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No. 303

Užėjo didelių šal
čių bangą

CHICAGO.—Chicago užklupo 
šalčių banga. Kūčios buvo 
šaltos, bet Kalėdos buvo biskį 
šiltesnės ir buvo manoma, kad 
šaltis praeis. TečiaUs vakar 
pradėjo taip stipriai šalti, kad 
oro biuro spėjimu, pereitą nak
tį turėjo būti 8-10 laipsnių že
miau zero.

Tuo pačiu, laiku ir gerokai 
snigo, taip kad prisnigta 6 co
liai.

Bet negeriau ir kituose mies
tuose. štai ir New Yorkas ne
gali išsikasti iš 10 colių snie
go, kuris labai si.‘trukdė visą 
judėjimą mieste.

Šalčio bangos yra apimta vi
sa šalis, išėmus pietines vals
tijas. šaltis tęsis kelias dienas.

Vakar šalčiausia vieta buvo

Eveleth, Minn., kur šaltis sie
kė 38 laipsnius žemiau zero; 
Mellen, Wis. šaltis siekė 33 lai
psnius žemiau zero, kitur kiek 
mažiau.

Jau vakar vakare Chicagos 
priemiesčiuose šaltis siekė 
miau* zero. Net ir dienos 
ku šiandie Chicagoj busią 
augščiau 10 laipsnių.

Delei šalčių susitrukdė trau
kinių vaigščiojimas. Kitur nu- 
slinkimai sniego kalnuose užda
rė kelius gal keliems mene 
siams.

Pačiame mieste judėjimas 
yra sutrukdytas ir taksikabai 
sakosi neturėję tokio biznio jau 
per 10 metų, kokį jie padarė 
vakar.

že- 
lai- 
ne-

8 žmonės prigėrė 4 žvejai prigėrė prie
audroj Michigan 

ežere
Michigan City

/

s sužeistųjų, kurie liko sumušti gruodžio 1 
protesto

d Chicagoj e ukrainiečių 
demonstraciją.

komunistams puolus

Lietuvos Naujienos
Trumpos Lietuvos 

Žinios
50% Kauno vaikų 

lanko landynes

Politikierius Moe Ro- 
senberg bando išsi

sukti nuo teismo

Jau 23 žmonės žuvo 
potvyniuose

CHICAGO—Vakar Mishigan 
ežere, ypač jo pietinėj dalyje 
siute smarki audra su’ sniegu, 
kurioj paskendo dvi žvejų val
tys ir prigėrė aštuoni žmonės.

Viena valtis, Bremen, apvil
to ties South Haven, Mich., ku
rioj žuvo ketup žvejai. Nelai 
mę matė pakrančių sargyba, 
bet kol j P per didelės bangas 
ir smarkų sniegą dasikasė iki 
apvirtusios valties, tai nebera
do nei valties, ne paskendusių 
žmonių.

Kita valtis paskendo Michi
gan City prieplaukoj, kur irgi 
žu’vo 4 žmones.

Dar pasigendama žvejų val
ties Tuscarora iš South Haven 
ir prisibijoma dėl jos likimo, 
kadangi ežeras buvo tiek aud
ringas, kad jis buvo pavojingas 
kiekvienam laivui, kuris buvo 
užkluptas ežere.

MICHIGAN CITY, Ind., 
26.—Keturi žvejai prigėrė, 
jų valtį Marthą pastvėrė dide
le banga ir sudaužė ją Michi
gan City prieplaukoj. Lavo
nai tebėra neatgauti ir tik 
dviejų žvejų vardai žinomi, tai 
VValter Biddle, 32 m., ir Wm. 
Klemick, 41 m., abu iš Michi
gan City.

Nelaimė ištiko netoli Michi- 
gan City pakraščio sargybos 
stoties, bet žvejai paskendo 
pirm negu spėjo atvykti sar
gyba.

gr. 
kai

Herriot vėl reikalau 
ja, kad Francija 
mokėtų skolas

9 žuvo, 12 pasigenda 
ma Filipinuose

MANILA, P. L, gr. 26. — 
Potvynio vanduo bėgdamas šo
nais užgesusio ugniakalnio Bu- 
lusan prigirdė mažiausia devy
ni us žmones, kuomet tuo pa
čiu laiku audra ir juros išsi
liejimas pridarė didelių 
lių rytinėj salos daly.

Bėgdamas nuo kalno 
vanduo nuplovė purvą
nešė į upę menkučius gyvento
jų namus. Be žinomų žuvusių 
dar 12 žmonių pasigendama ir 
manoma, kad ir jie yra prigė
rę*

nuosto-

viršaite
ir nu-

HOUSTON, Tex., gr. 26. — 
Vagilis nusiviliojo advokatą 
Heidingsfelder j jo raštinę, 
prisvaigino jį migdančiais vais
tais ,atėmė iš jo $34,500 ir pa
liko jį be sąmonės gulintį.

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

Chicago užklupo nauja 
dėlė šalčių banga; šiandie 
šią apsiniaukę, bet tiek 
šalta; pietvakarių vėjas.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:-

di- 
bu- 
pat

Veža W'ashingtonan $200,000 
ar $300,000, kad užglostyti 
bylą dėl nesumokėjimo tak
sų

PORTLAND, Ore., gr. 26.— 
Potvyniuose ir audrose šiaur
vakarinėse valstijose žuvo jau 
23 žmones. Labiausia nuken
tėjo Washington, Oregon ir 
Idaho valstijos.

Ka franeuzu burti-L
niūk e pranašauja 
ateinantiem metam

kun. Jonaitis 
vaikų nu-

jatfn uolių 
čia jie.

rūmai žada 
keramikos kur-

metų Vasario
šaukiamas vi-

Sako, kad tai busią gerovės me
tai ir kad Ispanijoj busianti 
atsteigta monarchija

PARYŽIUS, gr. 26. — Buvęs 
premieras Herriot atnaujino 
savo kampaniją už Francijos 
mokėjimą savo skolų Jnugt. 
Valstijoms, nes dabartinė Fran
cijos pozicija pačią Franciją 
izoliavo.

Japonija džiūgauja 
susilaukė įpėdinio
TOKIO, gi*. 26. — Visa Ja

ponija džiūgauja, kad mikado 
žmona pagimdė sūnų ir 
Japonijos 
dinio.

šiandie 
kilmingai
posėdį, kuriame, manoma, bus 
pareikalauta didžiausių paski- 
rimų kariitomeeni ir karo lai
vynui.

tuo
sostas susilaukė įpė-

mikado Hirohito iš- 
atidarė parlamento

PENKI ŽMONĖS ŽUVO 
JUROJ

CHICAG.O.—Moe Rosenberg, 
24-to wardo demokratų komiti- 
manas sku’biai išvyko į Wash- 
ingtoną, kad užglostyti savo 
bylą dėl nesumokčjimo pajamų 
taksų. Jo bylos nagrinėjimas 
turi prasidėti sausio 2 d. Jis 
yra federalinio grand jury ap
kaltintas už nesumokėjimą pa
jamų taksų per du metus, kuo
met per tą laiką jis pajamų “iš 
įvairių šaltinių” turėjęs apie 
pusę miliono dol. Nors val
džia neskelbia iš ku*r jo tos 
pajamos paeina, bet spėjama, 
kad jos surinktos iš įvairaus 
grafto.

Kalbama, kad jis išsivežė su 
savim $200,000 ar $300,000., 
kad lik valdžia sutiktų numa
rinti tą bylą. Taipjau tvirti
nama, kad jis pasiūlymą val
džiai galys padidinti iki $50(Į,- 
000, kad tik valdžia nekeltų 
aikštėn iš kur jis tuos pinigus 
paėmė. Jeigu valdžia nesutik
tų taikintis, tai esą jam butų 
progos teisme teisintis, kad jis 
buk bereikalingai persekioja
mas.

Washingtonan išvyko ir pro
kuroras Green, kad gauti ins- 
rukcijų dėl tos bylos, taipgi 

surinkti visus valdžios turimus 
rodymus.

Motina sušalo, sunai 
areštuoti

Del armėnų arcivys 
kupo nužudymo su 

ėmė 5 žmones
NEW YORK, gr. 26. —.Pa

sak policijos, Armėnijos pat
riotai, kurie trokšta atsteigimo 
nepriklausomos Armėnijos yra 
susibūrę į Tashnag organizaci
ją, kurios nariai traukę burtus, 
kuriam jų teks nužudyti arei- 
vyskupą Tourain, kuris, aitriai 
kovojo prieš Armėnijos patrio
tus ir laikėsi nusistatymo, kad 
bažnyčia turi pripažinti tą val
džią, kurios teritorijoj bažny
čios vyresnybe yra, šiuo atveju 
—sovietų Rusiją, kuri Armėni
ją pasigrobė.

Sąryšy su arcivyskupo nužu
dymu šv. Kryžiaus bažnyčioje 
tapo areštuoti jau penki žmo
nes, kuriuos nužiūrima dalyva
vus nuturime arcivyskupo. Vi
si jie užsigina kaltinimo, bet 
prisipažysta priklausę Tashnag 
organizacijai.

Bažnyčia, kurioj įvyko žudy- 
ne, ilgą laiką pasiliks uždaryta.

PARYŽIUS, gr. 26. —Gar
sioji franeuzų burtininkė ir 
pranaše Blanche de Paunac, 
kuri kiekvienais metais prana
šauja kas bus ateinančiais me
tais, dabar irgi paskelbė savo 
pranašavimus 1934 metams.

Ji sako, kad ateinančių metų 
rugsėjo mėn. prasidės didžiau
sios gerovės laikai Jungt. Valš-j 
tijose, kuris persimes ant viso 
pasaulio.

Hitlerio viešpatavimas ne
busiąs sutrukdytas ateinan
čiais metais, bet jis susmuks 
1935 m.

NebiVs jokių didesnių revoliu
cijų.

Mirsią garsus generolas ir 
du franeuzų politikai.

Ispanijoj bus atsteigta mo
narchija.

Franci joj įvyks didelė ir pa
slaptinga oro katastrofa—gru
pe lėktuvų išskris paskirton 
vieton ir prapuls.

Bus ir didelė vokiečių juros 
katastrofa.

Didesnio karo ateinančiais 
metais nebusią.

d. švedai sumo- 
degti.’kų mono- 
ratą 46,483.32 
Tuo budu jau

Nanking iš oro bom
barduoja Fukien

teis-
Ma- 
nuo 

Wil-

SHANGHAI, gr. 26. —Nan
king valdžia pradėjo pulti su
kilusią Fukien provinciją ir 
ėmė ją bombarduoti iš oro. 
Sepytni lėktuvai pabaigoj sa
vaites numetė 135 bombas, ku
rios užmu’šė, kiek žinoma, 30 
chiniečių.

ST. JOHN’S, N. F.', gr. 26.— 
Gauta žinių, kad valtis Monica 
Kartery apvirto audringoj jud
roj ir penki žmonės įgulos pri
gėrė.

SPRINGFIELD, III., gr. 26.— 
—Bobby Thompson, 12 m. Ford 
pavieto vaikas, laimėjo Illinois 
spelinimo kontestą. IŠ 245 žo
džių jis kalaidingai suspelino tik 
8 žodžius, kuomet kit^s arti
miausias jam vaikas klaidingai 
suspelino 9 žodžius. ,

PARYŽIUS, gr. 26. —Skai
čius žuvusių Paryžiaus trauki
nių katastrofoj pasiekė jau 199, 
dar keliems žmonėms pasimi
rus nuo žaizdų

WAUKEGAN, III., gr. 26 
Lake pavieto koronerio 
mas nusprendė, kad Mrs. 
ria Nottke, 72 m., mirė 
peršalimo. Jos du4 sunai,
liam, 46 m. ir Frank, 44 m., 
tapo areštuoti, kadangi jie pa
rėję namo girti,, susimušę tarp 
savęs ir motiną išviję lauk, 
nors oras kūčių naktį buvo la
bai šaltas. Ji tiek peršalo, kad 
nugabenta ‘ ligoninėn neužilgo 
pasimirė.

PEKIN, III., gr. 26. —1,000 
merginų gausią darbo American 
Distillery Co., kai jos degtinės 
darymo dirbtuvė bus priruošta 
darbui už kokių 15 dienų.

...i,,......

RYMAS, gi’. 26. — Italų Jac
kūnas Furio Nicolet sakosi lėk* 
tuvu buvo pakilęs 10,068 met
rus (32,826 pėdas), Ta: yra

Dvi seserys mirė 
badu

ROCHESTER, N. Y., gr. 26. 
—Kuomet visi jų kaimynai ren
gėsi linksmoms Kalėdoms, dvi 
nevedusios severys pasimirė ba
du savo skurdžiame name, Abi 
buvo virš 80 m. .amžiams ♦

BATTLE CREEK, Mich., gr. 
26.*—Vieton kalėdinio džiaugs
mo, Ivan Britvec, 47 m., susi
laukė gilaus liudčsio, kai sude
gė jo akla žmona ir -kūdikis. 
Grindys, einant kalėdinėmis 
tradicijomis, buvo apklotos šie-

'l

Išvilijo vaiką iš na
mų ir jį nužudė I ' _____

COLUMBIA, S. C., gr. 26.— 
Robert H. Wiles, 49 m. auto
mobilių mechanikas, prisipažino, 
kad jis išviliojo iš namų Her- 
bert H. Harris, Jr., 15 m., kai 
vaikas ruošėsi švęsti Kalėdas 
su tėvais. Jie išvyko neva pa
sivažinėti. Bet Wiles nusivežė 
vaiką jv tuščią namą pelkėse ii 
ten jį užmiVšė.

Wiles savo prisipažinime į- 
painiojo ir Rushton, kuris pir
miau dirbo vienoj niėsinėj, ku-’ 
rios vice-prezidentii buvo vaiko 
tėvas. Rushton irgi areštuo
tas.

—Prieš šventes įvežamos iš 
Vokietijos į Lietuvą lėlės ir ki
ti žaislai daugumoje vaizduoja 
uniformutotus hitlerininkus, 
smogikus ar kitus nacionalistų 
simbolius. Tokių žaislų įveži
mas į Lietuvą uždraustas.

—šį ketvirtadienį Klaipėdos 
miesto seimelis svarstys būti
nos aukos įstatymą 1934 m. 
biudžetui subalansuoti.

—Klaipėdos . banko direkto
rius Sach paskirtas Italijos 
garbės konsulu Klaipėdoje.

—Pradedant nuo Jurbarko ir 
žemiau Nemunas jau užšalo.

—šią žiemą “Maistas” pirks 
nemažą kiekį lašinių ’ kiaulių.

—žemės ūkio 
Kaune įsteigti 
sus puodžiams.

—Ateinančių 
mėnesį Kaune
sos Lietuvos namų savininkų 
kongresas.

—Gruodžio 1 
kejo paskutinę 
polio paskolos 
aukso dolerių,
gauta visa monopolio sutarty 
numatyta paskolos suma —4,- 
500,000 aukso dolerių.

—Lietuvos Ugniagesių orga
nizacijų sąjunga ruošiasi Kau
ne įsteigti ugniagesybos mu
ziejų. '"’T
—•Pirmomis gruodžio dienomis 
600 ūkių Vilniaus krašte bus 
parduoti už 
nių.

—Užsienio 
daus reikalų 
viduojamas. 
išdavinėjami 
ninku įstaigose.

—Klaipėdos prekybos ir pra
monės rūmai rūpinasi papigin
ti prekių transportą per Klai
pėdos uostą.

—Švietimo ministerija rūpi
nasi visus Lietuvos amatnin- 
kus sutelkti į vieną “Lietuvos 
amatninkų sąjungą”, šios są
jungos statutas jau ruošiamas.

—Kauno miesto savivaldybė 
numato ateinančiais metais tu
rėti 9,761,180 litų pajamų ir 
tiek pat išlaidų.

—Teko patirti, kad Leokadi
ja Luncienė parašiusi labai įdo
mų romaną rusų kalba apie 
transatlantinius lakūnus a. a. I 1
Darių it* Girėną.

skolas iš varžyti-

pasų skyrius Vi- 
ministerijoje lik- 

Užsienio pasai bus 
apskričių virši-

KAUNAS.— šiomis dienomis 
rotušės salėje 
skaitė paskaitą apie 
sikaltimus.

Kalnaberžė pilna 
nusikaltėlių. Atvykę
gyvenimo moraliai ir fiziškai 
palaužti, tačiau, pagaliau, pa
jutę šiltesnę, dorovingesnę ap
linką, ima atsipeikėti, analizuo
ti praeitį. Prabyla siela. Jau
nuolis ima gabalą popierio ir 
rašo, nupasakoja savo praeitį. 
Visa išpažintis—išpažintis be 
jokio nuslėpimo, vadinant daik
tus tikrais vardais . Ir Kalna
beržė fotografuoja Kaimą, sku 
bantį pavyti, o gal ir pralenk 
ti Paryžių.

Prelegentas daug ką iš ci
tuojamo praleidžia, bet ir taip 
šiurpu. Landynės, pritonai, gir
tavimas, kortavimas, paleistu
vavimas, pagaliau narkotikai— 
opiumas... Pritrūksta pinigų, 
reikia vogti. Vagiama viskas, 
net kriminalinės policijos “ge
rieji” karveliai. Tai vis darbai 
jaunuolių 10—17 metų. Tėvai 
nei nežino, kad jų “gereji” vai
kai, grįždami iš mokyklos užsu<- 
ka porai valandų į landynes. 
50% Kauno vaikų— tvirtina 
prelegentas, lanko tos ar kitos 
rųšies urvus ir smaguriaujasi, 
kaip ne kiekvienas suaugęs 
dar išgalvos. Daug 1 agentų 
pelningai verčiasi šiuo amatu, 
tvirkindami jaunimą.

Vienas Šančių senis perleidžia 
per savo “akademiją” dešimts 
jaunuolių. O Venerai rugiapiu- 
tė. Ne vienas agentas “reko
menduoja” 10—16 metų mer
gaites vyrams,' kartais vož- 
niems. Tą liudija Krakių mer
gaičių kolonija.

Pabaigoje patosinga prelegen
to kalba visai šiurpino klau
sytojus. Pagaliau darytos iš
vados, ieškota išeities. Skaity
tas susitvarkiusio jaunuolio 
laiškas, virtusio tainkamu dar
bininku’.

Po paskaitos sekė diskusijos, 
skaityta ant greitųjų organi
zuojamos jaunimui globoti bi
čiulių d j os įstatų propektas ir 
taip t.

Streikuoja darbi 
ninkės

Rushton irgi areštuo-

NEW YORK, gr. 26.—Pre- 
zidentas Rooseveltas kovo mėn. 
išleisiąs antrą knygą: “On our 
way: first year”. Užimdamas 
prezidento vietą jis parašė kny
gą: “Looking Forvvard”, ku
rioj jis išdėstė savo nusistaty
mą.

MONTREAL, gr. 25. - As- 
bestos užsidegi ir labai skau
džiai apdegė. Bet tai ne pa
prastas asbestbs, o Tom Asbes-

nu, kuris ir .užsidegė’ nuo kros- tos, Acme Dry Clėaning Co. 
nies. darbininkas.

jz.';
’ry.

Pasimirė pirmas Ka- 
talonijos prezidentas

BARCELONA, Ispanijoj, gr. 
26.—Vakar pasimirė pulk. Fran- 
cisco Macia, kuris per daugelį 
metų kovojo už Katalonijos au* 
tonomiją. Jo svajonė išsipildė 
demokratinė Ispanija suteikė 
Katalonijai autonomiją ir pulk. 
Macia patapo pirmuoju Kata
lonijos prezidentu. Jis buvo 
74 m. amžiaus.

1 i m   nKALĖDŲ DOVANA!

KAUNAS.—-Gruodžio 4 die- 
ną sustreikavo trikotažo dirb
tuvės “Beko” darbininkės.

Konfliktas kilo dėlto, 
darbininkėms privalomas 
valandų darbas savaitėje, 
dirbama 56 valandos.

Darbininkių uždarbis svyruo 
ja tarp 1 lt. 50 et. iki 3 lit. die
nai.

Manoma, kad konfliktas bi.’s 
likviduotas taikiomis priemo
nėmis.

kad 
48 
gi

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

Suteikite jiems šaunią dovaną, užrašydami “NAU 
JIENĄS”,

Jeigu dabar užrašysite “NAUJIENAS” metams, tai 
jos bus siuntinėjamos per penkioliką "1^ C Si XI •NAUJIENOS

1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

■i.
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Brooklyn, N. Y.
S. Michelsono pasakyta prakal

ba uždegė “Laisvės” pasto
gėj sodintiems komunistams 
kraują.

P. Buknys “Laisvėj” gruo
džio 20 d. melagingai aprašo S. 
Michelsono prakalbas, kurias 
jam LSS. 19 kuopa surengė. 
Kaip sufašistėję tautininkai, 
taip ir lietuviški Maskvos da
vatkos atkartotinai rėkia, kad 
LSS. nėra ir lietuviai socialis
tai pasekėjų neturi. Bet kaip 
tik lietuviai socialistai ką pa
rengia ir žmonės eina 1 jų pa
rengimus ir jais pasitenkina, 
tai Maskvos davatkos pradeda 
nesavu balsu rėkti, tarsi juos 
kas už liežuvių kartų.

Reikia stebėtis, kad P. Buk
nys save tituluoja darbininkų 
užtarėju ir “Laisvėj” parašė 
kuone tris špaltas apmeluoda
mas savo politiškus oponentus.

Jeigu kas sako, kad “Laisvės” 
pastogėj sėdi žmonės, kurie 
darbininkus mulkina, o ne švie
čia, tai tam reikia įtikėti. Aš 
pats tose prakalbose nuo pat 
pradžios iki pabaigos buvau ir 
čia faktais parodysiu, kad ('P. 
Bnknys “Laisvoj” meluoja. P. 
Buknys rašo, kad publikos apie 
porą šimtų buvo, bet faktas 
yra, kad pilna svetainė buvo, 
ba aš pats prašiau Lietuvių Pi
liečių Kliubo manadžeriaus Ma
siulio, kad jis daugiau krėslų 
duotų ir pastatytų ten, kur da 
vietos yra. AŠ pats krėslus ne
šiau ir tiek sudėjome, kad jau 
daugiau nebuvo kur dėti. Tai 
ar tik apie du šimtai toj sve
tainėj telpa?

Nežinau, ar P. Buknys kada 
šidlavoj buvo ar ne, bet jis tu
rėtų žinoti, kad žmonės į šid- 
lavą eidavo su dideliu ūpo pa
kilimu, tikėdami sau kokią nau
dą iš to turėti. Socialistai j šid- 
lavos atlaidus netiki ir prieš 
tokius prietarus kovojo ir šian

die kovoja. Brooklyno žmones, 
eidami j tas socialistų prakal
bas, tur būt, ko pamokinančio 
tikėjosi išgirsti, užtai tiek daug 
atėjo, kad net ir kalbėtojas apie 
tai prisiminė.

Komunistai, kaip ir tie Šidla- 
vos kunigai, viską prižada, bet 
publikos tiek daug pas juos nei
na, kaip kad pas socialistus. 
Apie kapitalistinį krizį kalbė
tojas 4abai aiškiai nurodė, at
kartotinai pareikšdamas, kad 
darbininkai neturi NRA pasi
tenkinti, ba tas nereiškia, kad 
prie socializmo einama.

Kalbėtojas pareiškė, kad ka
pitalistai griebiasi visokių prie
monių, kad tik ant ilgiau kapi
talizmą palaikytų, o kad socia
lizmas ateina, tai negali būt 
dviejų nuomonių. Pats P. Buk
nys pakartoja Michelsono žo
džius, pažymėdamas tą faktą, 
kad Michelsonas pasakė. Sutin
ka ir jisai, kad NRA krizio ne
prašalins, bedarbių nesušelps. 
P. Buknys nuo savęs prideda: 
girdi, bet porina žmogus, kad 
tai artina socializmui. Tai yra 
falsifikavimas kito žmogaus 
minties. Michelsonas to sakinio 
taip neužbaigė. P. Buknys pri-

meta, po ttjldos Stasio kal
bos rengėjai metėsi kolektuoti 
pinigus. Mat, ikomuniatai yra 
specialistai aukų linkimą, ttai, 
;ur būt, P. Buknys turėjo gal
voje: ot, kad į musų Rarengi-t 
mą tiek žmonių ateitų, tai au
kų galėtume prisirinkti, ir už 
tas aukas didelį “senvičių” nu-, 
sipirktume.

Rengėjai jokios įžangos ne
ėmė, tai kas tokio, jeigu jie au
kų parinko dėl padengimo iš-, 
aidų. Mat, komunistam tai kaip 
peilis po kaklu,’,kad socialistai 
visur turi didesnį pasisekimą, 
nežiūrint, kad komunistai vi
saip juos biauroja. Tose pačio
se prakalbose kaip kalbėtojo 
garsinamą knygą, taip ir pirmi
ninko siūlomą knygelę “Lietu
vos laukuose” žmonės noriai 
pirko. Kalbėtojas pardavė visas 
knygas, kiek tik atsivežė ir da 
pritruko. Galima pirmininko žo
džiams tikėti, kad jo garsina
mą knygelę ir kalėjimuose skai
to, tik ne visuose.

P. Buknys ir pats turėtų pri
pažinti, ba jisai kaipo 
aukštesnis komisaras žino, kad 
“darbininkų tėvynėj” Rusijoj,

Chicagietis James A. LaRue, 
22 m., kuris deda visas pastan
gas, kad nebūtų grąžintas į 
Floridos “chain gang”, iš kur 
jis yra pabėgęs. Gubernatorius 
Horner nutarė jį išduoti, teis
mas irgi atsisakė jį gelbėti, ka
dangi jis jau ne pirmą kartą 
yra nusikaltęs. Belieka tik 
kreiptis j augščausį valstijos 
teismą. Jis pripažino, kad 
“chain gang” kaliniai yra nuož-

Jentos ir visaip pašiepiami? sonas tų prakalbų nerengė ir 
Tai yra teisybė, ba aš pats tai sau temą nepasiskyrė, — tas 
mačiau viename krutamųjų prakalbas L. S. S. 19 kuopa 
paveikslų, kuris buvo iš Rusi- rengė ir Michelsonui temą pa
jos atvežtas ir čia rodomas, skyrė — ir jis tokia tema kal-
Kada Michelsonas pasakė, kad 
ne tik ant juodos lentos var
dus rašo, bet da ir vėžio me
dalį prikabina, parodant, kad 
pirmyn neina, bet atgal, tai ir 
pasakė kad tiems komunis
tams, kurie tokius žioplus 
klausimus stato, reikėtų asilo 
medalis duoti. Tas komunis
tams buvo, kaip pėrkuno 
trenksmas.

P. Bukniui pirmininko elgę
sis labai nepatiko. Mat, pir
mininkas komunistų chuliga
nams nelaido, kad prakalbas 
suardytų, be! paprašė, kad už
silaikytų kaip visi civilizuoti 
žmonės. Na, ir komunistai 
susigėdino ir aprimo. Tai ne
buvo jokis “cirkas”, kaip kad 
P. Buknys per “Laisvę” visuo
menei perstato. Tas P. Buk- 
nio kitų niekinimas jam gar
bes nedaro.

Reikia pažymėti, kad toks 
falsifikatorius, kaip P. Buk
nys, turėtų žinoti, kad M.ichel-

bėjo. Jeigu P. Bukniui Mi
chelsono prakalba nepatiko, 
tai jo dalykas. Bet jis negali 
kitiems ^diktuoti, kokia kas 
kalbą turi sakyti. čia, mat, 
ne Rusija, tai nors Buknys ir 
komisaras yra, bet jo “ukazų” 
19 kuopa neklauso.

Kad “Laisves” komisarams 
už kalnieriaus karšta pasidarė, 
tai tas faktas. Ir kurgi ne
bus karšta, — ot “socialfašis- 
tai” Laisvės” panosyj ėmė pra
kalbas surengė ir tiek daug 
publikos sutraukė. O jie bie- 
dni bimbukai negali prisipra
šyti tos publikos. Ne užteko, 
kad P. Buknys tiek prirašė iš
niekindamas kalbėtoją ir ren
gėjus, bet ir Mizara tani pa
čiam “Laisvės” numeryje di
delę špaltą parašė, nurodyda
ma?, ką Marksas su Engelsų 
mokino. Mizara ir Buknys 
Markso mokslo ^autoritetai”! 
Ar bereikia daugiau juokų.

— S, Cibulskis.
«ur yra prigrūsti pilni kalėj i- kankinami.
mai socialistų, ten jiems neduo

CHAPTER FIFTY-TWO

Dorothy and Jerry were dancing 
. ncar the end of the room būt she 

had a clear pieture of the entire 
party. Jerry was a eute dancer būt 
after three years Dorothy knew all 
of his trieks. She wondered if that 
was the way married people f eit 
about dancing and playing bridge 
and telling stories; if they had 
gone over the ground so often that 
in each of their minda was a men- 
tal road map with the eurves and 
detours well-mapped. Jerry was all 
right, a good kid and diverting; būt 
he was an old story now and not 

, exciting. She supposed that when 
lovers r e a c h e d thių stage thjey 
either drifted apart or passed in- 
ovitably to a relationahip with 
more cylinders. Jerry was giving 
evidence of higher-powered stuff 
būt Dorothy wasn’t inclined to fol- 
1jw—with Jerry. He sparked būt 
there was no explosion. Then some- 
thing leaped within her.

“Well,” she said, “there’s Tom.”
Jerry tumed calmly. “Good old 

Jcff,” he said casually; then, with 
more vigor, “I wish he would go 
to Madagascar or some place and 
get himself six wives.”

Dorothy smiled. Tom was dan
cing toward them, steering a direct 
course. “Who is the giri?” Dorothy 
asked.

“Cousin of Connie’s from Pitts
burgh. She’s dopey about him—or 
she was before she met him.”

"V/hy didn’t you tell me he was 
coming, Jerry?”

. “I’m not the monkey’s press 
age.it—helio, Jeff—how’s the Great 
Lover?”

Te m ignored the thruat. “Helio, 
Jeriy—helio, Dot. How about a 
dance?”

Dorothy liked his direct ap- 
proach; liked the way he looked at 
her; the way he held her when they 
danced—and the suspicious inquiry 
of the young lady from Pittsburgh.

“\Vell—how’s the Great Lover?” 
Dorothy asked.

His smile was a bit cynical. “Dk 
you see my pieture? Then why 
ask ? Gable got frightened and hac 
me barred. That’s why I’m not go- 
ing back.”

“Oh! I didn’t know that, Tom. 
Why aren’t you?” 1

He said frankly: “You know 
was a bust, Dot. They just capital- 
ized on my name for one pieture. 
It’s okay.”

“Būt you vveren’t bad at all, Tom 
—r e a 11 y . And you could have 
learned.”

He shook his' head. “Maybe 
could have hung on, I don’t know— 
būt I never reaily got the feel of 
it; then they tried to get me to do 
a lot of goofy stuff and l popped 
off to some little man who turned 
out to be somebody else’s brother- 
in-law—-so no option. I knew it be
fore*! left.”

“Būt didn’t you likę Hollywood? 
I should think it would be terribly 
interesting.”

“Oh, it’s a hot town and the wo- 
men are all right. I did all right.”

“Then I’d think you’d want to 
stay.”

“Well,” he said, “this may sound 
funny būt I got kind of homesick. 
I don’t know, Dot, you travel 
around and meet a lot of people 
and they pat you on the back būt 
after awhile it all gets tame and 

. you want something real again.”
“And you have to come home to 

get it.”
He looked d’reetly Into her eyes 

and said candidly: “And you have 
to come home to find it.”

“Your mother mušt have been 
happy today. Tom.”

“Yes—būt l didn’t have just her 
in xnind.”

“Oh, of course—your father and 
Pete.”

“Sure—and Uncle L o u i e and 
Cousin Emmy and the dog.”

“Your mother is a very fine per- 
son, Tom.”

“She always speaks well of you, 
too. How’s your folks?” '

“Oh, they’re fine—they always 
speak well of you.”

“Oh, yes — particularly Grand- 
ma.”

They laughed. Dorothy inquired: 
“And how is Elaine?”

“Just dandy—and good old Fred- 
dy. I hope Jerry’s been well?”

“Very well, thank you. Tom— 
when you get back to her will you 
&įp)ain, to your Misa Pittsburgh 
that I’m just an old friend?”

His voice was warm and good- 
natured. “Sure, I’ll explain; and 
you tell Jerry to take it easy, too; 
that Randolph, the Great Lover, is 
just as hot off the screen as on.”

The music s t o p p e d and they 
swung along silently for a moment; 
she tumed from the bąli room to 
the corridor and he followed.

“Tom—will you tell me some
thing?”

“Shoot.”
“Why were you so friendly that 

night of the Yale game?”
Neither looked at the other as 

they strolled away from the chat- 
ter and the crowd.

“Because that was the day I dis- 
covered I’d been playing Johnny 
Sap—and,” he hesitated momen- 
tarily and then plunged on, “I just 
wanted you to know you had been 
right about me.”

“The setup was all against you, 
Tom, from the beginning.”

They reached the end of the cor
ridor and stood, w a t c h i n g the 
Street four flights below. “Not al- 
together, Dot. I knew what I was 
doing, all right. I wasn’t kidding 
myself about what l was there for 
and l knew what fellows likę Jer
ry t h o u g h t—all of the athletes 
know what they’re brought in for. 
Būt I was going to erash—it’s been 
done.”

“And what happened?”
“Oh, I was never quite happy 

about it; I did cheap things—anc 
every time l saw you, you threw a 
harpoon of some kind into me, so 
that every time I thought of you it 
got to be the šame; and I was kine 
of lousy to the folks at home. It hac 
been boiling up in me—and tha 
day somebody said something anc 
I exploded.”

“You were glorious. Tom—I was 
so proud of you that day."

“WeD,” he said, as if throwing 
away baĮlast, “that’s that----- ’’ he
turned and smiled frankly. “Now 
hadn’t we b e 11 e r get back to 
Jony.”

“Tom,” she said slowly, “now 
what—where do ycu go from 
here?”

He laughed a eurious laugh— 
cynical būt t i n g e d with good- 
nature: “Well, I’ve been scouting 
around for the lašt month among 
the victoyioųs alumni—you know, 
the dear old boys who pat you on 
the back when you beat Prince- 
ton?”

“And     r-”
“Well, it seems I’m not so popu- 

lar as I was; and times are bad and 
jobs are scarce; and so the Great 
Randolph, All-American and Great 
Lover, is in the ąrmy of the unetn- 
ployed.”

“Nothing in sight, T<ąn?”\
“Next Fall I ean play pro foot- 

ball, probably—and fthere may be a 
job on the coaching staff—-būt not 
for Tom.”

“Why?”
“It’s all part of the racket, Dot 

^-roses in the spotlight and byieks 
out of it. Tm wj£h*d yp—thię time

when I make a movė I’m going to 
tave both feet on the ground and 
belong.”

His voice was strong and his 
fists clinched. Something in Doro- 
;hy responded to his enthusiasmt 
“Good boy, Tom.”

He continued: “The grandstand i 
will be empty and there’ll be no 
bands, no microphones, no alumni, 
no student body to cheer the dying 
gladiator—and there’ll be no dying 
jladiator, either. How’s that for a 
speech, Dot—am I good or not?”

“Okay, Tom old boy—būt you’re 
wrong on one point—the grand
stand won’t be empty, There’ll be 
your mother and father and Pota 
and his SUve and Cbuslh Jhįttnjr 
and Uncle Louie—and at lęast two > *" 
Whitneys.“ ' ‘

♦‘And the ręst,” said Tom Ran- 
dolph, “can go take a flying leap 
for themselves!” 1

“Shake!” Dorothy’s eyes were 
shining, her body tingling. There 
was plenty of spark in this red- 
head and she was near the explo- 
sion point. Būt Jerry and the Pitt$- 
burgher came down the cęrridor.

Jerry, seeing them, mused: “I 
wonder how it is in Madagascar?” 

“Madagascar?” the young lady 
asked.

“It’s okay,” he answered, “we’ll 
let it pass.”

♦ • ♦

Mom often looked back at that 
happy Christmas and wondered 
how things could change around so 
in just a few months, how every- 
body could change clear around in 
so little time; of course it had been 
little by little, changing a little bit 
more each time Tommy went away 
to look for a job and then came 
back; būt Mom could hardly believe 
people could be so funny, from the 
millionaires on down to the people 
in town—even Charlie Whitney 
seemed a little bit funny. ;

It all began with the movies; 
when the news came out he wasn’t 
going back they all claimed they 
said , from the beginning, he would 
never make any actor; būt Tommy 
told Mom they were all kind of 
erazy in Hollywood and that was 
why he didn’t go back; and Mom 
could see what he meant from the 
way the coach had- acted in the 
movies, bawling him out when any- 
body could see Tommy Jcnew more 
than he did—of course that was 
just in the play būt it went to show 
the way they acted. Pop said he 
had had the right dope qn them 
from the beginning, that they were 
no good and just a lot of drunks 
and he told everybody he didn’t 
waht Tom mixed up with them; 
Louie said yes, how about when 
you give me an argum^nt .about 
that hunky and Pop said, what 
hunky ? And Uncle Louie said, you 
know what hunky; and Pop said 
Uncle Louie was talking through 
his hat and he better be careful or 
he wouldn’t have ąny hat because 
it looked likę it had been rung ■ 
through a wringer, anyhow; which 
wasn’t very kind for Pop to say, 
Mom thought, because Uncle Louie 
ęouldn’t help it if his old dicer was 
getting all oi’aeked in places. The 
whole thing hurt Uncle Louie's 
feelingą because he had always 
been neat as a pin and a goodd re s- 
ser and Mom even remembered the 
night he wore a stovo-pipė hat on 
the platform when‘ Bryan had ębm® 
to town to speak. Upele Louie had 
been busy all oVer the place, rni- 
portant as anything and Mom re- 
membered how proud she had been 
of him Just «8 if lt yrąs yęsta^^y.

(To Be Contip.ued)

da skaityti jokių knygelių.
Nei menševikai, nei jų pirmi

ninkas jokio strioko neturėjo 
dėl to, kad Lyros choro vedėja 
atsisakė dainuoti, tai yra cho
rą vesti. Pirmininkas publikai 
paaiškino tą faktą, kad rengė
jai kvietė chorą dainuoti ir cho
ras prižadėjo ir tik dieną prieš 
prakalbas choro vedėja Elena 
RitikeviČiutė atsisakė chorą 
vesti vien tik dėl to, kad ne
gaus užmokėti.

Jeigu Retikevičiutė, pasiža
dėdama vesti chorą,, butų pasa
kiusi rengėjams kokiomis sąly
gomis ji apsiima, tai ir rengė
jai butų žinoję, kaip padaryti. 
Rengėjai taip elgęsi, kad cho
ras .buvo pasižadėjęs dalyvauti. 
Tai taip buvo, o ne, kaip kad P. 
Buknys aiškiną,. Aš-^P, -Bųkniuį. 
galiu pasakyti, kad kaip jis, Re
tikevičiutė ir visi komunistai 
tegu tik. dolerį gauna, tai jie jo 
nemes. [P. Buknys tiek turėtų 
būt civilizuotas ir p nesišaipyti 
iš Prano Stankūno,.,,, Stankūnas 
dėl Michelsono nedainavo; jis 
dainavo dėl visos ten buvusios 
publikos. P. Buknys pripažįsta, 
kad Stankūnas neblogo talento 
dainininkas. Tai bent čia P. 
Buknys drovėjosi meluoti. Da 
ne taip senai, kaip 1 “Laisvė” 
per savo špaltas didžiavosi, kad 
P. Stankūnas jos parengimuose 
dainuos. Tada P. Buknys negir
dėjo, kad Stankūnas tas pačias 
dainas dainavo “Laisvei”, o da
bar ir socialistams dainuoja. 
Kaip P. Bukniui, taip ir kitiems 
komunistams turėtų būt aišku, 
kad nuo jų visi rimtesni ir ta- 
lentingesni žmonės atsitraukia, 
— tur būt, ir dainininkas Stan
kūnas nenori jiems aklai tar
nauti.

Kaip pirmą dalį Michelsono 
kalbos IP. Buknys sufalsifikavo, 
taip pasielgė ir su antraja da
limi. Nieko panašaus Mięhelso- 
nas nesakė, ■ kaip kad P. Buk
nys rašo. Michelsonas atpasako
jo kokią taktiką socialistai pir
miau naudojo ir kokią dabar 
naudoja. Kalbėtojas aiškino, 
kad J. V. socialistai, dalyvau-

prieš socialistus. Pagal P. Buk- 
nj, badmetis 1921-22 metais 
Rusijoj buvo dėl sausros. Tai 
kodėl 1932 ir šiais metais Uk
rainoje po komunistų letena 
žmonės badauja? Ir kodėl visoj 
Rusijoj yra maisto trukumas?

|?. Buknio teorija — tai ko
munistai gerai padarė, atim
dami kaip iš kapitalistų, taip 
ir iš mažų ūkininkų žemes ir 
pavertę visus valdžios vergais. 
Na, o dabar ir iš tų vergų pas
kutinius grūdus atima, kad bu
tų kuo apmokėti iš kapitalis
tinių kraštų samdomiems in
žinieriams, su kuriais komu
nistai tikisi socializmą pabu- 
davoti. Visokiems komisa
rams tie inžinieriai spcializmą 
jau pabudavojo, taipgi ir pa
tys sau dideliirs inidirs Susikro
vė. P. Buknys gali nuvažiuoti 
į Greenwich, Čoim., ir pamaty
ti kokius pąlocius turi inži
nierius Cooper pasibudavojęs 
Rusijos liaudies pinigais. Tas 
pats inžinierius ir dėl draugo 
Litvinovo 'New Yorkc, viena
me puikiausių viešbučių ba
lių iškėlė. Tam baliuje Coo
per draugą Litvinovą su kapi
talistais supažindino, nurody
damas, kad tokis socializmas, 
kokį komunistai ten vykina, 
tai (Amerikos kapitalistams nė
ra pavojingas.

Tie komunistai, kurie kalbė
tojui klausimus statė, pasirodė 
pilnoje savo šviesoje. Iš tų 
klausimų buvo aiškų matyti, 
l<cad jie proto mažai turi. Vie
toje klausimą klausti, tai jie 
kalbėtoją pradėjo prie visokių 
diktatorių lyginti. Kalbėtojas 
kaip tik jiem ir tinkamai atsa
kė. Tai faktas, kurio nei pa
tys konlunistai negali užgin
čyti.

Argi, neteisybė, kad Rusijos 
dirbtuvėse darbininkai, kurie, 
ne dėl. savo kaltės neturi tiek 
gabumų, kaip kiti ir netalieka 
tiek darbo, kaip gabesni darbi
ninkai, yra rašomi ant juodos
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darni pereituose prezidento rin
kimuose, turėjo išdirbę savo 
programą ir tame programę 
yra nurodytą, kadi prie dabar
tinių sąlygų, kuomet socialistai 
mažumoj, butų tuščias daiktas 
reikalauti atimti Iš žmonių tur
tus be atlyginimo. Bet jis ne* 
sakė, kad socialis'tai tos pačios 
taktikos visada laikysis. Komu
nistai yra mokinami tokios tak
tikos, kad kitaip žmogų manan
ti, nekaip jie mano, reikia bile 
kokiu bųdu. niekini. Taip ir P. 
Būknys ' sąVo! rašinyje daro? j Pv 
Buknys kimba prie Michelsono 
asmens. Komunistę ųebutų ko* 
munfefii, jeigu jisąbtų žmoniįj 
neišniekintų, kuH^ komunistu 
kvailybes nurodo. /
v . , . . a • v , J ’’ -.1 ■■■ 1

Šeima ir biržos s: 
•dina, — ■tai jyį

įįtantu va- 
iTguinenfai

nžgydomo« Nauju Metodu
■/ ’ .■ > ' ' . ■

on»rncH<i« ar tflrfikimų. Be priverstino 
.......................................... ....... L :..j 

J!la t ims atlikti hrvo reikalus kaip papras 
>nl—žinoma, jei nesate tiek paliegę. l:ad 
esate prlverati gulsti lovoje. Tokiame 
gimė. Enternld 011 veikia taip greitai 
užg/'lyti jueų kojų žaizdas, sumažinti auti 
•Imas ir naAalInti visus skausmus, kad jus 

i ,alk!* Kalcito atsikelti- Tiktai laikykltas lengvu nurodymu ir jums tikrai pa 
Jūsų ąpŲeHitUnkae nepasllalkys |usq 

u.niffu. (higu QenorA«it/ <
—w ry*»■ ................ sywrwmwmqwJi.i I.|I III

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svaru

"'Ii u -
M re. jfT.ity LiUKlckr « pryton ražo: ‘Al 

vartoju Kruseljeo. kad si-mažlnti .svarumą— 
až netekau 10 svarn | vieną savaitę ir o®- 
žlnmĮkajp ii |r ręKotr.snilupU".

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NpONKSMINGAI linkite pusę žaukhtfr 

*lio Krušonan stikle karžto vandens ryte prie* 
pusryčiai -r- tat saukus bųdas netekti 
negražaus riebumo ir v<«tia bnnka. kuries 
užtenka 4 savaitėms visa* mažai kainuoja. 

.Gaukite ii pa* bile aptlektntnna Amerikoje. 
A-^yra. dau& imitacijų ir jus mnte saugoti 
«WaSKi,%.a. fautninet Krusohen Salt#

t niniM h) ».
■ ■vėlavai Jį   g —■gi—i .y n, ■ ,, ■

Garsinkife

poilsio, šis paprastas gydymasis namie leid
ihl—žinoma, jei nesate tiek paliegę. __
esate privapstl gulsti lovoje. Tokiame ateiti

Emernld 011 veikia taip greitai, kad

SS
SS

Į®

SS
SS

Kalėdų Kolumbia ir O K Rekordai 
Tik po 60c

16024—• Gloria Ir Katelė, Kun. S. J. Struckus, Tenoras
16025—Ateikite čia jus ištikimieji ir O tu pal. Kalėdų Naktis W 
16026—Šventoji Naktis ir O Ištikimoji pušis. Tėvynės Kalėdų Jįjį 

giesmės
16050—<Ei, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas. Ona Biežienė ir S.gg 

čerienė lai
16051—šventa Naktis ir Kai jau Kristus gimė. Jonas Butėnas,įįtf 

baritonas
16109—Rami Naktis ir Tyliąją Naktį. Trubedorių Kvartetas.
16110—šventoji Najctls, pirma ir antra dalis. Trubedorių Kvartetas gj 
16141—Gul .šiandienų ir Sveikas Jėzau mažiausias. Jonas Butėnas 
26022—Linksma Giesmė ir Sveikas Jėzau gimusis. Mišrus kvartetasg* 
26023—Gul šiandieną ir Atsiskubino Betlejun. Mišrus kvartetas fJR 
26105—Tyliąją Naktį ir Angelai gieda danguje. Petras Petraitis
6002—Darlus-Girėnas ir Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sadau-gJ 

skaitė
3000— Varpelis valcas ir 21 Metai kalėjimo. S. Rimkus M
3001— Daktaro daina ir 7 pačios. S. Rimkus ir Budriko Akordi-jį^

jonistai , .S
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. K. Pažarskis ir Budriko Akor-|W 

di jonistai
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio meliodijos. Budriko Akor-gJ

dijonistai. fsS

JOS. F. SUDRIK
INCORPORATED

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

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAlŲTUVE 
3343 So. Halsted St. 
Tel. Houlevard 4705-8167

"f   * r. UI H I| III ■ ■   ............................ . V -I' v '-"V

GRĄŽUS RADIO PROGRAMAS NEDĖLIOJĘ 
WCFL, 970 kilocycles, 1 vai. po pietų.
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Senas Petras
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MADOS MADOS

'v,

Ši organizacija ren
gia Naujų Metų su
tiktuves gruodžio 30

POUCE
DEP’T

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

me-
v • 
Z1U-
Nes

THAve>
HE^E. HOR. THEV&E' J 

\ V4AHT A SQUAt> / 
OF VABN TO ŠFARCH 
THB TO\NM'. _r—

SEHVlbAEHVAL FOOL.S! 
E.MRV£YBOXSY IU VHtS 
TOV4U VS SUFFF^IHG-

įbi IAB.VAT OV TVAK £ 
g^\HEPfev‘. B\jr ilU 
S SHOV* ‘EM V /

aptiekoriu.
Co.a Saint

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Tūkstančiai lietuvių 
dalyvaus Naujų Me
tų sutiktuvių avia

cijos baliuje

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Jauna lietuvaite šokėja p-lė Aleksiutč, kuri bene pirmu 
kartu pasirodys dideliame lietuvių parengime, šokdama Naujų 
Metų Sutiktuvių ir Aviacijos Baliuje, kuris 'įvyks gruodžio 31 
dienų, Ashland Boulevard Auditorium, kampas Van Buren ir 
S. Ashland Blvd. Apart jos dalyvaus daug daugiau šokėjų, so
listų, dainininkų-kių, etc.

Pirmas toks parengimas Ame 
rikos lietuvių gyvenimo is 
t ori jo j.

|f O \R» ATE
9 VAAMAGER,,

IKJĮjįUN ABtE. To

KIS bMSSVMG- STAfc, 
EUNVCE TEMBRE., 
FOF&ČES HttASELF 
VWTO THE HOtAE 
OF I>\Ck SV/AT2.T, 
BŪT

tme. r>oovs!

(S bAAKlMG-

Už ka balsuosiu ir 
nebalsuosiu

nuteikia 
bn mitink u tyklo; 
m- komfortu 

| skutimo* 
IHl namie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-14 W. ROCSEVELT ROAD <MnHREH 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietau* it draiko* vano*
*wimming pooi.

Rusiška it turkiška pirtie moterim* 
seredomi* iki 7 v. v.

nauju budu. Musu che- 
pagalios surado sustata

tas sun

iki šiol organi- 
buvo vedama gerai, — 
augo, išsidirbo gerų 
ir šiandien yra žinoma 
vięna geriausių lietu-

EVANSTON
Darbininkų Draugija kp. 4-ta 
Evanston Community Golf 
Club svetainėje rengia Naujų 
Metų sutikimo vakarų gruod
žio 30 d

bA\SS DH VEVBB?. 
ao soOr.e THE
ONE \NHO BVSVEb

UJFTHAT SV4EET
v VŽOMAHCE??,

Sutikę 1934 šeštadienį eisite jų 
laukti į Aviacijos Balių 
Ashland auditorijoje.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, III.

Čia jdedn 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No................ «...

Mieors .................. ^...... per kratini

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubos bodas sulaužymui per* 

žalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krūtinis ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paliuoauoja susikimšima 
krutinije visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dainai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsiginkite Pain* 
Ęxpelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutis. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

H 2882
2882 — Labai elegantiška ir taip

jau praktiška suknelė. Tinka iš vie
nos spalvos materijos margu pamu
šalu ir apsiuvimais. Sukirptos mie- 
ros 8, 10, 12 ir 14 mtų amžiaus 
mergaitėm.

Norint gaut) vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept.. I73t 
So. Halsted St., Chicago, UI.

tarsi čigonas kumelė- 
P-nas Rugis savo laiku 

socia
lia, o da-

Taip ilgai ir taip dideliu 
entuziazmu laukiami Nauji 
1934 metai čia pat. Dabar tik 
laukiam tos dienos ir valandos 
atskiriančios 1933čių metų gy
venimo laikotarpį, per kurį di
džiuma musij pergyvenom 
daug skurdo ir nedatekliaus 
dienų. Gal mes sulauksime 
ateityj daug įvairenybių, ma
lonių ir negeistinų nuotykių. 
Kų sulauksim? Bet senuosius 
metus turim palydėti į amži
nų praeitį.

Pasitikdami naujuosius 
lūs mes drųsiau galėsime 
rėt į nežinomų ateitį, 
daug pasimokinom praeitais 
metais, taip politikos, taip gy
venimo, taip visuomeninio vei
kimo klausymais orientuotis. 
Jeigu mes praeitais metais 
norėdami atlikti žymesnį dar
bų žiūrėjom su pasitikėjimu ir 
baime ar galėsime jį įvykinti, 
tad šiais metais, jau žinoda
mi, dėsime daugiau pastangų, 
kad laimėt. Mes Amerikos lie
tuviai praeitais 1933 metais 
turėjome didžiausį moralį ir 
materialį nuostolį atiduodami

šiandie gavau Chicagos Lie
tuvių Draugijos Balsavimo 
Balotų, kad rinkti valdybų 
sekamiems metams. Viso net 
14 kandidatų, o balsuoti leid
žiama tiktai už 7-nius, nes 
tiktai 7-nis reikia išrinkti. 
Well, tiesų pasakius, man did
žiumoje kandidatai pažįstami, 
jie yra geri vyrai (gaila, kad 
nėra nei vienos moters), bet, 
tarpe kitų gerų kandidatų pa
stebėjau vardų seno savo pa
žįstamo p. Kazimiero Rugio. 
Nieko neturiu prieš p. Rugį 
kaipo senų žmogų, man betgi 
nepatinka jo kailio manyka- 
vimas 
mis 
buvo didelis bedievis ✓
listas, sandarietis 
bar vienas iš atgaileiviškiau- 
sių katalikų. Ne tiktai kad 
yra praktikuojantis katalikas 
(tame nieko blogo, tai žmo
gaus įsitikinimas), bet jis, vos 
iš bedievio išsinėręs, patampa 
niekintoju viso to, kų vakar ar 
užvakar pats gerbė. Toks as
muo nedaro garbės nei vienai

‘ padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yrA nesvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gaLbut toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės 
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo 
Lambert Pharmacal 
Louis, U. S. A.

“Bot kodel-gi šeštadienį,”! Jamcs-Janušausko tranzatlan 
paklausiau nustebęs, ‘‘juk tinio skridimo naudai. ‘‘Iš mu 
Nauji Metai reikia sutikti gr. 'sų tame baliuje daugelis daly 
31 d., sekmadienį?”

Drg. J. C. Millcr

organizacijai. O ypač dar rin
kti į tokios pažangios organi
zacijos valdybų, kaip kad Chi
cagos Lietuvių Draugijų, tai 
butų daugiau negu įžeidimas 
pačios organizacijos.

Kalbant apie kitus kandida
tus, reikia pasakyti, kad visi 
yra “olrait”, žinoma, negailu 
pasakyti, kaip jie visi sugebė
tų tinkamai vesti organizaci
jos reikalus 
zacija 
pertat 
vardų 
kaipo 
vių pašalpos organizacijų Chi- 
cagoje. Man atrodo, kad prie 
dabartinių esamų valdyboje 4 
—Mickevičius, Galskio, Degu
čio ir Mankaus, kurie yra pil
nai kvalifikuoti Draugijos 
valdybos pareigoms eiti, rei
kėtų darinkti sekamus tris 
naujus, būtent: Strazdų, Mil- 
lerį ir Kairį. Tada valdyba 
butų pilnai gera. Todėl ne 
tiktai aš pats balsuosiu Už se
kamus kandidatus, bet dar ir 
kitus raginu balsuoti, tai yra:

St. Strazdas,
J. Mickevičius,
J. Degutis,
P. Galskis, , ■
P. Miller,

aukų aviacijos progresui Da
rių ir Girėnų. Tie du drąsuo
liai, kupini energijos ir pasi
ryžimo, galėjo dar daugiau 
pasitarnaut tobulinimui orlai- 
vininkystės ir atnešt didesnę 
garbę Lietuvos tautai. Bet 
mes... Mes nekurie žiūrėjom 
su nepasitikėjimu ir abejone: 
ar jie nesigailės savo gyvybii) 
statyti į pavojų tautos garbei. 
Jabar jau žinom. Bet nepa
sitikėjimo ir abejonių esam 
apvilti.

Tad mes palydėję Darių ir 
Girėnų ir senuosius metus į 
praeities kapus, nestovekim 
>rie jų kapo, bet kopkime 

savo jėgas ir statykime jiems 
gyvų paminklų. Tokį pamin
klų, kurį galėtų matyti visa 
įasaulio žmonija. Jie to užsi- 
arnavo. Ir mes tegalini dau

giausia paženklint jų atmintį 
surengdami antrų skridimų tuo 
patim keliu per Atlantikų į 
Jetuvų. Suprasdami tai, kad 
nėra pasaulyj brangesnės do
vanos kaip žmogaus • gyvybė, 
turi statoma į pavojų, kad at
siekti tai, ko reikalauja Da
rius ir Girėnas savo testamen
te. Mes turime skaityti būti
na pareiga paremt pradėtųjį 
iri si ruošimo darbų kelionei, 
tad nepasikartotų toki tragin- 
ga drama kaip 1933 metais.

*
Tad mes, laukdami naujų 

ir laimingų metų, susirinkime 
visi Chicagos ir apielinkių lie
tuviai juos pasitikti Ashland 
Boulevard Auditorium, kur 
rengiamas Aviacijos Balius.

Tai pirmas toks parengimas 
įvyksta Amerikos lietuvių gy
venimo istorijoj reikalu su- 
rišt tampriau pradėtųjį aviaci
jos darbų.

Drųsiai galima sakyti, kad 
atsilankiusieji matis didelį 
skirtumų nuo visų kitų paren
gimų. Čia bus sutraukta vi
sos meno jėgos, geriausi dai
nininkai ir gabiausi muzikos 
talentai, čia gabiausi šokikai 
ir geriausias šokiams orkest
ras. čia visi lietuviai profesi- 
jonalai ir jūsų reporteris sto
vės kerčioj prie durų ir tė- 
mys kokia publikoj nuotaikų.

Čia stalai apkrauti skaniau
siais valgiais ir tūkstančiais 
“šteinų” alaus. Čia saldaus 
“papso”, minkštų, skystų ir 
kietų gėrimų. Čia visi žmones 
valgo, geria kiek tik nori ir 
pinigų nemoka. Čia visi link
sminasi, šoka ir dainuoja. Čia 
jus susitiksit lietuvį žurnalis
tų Arėjų Vitkauskų. Čia jus 
susitiksite visus savo draugus 
ir draugęs. čia jus padarysit 
naujų pažinčių. Čia jus su
sitiksit ir tusėsit progų pasi
kalbėti su James R. Janušaus
ku, kuris sekantį pavasarį 
skris į Lietuvų.

Čia. čia. čia kų jus pa- 
tirsit ir kaip smagiai laikų 
praleisit Naujų Metų Aviacijos 
baliui tai ne reporterio protui 
apsakyti. Tad visi rengkimės 
dalyvauti ir padarysim tų va
karų 
kiek 
žuos 
Metų

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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

ŠOKS NAUJŲ METŲ SUTIKTUVIŲ 
BALIUJE

vaus, todėl mes savo parengi- 
Golfo mų atkėlėm į gruodžio 30 d.” 

klubo svetainės gaspadorius ir| Beje, Community Golf Club 
veiklus LDD kuopos narys ir yra patogi. Salė graži, golfo 
įvairių pažangių judėjimų re- laukas apie 3-jų mylių ilgumo, 
mojas, paaiškino man, kad Drg. Milleris jų gerai prižiūri. 
LDD kuopos nariai žino, kad Nuvažiavimas į vietų patogus. 
Naujų Metų Sutiktuves bus Paimti eleveiterį iki Centrai 
svarbus vakaras, nes rengia-'avenue. Ten išlipus, po kairei 
mas Aviacijos Balius Ashland rasite svetainę 
Auditorijoje lakūno Jupzo R. I

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame karo

žingeidesnių negu kitus, 
mes esam praleidę ma- 
bureliuos draugų Naujų 
laukdami.

— F. Bulatu.

K. Kg i ris,
,V. Mankus.
Dar yra ir koletas kitų gorų 

kandidatų,, bot visų visvien 
neišrinksim, kadangi reikia 
tiktai 7-nių. Kitus kandidatus 
kaip taip: Ascillų, Kasparaitį, 
čepukų, Milašauskų galime iš
rinkti į Gerovės Komisijų me
tiniame Draugijos susirinki
me jie butų didelė parama 
valdybai. Tokiu budu visi tin
kami žmonės butų prie orga
nizacijos vairo. Tai tiek turė
jau pasakyti apie kandidatus 
į Chicagos Lietuvių Draugijos 
Valdybų.

— Kaip ir Daktaras.

TH\e» A Jos FOYfc. 
bA'

V4HAT A LOMEt-V
COUPLE. SHE Ab4t>

’VOU HAC1 TO y
EaJVT U4't/

PER HAMBURGĄ
Mų* nesupanti laivai suteikia progą pa- 
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.'

W SUMAŽINTOS KAINOS

" Savaitiniai ii plaukimai. Patogut geležinke- 
liait ttuitiekimat ii Hamburgo. Informaci

jų kreipkite* i vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
■■MM 177 N. Michigan Avė., Chicago, III. mmmm

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOl )

ĮSIGYKITE; TUOJAUS
Kaina tik $1.00

K

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiapie paštu.

THER.E n BLACK HM-M’AUFL 
ANE> VJHVTE,CAPTA\N! / COHTBACT V4VTH 

AblE> I VAAPPEH TO 
KHOVJ THE FAV&TT 'S 
SECV5ETE.B SOME- 
VIHER.E. TH\S

LOCAUTY!

PAIN-EIPELLER

( PROBAK BL ADF )
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NAUJIENOS
Che Lithuanlan Daily New» 

eublished Daily Except Sunday by 
Oje Lithųanian News Pub. Co., Ine.

1789 South Halated Street 
Tdaphone Canal 85,00

Editor P. GRIGAITIS

SuhacriptiOB R*tpai 
18.00 per yepr (n Canada 
97,00 per year outeide <4 Chicago
J8.00 per year ip Chięagc 
8c ppr eopy

Entered as Second Clau Mątter 
March 7th 1914 at the Poit Office 
of Chicago. Ui ondar tha act of 
Marrb »R79

j.'T"*"-" r-• ........ ....
Naujienos eina kasdien, idakiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 8. Halsted St.. Chicago. 
(11 r»i«totia» Caaal 8500

Uiątpaky^ kaina'
Chicagoje — paltu-

Metama _——... <8.00
Pusei mętų ------------ ................ 4.00
Trims mėnesiams . —---------- 2.00
Dviem mėnesiams___ .________ 1.60
Vienam minėsiu!--------- .-----.75

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija 8c
Savaitei —_________ —______ 18c
Mėnesiui _----- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams ---------------------------- 87.00
Puse) metų -----  8.50
T runa mėnesiams -------------------1.76
Dviem mėnesiams ■ ls25
Vienam mėnesiui .......... .—.75

Lietuvon ir kiftir ažaieniuoae 
(Atpiginta)

Metams ---------- —____ ____ 88.00
Pusei metų ------------ .-------------4.00
Trims mėnesiams --------- ....... 2.50
Pinigus reikia dusti pažu Mpney

Orderiu kartu su užsakymu
-r"". ............... ■■■■■■■— , ■■ ' ■ ----------- -------

LEIPZIGO BYLOS GALAS

Garsioje reichstago padegimo byloje vyriausias Vo
kietijos tribunolas Leipzige pereitą šeštadienį padarė 
sprendimą, pąsmetkdamas vieną teisiamųjų, Lubbe, pa
korimui, o keturis kitus išteisindamas. Lubbe pats pri
sipažino padegęs Vokietijos parlamento rumus. Kodėl 
jisai tai darė, taip ir paliko neišaiškinta. Iš to, ką apie 
to holandiečio išvaizdą ir elgimąsi teisme rašė Ameri
kos laikraščių korespondentai, galima numanyti, kad 
tai yra nepilno proto žmogysta.

O gal jisai tik apsimetė bepročiu, kas gali žinoti?
Vienas asmuo tačiau to gaisro sukurti negalėjo. 

Tokia yra nuomonė visų, kurie iš arti sekė tą devynis 
mėnesius užsitęsusią bylą. Lubbe galėjo turėti padėjė
jų, arba tuo pačiu laiku, kada jisai stengėsi uždegti par
lamento trobą, galėjo, jam visai nežinant, kiti padegi
kai daryti tą patį. Kas veikė kartu su Lubbe, dalyvau
dami jo beprotiškame darbe, arba atskirai nuo jo, bet 
tuo pačiu laiku, vykindami savo sąmokslą, paliko neiš
spręsta.

Plačiai pasklidusi Europoje visuomenės opinija spė
ja, kad tikrieji reichstago padegikai buvo “naciai”. Ant
ra vertus, Hitlerio prokuratūra stengėsi suversti kaltę 
ant keturių komunistų: Vokietijos komunistų reichsta
go frakcijos lyderio Torgleri.o ir trijų bulgarų. Bet jo
kių įrodymų prieš juos teismas nesurado, ir jie yra iš
teisinti.

Tų komunistų išteisinimas tai — viešosios pasaulio 
opinijos laimėjimas. Jeigu “naciai” butų turėję drąsos 
apsieiti be teismo, tai tie keturi neteisingai apkaltintieji 
komunistai butų buvę seniai nugalabinti, ir jų nužudy
mą Hitlerio valdžia butų vartojusi, kaipo “argumentą”, 
savo žvėriško despotizmo pateisinimui. Taip, sakysime, 
pasielgė po 1926 metų gruodžio perversmo Lietuvos 
“naujos eros” didvyriai — .Plechavičius ir k. Jie suėmė 
keturis komunistus, apkaltino juos darius sąmokslą 
ginkluota jėga nuversti valdžią, ‘ atidavė karo lauko 
“teismui” — ir sušaudė.

vo kruviną jungą. Jeigu komunistai nebūtų sąvo aziją- 
tiškomis “idėjomis” demoralizavę Vokietijos darbinin
kus per 15 metų, tai Hitleris šiandie nebūtų diktatorius.

Apžvalga . 'i m— m. 
TROCKISTŲ PARTIJA

Oficialiems bolševikams prie
šingi, bet visgi į Maskvos pusę 
palinkę, kairieji elementai ėmė 
organizuoti “Amerikos Darbi
ninkų Partiją”, kurios prieša
kyje stovi radikahškas liberalas 
Mušte, buvęs komunistas Hard- 
man, kitas buvęs komunistas 
Ludwig Lore, ir k. Jų dvasios 
patrbnu, tur būt, bus Stalino 
ištremtas buvęs sovietų komi
saras Leo Trocki.

būt dar daugiau yra uždaryta 
kalėjimuose.

Tai tokia yra Hitlerio “tre
čioji imperija” (drittes reich).

Įdomu butų tačiau palyginti, 
kas turi daugiau koncentraci
jos stovyklų ir kalinių, Vokie
tijos Hitleris ar Rusijos Stali
nas. Telegramose iš. Maskvos 
atkartotinai buvo minėta, kad 
prie vieno tik Baltosios juros 
kanalo dirbo ne mažiau, kaip 
100,000 kalinių po žvalgybos 
priežiūra. Už stropų darbą ir 
paklusnumą “načalstvai“ 49 
tūkstančiams tų kalinių bolše
vikai sumažino arba visai do
vanojo bausmes*

Bet juk, žinoma, ne visus ka
linius Stalinas buvo suvaręs 
dirbti prie to vieno kanalo. Taip 
kad yra labai abejotiną, ar 
draugas Hitleris pralenkė drau
gą Staliną koncentracijos sto
vyklų ir kalinių skaičiumi. Bet 
tiesa, kad Hitlerio trečioji im
perija yra nepalyginti mažesnė, 
negu bolševikiškas proletariato 
rojus.

RINKIMAI ECUADORE

Renkant Ecuadoro respubli
kos* (pietinėje Amerikoje) pre
zidentą, už kandidatą, bur^s 
laimėjo rinkimus, buvo paduo
ta 42,291 bal. Socialistų kandi- 
datąs gavo 9,730, o komunįstų 
kandidatas — 478. Reiškia, so
cialistų balsai viršijo komunistų 
balsus 20 kartų.

Ta smulkiosios buržuazijos ir 
radikališkų inteligentų partija 
darys kompeticiją daugiausia 

Ikomunistams, kurie pastaruoju 
laiku taip protiškai nusigyveno, 
kad visi gabesnieji žmonės nuo 
jų yra pasitraukę.

Verte A. KarkinasRobert Louis Stevensąn.

Turtų Sala

SVEIKIAUSI ŪKININKAIČIAI AMERIKOJE

.S’
’fSf'/ h •■’*'■ '**>’-<

ŽIOPLAS MELAS

Marijonų “Draugas” kartoja 
žioplą J. O. širvydo melą, kad 
Grigaitis šaukęs “Lietuvai nei 
cento!”

Sirvydas, dar būdamas Ame
rikoje, tą melą sufabrikavo, “iš 
atminties” paduodamas neva tu
rinį vienos organizacijos rezo
liucijos, kuri buvo dveji metai 
prieš tai tilpusi “Naujienose”. 
Kada “Naujienos“ pareikalavo, 
kad Sirvydus nurodytų, kada ir 
kokiame dienraščio numeryje 
tilpo tas jo prasimanytas šūkis, 
tai senas melagis ir socialistų 
šmeižikas prikando liežuvį.

Dabar tik paskutiniai durniai 
— toki, kaip Clevelando Karpa- 
vičiukas ir panašus j jį proti
niai neūžaugos — nesidrovi kar
toti tą besąžinišką Sirvydo fal
sifikaciją. Ęet p. Šimutis Užsi
manė prie tos kompanijos pri
sidėti. Matyt, jisai žino, kur jo
jo vieta.-

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
SUOMIJOJE

Lietuvos naktinio “pučo” inžinieriai skelbė, kad 
pas tuos keturis komunistus buvęs surastas ilgas sąra
šas visuomenės veikėjų ir inteligentų, kuriuos komunis
tai buvo pažymėję “paskerdimui”, šito savo begėdiško 
melo patvirtinimui Kauno “pučininkai” žadėjo tuos “są
rašus” paduoti spaudai, kad visas pasaulis matytų, nuo 
kokio baisaus pavojaus Lietuvą “išgelbėjo” Plechavi
čius, Glovackis, Smetona ir kun. Karpavičius. Bet jau 
praėjo 7 metai nuo to laiko, o tų “sąrašų” dar iki šiol 
niekas nėra matęs.

Aišku, kad jeigu Giedrį, Greifeųbergą ir kitu du jų 
draugu Lietuvos tautininkai butų atidavę teisti kokiai 
nors įstaigai, panašiai į teismą, o ne slaptai armijos 
karininkų klikai, tai perversmininkų melas apie komu
nistų “sąmokslą” butų išėjęs aikštėn ir keturi nekaltai 
apkaltintieji vyrukai butų buvę išteisinti, — panašiai, 
kaip tie keturi Leipzigo byloje teisti, asmens. Torglerį 
ir tris jo draugus nelaimėje išgelbėjo bylos viešumas.

Bet jų kaltinimas savo rolę Hitlerio perversme vis- 
tiek jau suvaidino. Gąsdindamas Vokietijos žmones ko
munizmo baubu, tas sužvėrėjusių gaujų vadas laimėjo 
rinkimus į reichstagą, sutriuškino visas opozicines par
tijas, išžudė tūkstančius žmonių ir pasidarė neribotas 
krašto valdovas. Melu apie komunistų “sąmokslą” su
deginti reichstagą “naciai” pateisino savo smurto žygį 
IP’ieš Vokietijos liaudį. Tokiu pa^t budu Lietuvos tauti
ninkai anąmet pateisino savo begėdišką nusidėjimą 
prieš žmones melu apie komunistų “sąmokslą” išskersti 
ipteligentųs.

Kad ir tiesa, Vokietijos atsitikime, paėmė viršų 
ant melo teisine, bet žmonių laisvė jau yra sutrempta. 
Į)abar ims daug ląiko, iki Vokietijos liaudis nusikratys 
ąavo engėjų.

Smurtui, sujungtam su apgaule, žmpnės $ar nemo
ka atsispirti. Didelė ’dalįs kaltės už tai puola ant komu
nistų, kurie papulerizuoja minięse tokias pat kovos prie
mones, kokias vartoja aršiausieji darbininkų nepriete
liai. Komunai juk akejbįa, kad tik per ginkluotus są
mokslus įr kdarbįnjnkai išsivaduosią. Todėl,
kada fašistai paskubti valdžią, jie visuomet
panaudoję komunistus, kaipo baidyklę, įr po priedanga 
Mtautoa geJ^ČĮno” komunistų uždeda žmonėms sa-

tei- 
yra 
ku- 
ne-

Suomijoje (Finlandijoje) 
gruodžio 4 d. įvyko yietinių sa
vivaldybių — miestų ir valsčių 
tarybų rinkimai. Nežiūrint to, 
kad darbininkų balsavimo 
sė vietiniuose rinkimuose 
žymįai apkarpyta (pav. tas, 
ris laiku neužsimoka taksų,
tenka balso), socialdemokratai 
ne tik atlaikė savo pozicijas 
miestuose, bet įvairiose vietose 
dar ir padidino savo atstovų 
skaičių. Taip, Helsinkiuose so
cialdemokratų balsai padidėjo 
29%, ir jie laimėjo dar vieną 
mandatą miesto taryboje. So
cialdemokratai dabar tenai turi 
23 atstovus prieš 36 visų kitų 
partijų atstovus.

Mieste Turku (Abo) social
demokratai padidino savo at
stovybę dviem atstovais. Tokį 
pat laimėjimą jie turėjo mieste 
Vaasa. Mieste Wiipuri tarybos 
narių skaičius buvo padidintas 
šęąiais, ir visas naujas vietas 
laimėjo socialdemokratai.

Rinkimuose daugiausia pra
kišo “lapua” (fašistų) partijos 
kandidatai.

----- --- ------- -----j

JAMES ONEAL — S 
VALDYBOJE

Jungtinių Valstijų socįaįis'tų 
partiją paskyrė sayo atstovu į 
Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo vykdomąjį komitetą 
JJew Yorko “New Ųeąder” re
daktorių Jankes Oneal.

(Tęsinys)
Tada aš ėjau mišku, kol ne

nuėjau į anapus miško, į tą 
pusę, kuri buvo priešais tvir
tovę ir neužilgo po ląm mane 
širdingai pasitiko mano ištiki" 
mi draugai.
\ V ’ ’

Aš tuoj aus jiems papasako
jau apie savo nuotykius ir 
pradėjau žvalgytis aplink. 
Tvirtovė buvo pastatyta iš ne
tašytų pušinių senojų — sto
gas, sienos ir grindys. Pastaro
sios buvo keletoj vielų vieną 
ar pusantros pėdos aukščiau 
smėlio paviršiaus. Prie durų 
buvo prieangis, iš po kurio te
kėjo mažas šaltinėlis į gan 
keistą, dirbtiną duobę — į 
nieką kitą, kaip didelį laivo 
katilą, su išmušti! dugnu, ka
pitono žodžiais, paskandintu 
smėlyje iki dugno.’V

Viduje mažai kb tebuvo pa
likta, apart plikų "namo sienų, 
bet viename kampe buvo pa
dėtas plokščias akmuo, vietoj 
ugniavietės ir senas, surūdijęs 
vielų krepšis, kuriame būdavo 
kurenaiųa ugnis.

Kalnelis, aut khrip stovėjo 
tvirtove ir pakalnes buvo iš
skintos pastatymui to namo, o 
iš likusių stuobrių mes ma
tėm kokie puikaus ir aukšto 
gojaus čia butą išnaikinto. 
Didžiumoje' juodžemis jau bu
vo nuplautas arba smėliu ap
neštas, po nukirtimo medžių; 
tik kur upelis tekėjo į pakal
nę iš musų katilo buvo storai 
samanų priaugę, kiek papar
čių ir slankiojančių krūmokš
lių dar tebežaliuojančių tar0 
smėlio.. Visai arti nuo tvirto
vės — perarti dėl apsigynimo 
nuo priešų, jie sakė tebe
žaliavo tankus bei aukštas 
miškas, į žemės pusę vien tik 
eglės, bet į jurų pusę buvo į- 
simaišiusių nemažai ir ąžuolų.

Šaltas vakaro vėjalis, apie 
kurį aš jau kalbėjau, švilpė 
pro visus šiurkščiai pastatyto 
namo plyšius, nuolat sijoda
mas smulkų smėlį. Ir to smė
lio netruko musų akyse, dan
tyse, musų vakarienėje ir be
sisukančio šaltinėlio katilo 
dugne, lyg pradedanti virti 
kruopų sriuba. Vietoj kamiųO, 
čia tebuvo keturkampė skylė 
stoge; vos maža dalele durnų 
teišėjo oran pro tą skylę, o 
likusieji sukinėjosi viduje, iš 
ko mes buvom priversti ir ko
sėti ir

Dar 
naujai 
vyras, 
veįęlą,
kai jis bčgo nuo sukilėlių Ir 
tą vargšą senį Redruth’ą,

jo ir paskirstė mus budėji
mui. Gydytoją, Gray’jų ir ma
ne, vienam budėjimui; proku
rorą, Huuterį ir*Joyce, kitam. 
Nežiųrint, kad ' mes buvome 
nusldirhię, jis pasiuntė du vy
rus niąlkų parnešti; dar du 
buvę pasiųsti Jcasti duobę 
Redrutli’o kapui; gydytojas 
buvo paskirtus virėju; mane 
pastatė bujėti prie dųrų; o 
pats kapitonas vaikščiojo nuo 
vieno prie kito, padrąsinda
mas mus prigelbėdamas, 
kur buvo reikalo-

Laikas nuo Įąj.k.o gydytojas 
atėjo prie durų atsikvėpti ty
ro oro ir duoti akims pailsėti, 
kurios buvo jau beveik išrū
kytos iš jo kak tęs; ir kada jis 
prieidavo, jis vis ką nors pa
sakydavo man.

“Tas žmųgiis f>ipaiiett”b 
ną kartą jis riian sakė, ‘ 
geresnis už mane. O 
sakau, tai tas daug 
Zigmonte.”

Kitą kartą atėjęs
valandėlę. Tada palenkęs gal
vą į vieną pusę, jis pažvelgė 
į mane.

“Ar tas Ben Qųnn yra gar
bės žmogus?”, jis klausė.

“Aš nežinau, tamsta,” aš at
sakiau. “Aš nevisai esu tikras, 
kad jis yra sveiko proto.” • skylhię pagarbą.Gan daug Boston, Ma^S

vie- 
‘yra 

kad aš tą 
reiškia.

jis tylėjo

50,000 VOKIETIJOS KONCEN 
TRACIJOS STOVYKLOSE

' Vokietijos socialdemokratų 
partijos informacijoj biuleŲne 
rašomą, kad “pačių” valdžia 
ląiko 50,000 politinių kalinių 
kon^^rąpijos stovykloje, ku
rių Vokietijoje yra '68. Ne ma
žiau, kąip toks skaičius, o gal

S,veikiausi ūkininkaičiai ir ūkininkaitės iš 4-H Kliubo Ame
rikoj. Jie buvo išrinkti konteste Chicagoj. Jie yra (iš kaįrės į 
deginę) — Clista Millspaugh iš Mt. Plęant, Iowa, Glenp L. 
Sherwood iš Larned, Kas., Shirley C. Drew iš Fayette, Mo. Ta
po išrinktos dvi merginos, kadangi teisėjai negalėjo susitaikinti 
dėlei to, kuri jų yra sveikesnė.

malkų buvo prinęšlą, b.et n.e- 
,užtektinai, kad patenkinus 
kapitoną; ir jis, pažvelgęs į 
krūvą, pareiškė, kad mes 
“smarkiau pasidarbuotumėm 
ant rytojaus.” O tada, suvalgę 
savo porcijas kiaulienos ir 
kiekvienas iš musų išsigreę po 
nęmažą burną brandės, trys 
vadai susėjo į kampą apsvar
styti musų ateitį.

(Bus daugiau)

“Jeigu tu abejoji apie tai, 
tai jis yra sveikas,” atsakė gy
dytojas. “Žmogus, išbuvęs apl 
apleistos salos tris melus, 
kramtydamas sayo panages, 
neguli atrodyti taip . sveiko 
proto, kaip tu, Zigmonte, ar 
aš. Žmonių prigimtyje to 
niekur nerasi. Ar tu sakei, kad 
jis pageidavo sūrio?” .

“Taip, tamsta, sūrio,” aš at
sakiau.

“Matąi, Zigiponte”, jis Jkąl- 
hejp, “nųitai, kiek gero išeina, 
jeigu esi perdaug poniškas 
prie valgių. Tu e^i mątęs ma- 
iio šjiiąukščiajnos taliokos dė- 
ŽjLitę, ar ne? Ir tu nėši mane 
malęs šniaųkščiant taboką; 
tai if tos priežasties, kad aš 
sąvo . šniaukščiamos tabokos 
dėžutėje laikau šmotelį Par- 
niesan sūrio — Italijoj paga
mintas suris, labai maistingas. 
Gerai, tai tas bus Ben Gun- 
n’ui!”

Dar prieš vakarienę mes 
palaidojom smėlyje senį Ta- . .
ipą ir vienplaukiai sustojom, nusipirkti kasdien pas p. M 
vėjui pučiant, atiduodami pa-| Andelman, 284 Tremont SL

pridėjus prie to, kad 
prie musų prisidėjo 
Gray, turėjo aprištą 

kurį jam buvo įpiovę,

dar nepajaidotą, tebegulintį

Jeigu mujps b.u(ų Ipivę leis
ta jpįęko neveikiant sėdėti, 
ARes visi Įjutųme įpuplę į me
lancholiją, bęt kapitonas 
Smallett ne tani buvo ^nogus.

RUGSĖJO mėn. 9 “KUL
TŪROS” numeris atėjo — 
galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c. Turinys labai 
turtingas“ ir įdomus. Prade- 
dant nuo moksliškų straips
nių, literatūros, baigiant 
politika; aprašyta ir pra
nešta viskas, kas naujausia 
pasauly.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti

JI LAUKIA jau keturius metus
MNMp
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Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7-—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California A ve.

Telefonas Republic 7868

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 
T«l. Cicero 5927

4

Trečir.di;nic, 27, 1933

Tarp Dhicagos 
Lietuvių

Traukinio užmuštas 
lietuvis Mikas 

Gudavičius.

... . ■■■i— ■■■ii*i ■bsiinsnii i ■ i ■■ ■ ■■ „m į 
einame” spruko per duris, į 
automobilį, ir nuvažiavo.

P-a Millerienė pasakoja, kad 
moteriukės atrodė inteligentiš
kos, naudojo gerą lietuvių kal- 
{bą. Abi buvo brunetės, vidu
tinio ūgio, apie 514 pėdų aukš
čio. Jeigu tos dvi įtartinos 
moterys atsilankytų į kitą lie
tuvių krautuvę, savininkas turė
tų būti atsargus ir jeigu reika
las, tai pašaukti policiją ir jas 
suimti.

AVIACIJOS BALIUJE

NAUJIENOS, Chlcago, UI

T0WN OF LAKE — Town 
of lakietis Mikas Gudavičius, 
46 metų amžiaus, gyvenąs ad
resu 4547 South Paulina Street, 
vakar rytą žuvo po Rock 
Island traukinio ratais.

Nelaimė įvyko apie 8:30 ry
tą prie Rock Island Railroad
Round 
worth 
vičius 
bo.

Gatviakario tapo už 
mušta lietuvė 
Ona Žuvala

-f

m

Dvi
ves

House, 47th ir Went- 
avenue. Mikas Guda- 
tuomet buvo prie dar-

“madnos” lietu- 
> vagilkos apvogė 
p.p. Millerius

\tėjo į krautuvę apžiūrėti ra
di ų: spruko su vienu 
mokėjusios.

neuž-

šešta-
Store

BRIGHTON PARK — 
dienį į General Radio 
.'1836 Archer avenue, kurio sa
vininkai yra pp. Milleriai, atė
jo dvi madnai apsitaisiusios 
moteriškės ir paprašė radio.! 
Norinčios pirkti, tad norinčios!

Tad, 
kiek 
kad

ienas
p. Ona 
toliau i 
parodyti

modelis nepatiko.
Millerienė nuėjo 
krautuvės vidų, 
joms kitą mo

Tuo tarpu, dvi moteriškės 
puolė prie krautuvės priekio, 
pagriebė “midget” radio setą 
ir sušukusios, kad “mes jau

is

W1LHELM1NA MATUSKA 
po pirmu vyru Dapkevicz 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 26 dieną, 9:00 valan
dą ryto 1933, m., sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Grinkiš
kio parap., Vaidylų vienk., Kė
dainių ap.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, dukterį Sofiją, 2 
sūnų Tadeušą ir Romaną, 2 
seseris Marcinkevičiene, Sofiją 
ir Antanina Misevičienę, 2 bro
lius Mykolą ir Tadeušą žalge- 
viez ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6440 So. Francisco Avė. Tel. 
Republic 6804.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. 
gruodžio 29 dieną, 9:00 vai. ry
to iš namų į St. Cyrilla’s para
pijos bažnyčią, 50th ir Hermi
tage Avė, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą,, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Wilhelminos Ma- 
tuskas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti- jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Supai,
Seserys, Broliai ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp Telefonas 
Boulevard 5203.

KAZIMIERAS GERYBĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 24 dieną, 1:30 valan
dą iš ryto 1933 m., sulaukęs 
52 metų amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Laukuvos parapijoj, 
Vankiy kaimo.—Prigulėjo dr-tei 
Tėvynės Mylėtojų Lietuvos.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną, sūnų Kazimie
rą, dukterį Oną, 3 posūnius ir 
3 podukras ir giminės, o Lietu
voj 3 seseris Oną, Kazimierą 
ir Nastaziją.

Kūnas pašarvotas randasi 
3615 S. Barneli Avė.

Laidotuvės įvyks gruodžio 80 
dieną, 10 vai. iš ryto iš namų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi ą. a. Kazimiero Gerybos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Posūniai, podukres, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F- Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Vakar palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse.

MARŲUETTE PARK — Gvil
džio 22 d„ penktadienį, 9:00 
ryto 45 metų lietuvė Oną Žu
vala buvo užmušta gatviaka
rio prie 73-Čios ir Western 
avenue. Ji ėjo skersai gatvę. 
Gatviakaris taip smarkiai į ją 
įvažiavo, kad ji buvo užmuš
ta vietoje.

Velionė gyveno adresu 7037 
South Artesian avenue. Pali
ko dideliame nuliūdime vyrą 
Petrą Žuvalą ir tolimesnių gi
minių bei draugų. Tapo pa
laidota gruodžio 26 d. Šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidojo gra
borius Bagdonas. „

International Kar- 
vester skelbia im 

sianti daugiau į 
darba

Sako, bendrovių skelbimais 
galima pasitikėti

ne

WEST PULLMAN.— Inter
national Harvester kompanijos 
skyrius paskelbė, kad tarpe 
švenčių jie dar priims 300 sa
vo atleistų darbininkų. Biznis 
ant tiek pagerėjo, kad reika
linga daugiau, darbininkų. Kom
panijų skelbimus negalima pri
imti dabartiniu laiku už gryną 
teisybę, nes josios taip daro: 
vienus priima, kitus atleidžia 
ir tųjų visai neskelbia, žino
ma, daigiau atleidžia, negu pri
ima į darbą.

Mirė darbe

auditorius 
kuris da- 

Sutiktuvių
Ashland 

Van

Illinois valstijos 
Edward J. Barrett, 
lyvaus Naujų Metų 
Aviacijos Baliuje,
Boulevard Auditorium, 
Buren ir Ashland kampas, gruo
džio 31 d. “Visa širdžia rems 
Janušausko žygį”, pareiškė p. 
Barrett.

............... ............ : ................

Nuėjo maudytis i 
vonia- buvo rasta

negyva
Kitos žinios iš Roselando 

gyvenimo

per maža, tai trumpoje ateityje1 šiems žinomas veikėjas N. Pa
statys naują, kuri kainuos dys. Visi lietuviai galite kreip- 
$122,000. Jau planai gatavi, 
tiktai, dar vieta nenuskirta. 
Trumpu laiku ir viota bus pa* 
skelbta.

Nori daugiau policijos j
Aldeiį’manas O. E. Northrup 

ir policijos viršininkas iš Mot- 
-gan Park stoties Capt. D. Fitz- 
įgerald reikalauja daugiaus po
licijos. Jųjų manymu4, reikia 
(padėti apie 1000 vyrų su pa- 
jprastais drabužiais ir juosius 
visus .apginkluoti ir pastatyti 

į 9 mylių plote kur gyvena ba- 
Įgočiai.
į Beverly Iblls, kur buk daž
niai daromi plėšimai. Keikia j uo- 
jsius apsaugoti.

žinoma, apsaugoj-mas pilie
čių yra'geras dalykas, tiktai 
nepasako iš kur bus gauta pi
nigų jiems algas apmokėti ir 
.ar visi piliečiai turės taksomis 
sumokėti-— negaudami jpkios 
apsaugos, ar tie patys bagočiai, 
kuriuos saugos, sudės pinigus 

į ir apmokės jiems algas. •
Atidarė savo skyrių

Graborius J. J. Bagdonas ati
darė savo skyrių, 10784 So. 
Michigan Avė. Tel. Beverly 
4171. šitą skyrių veda vi

Ikol šiaip taip pralavino* mus 
suderintai padainuoti, ir prieš 
visuomenę pasirodyti I Kokis 
pasididžiavimas ir džiaugs
imas viešpatavo ne tik tarpe 
choristų, bet ir tarp atsilan
kiusios" publikos—pasiklausyti 
Birutes choro dainuojant.

, Šiandien po 27 metų-kita 
gadynė; priaugo jaunimo; 
pralavinto išmokslinto jauni
mo.

Viskas kas pasilieka mums 
į “Sandaros” svetainę — Bi- — tėvams, tai tik paraginti 
TUtės choro vedėjas p. J. By- paugdinti savo vaikus, kad ne- 
anskas su palinktom daini- patingėtų atsilankyti laiku į 
ininkėm laikė pamokas dai- repeticijas, kurios atsibuna 
navimo. Nors laikas labai ne- kas ketvirtadienio vakare San- 
patogus, nes tai prieš pačias daro# svetainėje — 814 West 
didžiąsias šventes, tai visgi 33rd St. 
nemažas būrelis jaunimo buvo jaunįmas 
susirinkę. . kviečiamas

Man senam, ex-Birutiečiui, cll _  o
giliai širdyje šilta pasidarė-1 ln corpore alsilan.
kokios galingos gražios spė- L . kada . duosite koncer. 
kos išaugo Prieš 27 metus, L bet dar jr savo d s> 
mes Birutiečiai, nežiūrint da- ž tamus atsivcsti . koncer. 
romų pastangų per Mikų Pet- BirutSg choro 
rauskų suderinti balsus -blio- . __Dr A L Graičunas. 
vem it veršiai, ir manėm, »_______________ '_________
kad labai gerai dainuojam— . •ai* • »
tai buvo repeticijos Birutės [Al* CS1 AltclSS llcirill; 
choro! Kai dabar prisimeni 
musų Miką Petrauską, kiek 
tas žmogus turėjo privargti,

ti — nereikės svetimtaučius 
šaukti. West Pullmano Burn 
aidės ir South Chicagos lietu* 
viai turėtų paremti šitą naują 
įstaigą.—B, S.

Dr. Strikol’is

“Birutė

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisai: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Proepect 1930

Ketvirtadienį netyčia užėjau 
į “Sandaros”

A. MONTVID, M. D
We*t Pown State Bank Bldg. 

2400 W. Maditon St.
Vaj. i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

abiejų lyčių yra 
įsirašyti į 
mes tėvai

Birutės 
pasiža- 
atsilan-

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gnio ii Europos ir oii praktikuota 
tano jo) outoį.

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

dieniai* pagal anutarimą.

3335 So. Halsted St
T>l ROULFVARD 9199

ueLUMai MaKtarąi

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę n patogesnę vieta,

3325 So. Halsted St.
Valandos: ano 10 ryto ik: 2 po piero 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 10 iki 13 

Pbon* Boulevard 8483

Chicagos Malleable Castings 
Company bedirbdamas italas A. 
Sandona sukniubo prie savo 
darbo. Pašauktas daktaras 
pripažino, kad jis turėjęs šir-i 
dies ligą. Buvo nevedęs, karo 
veteranas. GyVeno §74 Ken
sington Avė.

ROSELAND. — Elžbieta 
Shymkiene, 62 m., 11314 Indiana 
Avė., savo v namuose nuėjo j 
vonią maudytis. Namiškiai ra
do ją negyvą. Daktaras pri
pažino širdies ligą, nes ir pir
miaus ji vis nesveikavo. Paliko 
vyrą ir 3 sūnūs. Palaidota ai
rių kapinėse.

Nežinojo, kad buvo suvis
Joseph Costonzo, 17 metų, 

138 E. 1201 h Plače, norėda
mas savo šautuvą išvalyti, už 
miršo, kad dar vienas 32 ka
libro šūvis buvo užsilikęs. Jam 
bevalant šautuvą, jis šovė ir 
kulka tiesiai perėjo per delną. 
Rado negyvą nežinomą žmogų

Naktinis sargas John Mar- 
cinciski, kuris dezuruoje tą 
apielinkę, senoje staldoje, 459 
Kensington Avė., rado besto
vintį j sieną atsirčmi&į žmogų. 
Jis apžiūrėjęs rado, kad jis 
yra jau negyvas. Pašaukta 
daugiau pagelbos. žmogus bu
vo be vienos rankos ir apie 65 
melų, bet niekas jojo nepaži
nojo. Išvežtas i kauntes ligo- 
iiiinę.

Mano statyti naują paštą
Valdžia sako, senoji vieta, 

kurią randuoja, 17 E. 1155 Str.. 
neatsako vietose gyventojams—

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optomctrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South >Ashiand Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuvės Akut eres
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Tberapv 
® Midwife 

6109 South Albanų 
Avenut 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar Ii 
goninėse. duodu ma 
ssage eleetrie, treat 
ment ir magnrtic 

i blanket* ir t- t. 
I Moterim* ir mergi- 
' noms patarimai do

vanai.

Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedūliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Lietuviai daktarai
a. Lietuvių Daktaro Drangno*

Nariai.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

!420 W. Marauette Rd.
Pbon. HEMLOCK 7828

Palaidotas
Bernardas Sabonis, 51 

12226 So. Wallace štr., palaido
tas Kazimiero kapinėse. Paliko 
moterį, sūnų Motiejų ii- duk
terį Bernįce.—-B. S.

m

JULIJONA NAUSIEDIRNfi 
po tėvais Gudaitė 

Persiskyrė su pasauliu gruo
džio 24 diena, 8:30 valanda va
kare 1983 m., sulaukus pusės i 
amžiaus, gimus Raseinių ap. 

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyra Antaną, dukterį Zofiją, 2 
sūnų Juozapą ir Bronislavą, 
pusbroli Antaną Romeiki ir 
pussesere Veroniką Mikulienu 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4520 So. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 28 dieną, 8 vai ryto 
iš namų į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliude liekame, 
Vyras, Duktė, Sanai, 
■Pusbrolis, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Ęudeiįds, Telefonas

____________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojo* 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika 
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

A L Davidonis, M.D.
491(1 So. Michigan Avenue

K<nwood 5 i 07Tel 
M ANDOSs

OUO
OUC

tvmtadunto

9 tki 11 valandai ryte:
6 iki 8 valandai vakare 

it katvirtadunio.

Tri. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreiva* Aki* 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

8

siančiame Gėles per Telegramą- 
_yisą pasauli

po

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams 

Pagrabama
Pristatome į visas miesto dalis

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

ir

J. F. RADZIUS
Incorporated' 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. I8rh Sr. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z VEZEL’IS
Dentištas

(645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir 'nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monro, 3377

4092

-T—- ■■■IMI*™ »t>-

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicągoje 

ir apylinkėje.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
<r-

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
t - . •

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Seniausi Uetiivių Oratoriai Chicagoje
• Eudeikiaw ypatUkas patarpavimas tyra patenkinęs tukitančius bevelk 30 

metų. ,*rr- Viepimėlis Uttuvis Grabofius vartojantis modernišką, elektros 
varomu, ,karaboną w šoninėm .dpnm. t— Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau
pumu laidotuvėse* pašaukite

REPUBLIC 834Q, ir persidkrinkite.

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340
(Nwdm« Htylią M firma tuo pįjįų yat^lh)

i-A

A.MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virginia 0036

- i lw im— r-m m--------------------- ----- r——'->T~-Ti rr——

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marqu»tt9 Rd. 

Kampa* 67tb ir Artesian A v*
r Telefonas GcovębUl 15.95 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7.9 po pietų, seredomis po pietų it 

aedėliomis pagal susitarimf:

Ras 6600 South Artetian Avantv 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strerl 
CHICAGO, ILL.

RCHER A V.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1827 So. 4»th Ct 
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dyka:

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

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

šetadieniais sulig sutarties.

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

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

Tel. Boulevard 1401

ir 
ir

9

:  - ii     ■       —— — ■

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez Tel. Victory 2343

DR. BERtASH
756 W. 35th St.

.Cor of I5th & Halsted St*.) 
Ofiso valandos ooo 1-5. nuo 6:30-8:3(1

Nedėldiemaii pagal sutartį

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KELIS
756 W. 35th St 

iCoi of J5tb 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
)fiso •alando** nuo 2-4 ano 7-« 

Medei dieniau pagal eutartj

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

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

A. K. Rutkauskas. M-D
♦♦42 South Avtnu*

. jmauTtl Lafavettv ♦!♦« 
VALANDOS

nuo 9 iki II valandai ryto 
n no 6 iki 9 valanda* vakare

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
B RUSUOS -

Gera: lietuviam* žinoma* pei 15 me 
įtus kaipo patvre* .gydvtoja* chirurgą* i* 
akušeris

Gydo staigia* ir cbroniikas ligas vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me 
todus X-Ray ir kitokiu* elektros prie 
taim*

Ofisas ir Laboratorija:
1025 (V 18th St.. nrtoli Morgan Si 

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

Ttl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydr Park 6755 ar Cantral 7«4

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 1 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Aihlanti Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
R«s. Telephone Plaza 3200

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

• rūpesčius \man.

2506 West 63rd St
Td. REPUBLIC 3100

/ Tel. Cicero 2100 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL,

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2408 W. 63rd St., Chlcago

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 31st Street 

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

mais 10—12 diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex 6515 So. RockuMlI St 
Tel. Republic 9723

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Ncdėliomis sriįg suurtfa. 1 
CHICAGO, ILL.

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

10& W. Monroe St,. prie Clark 
Telefoną* State Valandos 8—-B 

s?’.

Nawd: S. Rockvrell Streei
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Chicagos Majoras Edward J 
Kelly Aviacijos Baliuje

Atsilankys asmeniškai į Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjungos 

Naujų Metų Sutiktuves
Valstijos auditorius ir kiti žymus chicagiečiai už lakūnų 

Juozą R. James-Janušauską

ma- dimą, ir sako, nors jis nėraChicagos miesto galva 
joras Edward J. Kelly daly- lietuvis, bet prie tokio darbo 
vaus Naujų Metų Sutiktuvėse “visuomet esu prisirengęs pri- 
ir Aviacijos 
Boųlevard Auditorium, 
Buren ir Ashland Blvd. 
pas, gruodžio 31 d.

Jis prisiuntė Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridi
mo Sąjungai pranešimą, kad 
“smagu jam bus atsilankyti į 
šį didžiulį lietuvių parengimą 
ir išreikšti lakūnui J. Janu
šauskui savo paramą ir pri
sidėti prie Chicagos ir visos 
Amerikos lietuvių kilnaus dar
bo. Aš tikrai busiu”, baigė 
majoras.
Auditorius Barrett irgi baliuje

Kartu su juo į balių atsilan
kys eilė kitų žymių Chicagie- 
čių. pagarsėjusių Chicagos mie
sto visuomeniniame gyvenime.

- nes keliolika jų jau pasi
darė rezervacijas. Rezervaci
ją pasidarė Illinois valstijos 
auditorius Edward J. Barrett, 
Fred Ebbling, žymus pažan
giųjų veikėjas ir vienas iš ar
timiausių mirusio Eugene 
Debs’o draugų, Carl Carslon, 
ir daugelis kitų.

Auditorius Edward J. Bar
rett ypatingai entuziastiškai 
žiuri į šį antrą lietuvių skri-

Baliuje Ashland 
Va n 

kam-

sidėti. Galite iš manęs tikėti 
stambios aukos”.

Bet jis ne vienas. Yra dau
gelis kitų. Tad, kuomet mums 
svetimi žmones taip žiuri į lie
tuvių darbą, tikrai, kiekvienas 
lietuvis turėtų prie jo prisi
dėti tiek, kiek jam išgales lei
džia.

O tai lengviausiai padaryti 
galima štai kaip: atsilankykite 
į Naujų Metų Sutiktuves, ku
riose visi šie žymus svečiai da
lyvaus ir kartu su lakūnu Juo
zu R. Jaines-Janušausku ir tais 
svečiais, pasveikinkite 1934, o 
svarbiausiai linksmai, links
miau negu kitur praleiskite 
laiką. O kiekvienas jūsų cen
tas prisidėjęs prie pelno eis 
lakūno Janušausko kelionės 
finansavimui — aeroplano nu
pirkimui.

Valgiai uidyką, alaus irgi ui 
dyką, šokiai, koncertas, siur
prizai, ete, Įžanga tik VIE
NAS DOLERIS. Vaikams 50 
centų. Rezervacijų teliko ma
žas skaičius. Jos po $2.00. 
Dėl rezervacijų šaukite CA- 
Nal 8500, A. Vaivadą. Tiems 
lietuviams, kurie rezervacijas 
jau pasidarė, bilietai bus pa
siųsti ketvirtadienį.

CHICAGOS MAJORAS ALTASS AVIACIJOS BALIUJE
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Kur galima gauti 
Naują Metų Ba
liaus bilietus

Naujų Metų bilietus galima 
gauti sekamose vietose:

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

Progress Furniture Company, 
3222-26 South Halsted Street.

Peoples Furniture Company, 
4179 Archer avenue.

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

Narvid’s Baker y,
69th Street.

Wm. J. Kareiva,
Paulina Street.

Universal Klube, 
33rd street.

Ramova Laundry, 821
35th Street.

J. Evvaldas, 840 West 33rd 
street.

Stanley Martinkus, 8340 So. 
Halsted street.

J. ISleffas, 2435 South Lea- 
vitt street.

1739 So.

& Savinas 
42nd ir So.

6859 So.

2424

4644

812

West

South

West

West

A. Miščikaitiene, 3121 South 
Morgan street.

Justinas MaCke-Mackevičius, 
2324 South Leavitt street.

“NAUJIENOSE”, 
Halsted street.

Drovers Trust
Bank, Mr. Stungis, 
Halsted St.

John P. Gregg, 
Western Avė.

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

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

Bilietai $1 asmeniui. Vaikams 
50c.

Edvvard J. Kelly, Chicagos miesto majoras, kuris prisiuntė 
pranešimą ALTASS iždininkui p. J. Mackevičiuj kad jis tikrai 
dalyvaus Naujų Metų Sutiktuvių ir Aviacijos Baliuje, kuris yra 
rengiamas lakūno J. R. James-Janušausko skridimo naudai.

PRANEŠIMAI

GARSINKI! ĖS 
NAUJIENOSE

', t "■ „ , b '' , ♦ t , „ , , 11.31 . -1
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Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai į
Kiek yra Chicagoje ir jos 

apielinkėj lietuvių biznierių?
Niekas tikrai nežino. Net 

artimas spėjimas sunku pa-

Varkala, rodosi, mėgino su
tvarkyti jų anketą. Jisai į savo 
sąrašus įtraukė apie 500. Ten
ka betgi manyti, kad jo sąra
šas buvo nepilnas.

Kiek yra Chicagoj ir jos 
apielinkėj lietuvių biznierių 
įvairiose biznio šakose atski
rai—bučernių, grosernių, ali
nių, valgyklų, kepyklų, aptie- 
kų, siuvyklų, čeverykų taisyti 
dirbtuvėlių ir tt?

Rodosi, kad iki šiol (išėmus 
p. Varkalą) 
tą klausimą 
grineti.

Kokios tų
dės, kaip seniai jie yra bizny
je, iš kurių Lietuvos vietų kį- 
lę; kokius kitus biznius turė
jo, pirm negu apsistojo da
bar vedamuose bizniuose?

daugiau. Bus mėginama kiek
vieną jų atlankyti.

Kai kurie biznieriai turi, be 
abejonės, vadinamus “cuts”, 
t. y. klišes jų paveikslams 
dienraštyje atspausdinti. Taigi 
norima ir paveikslai prie ap
rašymų įdėti. Jei kurie klyšių 
neturi, jas galima bus padary
ti.

Už aprašymus nebus imama 
ne cento.

Plačiai Amerikos lietuviams 
žinomas rašytoją§7ppetas Arė
jas Vitkauskas atvyko Chica- 
gon ir čia mano apsigyventi 
kurį laiką. Chicagos lietu 
viams teks su juo pasimatyti 
Ashland Boųlevard Auditorium 
rengiamam Nauju Metų 
jos baliuje.

Prieš atvažiuosiant 
kon Arėjas Vitkauskas
Lietuvoj ir bendradarbiavo 
prie laikraščių, kaipo žurnalis
tas.

aviaci-

Ameri 
gyveno

niekas nemėgino 
smulkiau pana-

Pirmiausia eis aprašymai 
tų biznių,, kurių yra mažiau
sia. Toliau — tokių, kurių 
yra daugiau.

Aprašymai prasidės dar šią 
savaitę. , — V. Poška.

biznierių pavar- Dienos Įspūdžiai

Trumpos žinutės ’

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.
TEL. REPUBLIC 8402 &

REAL ESTATE
Biznu pamatuotas teisingom* 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
GUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

MORTGACE BANKERS

lija Ančiutč buyo .Užpulta pik
tadarių einant namo prie 
Marųuette Road šiaurinėj da
ly Marųuette Park.

Piktadariai ndrėjo išsivežlti 
ją ant “raid”, bet nelaimėjo. 
P-lei Ančiutei i pasisekė pa
sprukti iš piktadarių rankų.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Banc 
$7.5 j; Hacking $8.00; Millers Crcet 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

v - _______  --- J. OKSAS
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, kad 
galėjus užbaigti tuos visus darbus! WeSt 43td btrCG.
kuriuos mes turime pradėję. Vienas 
yra tai musu restrikcijos darbas; ant
ras pono James-Janušauskas Naujų 
Metų vakaras; trečias valdybos rin
kimas 1934 metams ir kiti svarbus 
reikalai turės būti aptarti.

Valdyba.

Lithuanian Improvement Associa- 
tion of Town of Lake metinis susi
rinkimas ivyks gruodžio 28, 1933 m., 
8 vai. vak. šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj 46 St. ir Wood St. Sekan
tis susirinkimas yra svarbus todėl 
visi- lietuviai ir propertieriai esate

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

Ja ►/«

Geriausiu Linkėjimų Kalėdoms 
ir Naujiems Metams, Draugams 

ir Kostumeriams nuo
GEO. JAKUBONIS ir 

KAZ. VENKUS

White Sox Tavern
3465 So. Morgan St

Prmrasykfrr i musų apnik*

f'Ei. LAFAYETTE 1083

'608 West 47th St

Rašo F. Bulaw

Kaip žinot “Naujienų” kon- 
testas eina pilnu tempu. Ir 
tie, kurie kontesto laiku užsisa 
kys “Naujienas” bei atnaujins 
prenumeratą ant metų, gaus 
“Naujienas” veltui tris mėne
sius. Kurie užsisakys ant pu
sės metų, gaus “Naujienas” 
veltui vieną menesį. Reiškia, 
dabar geras laikas sutvarkyt 
djenraščio stovį. Tai kodėl ne
parašyti laiškas “Naujienų” 
kontestantui Frank,Bulaw, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. 
Arba pašaukt per telefoną Ca
nal 8500, kuris maloniai 
tiks jums patarnaut ir bus 
kingas.

Kalėdos praėjo su dideliu 
linksmumu. Kalėdų Diedukas 
dirbo įsi juosęs, kad suteikti 
kiekvienam, kuris turi pinigų, 
dovaną. O kurie neturėjo, tai 
tiems liko pasižiūrėti jam į žilą 
barzdą. Tokių buvo labai dat.'j, 
kuriais Diedukas nesirūpina. 
Bet su seniu kas gi nori ar
gumentuoti. Ir kam malonu 
žiūrėti j tūkstančius Dieduko 
apviltų biednuomenės vaikų. Jie 
visi norėjo įsigyti kokią dova 
nčlę, ką nei Diedukas nei jų 
tėvelei suteikt negalėj. Tačiau 
jų geismus “Naujienos“ paten
kino ir 3,000 vaikams surengė 
teatrinę parę Ramova ir.Milda 
teatruose.

Po perstatymo, kuomet vai
kai rengėsi apleisti teatrą, vi
siems bu/o pa dalinta po mai 
šiuką saldainių. Tas parodo, 
kad “Naujienos” padarė tą, ko

Plačiai žinoma Chicagos 
tuviams dainininke p-lė Akvi-

taipgi 
medi- 
aptie-

Vienas —kita*s biznierius, 
daugiau besigarsinąs arba ak
tyviau dalyvaująs musų vie
šajame gyvenime, buvo gan 
plačiai ir ne kartą aprašytas. 
Bet didžiuma pasiliko iki šiol 
kaip ir nępastebeta — bent 
lietuvių spaudoje.

Yra gražus skaičius 
lietuvių profesionalų — 
cinos daktarų, dentistu,
korių, advokatų; yra ir vienas 
kitas inžinierius palaikąs ry
šius su musų lietuviškuoju gy
venimu. Kiek mes jų turime 
Chicagoj ? Kada jie ėmę prak
tikuoti? Kokias* mokyklas 
baigė ir su kokiomis problemo
mis tenka jiems susidurti?

Dabar Naujienos paskyrė 
rašantį šią įvadą panagrinėti 
minėtus klausimus smulkiau.

Darbas, atrodo, bus ilgo
kas. Nužiūrima^ kad Chicagoje 
ir jos apielinkėj gali būti apie 
1,000 lietuvių biznierių, jei ne ir Diedukas padaryti negali.

ELicious in crisp • 
salads... withcrack- • 
ers and jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome—• 
and always fres/z.

MADOS

lie-

sū
do-

31-ma ir South Halsted St.

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

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai.

NATHAN KANTER
, 4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

■ '-1 V ■ ’ ' .•

2888 — Mergaitei mokyklon eiti 
suknelė,, su švarkeliu. . /Toks rūbas 
labai praktiškas, neš tinka šiltesniam 
ir šaltam orui. Sukirptos mieros 8, 
10, 12 ir 14 metu aipžiaus mergai
tėm. ’ <

Mes mokame $60' cash už $100.00 
Lietuvos Bonus;

ANDERSON, PLOTZ 
& CO., Ine. /

29 SO. LA SALLE STREET

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

skaityto- 
prašomi

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios 
Naujienose.

skelbiasi

CIASSIFIED APS Į
Business Service 
Biznio Patarnavimas

» SAVININKŲ ATYDAI 
ras sutelks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 

Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

—o—

PAKVIETIMAS RAMOVA
I iTHEATREfl

35th ir So. Halsted Street

—o—
Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežaine ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

ir

nacxanA

• • . ' ‘V . /
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“Bombshell”
su
HARL0W ir 
TRACY

JEAN 
LEE
GRUODŽIO 26

Moterys gaus Royal Poppy 
Chinaware dovanų šiandien 

' po 6:30 vai. vakare.

. “Walls of God”
su

SALLEY EILERS, NORMAN 
FOSTER ir RALPH MORGAN

GRUODŽIO 27—28

“Too Much Harmony”

—o—
BE ĮMOK6JIMO — 6 mėnesiai iš

mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. ApskaitL ir nuvežimas dykai. 
8261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

For Rent
EXTRA. Rendon pilnai įrengtas 

saliunas su visais pikčeriais. Salė, 
3 kambariai. Renda pigi.

4147 So. Kedzie Avė.

MILDA
I V ■ theatre ■ ■

“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

“The Thundėring 
Herd”

RANDOLPH SCOTT ir 
JUDITH ĄLLEN „ „

su
BING CROSBY ir JACK OAKIE 

GRUODŽIO 29 ir 30
RENDON 2 eilės modemiškų ofi

sų, Šviesus, naujai išdekoruoti, Šty- 
mu apšildomi, gyvename bloke ant 
South Ashland Avė. Su įsigyvenu- 
nusiu gydytojum ir dentistu. Tin
ka dėl advokato, optometristo, beauty 
parlor ir tt. Telefonas

Boųlevard 9635
4729 So. Ashland Avė.

llrynas, prllinnaa Žemo sustabdo nie
žėjimą odos i penkias sekundas — 
ir paffelbinras prie Ecsemos, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklinral prašalina visokias 
odos irltacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—■85c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, gera vieta, 
nebrangiai. Brighton Parke.

3116 W. 43 St.

Stop 
Itching 
Skin

žemo

Real Estate For Sale 
NąiųąLŽfiinė Pardavimui   

NAMŲ SAVININKAMS
Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarime kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearbom St 
Room 421, Chicago, 1111F O Pi SKIN IR RITAT |




