is to

Mario Chamlee, also a new 
comer with Civic Opera House 
audiences, is to share honors 
with Marion Claire and John 
Charles Thomas, two Chicago 
favorite, on the second night, 
when “La Traviata” is to be 
sung.

Štili another artist new to 
Ėastern audiences is Claudio 
Frigerio, a baritone who, liko 
Borgioli, has sung only to San 
Francisco audiences in opera 
thiis far and who make,s his 
bow with Edith Mason and 
Borgioli in “La Boheme” at the 
first matinee of ti.e season, on 
Saturday (Dec. 30)

The cast of Saturda. 'Va ; 
ing, when Rosa Raiša i i u rna 
to welcome her myriad Chicago 
admirers in “Aida“ also pre- 
sents brilliant ncw talent in 
the person of John Pane-Gasser, 
the Bhadames, and Eleanor La- 
Mance, the Amneris, while the 
week culminates to the lyric 
stage of Marion Talley, Kansas 
City choir singer who won a
debut at the Metropolitan ir | 
her teens and catapulted into įj 
fame only to renounce opera S 
at the height of her career for g 
the rustic simplicity of a farm- .. n m k- - - - - - - - - - - - - - - - -  «White Sox laverni r,,b&*23JĮi

Lietuvės Akut erės 8 DR. BERTASH---  —~,— ------- 3465 go. Morgan St. S 
Mrs. Anelia K. Jarush s E

her come-back New 0 f*UI. MllKOl IS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

er’s vocatiob. Miss Talley cele- 
brates
Year’s Eve by singing Gildą in 
“Rigoletto”, the role in which 
she made her debut.

The colorful Novikoff balct 
supplies divertissements, with 
Ruth Page to be feathuTed in 
the incidentai dances of “Aida”.

Gennaro
throughout the weeks.

Papi conducts

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atftje U Europos 

ahh pi 1nueinu
yyfiausijį paštą (Clark ir Ariami 

.iviu UFHinti Reikia klausti prft 
langelio, kur padėta iKkaba “Adver 

gat 
kai:

A. M0NTV1D, M. D. 
Wtn Town State Bank Bldg 

2400 IV Maduon St.
V*i iki 3 po. pietų, 6 iki 8 rak 

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonu Brunsvrtck 0597

MhmI 'C’nd w’‘ lonėj nuo Adams 
vės. rnc- K.ant laiškn NUMERI, 
kad šian’.fe sąraše

Bartkus S.
Doglaitis M. F.
Jonas Kenee Lovas
Pocenes Ankanina 
Shu'mskis A.
Yunes A.

3

27
33
35

Geriausių Linkėjimų Kalėdoms g 
ir Naujiems Metams, Draugams# 

ir Kostumeriams nuo #
GEO. JAKUBONIS ir 

KAZ. VENKUS K

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

<Or/io ii Eutopot ir oil praktikuok 
tino joj outoj. 

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

dieniai* pagal *nsitarim*.
<335 So. Halsted St

SOUlFVĄRn

lietuviai Oa k Larai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvelių u patogesni virt.

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

ir nuo 6 iki 8 rakate 
♦ventadieniaii auo 10 iki <3 

Phon* Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 9913

Lietuves Akušeres

£

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUyiS

Optometrically Akių Specialistai 
, Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, netvuotumo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
litegystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
s? pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Physical Tberatn 
b Midwife 

6109 South Albanų 
Avenut 
Phone 

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniški Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
tams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

.   ........... ... ... -     ;— ........
Lietuviai Daktarai 

A menko* Lirrovių Daktaru Draugi io» 
Nariai.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. MarųuettC Rd.
Pbon. HEMLOCK 7827*

A. L Davidonis, O.
4910 So. Michijęan Avenue 

Tel
V ALANDOSi 

nuo 
nuo 6 iki 8 valandai vakare- 

«p«r> tvintadunto ir kttoittgdumo.

Kcowood 5107

9 iki 11 valandai ryte

756 W. 35th St 
,Cor of 35tb 8 Halsted Su.) 

Oftko va.ando* nuo 1-3. nuo 6:30-8<30 
Nedeidiroiai* pagal «utart|

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

tCoi o! I5tb 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
)ft«o *alandoi; nuo 2-4 auo 7-« 

Niedildieniau pagal «atart|

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Tel. Yaids 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

_   ’ u Kreivas Akis 
Htaiio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. i 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasauli

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago; III.
Phone

Viši Telefonai:

Yards 1741 -1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

metų

pumu

ir

liausi lietuvių Grabofiai Cbicagųje 
ians ypatilkas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 

vVieriiritėlis Llėtuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
į. karaboną .Su šinlnČm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau- 
laidotuvėse, —<-pašaukite r

RĖPUBLIC 8340, ir ^iMkrįiifcite'

zapas Eudeifcis ir Tėvas
5340 So. Kedzfe -Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 .
(Neturime rąryšių ru firma tuo pačiu vardh)

LA

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W 18/h St. Tel, Canal 6174 

z CHICAGO (LL

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

balandos nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį.

A. K. Rutkauskas, MJD 
4442 South Meitern Avinui 

Tel 
VALANDOS 

nuo 
nuo

LafaVerte *146

9 iki 11 valandai ryto 
6 Iki 9 valanda* vakaro

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Iv e. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

OMi-4092 ARCHER AV.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
Tel. JBoulevard 5203 ir 8413 

' 1327 So. 49th C t.
Koplyčia dykaiTel. Cicero 3724

,,,

JLachavich ir Sūnūs 
^LIETUVIS GRABORIUS 
patarnauja laidottivėse ’ kuopigiausiai. 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o mošą 

darbu besite užganėdinti.
' Tėl. J Ginai 2515 arba 2511 
2314 W. 23rd PI., Chicairo

1439 S. 49 Ct., Cicero. UI
T<1. Ci«ro 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

■ p i! ian*i* i ĮSI. I      *  ............................................

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 

4^30 Wešt 15th St 
CICERO. ILL

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. AęUŠKA
,24-22 W. Rd.

rampas *67tb ir Artesian Avi 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos ano 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ii t 0 po pietų įeredomis po .pietų 

uedėliomi* pagal lusitatimą
-----------------------------r 

Ui* *>600 South Artuian Avinu- 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halited Steni 
CHICAGO, ILL.

tt

IŠ RUSIJOS -
Gerai lietuviam* žinoma* per <5 me 

tu* kaipo oarvtt* fvdvtoja* '•birorga* h 
akušeris

Gvdo (tštgia* ir chroniška* ilga* »vrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me 
todus X-Ray ir kitokiu* elektra* prie 
raišu*

* Ofisas ir Laboratorija:
• 025 ,1V I8tb St.. netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų Ir 
<wo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Canal II10
<rlefona>

r tnfral ’4f»*Hvdr

Tel 
Rezidencijo’ 

Park 67«»‘5

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Vžl. — 9 —ryto* Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

šetadieniais sulig sutarties.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

it 
ir

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

9

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rtvidencija 6631 So. Californio Avt 

Telefonas .Republic 7868

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

Tel. Canaf 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd StH Chicafco

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS 

6558 So. Western Averiuo
Valandos: Nuo 9 rytb iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig antartiei. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli
4631 South Athland Avinui . ' ‘ 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dien*. 2 iki 3 po pietn

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 95.91

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

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

mais 10—12 dieną.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

'"4631 'South Ashland Ai)i.
Tel. Boulevard 2800 

6515 So. Rocktvetl St
Tel. Republic 9723

JOHN B RORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

ISB W. Mnnme St., prie C1®A TAlpfonM State 70SO: VaTahdoe B—B
W. Rįdein4H W. 22 fit. (Cerimtk Rd)
PanadSUo ąeredo* Ir PMnp«oa vak 1 IM I 

TeįėAma* 'emat sies
Namai:. S4M lUtlrtren StrMj , 

utarniako, Ketverro Ir tubatoa va*. VMS
Itkliau BanafcMa BBM
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7,800 MYLIU BE SUSTOJIMO GALI- SKRIS 
TI ŠIS AEROPLANAS

Su juo lakūnas Juozas R. James-Janušaus 
kas žada įvykinti tranzatlantinį 

skridimą į Lietuvą
Padėkite ji nupirkti atsilankydami Naujų 

Metų Aviacijos baliuje

Metų Sutiktuvių ir 
Balius yra rengia-

štai aeroplanas dėl kurio metais ir išbandytas. Yra spe- 
ALTASS ir lakūnas Juozas cialės konstrukcijos pritaikin- 
R. Jaines-Janušauskas veda dc- tas ilgoms kelionėms.
rybas su savininkais. į Naujų

Derybos jau eina apie dvi Aviacijos
savaiti laiko ir manoma, kad mas, kad sukelti pinigų jo nu
jos bus pasekmingos. Tų or- pirkimui. Visas vakaro pelnas 
laivį nupirkus, lakūnas gale- eis į lakūno Janušausko skri- 
tų nevien nuskristi į Lietuvą, (limo fondų. O jo surengimui 
bet taipgi mėginti sumušti to- Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
luino rekordų, kurį nustatė tinio Skridimo Sąjunga deda 
šių vasarą franeuzai Codos ir visas pastangas, kad užtikrinti 
Ros* i, nuskrisdami 5,900 my- nepaprastų, įdomų 
lių be sustojimo.

Paveiksle atvaizduotas aero- šiam, 
planas gali paimti gazolino j 
7,800 mylių ilgumo kelionei ir' 
gali tiek nuskristi i 
damas.

štai žiupsnelis skaitlinių:

ir linksmų
Ivakarų kiekvienam atsilankiu-

Valgiai ir alus
Yra surengtas įdomus pro* 

nenusileis- gramas, kuriame dalyvaus vi- 
i sos musų meno jėgos, ruošia
mi įvairus Naujų Metų Sutik
tuvėms pritaikinti siurprizai, 

Sparnai — 55 pėdas ilgumo, marguminai. Šokių orkestras 
Motoras — 660 arklių jėgos, gros iki 3-jų ryto. Bus daug 
Gazolino krovinys — 1,200 žymių svečių iš įvairių sferų.

galionų (tankai įrengti spar- 
- nuošė).

Alyvos krovinys — 50 galo
nų (tankai taipgi sparnuose).

Deliui

Bet svarbiausiai — valgyti 
galėsite — tiek kiek norėsite 
— visai veltui. Veltui bus ir 
alaus kiekvienam atsilankiu- 

Gr eitis — 165—185 mylių į šiam. O įžanga, kad kiekvie-
valandų. k Inas lietuvis galėtų baliuje da-

Keliamoji jėga — 12,000 sva-'lyvauti — tik $1.00. asmeniui, 
rų (gross aeroplano ir krovinio Vaikams daugiau 10 metų — 
svoris); aeroplanas sveria 50 centų; jaunesniems — vėl- 
4,400 svarų. 11 ui.

Aeroplanas pastatytas 1932 Atsilankykite!

Visa Chicago rengia- Mirė automobilio ne 
si į Naujų Metų Ba- laimėje sužeistas 
lių-pasak p. Grigal’io Jurgis Rakauskas

FTAtOTENOS, cmeago, m.

tina drg. Niežinskiui greitu 
laiku pasveikti.

Slrielčius.

Opera grįžta Chica 
gon antradienį, 
gruodžio 26 d.

Tra-
Bo- 

“Ai-

Chicago Grand.. Opera Com
pany pradeda sezonų su “La 
Tosca”

I --------- :— •
Ilgai apmirę Chicago Civic 

Opera Rūmai vėl a įgis, kuo
met antradienj naujai suorga
nizuota grupė, Chicago Grand 
Opęra. Company, atidarys se
zoną, pastatydama G. Pitoci- 
ni'o operų “La Tosca” ii 
per visų savaitę su “La 
viata” (trečiadienį) “La 
heme” (šeštadieni p.p.) ir 
da” (šeštadienio vakare).

žymus operos dainininkai, 
kaip Maria Jeritza, Dino Bor- 
gioli, Mario Chamlee, Rosa Rai
ša, Ina Claire dalyvaus svar
biausiose rolėse. Daugelis ar
tistų atvyko Chicagon iš Me
tropolitan Operos, Cinncinnati 
operos ir kitų miestų panašių 
organizacijų.

Kainos yra nuo 50 centų iki 
$3.00.

Operos dainininkių tarpe yra 
ir lietuvė Barbora Drangelie- 
nė-Darlys, kuri debiutuos ope
roje “Turandot” sausio mėne
sį.

pagalvokit, keletu dienų prieš 
Kalėdas jau buvo sutrukdyta 
visa “Naujienų” k o ntesto eiga, 
štai pavyzdžiu... Vakar jūsų 
reporteris, (kuris dabar eina 
kontestanto pareigas) nuva
žiavo Ciceron ir Užėjo pas p. 
A. Zalubą užrašyti 4,N-nas”. 
Jo neranda namie. Klausia p. 
Zalubienes kur jis? Atsaky
mas: Išvažiavo ir išsivežė vi
sus pinigus pirkt Kalėdoms do
vanų. Negi kitaip ir su kitais 
ciceriečiais. Reporteris, žino
ma, nosį suraukė, kad jo rei
kalu* nepasirūpinta, apleido Ci
cero ir nuvažiavo į pietinę 
Chicagos miesto dalį.

Pirmiausiai, užėjo pas p. A. 
•Skusevičių, kuris užlaiko val
gomų daiktų krautuvę po ad
resu 3801 W. 60th St. žmonių 
pilna krautuvė. Perka vištas, 
žųsis, krauna į maišus kas tik 
papuola,reiškia, Kalėdoms re
zervas.

Po kiek laiko reporteris per- 
stato savo reikalų. P-nas Sku- 
sevičius tuojau “klankšt” į re
gis ter į, paduoda $8.00 ir dar 
magaryčioms duoda pasiūly
mą: Girdi, atvažiuok po Kalė
dų, tuomet as turėsiu* laiko 
priduot visus adresus skaity
tojų, kurių prenumeratas bai
giasi, ir tų, kurie “Naujienų” 
neskaito, reiškia padarysi “biz-

O dabar, matot, aš esu 
užimtas. Matot, žmonės 
griebia viską, neša, tik 
pinigus nito jų imti.

Padarius apžvalgų, pasirodo, Jo brolis Vilimas Rakauskas 
guli namie: irgi sunkiai su
žeistas.

SOUTHSIDE — šeštadienį 
rytų mirė lietuvis Jurgis Ra
kauskas, 1919 South Halsted 
street, kuris buvo sunkiai su

noresi
Išgirsi

Velionio brolis Vilimas Ra
kauskas, kuris taipgi buvo

kad visa lietuviškoji Chicaga 
kalba ir rengiasi važiuoti į 
Ashland Boulevard Audito
rium gruodžio 31 d., kur yra 
rengiamos Naujų Metų Sutik
tuvės ir Aviacijos Balius Sukė
limui pinigų nupirkimui aero
plano antram lietuvių tranzat- žeistas automobilio nelaimėje, 
lantiniam žygiui. kuri įvyko pereitų ketvirtadie-

Busiu ir aš. Kaipgi nebusi, nį. 
kuomet gausi valgių kiek tik 

gausi alausr—VELTUI.
Naujų Metų Sutikimui sunkiai sužeistas, ' dabar guli 

pritaikintų programų, pasišok- namie, 
si iki ankstyvo ryto.
kas tai tik už $1.00 įžangos 
menini.

Chicagos lietuviai tų patį 
karų turės susitikti ir su 

Janušausku ir kar-

Ir vis-i 
as-

va- 
la-

kimu J. R.
tu su juo pasveikinti Naujus 
Metus. Taipgi, palinkėti jam 
laimingai nugalėti audringų 
Atlantikų ateinančių vasarų. O 
jis atydžiai laukia tos dienos, 
kad galėtų pakilti kaip balan
dis ir nuplasnoti pas mus bro
lius Lituvoje. G. Grigai.

Dienos {spūdžiai*
(Tųsa)

Rašo F. Bulaw
KALĖDOS

būt nėra pasaulyj ki
šu- 
Ka- 
Kar

nj . 
labai 
eina 
spėk

Jeigu taip, reporteris pama
nė, tai biznieriams “labai blo
gai”, reiškia, viską išpirks ’r 
kų jie turės po Kalėdų par
duoti.

■ * >,.

šitų lekciją reporteris ga
vęs . nusprendė ’ .prieš Kalėdas 
daugiau pas biznierius neit.

Jis nuvažiuoja pas p. Saba
liauskų, po adresu 2540 W. 70 
street. Randa jo žmoną ir duk
terį Aldonų. Kuomet šeiminin
ko ,nerado namie, jis pamanė, 
kad čia tai jau ' bus “blogas 
biznis”, reiškia*’ negales užra
šyti “Naujienų’!; Nes papras 
tai vyrai išeidami išsineša, ir 
kapšį su pinigais. Bet štai,

Tur 
tos tradicinės šventes, kuri 
keltų taip didelį ūpą kaip 
ledos. Jau du* tūkstančiai
ėdu praėjo, bet dar tokiu di

deliu entuziazmu Kalėdų pasi
tikt čikagiečiai nesirengia. Tik kaip buvo. Už kiek laiko pa-

3,000 lietuvių vaikų turės daug apie 
ka kalbėti

Ar girdėjote juos pasakojant apie “Naujienų” Kalėdinę 
“Theatre Party”?

Nelaime įvyko ketvirtadienį, 
į apie 7-tų valandų'vakare. Abu 
Rakauskai važiavo Chrysler 
automobiliu Erie avenue gat
ve. Į juos įvažiavo sunkus 
trokas, sumaldamas automobi
lį į šipulius ir smarkiai suža
lodamas važiavusius. Jie buvo 
nugabenti į St. Paul ligoninę, 
828 West 35th Place, kur Jur
gis Rakauskas už dviejų dienų 
mirė.

Šiandien laidojamas 
stagiai miręs Jonas

Mironas -

rojo p. Sabaliauskas, parnešė 
didelį maišą Kalėdinių dovanų, 
o likusius pinigus atidavė Al
donai.

Tuomet j Ūsų reporteriui at
ėjo geniališka mintis, kreiptis 
“Naujienų” reikalu ne pas tė
vų, bet pas dukterį. Taip jis 
nedrąsiai ir pratarė: “Aldute, 
jus žinot, kad Kalėdoms “Nau
jienos” yra geriausia ir di
džiausia dovana, kurią galė
site vartoti per visus' metus. 
Vadinasi, žinosit ne tik kas de
das Chicagoj, bet ir visam pa
saulyj. “Taip, tas butų gerai”, 
atsakė Aldona, “bet man rei
kia. Kalėdom naujos “dresčs”.

Pagunda dresę pirkti buvo 
didele, bet jūsų reporteris 
mejo. Užrašė “N—nas”.

Kur galima gauti 
Naujų Metų Ba
liaus bilietus

lai-

RADIO
Peoples Furniture Co. duoda 

Kalėdinį ir Naujų Metų ra
dio programų, įeina daug žy
mių dainininkų; 
jų dar

keletas iš 
negirdėti per radio

7-tų valandų vakare 
WGES., išgirsite ne
gražų ir įdomų radio

šiandie 
iš stoties 
neprastai 
programų, pritaikintų Kalėdų
šventėms ir ateinantiems Nau
jiems Metams, kuris susidės iš 
tam tikslių dainų, muzikos, 
juokų, kalbų ir gražiausių svei
kinimų.

Dainuos radio žvaigždė, Ge
novaitė šidiškiutė-Giedraitienė, 
p-lž Ambrozaitė, p-lė Niamo- 
niutė, plė Kriau'čiunaitė, Anta- 
tanas čiapas, dainuos specialis 
kvartetas, trio ir duetas ir kiti. 
Gros gražią muzikų, juokus pa
sakos Čalis Kepurė.

Kalbės Dr. Strikol, MD. Taip
gi bus visa, eilė kitokių margu
mynų, viskas kas tik 'gražu, 
įdomu ir svarbu kiekvienam 
girdėti. Jodei, malonėkite ne
pamiršti pasiklausyti.—N.

Naujų Metų bilietus galimi 
gauti sekamose vietose:

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

Progresas Furniture Company, 
3222-26 South Halsted street.

Peoples Furniture Company, 
4179 Archer avenue.

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

Narvid’s Bakery, 2424 West 
69th street.

Wm. J. Kareiva, 4644 South 
Paulina street.

Universal Klube, 812 West 
33rd street.

Ramova Laundry, 821 West 
35th street.

J; Ewaldas, 840 West 33rd 
street.

Stanley Martinkus, 3340 So. 
Halsted street.

J. Neffas, 2435 South Lea- 
vitt street.

A. Miščikaitienė, 3121 South 
Morgan street.

Justinas Macke-Mackevičius, 
2324 South Leavitt street.

“NAUJIENOSE”, 
Halsted street.

Drdvers Trust
Bank, Mr. Stungis, 
Halsted St.

John P. Gregg, 
Western Avė.

Roselande bilietus galima gau
ti nuo pp. A. Narbuto, p. Puč

Antrąaiente, gruod. 2Q, ’23 

koriaus ir kitų, taipgi Balčiū
no svetainėje.

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

Ciceroj bilietus galima gauti 
pas A. Rudinską, 1624 South 
49 Ct., K. P. Daveikį, 1518 So. 
48 Ct., Frank Lukoševičių, 
1333 So. 48 Ct. ir pas C. Geni 
raštinėje, 4917 West 14 St.

Ęilietai $1 asmeniui. Vaikams 
50c.

Ar

1739 So.

& Savings 
42nd ir So.

6859 So.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtim 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

. Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

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

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus ir prisratai 
anglis už pigiausias kainas: Black Banc 
$7.5 j; Hacking $8.00: Milkrs Creek 
$9.75 Pašaukit LAFayette 8980

J. OKSAS
2649 West 43rd Stree'.

Mes mokame $60 cash už $100.00 
Lietuvos Bonus.

ANDERSON, PLOTZ 
& CO., Ine.

29 SO. LA SALLE STREET

PAKVIETIMAS

ir

ten buvo.., 
i

savo numylėtų merginų ir už
baigia visų “istorijų” jų ves- 
damas^ir gyvendamas laimin-

MILDA■ W ■THEATRE

Ir jie
Per kelias savaites jums 

teks girdėti nuo 3,000 vaikų 
apie “good time”, kur jie

natilrn rlnr turėjo “Naujienų” surengtose gai per metų metus, nelaime paiiKO aar KalgdlJ teatrų parSse> j kurias Be paveiksių vaika
vieną “atriekiu”

Be paveikslų vaikams teko 
jie atsilankė šeštadienį rytų, matyti Vytauto Beliajaus gru- 

Minios vaikų/ ir mažų, ir di- pčs “Gėlių Darželis” dviejų

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

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

[ narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai jstoje Draugijon gali gv- 
/enti 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 budii. 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 j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

RAMOVA
■ ■ THEATRE F®

35th ir So. Halsted Street

“Bombshell”

31-ma ir South Halsted St.

Minios vaikų/ ir mažų, ir di- peš
BRIGHTON PARK — “Striel- dėlių užpildė Ramovę ir Mil-'šokėjų šokius^ kurie jiems tiek 

čių” drg. Louis Niežinskų, dų teatrus, Bridgeporte, kur patiko, kad reikėjo kelių “bis 
brightoųparkietį, patiko nelai- parės įvyko. Kiek šukavimų,1 numerių”. Programų vedė p, 

BRIGHTON PARK — Šian- mė. Kelias dienas atgal išsi- džiaugsmo, klykimo, kuomet Nora Gugi£
dien Šv. Kazimiero kapinėse laužė kojų. Turėjo atsigulti ekrane pradėjo mirgėti pa-j Susiraukė vąikai,kuomet vis-; 
bus laidojama? Jonas Mironas ligoninėn. Dabar guli namuo- veikslai, nugabenu f
53 m., 2500 West 45th street, se, 4320 South Mozart street, kus 1
kuris staigiai krito negyvas sa- po Dr. Bėrtašiauš priežiūra. kuriame raudonveidžiai, cow- namo, kiekvienas gavo po mai-i 
vo maisto krautuvėje — kur jį Pasak daktarų, turesiųs lo-bojai, Mickey Mouse, ir kitos šiukų saldainių, kuriuos jiems,1 
rado 9-ių metų dukrelė Onutė, voje išgulėti mažiausiai tris ekrano “garsenybes” gyvena ir kartu su parę, ir filmais, ir šo- 
Mirties priežastis buvusi šir- mėnesius. juda. Kiek džiaugsmo, kuomet kiais — padovanojo “l^AU.TIE-

Laidotuvėmis ru-i Taigi, kaip atrodo, musų “cowbojus” išplėšia iš nenau- NOS”, kad jų Kalėdos butų 
juodausio piktadario linksmenes.

I Susiraukė vąikat kuomet vis-; 
tuos-vai-j kas pasibaigė, bet tai buvo tikį 

laikinai į kitų pasaulį, laikinai, nes kuomet jie dūlino 
kuriame raudonveidžiai, cow- namo, kiekvienas gavo po mai-j

dies liga.
pinais JEudeikis ir Sūnūs. * |“strielčiams” nesiseka. Linkę- dėlio

“Power and the 
Glory”

su SPENCER TRACY ir 
COLLEEN MOORE 
GRUODŽIO 26 d.

Wild Boys of the 
Road”

su 
FRANKIE DARRO ir 
DOROTHY COONAN 
GRUODŽIO 27 ir 28

■ ' , ' Wl ■■**■«- -R-

“The Thimdering 
Herd”

RANDOLPH SCOTT ir 
JUDITH ALLEN

su
JEAN HARL0W 

LEE TRACY
GRUODŽIO 26

Moterys gaus Royal Ppppy 
Chinaware dovanų šiandien 

po 6:80 vai, vakare.

“Walis of God”

ir

<4 SU

SALLEY EILERS, NORMAN 
FOSTER ir RALPH MORGAN

GRUODŽIO 27—28

“Too Much Harmony”
SU

BING CROSBY ir JACK OAKIE
GRUODŽIO 29 ir 30

........... ..... I ii ui 111/11'11,,’
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Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.
TEL. REPUBLIC 8402

MORTGAGE BANKERS

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

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

'IHKIEW1CZ'&

REAL ESTATE 
ftiznii pamatuotai reiaingum*

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
1UNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

• AJVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiraiykitt į muiq apnik* 

TEL* LAFAYETTE 1083

•<i()8 West 47th St

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAJ 
Musų biuras*suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokesti*. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. [žymus 
namai orįginalio ir vienintelio namų 
<avininku Į biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiumimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

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

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Uberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 7017 So. 
Western Avė. Republic 5730, Chica- 
<ro. UI.

■ii»i —>

Furniture & Fifctpres
Rakandai-Itaisai______

BARAMS Fikčeriai, Lunch Kaun- 
teriai vartoti tiktai vieną mėnesį, 
nebrangiai. Advance Fixture Co. 
2127 Ogden Avė. Tel. Seeley 4692.

Help Wanted—Fcmale 
O’irhininkiu įteikia

MOTERŲ prie sortavimo popieros 
taipgi moterų prie sortavimo skudu- 

j ru. Continental Paper Grading Co. 
1451 So. Peoria SL

Business Chances
Pardavimui Bizniai ^^**^^^^***^^^*^-*» •

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

7018 So. Western Avė.

, Real Estate For Sale
■

NAMŲ SAVININKAMS
Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarimą kain Šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protectivc Ass., 115 S. Dearbom St. 
Room 421, Chicago, Illj

■ . !S<.




