
The First and Greatest Lithuanian Daily in AmericaThe First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 304Chicago, m., Ketvirtadienis, Gniodis-December 28 d., 1933Kaina 3c

APKALTINTIEJI IND. VISUOMENES APTARNAVIMO ĮMONIŲ MAGNATAI Lietuvos Naujienos

Apeliacijos Ru
Kabi

Kaikurie mie

KAUNAS

Žuvo eidamas pareigas
Pirmas

.Vakar meras

KALĖDŲ DOVANA!

res

labai ge

Nelaimingos meilės 
žiaurios pasekmės

Daktarai teisme, liudijo, kad 
galimi yra atsitikimai, kad dvy
nukų tėvai gali būti skirtingi.

operacija.
keliones oru

40 sugryžo j kalėjimą 
ir liko paliuosuoti

Francija atsisako 
tartis su Vokietija 
dėl nusiginklavimo

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

Tarpais galbūt sniegas; tiek 
pat šalta. 5

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:-
jimą 
sai paliuosavo 
duotąjį žodį.

Nors ir siūlosi s#VO taksus su
mokėti, vistiek bus-atiduotas 
teismui dėl nesumokėjimo pa
jamų taksų

Šiemet Panevėžy busią 
apie 1,000 bedarbių

Suteikite jiems šaunių dovanų, užrašydami “NAU 
JIENAS”.

Užpereitą naktj, kada šaltis 
siekė toli žemiai? zero, kad vai
kai nesušaltų, jie apklojo juos 
visu kuo, kų tik jie turėjo. Nak
tį dvi 15 mėnesių dvynukės, 
Barbara ir Blanche, slėpdamo- 
sios nuo šalčio palindo giliau po 
antklodėmis ir drabužiais ir ten 
jos užtroško. Kai tėvai pabudo 
anksti rytų, abi mergaitės bu
vo jau* nebegyvos.

CHICAGO.—Automobilių par
davimas centralinėse valstijose 
šiemet padidėjo 147 nuoŠ.

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

na mergini 
tuščia actZ 
tuojau greitosios pagelbos au
tomobiliu buvo nuvežta miesto 
ligoninėn, kur jai suteikė pa

jai patiko ki- 
o Zigmui 

. Jokie Zigmo prašymai 
negelbėjo. Jis pradėjo 

nuo karto įsigerti, elgse- 
budas pasikeitė.

Suseka “finansinių operacijų” 
afera, kurių plačiu mastu 
vykdė Vokietijos pilietis Val-

jau
nu-

Meras Kelly uždarė 
12 saliunų

Tėvas atsisakė vieno 
dvynukų ir gavo 

perskiras

Nepaliuosuoja politi 
kieriy Rosenberg 

nuo teismo

Chicagos pieno išve- 
žiotojai atmetė algų 

nukapojimą

Nusinuodijo tarnaitė be 
vietos

Vienur nuteisia, kitus 
išteisina

WASHINGTON, gr. 27. — 
Amerikos eksportas lapkričio 
mėn. žymiai padidėjo ir pasiekė 
$184,000,0000, kuomet importas 
siekė tik $128,000,000.

Chicagos gatvekariai 
vienysis su eleva

toriais

SAN PEDRO, Cal., gr. 27.— 
Vakar čia pasimirė L. G. Mc- 
Burney, 65 m., kuris savo ke
turiems vaikams , paliko po $1, 
o prezidentui Rooseveltui ir Ru
sijos diktatoriui Stalinui paliko 
kiekvienam po $1,000.

Valstija padengs savo išlaidas iš prekių 
taksų. Panaikinimas real estate taksų vals
tijos naudai sutaupins Chicagai $15,000,000

MASKVA, gr. 27 
sovietų Rusijos ambasadorius 
Jungt. Valstijoms, Aleksand
ras Trojanovski, skubiai vakar 
išvažiavo iš Maskvos, kad kaip 
nors pasivyti Amerikos amba
sadorių Bi/lliU ir kartu su juo 
tuo pačiu laivu plaukti j Ame-

RADVILIŠKIS.—Lapkr. mėn. 
29 d. Radviliškyje prie geležink. 
stoties manevrinis garvežys per
važiavo vagonų tepėjų Stankų, 
kuris tvarkydamas buksus pa
slydo ir aukštieninkas krito 
ant gretimos bėgių linijos. Kaip 
tik tuo momentu jais važiavo 
garvežys ir nelaimingąjį pusiau 
nerpiovė-—jis vietoje ir mirė.

Chi’cagoje taksus sumažins 
25 nu oš.

Lapkričio 27 d. 7 
vai. vakare miesto sode buvo 
rasta be sąmonės gulinti jau- 

o šalę jos gulėjo 
bonka. Mergaitė
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šaltis yra apėmęs veik visų 
Amerika ir nematomo greito 
šalčio atslūgimo

Užduso dvi storai 
apklotos mergaitės

RYMAS, gr. 27. — Fabbri 
miestelio kunigas liko nunuo
dytas vynu laikant mišias. Pa
sirodė, kad į bažnytinį vynų bu
vo įberta strichino ir kunigas 
išgėręs to vyno tuojaus suknių 
bo ir prie altoriaus pasimirė.

Tapo suimti kunigo pusbro
lis pastarojo tėvas, kuriuos į- 
tariama įpilus kunigui nuodų.

Rooseveltui ir Stali 
nui po $1,000

PANEVĖŽYS
sto tarybos žmonės Spėja, kad 
šių žiemą Panevėžy busią dau
giau bedarbių, negu pernai. 
Spėjama, kad reikėsią surasti 
1,000-čiui darbo. Miesto bur 
mistras turėjęs kitų duomenų, 
bet prasidėjus šalčiams ir jis 
susirūpinęs. Prie naujos gat
vės pravedimo praeitą žiemą 
pradėtų darbų, galėsią gauti 
darbo apie 3—400 žmonių. Ta
čiau su likusiais 6—700 žmo
nių miesto savivaldybė net u 
rinti ko daryti, jei jie nesutik
sią išvažiuoti į kitų apskričių 
miškus prie žemės darbų.

perty taksai valstijos naudai li
ko panaikinti, kad valstijos 
augščiausias teismas patvirtino 
ir pripažino konstituciniais da
bar imamus 2c prekių parda
vimo taksite. Manoma, kad tų 
taksų užteks visoms valstijoms 
išlaidoms padengti.

BALTIMORE, Md., gr. 27.— 
Garsus lakūnas James R. We- 
dell šiandie' per sniegą atskri
do iš Houston, Tex., veždamas 
į Hopkins ligoninę 5 mėn. ku- 

•Sue Tammell, kuriam tu- 
buti padaryta galvoj labai 

Kūdikis po ii 
ilefcigos 

rai.

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

Vieton to tapo nutarta įsa
kyti Franci jos ambasadoriui 
Berlyne, kad jis praneštų Hit
leriui, jog Francija sutinka 
tartis dėl nusiginklavimo tiktai 
tautų sąjungos rybose.

Palaidojo žuvusius
Paryžiaus traukinių 

katastrofoje

Panaikino nuosavybių lak 
sus valstijos reikalams

Nušovė ir pats persišovė

YANKTON, S. D., gr. 27.— 
Teisėjas A. B. Tripp uždavė 
mokslininkams kų svarstyti, 
duodamas Ewald Peddle perski
ras nuo savo žmonos Lena. Jis 
pasiėmė ir du iš savo penkių 
vaikų. Teisme jis tvirtino, kąd 
iš dvynukų tik vienas yra jo 
vaikas, Iptas gi dvynukas yra 
jo kaimyno, siu kuriuo jo mo
teris turėjusi santikių. Todėl jis 
ir reikalavo savo pusės dvynu-

KEDAINIAI.—šeštadienį ad
ventų išvakarės. Visur visi 
skuba paslinksminti, pašokti. 
Daumantų kaime (nuo Kėdai- 

kilometrai) apie 18 vai.

400,000 žmonių laido 
jo Kaįalonijos 

prezidentą

.. 27. — Prezi 
minįsterių ka

KAUNAS
mai peržiurėjo buv. Garliavos 
poli c. virš. pulic.
žąguho ir Vasiliausko,i>ylų. Jie 
buvo kaltinami vieno berniuko 
nužudyme. Mat, gaudant plė
šikų Uliackų, kuris buvo pasi
slėpęs ant aukšto, privertė jį 
įlipti nuvilioti plėšiką žemyn. 
Be to, vienas iš jų ant šautu
vo pakėlė policininko kepurę. 
Plėšikas berniuką nušovė. To 
pasėkoje pernai Apyg. Teismas 
nubaudė v-kų Lapinskų 3 me
tams, o abudu policininku po 
2,/:>- Vakar Apel. Rūmai poli
cininką žaguną išteisino o ki
tiems priteisė po 3 mėn. lyg
tinai. Polic. žagunas po spren
dimo išbučiavo teisme pusę 
publikos.

CHICAGO
Kelly atėmė laisnius ir uždarė 
12 saliunų dėl netvarkaus jų 
vedimo.

Niekurie uždarytieji saliunai 
yra vedami gangsterių, kiti už
daryti, kad juose būna mušty
nių, arba kad jie yra lankomi 
nusikaltėlių. Vienas sailiunas 
liko uždarytas už tai, kad ja
me pastebėta geriant 16 m. 
mergina.

Meras taipjau paskelbė, kad 
tie saliunai, kurie neišsiims lais- 
nių ateinantiems metams, bus 
uždaryti sasio 2 d. Ikišiol iš 8,- 
300 Chicagoj esahčių saliunų, 
už laisnius ateinančiam pusme
čiui sumokėjo tik 4,000.

PARYŽIUS, 
dentas Lebrun 
bilietas ir tūkstančiai žmonių 
atsilankė į bendras žuvusių bai
siojoj traukinių katastrofoj lai
dotuves.

Oficialiai paskelbta, kad skai
čius žuvusių pasiekė jau 202 
žmones. Tečiaus manoma, kad 
vis dar tebėra lavonų sudaužy
tame Paryžiaus-Nancy trauki
ny, į kurį įvažiavo greitasis 
Paryžiaus-Strasbourg trauki
nys.

Įvažiavusio traukinio inžinie
rius ir pečkurys liko paliuosuo
ti, kadangi surasta, jog nelai- 
nė įvyko dėl sugedusių signalų, 
o ne dėl inžinieriaus neapsižiū
rėjimo.

Nunuodijo kunigą 
vynu laikant 

mišias

KLAIPĖDA. XII. 7. Elta— 
Kaip teko patirti, šiomis die
nomis Klaipėdos saugumo po
licija padarė kratą pas Vokie
tijos pilietį, dr. Frichą Vallat, 
kuris yra “Hollaendische Bui- 
tenland Bank—Gravenhage” į- 
galiotinis šioms įstaigoms: 
Raifeinsenbank A. D., Memel, 
Handelsgesellschaft Raireisen 
A. Gi., Memel, ir Verband Land- 
virtschaftlicher Genossenschaf- 
ten—Raifeisen E. V., Teilver- 
band Memel.

Per kratų pas Vallat rasta 
daug inkriminuojančios medžia
gos, kuri įrodo, kad jis, vary
damas plačiu mastu finansines 
operacijas, yra nusižengęs įsta
tymams ir kad vietos kreditų 
įstaigoms dėl jo operacijų pa
daryta daug žalos. Tardymas 
tuo reikalu vedamas toliau.

Kiek teko patirti, dr. Vallat 
yra pabėgęs į Vokietiją.

BARCELONAS, gr. 27. — 
Daugiau kaip 400,000 žmonių 
dalyvavo laidotuvėse pirmo Ka- 
talonijos prezidento pulk. Fran- 
cisco Macia, kuris visą savo 
amžių kovojo už Katalonijos 
autonomiją.

CHICAGO 
nell paliuosavo 40 kalinių nu
teistų už mažesnius nusidėji
mus, kad jie galėtų Kalėdų šven
tes praleisti namie. Jie liko pa
liuosuoti su sąlyga, kad po 
švenčių jie tuojaus sugryš j ka
lėjimą. Ir visi 40 kalinių po 
švenčių tikrai sugryžo į kalė- 

Už tą teisėjas juos vi- 
nes jie išpildė

VVASIIINGTON, gr. 27. — 
Nors Moe Rosenberg, Chica
gos demokratų vadas ir siūlėsi 
sumokėti pilnumoj pajamų tak
sus, kurių jis nėra sumokėjęs, 
valdžia jo pasiūlymą atmetė ir 
įsakė stoti teisman už priga- 
vystę ir nesumokėjimą pajamų 
taksų.

Rosenbergo pasitarimas su 
valdžios atstovais tęsėsi visų 
dieną. Po to valdžia paskelbė, 
kad Rosenbergo pasiulymai liko 
atmesti ir jo byla bus nagrinė
jama greičiausiai galimu laiku.

CHICAGO.—Pieno išvežiotojų 
unija pranešė kompanijoms, kad 
pieno išvežiotojai atsisako pri
imti algų nukapojimą po $10 į 
savaitę.

Dabar pieno išvežiotojai gau
na $40 savaitėje. Kompanijos 
gi siūlė tik $30. Už tą jos ke
tino pieno kainą nupiginti iki 
10c už kvortą.

Betgi kitos kompanijos pie
ną pardavinėja daug pigiau, ir 
vistiek įstengė mokėti savo dar
bininkams reguliares algas.

Pieno išvežiotojai pernai 
vieną kartų prisiėmė algų 
kapojimą po $10 į savaitę.

Darbininkai pareikalavo 
naujinti dabartinį kontraktą, ( 
kai dėl pieno kainų sumažini 
mo ,tai kompanijos turi tą pa- 
daryti iš savo milžiniškų pe!

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTBD ST. T«L Canal 8500

CHICAGO.— Tikimąsi, kad 
sausio 3 d. bus paskelbtas pri
ėmimas programo suvienijimui 
gatvekarių su elevatoriais, kai 
Walter L. Fisher, kurį federa
linis teisėjas Wilkerson pasky
rė sutaikinti įvairias grupes, 
išduos teisėjui savo raportą.

Susitarimas dėl gatvekarių ir 
elevatorių suvienijimo jau tapo 
atsiektas. Dabar lieka išdirbti 
tik to suvienijimo smulkmenas.

Springfield, Ilk, gr. 26. — 
Gubernatorius Horner, kaipo 
pirmininkas valstijos taksų už
dėjimo tarybos, paskelbė, kad 
ji panaikino real estate ir per
sonai property taksus valstijos 
naudai. Tai yra pirmas atsiti 
kimas per 115 metų, kad vals
tija panaikino real estate tak
sus savo naudai.

Del panaikinimo šių taksų, 
visos valstijos taksų mokėtojai 
sutaupins ateinančiais metais 
apie $85,000,000. Vien chicagie- 
čiai sutaupins $15,(XX),000. Dė
lei to ateinančiais metais tak
sai bus žymiai mažesni, nes iki
šiol valstija pasiimdavo po 50c 
taksų nuo $100 įkainuotos ver
tybės.

Real estate ir personai pro-

300 žmonių 
žuvo šalčiuos

CHICAGO.—Marshall, kuris 
pirmiau dirbo tuneliuose ir pa
sižymėjo prie gelbėjimo tų dar
bininkų, kuriuos keli metai at
gal užtiko tunely gaisras, ku
riam 11 darbininkų, tarp jų ke
li lietuviai, žuvo, prieš porą me
tų neteko darbo ir atsidūrė di
deliame skurde. Jis su savo 
šeimyna—žmona ir 6 vaikais 
persikėlė į skurdų 4 kambarių 
rūsį 2433 Fillmore St. Juos 
maitino labdaringos organizaci
jos, kurios buvo davusios jiems 
r anglių. Bet anglis kažinkas 
švogė. Tad jie turėjo kęsti

Samuel Insull, Jr., (kairėj) buvęs pirmininkas Northern Indiana Public Service Co. ir Morse 
Dell Plain (vidury) iš Hammond, dabartinis tos kompanijos prezidentas, du iš šešių tos kom
panijos buvusių ir esančių viršininkų, kurie tapo apkaltintis už dideles suktybes. Dešinėj — 
prokuroras Robert G. Estill, kuris du mėnesius tyrinėjo tos kompanijos reikalus.

Nauja Klaipėdos 
sensacija

Nuo šalčių labai nukentėjo 
ir Kanada, kur šalčiuose irgi 
luvo žmonių.

Ateina nauja šalčių banga
šiandie vakare Chicago už

klups nauja šalčių banga, sako 
vėliausias oro biuro praneši
mas. Ir šis šaltis ateinačią 
naktį termometrą nuvarys že
miai? zero.

mų 
irgi pasigirdo duslus armoškos 
garsai. Vadinasi vakaruškos 
yra. Jaunieji meta ruošą, su
griebę švaresnį rūbą skuba pol
kos garsų pusėn. Pro kaimą 
si? draugu skuba ir Surkevičiu- 
tė Valerija 17 metų amžiaus. 
Kelių žingsnių atstume seka 
jas vyriškis—Žukauskas Zig
mas 28 metų amžiaus.

—Vale, rodos, Zigmas mus 
besiveja,— žvilgterėjusi atgal 
įtarė draugas.

—E... vis dėlto jis atsivelka...
—Nenori būti mano, nebusi 

ir jo.
Pasigirdo šūviai ir Valė vie

toje krito negyva. Zigmas, per 
šokęs tvorą, kiek pabėgėjęs so
do pakrašty nusivilkęs paltą, 
švarką, liemenę... šovė sai? į 
smilkinį, bet kulipka atsimušu
si į kaulą paslydo, tik sunkiai 

Lsužeisdama. Išbėgę vakarušnin 
kai, rado jį be sąmonės gulin
tį; supratę, kad dar gyvas, ne
suteikė pagelbos, bet žiauriai 
sumušė, suspardė.

Vėliau žmonės nuvežė į Kė
dainių apskr. ligoninę.

Meilės istorija tarp Zigmo ir 
Valės tęsėsi* jau? kelis metus. 
Paskutiniu laiku Valė pradėjo 
šalintis Zigmo 
tas, kurį ji pamilo 
atsakė 
nieko 
karts 
na ir

WADSFORTH, Ala., gr. 27. 
—Du žmonės liko užmušti tavo- 
riniam traukiniui nušokus, nuo 
bėgių. Abu užmuštoji buvo 
klajūnai slapta važiavę traukį^ 
niu. H
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Pasirodė, kad ji buvo Valenti
nai™? Adelė, paprasta rami tar
naite, tačiau paskutiniu laiku 
buvo be tarnybos ir jos surasti 
niekur negalėjo. Ligoninėje ji 
ištarė, kąd žudėsi dėl sunkaus 
gyvenimo atsidūrusi gatvėje be 
duonos ir be pastogės. Nelaimin
goji išgėrė visą bonką acto, to
dėl į b gyvybę išgelbėti nebuvo 
jokios galimybės.

PARYŽIUS, gr. 27 
netas, kurio posėdy dalyvavo ir 
prezidentas Lebrun, nutarė at
mesti tesiogines derybas su Vo
kietija nusiginklavimo klausi
mais.

®s second*c1a«B matter March 7, 1914 aft Ube Posft Offlc® ai dMcmfD.-
UMidiie? pr.® .Marcb 1^7®

Pavieto asessorius Jacobs pa
skelbė, kad ateinančiais me
tais Cook paviete bus surinkta 
taksais $1,812,639,242, arba 
apie 25 nuoš. mažiau, negu bu
vo taksų uždėta šiemet.

šiemet taksų bu*vo uždėta 
$2,5537,864,724, o pereitais me
tais—$3,459,068,569.

CHICAGO. — šalčių banga 
perėjo veik visą šiaurinę Ame
riką ir dėl šąlčių, skaitoma, žu
vo mažiausia 300 žmonių.

Pačioj Cliicagoj šaltis per
eitą naktį buvo pasiekęs 9 laips
nius žemiau zero (oficialiai), 
tečiaus niekuriuose priemies
čiuose šaltis buvo pasiekęs net 
16 laipsnių žemiau zero.

Chicagos apielinkėse niro 
šalčių mirę 12 žmonių.

Nenumatomas greitas šalčio 
atslūgimas, išėmus centralines 
valstijas, taipgi ir Chicago. 
šiandie Chicagoje busią kiek 
šilčiau, bent šaltis jau neis že
miau zero. Bet už tai šalčiau 
bus rytinėse valstijose ir net 
pietinėse, kurios ikišiol buvo 
:šsigelbėjvteios nuo šalčių ban-
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Naujienų Kontestas
Kontestantų laipsniai ir balsų skaitlius:

U

O po švenčių žadėt nekuritios 
kohtestahtus ir užpykinti, už
bėgdamas jiems Už akių. Pir
mam laipsniui gręsia Ravėjus.

LAIPSNIS PIRMAS

P. MARTINKAIT1S 
(Senas Petras) 

1621 S. Halsted St.
Turi 1560 balsų

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St 

Chicago 
Turi 1560 balsų

Ona Kačerauskiene (daini
ninkes ponios Zabukienės se
sutė) jau1 turi 110 balsų ir pra
šo savo draugių ją paremti ir 
neduoti atsilikti nuo kitų kon- 
testantų.

tai jauna 
lietuvaite,

Lietuvių 
pripažinta

NONE GRADUS

J. SEPELIS
4500 S. Talman Av 

Chicago

ELSIE MARTIN 
>4508—8th St. 
Kcnosha, Wis.
Turi 240 balsų

Turi 200 balsų

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 160 balsų

kon-

pa
aky

laiva-

augš- 
išeina

K. G. URNE2IS 
4500 S. Rockwell St 

Chicago.
Turi 150 balsų

ONA 
KACERAUSKIENĖ 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Ląfayette 8157 

Turi 110 balsų

James Shalteman varosi kar
tu su ponia Kačerauskiene, ir 
įdomu katras katrų pralenks.

.. . .... •■■X"-—-
Venus TuinOšiUtė, 

Amerikoj gimusi 
Pasaulinės ' Parodos 
Dienos gydytojų
sveikiausia mergaitė, būtinai 
nori ateinančią vasarų atlan
kyti Lietuvą, jeigu šiame 
teste laimės laivakortę.

Naujienų skaitytojams 
tartina perskaityti šiame
riuje jos anglų kalba rašytą 
laiškelį. Ir įsivaizduokite, koks 
jai butų džiaugsmas, jeigu ji 
šiame konteste laimėtų 
cortę į Lietuvą!

Mergaitė, lankydama 
tesnę mokyklą, vakarais
pas savo levų pažįstamus ti
kėdama užrašyti Naujienas, 
<ad gauti keletą balsų ir lai
mėti tą jai taip brangią dova
ną — laivakortę Lietuvon ir 
atgal. Apvažiuoja keletą jai pa
žystamų, ir kaip nusiminus ji 
grįžta, gavusi tik pasižadėji
mus — po švenčių.

Venus, nenusimink! Dar kon- 
;esto laikas nesibaigė, ir tie, 
kuriuos aplankiai, tavęs nestt- 
vils ir savo prižadą išpildys. '

J. shalteman
7029 S. Artesian Av. 

Chicago 
Turi 110 balsų

P. LAPĖNAS 
724 W. 18th Street 

Chicago
Turi 80 balsųVENUS TUMOSAITĖ 

3252 N. Nagle Avė.
Chicago—Turi 100 i> įsu

A. S.
KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė. 
Toronto, OntariO, 

Canada.
Turi 80 balsų

i

A. UŽDRAVAITIS
-1031 S. Talman A v 

Chicago

Turi 80 balsų

V. N. BEVARDIS
Chicago

Turi 80 balsų

M. BALČIŪNAS
Chicago

Turi 80 balsų

ALBERT DIKSAS
3341 S. Aubum Av 

Chicago

Turi 59 balsus

NAUJIENŲ KONTĖSTO EIGA
Kaip matyti iš šios /nonos 

Naujienų, tai kontestanlų sto
vis žymiai pasikeitė ir atrodo 
daug gražiau*. Daugiau paveik
slų telpa, prisidėjo 7 nauji kon- 
testantai.

Reikia pripažinti, kad pra
eita savaitė buvo labai nepa
lanki kontąstantams, nes visi 
prięš Kalėdų šventes buvo už
imti pirkimu dovanų ir kitais 
reikalais. Gi ūžširašvma Nau- 
j ienų atidėliojo iki po švenčių. 
Visgi daugelis kontestantų pa
didino savo balsų skaitlių. įr 
dar 7 nauji pridavė nemažai 
bkaitytojų.

A. S. Kavaliūnas, iš Kana
dos, turi 80 balsų, o po šven
čių abudu su draugu Frenze- 
iu žada pasidarbuoti datigiau.

J. Maksvitis, iš Hammond, 
Ind., dar tik pradėjo. Ir nors 
Hammonde dirva gavimui pre
numeratos nėra palanki dūliai 
bedarbes, jis visgi..piano! 3-čią 
aipsnį * pasiekti. ’

P. Lapenis, 18-tos gatvės 
larzdaskutys, prieš šventes bu
vo labai užimtas savo kasdie
niniu darbu. Bet vėliau turės 
daugiau laiko padirbėti. 

---------x------- -  .
M. Balčiūnas nebuvo nė 

siregisttavęs, bet jau turi 
balsų. Tai gera pradžia.

fUttJlfcNOš, Chicago, iii.
bas ir nedatekliuš, bet dėl “Nau
jienų” vis žmbhės suranda Dė
des Šamo litų/ Bės Ši&hdien Už
sirašę dienraštį fatlila 15 rhė- 
liepiu už tą pačią kaind.

Šie lietuviai užsirašę “Nau
jienai” pdi' Šėnį

P-lūs Elvira ir Dolores Bag
donių tėš, užrašė V’Naujienas” 
savo tėvukui M. Grikšai, 4444 
South Cathpbeh ay$nųe$ kaipo 
Kalėdų dovanų i Tai yra pavyz
dys kitiems, kiid tižrašyilias 
“Naujienų” yra geriausia dova
na.
v J. Grigaitis, 8800 So. Her- 

mitage avė., kuris Užlaiko gra
žią aludę ir svetainę, kur ga
lima rengti Šokius, koncertus, 
vestuves, mitingus ir t.t. davė 
Kalėdų garsinimą.

L. Striupas, 3636 West North 
avė., atsinaujino “Naujienas” 
15 mėnesių. P-as L. Striupas 
užlaiko gražią aludę, kur gali
ma gauti geriausids rųšies deg
tinės ir skanaus alaus:.

J. Weliehka, ?506 West 69th 
st., užraše “Naujienas” į Lie
tuvą, kaipo Kalėdų dovaną ii 
davė didelį Kalėdų garsinimų 
Drg. J. W61ichka yra “mUve- 
ris” — vežioja anglis ir visą 
perkraustymo darbą atlieka už 
prieinamą kainą.

Emma Songailiene, 644 N. 
State .st., kuri užlaiko “Emma’s 
Buffet”, kur visados yra didė
lis pasirinkimas gėrimų ir man
dagus patarnavimas, davė du 
garsinimu, Kalėdų ir Naujų 
Melų.

E. Taraškevičienė, 5649 West 
69th Pi., yra moteris, kuri my
li gražų šeimyninį gyvenimą 
Užlaiko gražiai namus. Mėgsta 
skaityti geras knygas. Atsi
naujino “Naujienas” 15 mėn., 
ir “Keleivį” Visiems metams.

Mary Yentdevičienė, 617 W. 
63rd PI., užlaiko gražią alinę. 
Gerų gėrimų visubmėt pas Ma
riutę rasi. Atsinaujino “Nau
jienas” 15 mėn.

.Visiems, kurie -darė biznį per 
Seną Petrą tariu širdingą ačiū. 
Ir ateityje nėii‘Žinjrškitę Petro. 
Jam ne tik padėsim šioje be
darbėj e, kuri ‘ j į" ‘ kankina jau 
ketvirtus metus, bet taipgi pa
dėsite jam laimėti ir koturiuš 
“tajerius”. Reikalui atėjus šau
kite Petrą per telefoną, CANAL 
8500. Sėnaš Petras.

uz-
80

Al-Albinas Uždravaitis ir 
bert Dikša, abudu jaunuoliai, 
yra pasiryžę laimėti geras do
vanas.

‘ -------- x---------
Daugelis kontestautų klau

sia, kaip bus su tais, kurie no
ri užsirašyti Naujienas me
tams, kad pasinaudoti kontes- 
to nuolaida, bet nepajėgia vie
nu kartu užsimokėti $8.00 ir 
nori mokėti per kelis kartus: 
ar jie gaus 3 mėnesius Nau
jienas veltui} sumokėdami me
tinę prenumeratų per kelis 
kartus ?

Turiu pasakyti, kad visi, ku
rie užsimokės metinę prenu
meratų laike šio kontėsto, nors 
ir dalimis, gaus Naujienas 3 
mėn. veltui.

-------- x--------- '
Veliju visiems kontestan- 

tams laimingų <naujų metų, kad 
su pradžia 1934 butų pasiry
žę laimėti po $1,000.00 prizą.

T. Rypkevičiia,
Kontėsto vedėjas.

*
Ketvirtadienis, gr. 28,-1933

•Senas Petras lenkti niuo j a su 
Frank Bu*law, padidindami bal
sų skaitlius, ir abudu sakosisų skaitlius, ir abudu 
turi dzug prospektų.

—----- x---------

Ponia Elsie Martin, iš 
sha, Wiš., vienu kartu prida
vė 240 balsų, o jau sekančia
me kontestautų puslapį ji tik
rai pasieks pirmų laipspj, M# 
Kenoshiečiai Povilausjįia^ C. 
Braze ir daugelis kitų draugų 
žadėjo jų paremti? ‘ '

, ——
štai draugas z Urnezius tik 

vienų dienų prieš ^vęntes iš
ėjo ir 150 batsųi jau pridavė.

Keno-

Seno Petro pasek 
mes toiitėste

’ f ; f, ; ’V '

neblogos

t1

’ Jau dvi savaitės -šUkhko kaip 
eina “NaUjiehij” konktirsas. 
Nors Kalėdos daug pakenkė 
laikraščių bizniui, bet visgi dir 
bubt galima ^auti viehą, kite 
nšnjų • skaiitytojų ar garsini

A 'Metai, šen: 
darbo žmones 

taip biznierius vargina nėdaf;

stėhgaiuos aplankyti jumis na- 
inuošė, bet jėi kurių nęaplah- 
kyaiiii tai prašetu man praneš
ti laiškų atba telefonu, 262 
tibgan Avė., tordiitO, Ont. Te- 
lefohu* darbo dienomis ndb 8-5 
vaL vak. G.L.0444. GstV^s ži
nią aš pribusiu tą pačią die
ną.

Aš. negaliu palikti nepalietęs 
ir. Uitų Kanados lietuvių kolo
nijų, kaip Montrealų, Winni- 
pfefcų, - Edmtihtohiį, Calgary, 
Hamiltoną, ir kitas mažesnes 
kotetlij^ Svarbiausiai tai Mon- 
trealo kol ten kur didžiausia 
kolonija. Nei vieno kohtestan- 
to nėra. Atrodytų, kad ten 
viehi komunistai su klerikali
niais fanatikais gyvena? Bet 
tikrumoje to nėra. Aš gerai 
žinau, kad ten randasi nema
žas skaičius žmonių, kurie nei 
vieniem, nei kjtiem nepritaria. 
Tas pats yra ir su kitomis su
minėtomis kolonijomis, čia kal
tas ne rangumas, bet mieli 
datbinifikaH Sėdėti rankas nu 
leidus, kuomet iš visų pusių 
visokiausi parazitai mums 1L 
pa ant sprando, yra neleisti
na.

Todėl draugai Kanadiečiai! 
Pabuskim iš letargihio miego, 
ir mikimės naudingo darbo, 
platinimo socialistinės spau 
dos. Jei kas neišgali dienraš
čio, teišsirašo savaitraštį arba 
dvisavt. Jei neįstengi vienas 
galima sušidejus keliems. Kuo
met • bus noras, 
atsiras savaime, 
kolonijoje nebus 
prašau kreiptis
visuomet pasiryžęs patarnauti 
be jokių atlyginimų.

Su draugiškais linkėjimais,
Kontestantas A, Frenzelis.

My Dream Of The Trip To Lithuania 
To Meet Janušauskas

I boarded thė train for New 1 
York at Chicago. AU my friends 
and rėlatives were at the De
pot. My Dad went as far as 
New York with me. It took 
us abou*t two days to get there. 
They served wonderful meals.

We arrived at New York and 
the boat wasn’t leaving for a 
number of hours, so we walked 
about New York. The town 
was very strange to me. Ali 
the buildings ,were very tall. 
Taller than those in Chicago, 
and not so close together. The 
streets aren’t very wide and 
not all paved, while around in 
Chicago they are all wide and 
paved.

The boat was leaving in about 
one hour, so I decided ,to board 
it. I was taken to my room. 
I was pleased. They hauled in 
the gangpląnk and t sęon we 
were off. ,

My thougbls soon left United 
States and I triėd to collect 
thoughts about Lithuariia.

ii; priduoti skaitytojų adresus 
žfemiau nurodytu adresu:

Frank Bulatu,
1739 So. Halsted St.

: Chicago, III. <

Tbere was another young 
French giri who was going 
accross -to see her folks in 
Paris. I was glad I had some 
one to pal around with on the 
boat. Men played accordions 
we daiiced and sang with the 
ręst. She and I enjoyed the 
fish dishes most of sdl. We sat 
on deck in easy shairs, read 
ing and giving a thought to 
United States, and when we’d 
get back to the Naujienos.

At lašt we sighted land. It 
was England. We got off the 
boat and boarded a train and 
then again a boat. It stopped 
at Paris 
hours.

Lucky, 
at school 
verse with the parents of my 
friend. They vvanted me to 
stay for a couple of days, būt 
I had to be on my way to grefet 
Janušauskas first. I received 
the Naujienos, saying he was 
on his way. In a day or two 
I was able to greet Janušau
skas after his victorious flight.

When I woke up I was very 
sorry it4was only a dream, būt 
I hope it comes true.

Vcnus Tumosa.

for a number of

I had a little French 
and was able to con-

tai galimybe 
Jei kurioje 
kontestanto, 

į mane, aš

Apie savo pasekmes

Baso F. Billaiv
----^4—4------ -- .‘I

> Pirntą < kon testo i šiitai tę pa
dariau pradžią, užrašydamas 
viehuo'liką pfetitimetatų it pri- 
dudddmas keletą skelbimų 
“Nuujiėnoniš^.

Greitai kontėsto dienos slen
ka, bet ir inaho balsų skaičius 
dauginasi, o- prospektų vis 
daugiau ir daugiau randasi. 
Nors dūliai žiemos švenčių ne- 

Pareiškimas 'galėjau išnaudoti jų visų, ta-
Jaunosios Kontes 
tantės

čiau galima daug pasitikėti

SS 
.w

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI §

LINKSMU ŠVENČIU IR LAIMINGU i 
NAUJU metu g

Budriko Krautuvė Linki Visiems Lietuviams^ 
Kostumeriams ir Radio Klausytojams ŠĮ

M

Re-
Nauja 1934 Metų Radio ir 
Victrola Krūvoje. Groja 
kordus ir Radio. Tiktai

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

19.50

M
Sši

39.50 M

of the ateitimĖ
, Štai jau keletas mano arti-

_sdiry lo say, that I draugų Chicagoj pasi- 
wasn’t able to gėt many read- ža<W<> , ?ri"
ers or advertižers for the Nau- duoti man Naujienų skaity- 
jienos on account of my going 
to school. ' , , 1

Būt how 1 havė U two weeks 
vacation, and hopfe to catch up 
with Senas Petrhš who is in 
the lead. I certaiply would ap- 
preciate calling 4ri you if you 
wish to get thė: Naujienos.

Almost 
Naujienos 
by. I am

two weeks
Contest has gone Šttfi jau keletas mano arti-

tojų adresus. Ir iš jų galima 
daug pasitikėti.

P-s.K. Steponavičius,
myn” choro vedėjas,

Naujas 
liuotas

Hoover Dulkių Valytojas Didelio Saizo. Nike-jįj 
Model 541. Garantuotas per Hoover Co. Už

28.95
1934 Radios

“Pir- 
priduo- 

siąs keletą adresų, p. Jakubau
skas, “Pirmyn” choro pirmi
ninkas, taipgi pasidarbuosiąs.) 
Jacąues Grandmeshil” “N-nų” 
korespondentas, jau pridavė 
keletą adresų. P-s A. Zaluba, 
Cicėrdj, sako priduosiąs visų 
komunistų adresus, kurie 
“N-nas” skaito. “Altas” pirmi
ninkas p, A. Kartanas nurody
siąs visuš Maisįuette Parke, 
kuriem “N-nas” reikią užsaky
ti. Gust Grigiil pats užsisakė 
“N-has” ir kitų adresus pri
dirbsiąs. P-lė Aldona Saba
liauskaitė prieš pkt Kalėdas 
užsisakė “N-naš”, o Kalėdų 
priduosiahti keletą adresų. D. 
Kuraitis, kuris užlaiko auto
mobilių garažą adresu 806-8 
W. 31 St, taipgi daug paža
dėjo. Dainininkė . p-lė Akvi
lė Ančiptė jau rašanti visus 
“N-nų” skąitytojų adresus j 
listą. A. Skusiavičia pridavė 
kele(ą skaitytojų ir dar dau
giau žada priduoti. Padžadė- 
jO įjagėlhėti ir ddug kitų, ku
rių vardai čia besuminėti.

'PąsitikSdamąs Iš jų para
mos inano kontėsto darbuotei 
esti tlkrąs, kad laimėsiu dova
ną, būtent laivakortę ir gclž- 
fceįib bilietą J Lietuvą?; ir a t* 

tų 'Aukščiau suminėtų ImkraS* gai ųž atliktą darbą. Prašau 
lietuvab 

Tfea; iš Ritų AiHerikos miestų J JK -•.Južsisakyti .A'N-nu,".*4 
.. . . ' • ■ ■ i" -■ ■

to get thė: Naujienos.
Venus' Tumosa, 

3252 N. }Nagle Avė.
Palisądė 4633

Torontu Ont. 
Canada

lietuviai 
esami ir

Gerbiami Toronto 
darbininkai! Naujienų 
busimi skaitytojai!

Sveikinu Kalėdų ir Naujų 
Metų švenčių proga, ir linkiu 
visiems laimingai sulaukti se
kamų švenčių.

Aš kaipo .Naujienų kontėsto 
armijos ;narys, ir kitų lietu
viškų darbininkiškų laikraščių 
platintojas ir prenumeratų rin
kėjas, kaip ‘‘Kelęiyio'^ “Nau
jos Bangos” ir’ “Darbo Fron
tas”, kviečiu neužmiršti savo 
klases kelrodžių; nes mos tie 
šavo spaudos nepajėgsime at
sikratyti kapitalistų jungo. Tik 
skaitydami socialistinę sijaųdų 
mes--' rtisiihc į jėelią/ į Socializhio 
santvarką, Te nofjuna noį vic- 
no įlarbiiiiuko, kad neskaity
tų ankščiau suminėtų laikraš
čių.? Tuoihėb n^bąisųs mums 
bus kapitalistų relęžiai.

Kiek.' rilMn. šųlAbs l^iį..

į

Philco 
po .
Zenith 1934 Radios
6 tūbų, už .........
Midgėt Radios po

M
’22.50§

Kalėdų Kolumbia ir O K Rekordai 
Tik po 60c

16024-T-Gioria ir Katele, Kun. S. J. Struckus, Tenoras \
16025—Ateikite čia jus ištikitnieįi ir O tu pal. Kalėdų Ndk!
16026—šventoji Naktis ir O ištikimoji pušis. Tėvyne/ j

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

čerienS , ^.-8516051—šventa Naktis ir Kai jau Kristus gimė. Jonas Butėnas,gį 
baritonas

16109—Rami Naktis ir Tyliąją Naktj. Trubedorių Kvartetas. gj 
16110—šyentoji Naktis, pirma jr antra dalis. ^Trubedorių Kvartetas
161,41—Gili šiandieną ir Sveikas Jėzau mažiausias. Jonas Butėnas faj 
26022—Linksma Giesmė ir Sveikas Jėzau gimusis. Mišrus kvartetas”* 

! 2G023—Gul šiandieną ir Atsiskubino Betiejun. Mišrus kvartetas 
; 26105—Tyliąją Naktį ir Angelai gieda danguje. Petras Petraitis
į 6002—Darius-Girėnas ir Kareivėliai. S. Rimkus it Elena Sadau-? -
> skaitė '’ ’ ■ /. _
’ . 3000—Varpelis valcas ir 21 Metai kalėjimų. S. Rimkus
j 8001—Daktaro daina ir 7 pačios. S. Rimkus ii* Budriko Akordi- 

jonistai ’ ■
[ 8002—Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. K. Pažarskis ir Budniko Akor-
I dijonistai
• 3003—Dzūkų polka ir Lietuvių .Radio meliodijos. Budriko Akor-
, : dijonistai.
J ' ' 4 J*

JŪS. F. BUDRIK, IMd

INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tol. BoUlevard 8167-4705

V/EDOOURPART

u.s. M

AUKSINIU DAIKTŲ KRA?UTUV£ 
3343 So. Halsted St 
tel. feoulevard 4705—8167

GRAŽUS RADIO PROGRAMAS NEDĖLIOJĘ 
WCFL. 970 kilocycles, 1 vai. piptų



NAUJIENOS, Chicago, 711

KĄ ŽMONĖS MANO
BEDARBIAMS

Iš Kenosha, Wis
tai jau amerikonų

NAUJA
kostumerių nėra, kėk

ŠAME PRICE

IŠ URUGVAJAUS
čia turi būti

Nori apvalyti apielinkę

man bent

RPHANS

Ijuūu.

jau* kas 
kad Čia 
kad tie 
Prieinu

' AS42YEARS AG0 ’ 
25ouncesfor254

Fui! Pack...NoS/ack Filling

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

T/WT A MATTER- 
FOVE THE. POL\CE 
SAre*. w's dU$V J 
&OVAE.OHEL r
NE Are AVA' X>EAR / 
TO N\ve. S\NAR>T / 
WAV'3 KEEHN7 
OUT O'EAGHT'/

/X>O SA HAPPEN 
TO KNO\N 05= 
AVASSO^T NE\Al 
IN TOVMKUOUT- ,

OF T H AT / 
FOSbT SHOVf / 
MĄNAGtret/

A. Rukaš 
DOVANA”

V H AT-S) HER. ’ 
CAPTA\N' \NOULb 
GA GAME n\e. / 
TVAE AD^reESS 
\NHEreE SHE'S y 

K STOPOM’*?/

reiškia, ir čia

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

reikia 
bet vis skubėk

W 5W/ °reTUHATE.U// 
nS^'tHE HSATE7 

bAAHAGEfe HAS> 
BeeAh UHABUEL TO 
LOCATE H\S VMSS- 
IN& STAVSlTESS. Z

THE OTHEre HAHb, 
HAS HAX> LVTTLE. 
LUCK EVVHEfcVX>£&- 
PENATE. SHE DECVbES 

TO AFPEAU TO 
THE TOMČE* WX 

LOME TV^UVAPH
THE EUX>

SuVEEl AVA’ VAOR.E 
POVAER TO TA'THtreE 
AmT A b^AM*ROUHX3 
HE^E \NHPT VNASVCV 
STUCK OH HE re. BOT 

\ SHE. ObU_T HAD ENES 
\FOR, OHE GVS»''T\ft 

A P\TT \T 
vWVBuSTEJb 

®>k \ ore*

i —— kredi
to čia nėra. Tavoras visuomet

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

BURNSIDE. — Chesterfield 
Improvement Association prašo 
vietos 
prie jųjų prezidento G 
nėr, 
nas 
kalingos gaty

peršalt — 
irgi bu*s atsakyti pašei

savo
“rūpinasi”. Tai 

pinigines santvarkos

gyventojus atsišaukti 
Skin- 

445 E. 87th Place, telefo- 
Aberdeen ,0706, kur rei- 

taisyti arba,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kalėdų išvakarėse ant 
BroadWay

K. Bradunas, 58 m., palaido
tas Tautiškose kapinėse. Pali
ko moterį, 2 sūnūs ir vieną 
dukterį. Visi vaikai ir jau me
tuose. Jie buvo persikėlę gy
venti j bagotų kolioniją, ir at
siskyrė nuo lietuvių. Net ir jo
jo pažįstami nežinojo, kad jis 
yra jau miręs, nes svetimtau
tis graborius įdėjo garsinimą 
į “Tribūne”, bet j lietuviškus 
laikraščius nieko.

Krizis didėja, gyvenimas 
sunkėja.

Visi žmonės laukė Kalėdų, 
kas tik gyvas ir* sveikas. Ga
lop, jeigu dar turi dolerį kiše- 
niuje, tai ir tą patį reikia pra- 
pirkti. Suprantama, reikia nu
pirkti Kalėdinės dovanos myli
mai bei mylimam, sesutei, drau
gui ir kitiems geriems žmo
nėms, — 
tokia mada

į Kaip visur, taip ir čia eko
nominis krizis diena iš dienos 
didėja, o su juo sunkėja gy
venimas. Bankrotai, mizerija, 
bedarbė ir skurdas auga.

Neperplačiausia Urugvajaus 
pramonė ir prekyba liko visai 
paraližuota. Frigorifikai (šal
dytuvai), kurie čia prieš treje
tą metų nutraukdavo . nuo be
darbės apie 30,000 darbininkų, 
dabar vos keli tūkstančiai te
dirba. Dauguma dirbtuvių, ta-

Roosevelto sumanytas C. W. 
A. (Valstybes Darbų žinyba) 
<odas; varymas bedarbių žie
mą į laukus vieškelių grąžint, 
yra bandymas bedarbiais riuri- 
cratyt, bile kaina.

Bile kam žinoma, kad lau
kuose darbai žemės kasimo — 
dirbimo, vasarą dirbama, o ne 
žiemą, tačiau kodo sumanėjai 
to neboja; jie žino, kad tas 
darbas nereikalingas, nes prie 
geriausio noro jo žiemoj \tin
kamai neatliksi; jų tikslas — 
pašaldyt išbadėjusius bedar
bius, didžiuma jų neturi šalty] 
pakenčiamų drapanų; tai ban I 
dymas bedarbių kantrybes — 
ištvermes!

Daugelis nepakels žiemos 
speigų; vieni mes dirbę, o ki
ti apsirgs. Dar šalčio rodos ne
buvo, o jau* keletas gerklės ir 
plaučių liga susirgo, nugaben
ta apirubės ligoninėn. Sakoma, 
kad iš apirubės ligoninės ypač 
bedarbiai gyvi jau negrjžš. 
Tokiu budu kodo sumanėja’ 
laimės; mažiau beliks šelpt, nes 
atsisakę dirbt 
mirt 
pos.

To darbo ilgai nepakaks, nes 
ir ant vietos stovėdami (po 3 
savaites) išmins griovius be
vaikščiodami Netekę darbo,

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per. daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 VVest 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5578

geras ir bartis su nieku ne
reikia. Visi žino, ką jie perka 
-k- paslapties čia nėra, žmo
gus, kuris perka šį tavorą, dėl 
doUerio nevaitos. Ašarų jis ne- 
baistys, bet juoku sau veidą 
kaišys. Tokie žmones pasamį 
valdo; gal kai kas tam neti
kės. bet ištikro taip yra.

— A. J. Viznis.

Jurgis 
neturi 
ei jos 
Metų 
Baliuje

Tad, 
jau* dabar pasileido į Ashland 
Blvd. Auditoriumą. štai, kaip 
jie važiuoja...

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTR STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

ielos arba tiršti lotai valyti. 
Sako, yra užtektinai CWA. dar
bininkų, kurie tą darbą galė
tų atlikti ir pagrąžintų visą 
apielinkę, tiktai reikia parei
kalauti. Nebus reikalavimo, tai 
niekas ir nedarys nieko.

Pavaišino savo draugus
K. Shimaitis, gyvenąs 60 E. 

95th St., sdsikvietęs savo ar
timus draugus pavaišino juos 
valgiais ir kitokiais skystimais.

Turėjo vienų metų ženybi- 
nes sukaktuves. Atsilankė, tik
tai jųjų artimiausi draugai. 
Tarp jų pp. George ir Sally 
Kismanai, 9315 Chauncey Avė.

Palaidotas

Renka parašus
Biblijos studentams valdžia 

neleido sakyti prakalbų per 
radio. Pasiteiravus kas kiša sa
vo nosį prie valdžios ir nelei 
džia prakalbų ' sakyti, paaiškė
jo, kad katalikų dvasiški ja da
ro skundus prieš biblijistus 
Washingtono valdžiai. Biblijis- 
tai sujudo rinkti parašus nuo 
gyventojų. Jeigu katalikai duo
da savo programus, tai kamgi 
drausti kitiems. Jeigu jiems 
pasisektų uždrausti radio va
landas biblijistams, tai jie- tuo- 
jaus pradėtų ir ki tus tuoj aus 
cenzūruoti. Turėtų žmonės bi
blijistus paremti jųjų kovoje.

vų, medvilnes, gyvulių augin • 
tų, kad tokiu budu kainas gai
limą pakelt, keletą milijonierių 
bilijonieriais padaryt.

Bedarbiai, kurie ne iš savo 
kaltės, tokiais liko, varomi iš- 
Šalt; jiem nėra nė darbo, nė 
dangos, ne maisto.

The tantalizing flavors of true may- 
onnaisean4 true old-fashioned boiled 
drėssing neWly combined! Smooth 
and velvety, marle in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRĖSSING

Iš Burnside koloni 
jos lietuvių gyve

nimo

/America s 
favoritei

KenoshieČių dėmei:
Gerbiami Kenosha lietuviai, 

mano draugai ir pažįstami! Gal 
dar ne visiems yra žinoma, kad 
nuo 15 gruodžio prasidėjo “Nau
jienų” Kontestas. Aš irgi vie
na iš tw kontestantų, taigi pa
sinaudodama taja proga aš 
pasistengsiu aplankyti jumis su 
“Naujienomis”. Mat, mano ti
kslas yra laimėti kontestą. O 
kad atsieiti tikslą, tai aš pra
šau visų jus, kad su mano pa
tarnavimu užsiprenumeruotu
me! “Naujienas”, ir tuomi aš 
laimėsiu kontestą, o jus laimė
site dienraštį “Naujienas”, ku
ris ju*ms plateiks žinias iš viso 
plataus pasaulio.

Turiu pasakyti, kad aš jau 
pradėjau sįavo darbą, didelį 
darbą, o rriažam mieste. Neži- 
lau kokios |)us pasekmės toliau, 
>et pradžia labai puiki, štai 

mano pirmieji kostumeriai, 
tai yra pp. Mitkai. Mat, J. 
Mitkas, aplankė Lietuvą net 
porą kartų, ir tai visai nese
niai. Pirmą kartą tai visi va
žiuoja Lietuvon dėl įdomumo, 
nes norisi pamatyti tėvų žemę, 
bet antrą kartą ,tai jau buvo 
kitoks tikslas, nors kad ir vie
las sugrįžo, bet neilgai teko 

vienam gyvent, nes ne poilgam 
ttvažiavo ir žmona. Kaip gir- 
Įėjau, žada apleisti Kenosha, ir 
ipsigyvent South , Milwaukee.

Kiti geri “naujieniečiai”, tai 
Ben Kancis, kenoshiečiams ge
rai žinomas savininkas Paris 
Gardens. Tai labai puiki vie
ta dėl pasilinksminimų. Treti, 
tai tikri “Naujienų” patriotai 
1 raugai Pabarškai.

širdingai ačiū šiems mano 
□irmiesiems draugams, kurie 
suteikė man pirmą progą pra- 
lėt mano darbą. Su jų gerais 
velijimais man puikiai sekasi.

Elsie Martin,
4508 8th Avė., Kenosha, Wi.* 

žierių ir smulkesnių fabrikė-

_ ---------------------- . l .. ' r a t . ,l . : ■

lių visai sustojo funkcionavę.
Prekyba eina užpakaliu. 

Apie 25 nuoš. biznių bankru
tavo, tarp kurių keli gan di
deli. Likusieji irgi pergyvena 
didžiausią mizeriją, žmonės 
stengiasi sunaudoti tik pačius 
reikalingiausius kasdieninius 
neatidėliojamus gyvenimo rei
kmenis.

Darbininkų padėtis vis blo
gėja. Kur nepažvelgsi, ’ matyti 
tik algų nunnišinėjinias, ligi
nimas darbo valandų ir, paga
liau, liuosavinias nuo darbų, 
—didinimas bedarbių jau ir 
taip skaitlingos ( “armijos”* U- 
rugvajuje.

Bedarbių eilės didėja kiek 
mieste, tiek laukuose. Siauri
namos senelių pensijos ir ben
drai pensijų gavimo teisės. 
Naikinama socialė apdrauda 
senatvėje ir nelaiminguose at
sitikimuose. Kasdien po kelis 
metama lauk ateiviai darbi
ninkai iš Emigracijos Kotelio 
ir paliekami badą ir šaltį kęs
ti gatvėje.

Naujojo uosto žolėse jau 
priskaitome ligi 500 bedarbių, 
kurie pasistatę iš plytgalių, 
velenų ir blėkos lindines per
gyvena, kaip ‘laukiniai vergiš
kai skurdžias ir iki kaulo į- 
grįsusias vargo dienas. Jų 
daugumos padėtis kritiška. 
Kartais pažangioji Urugvajaus 
spauda ragina susirūpinti vi
suomene, jų skurdaus gyveni- 
no padėtimi, ir rašo apie su
darymą komitetų jiems padė
ti, bet buržuazija ir stambioji 
aristokratija apie tai nieko ne
nori žinoti ir dargi net anuos 
pasmerkia: girdi, tai vabagun- 
dai,—valkatos, susirinkę tie, 
kurie nenori dirbti ir tokiems 
negali būti jokios pagelbos.

Tarpi tų žolėse gyvenančių 
yra ir musų tautiečių. Ne vie
nas ten gal ir baigs savo skur
daus ir tragingo gyvenimo 
dienas, bet apie juos niekas 
nesirūpina, niekas to nemato, 
o Lietuvos konsulatui, kuris 
yra Buenos Aires, ir atstovui 
Pietų Amerikoj’ gen. Teodorui 
Daukantui nėra' reikalo gelbė
ti savo tautos žūstančius bro
lius, nes daromos sutartis su 
Pietų Amerikos valstybėmis, 
kaip tuos pačius bendratau- 
čius “prasikaltusius” ‘‘tautos 
vadams” grąžinti tėvynėn kan
kinimams.

—Aibė B. Gumbaragis. 
Montevideo, 1933-XI-30.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

praleidę ką uždirbo vėl reika-, mintojam, kad kuo mažiau ja 
lauš šėlpos. Laukiamu darbų 
pavasarį visiems kurie nori ir 
gali dirbt ir prie geriausio ėji
mo darbų, nebus, kaip jų ne
sulaukė per keturius metus.

Tokia tai Roosevelto “dova
na” bedarbiams pavydale C. 
W, A. kodo. Taip tai ši viso 
kupina šalis, savo piliečių-be 
darbių likimu 
betikusi 
išdava.

šalis, kuri žiauriu budu ban
do nusikratyt bedarbiais, kad 
jie nori gyvent; šalis kuri lei
džia milijonus dolerių, nė ke- 
limu-u‘gdymu žmogui būtinų 
reikmenų; maisto, dangos ir kt , 
o slopinimui; moka pinigus ga-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

YOUREYtd
Night and Moming to keep 
them Clcan, Clcar and Healthy 

Write jot Ftee *‘Eye Care** 
or tfEye Beauty” Book

Murinę Co^Dept.H. S., 9E.OhioSt.,CWc«go

Rusiška ir Turkiška Pirti
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietau* it draiko* vano* 
•wimming pool.

Rmiika ir turkiška pirti* moterim* 
teredomi* iki 7 v. v.

čia New Yorke ypatingai 
ant Broadway visokių krautu
vių perpilna, — pasirinkti yra 
iš ko. Prieš Kalėdas vakarais 
krautuvės visos atdaros, gatvė 
pilna žmonių; na, ir aš eisiu 
pažiopsyti, gal kiek patirsiu 
kaip (anot amerikono) biznis 
eina. Krautuvės išpuošta taip 
gražiai, kad gražiau nei būt ne
galima. Well, reikia suprasti, 
kad New Yorke Broadway yra 
gyviausia gatvė, čia žmonių 
visuomet pilna ir visi vis sku
binasi, žengia smarkiai, tarsi 
norėtų ką pasivyti bei ką su
gauti. Na, galimas daiktas, kad 
čia yra tokia mada, 
ar nereikia, 
Tad ir aš noriu kartu* su ki
tais suspėti. Galop, sustojau 
pas vieną gražią krautuvėlę 
bei kepyklą, čia langas taip 
gražiai išpuoštas su visokiais 
ragaišiais, kad net žiūrint bur
noje pasidaro šlapia. Viduryje 
pora gražių panelių stovi be 
darbo 
sų niekas neperka. Ha! misli 
j L* sau, šitas biznis atrodo vi
sai prastai, alkanų ant Broad- 
way nėra.

Einu toliau, štai graži mė- 
sinyčia, bet ne ant Broadway 
tik 72 St. čia vėl, žmogeli, vi

sokių dešrų, kelbąsų,. vįŠtų ir 
kalakutų, jaučio liežuvių ir 
kiaulės galvų pilnas langas. Bet 
viduryje krautuvė kuone tuš
čia. Einu toliau*, 
šių krautuvėle. Vaisių visokių 
iš visų pasaulio kampų. Ro
dos, mačiau ir lietuviškų spal
genų. Suprantama, prie gero 
kalakuto ir spalgenos tinka, 
čia visko yra perpilnai, tik 
pirkikų nėra « 
biznis prastas

Grįštu vėl ant Broadway ir 
štai tarpe 75 ir 76 st. West. 
žiūriu į krautuvę, kad pilna 
prisikimšus vyrų ir moterų. O 
betgi krautuvės langas visai 
nieku neišpuoštas. Na, misliju 
sau 
nepaprasto. Gal būt, 
ką nors duoda dykai 
žmonės taip kemšasi 
artyn, žiuriu, kad krautuvėje 
lentynos visos užkrautos įvai
riausio stiliaus bonkomis. Tuoj 
supratau kame dalykas, tai 
linksmybės sankrova. Degtinė 
lės čia yra visokios. Mačiau 
bonka ir baltakės. Gal būt, kad 
tai musų tautiška valstybinė, 
bet nepatikrinau 
taip atrodė, čia biznis verčia
si, kaip iš laisvės rago. Nerei
kia nė langai puošti, nė gar
sinti. žmonės, rodos, suužuo- 
da, kur randasi tokia vieta, 
žiūrint į šitą naują biznį, žmo
gus, rodos, nežinai kur esi. De
presijos Čia nėra. Vyrai, mo
terys; na, ir tūlos panelės vie
noje rankoje turi cigaretą, o 
su kita ranka griebia bonkai 
už kaklo ir verčia aukštyn, kad 
pamatyti, kaip burbuolai bėga 
išilgai bonkos, — tarsi jos ži
no, ką tas viskas reiškia. Pen
ki vyrai ir trys moterys dir
ba šioje krautuvėje ir visi sku
bina, kas kiek gali ir vis eilė 
laukiančių reikalauja patarna
vimo. šitas biznis, galima sa
kyti, pilna burna biznis, čia 
nereikia nė svarstyklių, nė jor 
kių mierų. čia niekas nesuges 
ir išmesti nieko nereikės. O 
kostumerių yra per pilna. Vi
si perka už pinigus,

HOVLTESSl 
X>OH"T TAOHKFY 

\NVVH THE- LAMU 
I OUT V4VTH n\5HE- 
\NAVAE THV8 

reArere?0. y

Jrynaa, prihnnas Žemo sustabdo nie- 
žOjimą odos i penkias sekundas — 
ir. pagelbins'as prie Eczemos, pučkų. 
dedervines, ir ifibSrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina vlsoldaa 
odos irltiteljas, kadangi Jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. visos valstinyčios užlaiko 
—36c. 60c, Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOO1 J

. ĮSIGYKI^TŲOJAUg
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.
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hot orecoLB".

Spųrgįs ir šeimyna 
moderniškų transporta- 
pabuklų. Bet Naujų 
sutiktuvių ir Aviacijos 
nori būti.
kad nepasivelinti, jie

m

BAKING 
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AT LESS COST USETHE’ 
ECONOMICAb,,dEFFICIENT

žemo
FOR SKIN IRRITATIONŠ

f Stop || 
Itching

’• ’ Z- 'V - i . .-J.

Skin



■ '“rf -''į/"

M': 1 ■

. ttAUJlĖ&OS, Chicago, tU.
-------------— ................... - ---------- ■ - ........... .... ..... i'" -

, Ketvirtadienis,

NAUJIENOS
fhe Lithuanian Daily Newa 

t»ubUshed Daily Except Sunday 
rhe Lithuanian News Pub. Co., In<į.

1739 South Halsted Street 
TdcphoM Canal 8500

Sditor P GRIGAITIS-

by

Subscription Rate*:
18.00 per year ta Gonada
17.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at ths Post Office 
of Chicago. III ondar ths sct of 
Marei* 1879

Užsisakymo kalnai
Chicagoje©aitu:

..... $8.09
Pusei metu ____ 4.00
Trims mėnesiams . . 2.00
Dviem minėsiama __  1.50
Vienam mineaiui ___  .75

Chicagoj per iftneftiotojiu:
Viena kopija .—--------- ------ 8c
Savaitei----------------- —____  18c
Minėsiu! ___ ,r,„,__________75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltą t

Metams ___ r-.- __ $7.00
T-T-, 8.50

Trims mėnesiams __ 1.75
Dviem mėnesiams ____ ___  1.25
Vienam mėnesiui ...___ .75

Lietuvon ir kitur sžaieniuose 
(Atpiginta)

Metame $8.00 
Pusei metų ............... —.... .. 4.00
Trim* mėnesiams-------- -----  2.50
Pinigus reikia siųsti palte Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Rusijos diktatorius ir “pasaulio komunistų vadas”, 
matyt, turi 'ištikimų tarnų ir dvasiškijoje.

Tačiau, kad ir galima suprasti Dašnakciutun orga
nizacijos neapykantą prieš tą Dievo ir Stalino, tarną, 
vistiek Amerikoje yra ne vieta lyginti politines sąskai
tas dėl to, kas dedasi Kaukaze.

Apžvalga
PAKLAUSIMAS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 8. Halsted Su Chicago, 
UI Fsistonss CsaaJ 1500.

JAU IR LIETUVOJE AUKOJA 
TRANZATLANTINIAM 

SKRIDIMUI

f “Naujienų” skaitytojas Kazys 
Kazanauskas prašo įdėti laik
raštyje šitokį jo paklausimą:

“Aš, K. P. Kazanauskas, 
klausiu: kam Rusijos caras sa
vo manifeste suteikė laisvę —

mirusiems ar gyviems — sna- 
lių 30 d. 1905 m.?

“Jeigu suteikė gyviem, tai 
dėlko gruodžio 20 dieną 1905 
metų gaudė ir kankino visai 
nekaltus žmones? O kalti buvo 
gudresni, galėjo pasišalinti. Jei
gu kurie ir buvo kalti, galėjo 
bėdą užmesti pasislėpusiam, kad 
save išteisinti.

‘^Paskaitykite lapus (Šeduvos 
ir Šiaulių) — rasite, kurie už
mušti ir kurie pabėgo.

“Kazimieras Kazanauskas.” 
šį paklausimą autorius skiria 

“Darbininkų Kalendoriaus” lei
dėjams.

siais (1907) metais išėjo po'gydytojas butų užstatęs savo 
151.1 sv. kiekvienam žmogui, 
antraisiais (1918) po 180.1 sv.
Kitaip sakant išėjo po 25 sva
rus (20%) ant žmogaus ma
žiau.

Pastarųjų dešimties metų 
statistikos lentelė rodo, po kiek 
svarų kokios mėsos išeina kiek
vienam gyventojui:

SPAUDOS NELAISVĖ — MIRTIS SPAUDAI

Vienas Amerikos korespondentas rašo iš Berlyno:
“Spaudos laistės panaikinimas reiškė mirtį ne

suskaitomai daugybei laikraščių ir nedarbą dešimr 
tims tūkstančių laikraštininkų Vokietijoje 1933 m. 
Išlikusieji laikraščiai, išimant oficialinius nacių par
tijos organus, kovoja su mirtim. Tenai, kur pirmiau 
vokietis pirkdavo penkis ar šešis laikraščius, jisai 
dabar teperka tik vieną, kadangi juose visuose ji
sai neranda nieko kito, kaip tik tuos pačius daly
kus, o laisvas apsikeitimas mintimis yra sustabdy
tas.”
Vokietija pirmiau turėjo daugiau laikraščių, pro- 

porcionaliai gyventojų skaičiui, negu kuri nors kita ša
lis pasaulyje, ir jie buvo įvairus savo turiniu ir kryptim. 
Įsigalėjus naciams, kurie pasmaugė spaudos laisvę, Vo
kietijos spauda pasidarė biednesnė ir prastesnė už kitų 
pramoningųjų šalių spaudą.

Panašiai nusmuko spauda ir kitose diktatorių val
domose valstybėse — Rusijoje, Italijoje, Vengrijoje ir 
kitur. Lietuvos spauda visuomet buvo labai neturtinga, 
kadangi tikros spaudos laisvės Lietuva neturėjo nie
kuomet, išimant trumpą demokratinės koalicijos laiko
tarpį 1926 m. Paėmus valdžią tautininkams, Lietuvos 
laikraščiai pradžioje buvo visai besmunką nuo koto. Jie 
ėmė atgyti, tik kai akyplėšiškas “diktatorius” Voldema
ras dšlėkė iš valdžios. Bet da ir šiandie Lietuvoje joks 
darbininkiškas laikraštis negali gyvuoti, nes jį tuojaus 
pasmaugia cenzoriai ir karo komendantai

Spaudos istorijoje diktatorių viešpatavimas bus už
rašytas į juodą lapą. Ateities kartos minės su pasipik
tinimu tuos laikus, kada nekultūringi barbarai, pasiva
dinę žmonijos “gelbėtojais”, stengėsi smurtu užslopinti 
laisvą mintį.

Vienas darbininkas K. M., 
Kaune, paaukojo 10 litų James- 
Janušausko tranzatlantiniam 
skridimui ir parašė laiškų “L. 
Aidui”, prašydamas jo aukų 
perpuoti kur reikia. Savo laiš
ke K. M. rašo:

“Tikiu, kad rasis ir dau
giau lietuvių, kurie savo cen
tais teiksis paremti šį žygį... 
Pasižadu ir ateityje, kiek leis 
gyvenimas, šį žygį paremti, 
nors pats esu paprastas dar
bininkas, bet noras viską giv- 
Ii.”
‘■L. Aido” redakcija žada vi

sas gautas tam tikslui pinigines 
aukas betarpiai persiųsti į 
Ameriką, lakūnui Janušauskui.

PRANCŪZAI PRIEŠ MOTERŲ 
BALSAVIMO TEISĘ

Franci jos senatas 175 balsais 
prieš 118 nutarė nedėti į savo 
dienotvarkę įstatymo sumany
mo, kuriuo suteikiama mote
rims balsavipio teisė. Tą įstaty
mo sumanymą buvo priėmę.s at
stovų butas.

FRANCUOS SOCIALISTAI 
SUSKILO

SUVEDĖ politines sąskaitas

Tą dieną prieą Kalėdas New Yorke buvo peiliu nu
durtas bažnyčioje armėnų arkivyskupas, Leon Tourian. 
Policija suėmė penkis asmenis ir veda tardymą.

Spėjama, kad tas dvasiškis krito, kaipo auka tero
ristinio sąmokslo, kurį padarė prieš jį revoliucinė ar
mėnų organizacija Dašnak.

Organizacija “Dašnakciutun” (arba Dašnak) yra 
žinoma nuo senų laikų, kada Armėnija dar buvo po Ru
sijos carų valdžia. Ji buvo artima Rusijos socialistų re
voliucionierių partijai. Savo programe Dašnakciutun 
turėjo Armėnijos nepriklausomybės reikalavimą.

Armėnija atsimetė nuo Rusijos netrukus po pasau
lio karo ir pasiskelbė nepriklausoma respublika. Daug
maž tuo pačiu laiku atsiskyrė nuo rusų imperijos ir ki
tos dvi Kaukazo tautos: gruzinai, kurie įsteigė respub
liką Gruziją, ir Kaukazo totoriai, pavadinę savo šalį 
Azerbeidžanu. Tos trys nepriklausomos respublikos pas
kui gavo pripažinimą ir Rusijos sovietų valdžios ir pa
darė su ja draugingumo sutartis.

Bet bolševikai neilgai gerbė tautų apsisprendimo 
principą, kurį buvo paskelbusi Rusijos revoliucija. Jie 
padarė slaptą sutartį su Turkijos militaristais, ir rau
donoji armija staiga įsiveržė į gruzinų žemę iš šiaurės, 
kuomet turkai puolė Gruziją iš pietų. Po atkaklios ko
vos Gruzija buvo užkariauta; tokio pat likimo neilgai 
trukus susilaukė ir Armėnija su Azerbeidžanu. Jų že
mes aneksavo Rusija. Gruzijos, Armėnijos ir Azerbei- 
džano vadai, kurie nesuspėjo pabėgti į užsienius, buvo 
išžudyti arba sugrusti į kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas.

Tik žinant šituos faktus, galima suprasti aukščiaus 
paminėtojo teroristinio akto priežastis.

Arkivyskupas Tourian, kuris pereitą sekmadienį 
buvo nudurtas New Yorko bažnyčioje, stojo už sovietų 
valdžią Armėnijoje. Jo priešai yra nepriklausomos ar
mėnų respublikos šalininkai. Amerikos laikraščiai da
bar primena, kad tarpe Touriano ir jo oponentų jau ne 
vieną kartą buvo kilę konfliktai Amerikoje. Sakysime, 
armėnų dienoje Chicagos pasaulio parodoje tasai arki
vyskupas atsisakė kalbėti savo viengenčių mitinge, kuo
met tenai buvo iškelta Armėnijos respublikos vėliava. 
Tourianas tuomet pareiškęs, kad jisai esąs ištikimas ne 
Armėnijos revoliucionieriams, bet “teisėtai armėnų val-

SVEIKATOS SKYRIUS
—M—MII rm r-- • . .A. •. .

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

1920 1921 1924s
sv. sv. ■ sv.

Jautienos 63.1 56.9 61.6
Veršienos 7.6 7.0 f 8.2
Avienos 5.5 5.9 - 5.2
Kiaulienos 60.5 63.5 74.7

Viso ....... 136.8 133.3 149.7
sv. sv. sv.

Jautienos 62. 63.6 50.8
Veršienos x 8.7 8.2 6.3

Avienos 5.2 5.5 4.9
Kiaulienos 67.6 65.7 72.8

Viso ........ 143.7 14,8.0 136.8

KĄ VALGYTI?
Arba dietos įtaka žmogaus 

sveikatai
/

Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)

DIETOS KITĖJIMAS
Niekas pasauly nestovi vieto

je; viskas kitėja evoliucijos ei
goj. Nestovi vietoj nei žmonių 
dieta; ji keičiasi kartu su žmo
nių susipratimu; ji tobulinasi 
kantu su progresu. Buvo laikai, 
kada Amerikos gyventojai ma
nė, jog mėsa yra tai geriausias 
valgis, nes ji ir skoniui atitin
ka, ir alkį pasotina. Tuo laiku 
apie fiziologinius maisto reika
lavimus mažai ką žinota, arba 
ir suvis nieko nežinota. Apie 
mineralinių druskų svarbą to. 
laiko maisto ekspertai nedaugi 
nusimanė, o apie vitaminus ir 
visai nebuvo girdėję. Bet pas
kutinio dešimtmęčio progresas 
neaplenkė nei dietos srities. Ne
rasi šiandie nei vįeno pažanges
nio žurnalo ar ląįlpaščio, kur 
nebu'tų kalbaiųą^. apie dietos 
įtaką į žmonių sveikatą, nekal
bant jau apie speciales tuo 
klausimu, knygas, prieinamas 
ne lik profesionalams, bet ir 
liaudžiai. Moderniški medikai ir 
dantų gydytojai viš- daugiau ir 
daugiau svarbos deda j maisto 
klausimą, kaip saugotoją nuo 
ligų, o mažiau atideda ant vais
tų, nors yra vietų, kur be vais
tų negalima apsieiti. Pažanges
nioji liaudis, klausanti, ką sako 
sveikatos saugotojai — profe
sionalai ir maisto ekspertai — 
keičia savo kasdieninę dietą, 
taiko ją prie moderniško supra
timo. Kad taip yra, tai mums 
aiškiai rodo rųaisto kitėjimo 
statistika.

Agrikultūros Departamento 
Namų Ekonomikos Biuras ne
senai paskelbė savo tyrimo pa
sėkas mitybos srity. Kalbamo 
biuro surinkta statistika- rodo, 
jog Amerikos žmonės dabar su
valgo daugiau, nbgu du kartu 
tiek daržovių ir vaisių, negu 
kad dešimts metų atgal; valgo 
daugiau pieno ir jo produktų; 
mažiau jautienos, tiek pat avie
nos, mažiau veršienos, daugiau 
kiaulienos, mažiau duonos ir 
daugiau paukštienos.

Duoninių miltų vartojimas 
per pastarąjį dešimtmetį suma
žėjo 40 nuoš., bet už tai žy
miai pakilo pieno produktų su
vartojimas. Daržovių vaisių 
apyvarta pakilo 54 riuoš.; ypa
tingai žalios, lapuotos daržoves 
pasidarė labai populiarės: vie
na, dėl daugybės •ivtaminų, ku- 

; rie jose randasi, o antika, tai 
- kaip dieta dėl sumenkėjimo. 
• Yra žinoma, kad žalių daržovių 

dieta sumenkina , nutukėlius, 
nesugadinant jiems sveikatos 
įvairiais vaistais ir badavimu. 
Apyvarta daugiausiai pakilo se-

______ 1 ' " 1929-m. 
13,788 vagonų 53,168 
?,089 vagonų 10,852 
9,729 vagonų 25,438 
1,630 vagonų 11,901

——----- Nuo 1924 m. mėsos vartoj i-
gaus, o 1928 m. po 56.5 galio-1 mas kas metai po biskį maže
lius. Per tą patį laiką pakilo 
sviesto'suvartojimas trims sva
rais ant žmogaus, o sūrio dviem 
svarais.

Mėsos suvartojimas labai svy
ruoja: jei valgo vienos mėsos 9%. 1900 m. į kalbamą miestą 
mažiau, tai už tai kitos valgo atgabenta 2,200 vagonų paukš- 
daugiau. Bendrai imant, mėsos tienosį, o 1927 m. 12,000 vago- 
suvartojimas kyla, bet ne tiek
žymiai, kaip augančios skaitlį-. skaito, kad paukštienos varto- 
nės visbkio maisto suvartojimo,'jimas kyląs vien tdkia propor- 
nes ir žmonių skaičius kyla, ^cija, kokia kyla miesto žydai 
Pav., 1907 m. ir 1918 m. tapo gyventojai: žydai suvartoja 
suvartota lygiai tiek mėsos, t. apie 80% visos įvežtos paukš* 
y., 13,500,000,000 svarų. Bet tienos, italai 10%, o likusieji 
1907 m. buvo mažiau gyvento- Į10 ndoŠ, tenka visiems kitiems 
jų, negu 1918 m., todėl pirmai- gyventojams. .

ja. (1929 m. tapo suvartota 
16,803,000,000 svarų mėsos, o 
1928 m. 16,955,000,000).

Paukštienps sutartoj imas 
New Yorke kas metai pakyla

nų. ĮPaukštiėnos vertelgos ap-

Vertė Atį KartūnasRobert Louis Stevenson.

Turtų Sala
Francija vėl turi dvi socia

listų partijas, kaip kad turėjo 
seniau, prieš susijungiant na- 
bašninko Guesde’o (ištark: 
Gcd’o) vadovautai' rtWk$istinei 
partijai su nabašninko Jaures’o 
(iš»t. žores’o) “reformistine” 
partija. Po tų dviejų partijų 
susijungimo Francijos socialis
tų partija vadinosi Jungtine 
Socialistų partija.

Dabar nuo jos atskilo deši
nysis sparnas, kurio priešakyje 
stovi parlamento nariai Renau- 
del, Deat, Montagnon ir k. Jie 
atsimetė nuo partijos po to, kai 
socialistų frakcija parlamente 
pašalino iš savo tarpo keletą at
stovų, balsavusių už radikalų 
valdžią.

Atsiskyrėliai neseniai laikė 
savo pirmutinę partijos kon
venciją. Joje dalyvavo daugiau 
kaip 300 delegatų ir su viršum 
tūkstantis svečių. Konvencija 
pasisakė už vykinimą didžiojo 
socialisto Jaures’o tradicijų.

Si naujoji socialistų partija 
skiriasi nuo senųjų socialistų 
tuo, kad ji nori po savo vėlia
va sujungti ne tik darbinin
kus, bet ir smulkiuosius savi
ninkus. Tos partijos vadai ne
tiki į klasių kovos teoriją. Jie 
sako, kad socializmas yra ne 
vienos kurios klasės, bet visos 
tautos reikalas. 1

Svarbiausias betgi skirtumo 
punktas bus, tur būt, taktikoje. 
Po pasaulio karo vadovavimas 
Francijos socialistų partijoje 
pateko j rankas Leon Blum’o 
(išit. Blon’o), kuris yra griežtai 
nusistatęs prieš bet kokį socia
listų bendradarbiavimą su bur
žuazinėmis partijomis. Franci
jos radikalai, sudarydami mi- 
nisterių kabinetą, daug kartų 
siūlė keletą vietų valdžioje so
cialistams, bet socialistai visuo
met tuos siūlymus atmesdavo. 
Jie atsisakydavo ir balsuoti pdr- 
lamente už valdžią. To rezulta
te radikalų valdžios virsdavo, 
viena po kitos. ♦

Vadinami, dešinieji socialistai 
laiko šitokią taktiką klaidinga, 
manydami, kad geriau, yra rem-špinokų 
ti radikalus, negu leisti valdžią- Celerių 
paimti atžagareiviams. Ginčai Morkų 
šituo klausimu ir privedė par-; Pieno 1917 m.'išėjo po 42.4

- - - - . . . v... v

amom ,oyem

(Tęsinys)
Atrodė, kad jie jau nebeži

nojo, ką Veikti; nes nTaisto te
buvo taip mažai, jog mums 
butų reikėję pasiduoti prie
šams iš bado ilgą laiką prieš 
atėjimą pagalbos. Bet musų 
geriausia viltis, buvo nutarta, 
tai iššaudymas sukilėlių, kol 
jie arba nenuleis savo vėlia
va, arba nepabėgs su Ilispa- 
niola. Iš devyniolikos jų bebu
vo likę tik penkiolika, kiti du 
buvo sužeisti ir mažiausia vie-

‘ j

----------------------------------• ' .

plas — kuris biivo pašautas 
prie patrankos. -— buvo rim
bai sužalotas, jeigu buvo dar 
gyvas. Apšaudydami juos, mes 
turėjome būti; lubai} atsargus, 
kad iš musų pusės nei vienas 
nežūtų. O prieg to,; męs turėjo
me du galingus talkininkus! 
romą ir klimatą.

Kas link pirmojo, nors mes 
buvom apie p,usę mailės nuo 
jų, mes galėjęm girdėti, kaip 
jie ūžė. ir daiųavo iki vėlumos
nakties; o kas link antrojo, Sirver’is.

peruką, jog, apsistoję pelkėse 
ir neturėdami jokių vaistų, 
pusė jų turėję susirgti nepasi
baigus savaitei.

‘?Todėl 
mes visi nebusime iššaudyti 
pirma, jie džiaugsis gavę pro
gą susikrauti į laivą. Jiems 
visada esti laivas svarbiausia, 
ir, aš manau, jie vėl galėtų už
siimti jurų plėšimu.”

“Tai yra pirmas laivas, ku
rį aš pražudžiau,*’ tarė kapito
nas Smallett.

Aš buvau baisiai pavargęs, 
jus galite įsivaizduoti; ir kai 
aš užmigau po ilgo ir smar
kaus blaškymos, aš miegojau 
kaip senojis.

Visi jau buvo seniai sukilę 
ir jau buvo pavalgę pusry
čius ir jau buvo prinešę mal
kų pusę tiek, kiek iš vakar 
buvo, kai aš pabudau iš bildė
jimo ir alasavojimo.

“Paliaubų vėliava!”, aš iš
girdau kažkatrą sakant; ir 
tuojaus po tam, nuostabos šū
ktelėjimą, “Pats Silveris!”

Ir, tą išgirdęs, aš staiga pa
šokau ir betrindamas akis, bė- 
gau prie skylės sienoje.

XX.
SU nerio pasiuntinybė.

Ir, iš tikro, du vyrai stovėjo 
prie pat tvirtovės tvoros, vie
nas plevėsuojantis baltą audi- 

' nį, o antras, niekas daugiau, 
kaip pats Silver’is, ramiai sto
vintis šalę jo.

Vis dar tebebuvo gan anks- 
. ti ir šalčiausias rytas, aš ma

nau, 'kokį man teko patirti ant 
salos; šaltis, kuris siekė iki 

I pat kaulų. Visi mus galvų 
dangus buvo giedras bei aiš
kus ir medžių viršūnės rožių 
spalva atspindėjo prieš saulę. 
Bet vieta, kur stovėjo Silver’is 
su savo pagelbininku, dar te
bebuvo paunksnėje ir jie bri
do iki kelių baltame gare, ku
ris buvo pasiplėtęs nakties 
laiku iš lieknų, šaltis ir ga
ras, sykiu susidėję, sudarė gan 
prastą įspūdį apie salą. Iš to 
buvo aišku, kad čia buvo drė
gna, karštligės apsėsta nesvei
ka vieta.

“Vyrai, bukite viduj,” tarė 
kapitonas. “Dešimt prieš \ ie
ną, kad tai tik prigavystė.”

Tada jis surėkė į jurų plėši- 
ką:

“Kas teii eina? Sustok, o 
kad ne, tai mes Šausim.”

“Paliaubų vėliava,” sušuko 
(Bus daugiau)

jis pridūrė, jeigu
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Mirė plačiai žinomas 
lietuvis biznierius

Buvo ina- 
žmogus ir 

tarpe labai

Pontiac Motor Company two 
montlis ago.

6558 M W
Valandos! Nuo 0

R CHIRURGAS - 
i 4 ir nuo 7 iki 9 

3 nuo 10 iki 12 
Halstcd St. 
rard 1401

held Thurs 
at the Liih 
Bellevue PI

sutarties 
leago

parinktos muzikos 
pranešimų. Tarpe 

klausytojų atydn, 
Peoples krautuvėse 
užbaigimo išparda-

Laidotuvės bus labai iškilmin 
gos.—X.

The 
L. U 
eve

mere m- 
Klingler. 
more at- 
Pontiacs 
place in

Concert and Dance 
Given by Charles 

J. Pazarskis

1934 Pontiac offers

netoli Morgan St- 
>-—12 pietą ir

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Ane. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockuvell 8t 
Tel. Republic 9723

pašarvotas jo paties 
adresu, 2455 West 43 
Laidotuvės bus šešta- 

30 d., 2 vai.

' GYDYTOJAS 

2201 West 
Valandos: 1 

Seredomis it nedė 
Rezidencija 6631

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lachavicli ir Simus 
UfcTUV.iS GRABOUIUS

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
yisą pasauli

Gydytojas ir Chirurgas
4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofieb vlLt Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiib TelJ Boolevard 7820 
Namą Tel.: Prospect <930

The Engiish Colmnn

Lietuviui Daktarai 
ertko* Lietuvių Daktaru Draugno 

Nariai.

2 Sp., Halited Street 
CHICAGO, ILL.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. J. Bagdonas, 2506 W. 
63 St.

Velionis Shurna buvo bizny 
ir laikė garažų adresu 4318 S. 
VVestern avenue per 20 metų. 
Turėjo plačių pažinčių visoj 
Chicagoj, priklausė Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos ir kitoms 
lonus ir teisingas 
todėl pažįstamųjų 
populiarus.

A. MONTVID, M. D.
> Vest Tovffl State Bank Bldg.

, 2400 W. Maditon St.
Vai. i Iki 3 po pietą. 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunsvick 0597

Sulaukus Kalėdų švenčių, 
Peoples Furniture Co. sveiki
no visus klausytojus su kalė
diniu programų, kuris įvyko 
antrų dienų Kalėdų iš stoties 
WGES. Programo turinys bu
vo specialiai prirengtas iš gra
žių dainų, muzikos, ju‘okų ir 
kalbų.

Buvo malonu kiekvienam pa
siklausyti dainuojant p.p. A. 
AmbroZaitę, O. Niamoniutę, K. 
Kriaučiunaitę, o taipgi daini
ninkų Antanų čiapą ir kitus, 
kurie dainavo tai solo, tai due
te ir trio ’ir kurių visos dainos 
labai gerai išėjo.

K. Yurshis buto per- 
mašinos, tai su juo 
sykiu nei nepastebėjo, 
įvyko, tik pamatė, kad

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

kampas 67tb ir Artesian Are. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7.0 po pietą, seredomis po pietų it 

Oedėliomis pagal susitarimą.

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

STOP!
Jau laikas pradėti rengtis 

Naujų Metų Sutiktitves ii* Avia 
ei jos Balių, Ashland Blvd. Au 
ditorium, Gruodžio 31 d.

įsigykite bilietus!
H

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Del. Boulevard 4139

Aleksandrą Stulpinienę 
j Budreckienę ir gimi-

s pašarvotas, randasi I. 
koplyčioj 1646 West

suteikia 
barzdaskutyklofe

next meeting of 
C. will be 

Dec. 28, 1933 
Consulate, 100 E.
7:30 P. M.

Please attend!
Sec’y

Nuliudusi paliko 
sunirs Valteris 18 metų

. laidotuvėse kuopigiautiai. 
ddzįame atsišaukti, o muių

f. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS!

Cicero, UI.
T.l. Cktto 5927

Čalio Kepurės rinkinys juo 
kų davė gražaus humoro klau 
sytojams. O kalbų ir dainų tar 
puošė buvo 
ir įdomių 
jų kreipta 
kad dabar 
eina metų 
vimas sumažinimui didelio sta 
ko ir kad viskas parsiduoda la 
bai numažintomis kainomis.

Rei 6600 South Artetian Avinu* 
Pbont Prospect 6659 

Ofiso Tel. Catial 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietama ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis /

3316 So. Hąlsted St., Chicago, III.
Pilone Boulevard 7314

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Namą Tel. Hyde Park 3395 

Vai. — 9 —12 ryto. Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniai!

Setadieniais sulig sutarties.

MYKOLAS RULEWICZ
Persiskyrįj su šiuo pasauliu 

gruodžio 26 dieną, 11:33 va
landą po pietų 1933 m., sulau
kęs 77 metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudinie 
2 dukteris Oną Zarek, Martha 
McEntee, 3 sūnūs Valentą, Bo
leslovą ir Mykolą ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6234 So. Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
gruodžio 30 dieną, 9:00 vai 
r”to iš namų i Gimimo Pan. 
švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, 6 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Rulewi- 
cziaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunai 
ir Giminė*.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J R. Reilly, Telefonas 
Prospect 3889.

Tel. Lafayette i $72 

J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

•BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielinkeje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV

Kazimieras Yurshis Bizmark 
alaus distributer sunkiai su
žeistas. Penktadienį ant jo už
bėgo visu smarkumu automo
bilis, kada jisai ėjo skersai 
gatvę. Nelaimė atsitiko prie 
62 gatvės ir dpie No. 6300 į

KALĖDŲ RADIO PROGRA 
MAS

REPUBtIC 3106 
................... ... .  ,f' 

riį CU«rt 2109 U iii i 

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West ISth St. 

CICERO. ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro, 3377

Trečiadienio rytą, gruodžio 
27-tų, apie 4 valandų mirė 
stambus Brighton Parko apie- 
linkės biznierius Valteris 
Shurna. Mirė jis dėl plaučių 
uždegimo, pasirgęs vos keletą 
dienų.

Kūnas 
namuose 
Street, 
dienį, gruodžio 
popiet į Lietuvių Tautines ka

WILHELMINA 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 pa ra p., Vaidylų vienk., Kė
dainių ap.

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

Kūnas pašarvotas, randasi 
6440 So. Frąncisco 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

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai,
Seserys, Broliai ir Giminės 

laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp Telefonas 
Boulevard 5203.

Lietuvis alaus išvežiotojas, p. 
St. Doviatas, 10315 So. Miclri- 
gan Avenue, gruodžio 23 d. at
vežė alaus j vietų prie 82 ir 
Vincennes gatvių. Jisai jau 
rengėsi išlioduoti trokų, kurs 
stovėjo prie šalygatvio. Bet pa
matė, kad atvažiuojanti mašina 
užkliudys jį.

Doviatas sku'biai šoko iš ma
šinos kelio. Vienok mašint jį 
užgavo.

J. F. RADZIUS
Incotporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augičiau 

Moderniška koplyčia dykai 
668 W Uth St. TeL Canal 6174 

CHICAGO ILL

Ofito Tel. Boulevard 5913 
Rez Tel. Vfctory 2343

DR. BERTASU
75fi W. 35th Si 

.Cor oi 15tb 8 H.hud Šu.) 
Ofiso Va.andot ubo 1-i. noo 6i30-8t30 

oaga’ <nrani

DR T. DUNDULIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUF 
Telefonas Virginia 0036

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
V Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted
Valandos nuo 10

Ncdėliomis 10 iki 12 vai.

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Fherapv 

Midwife
6109 South Albanų 

Avenue
- .■ Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie g«m- 

K&lįsM dymo namuose ar li- 
Šoninėse, duodu ma- 
ssage. tleetric treat- 
ment ir magnetic 

ffis. hlankets ir t. t.
Moterims ir mergi- 

RgJISIBHRįil noms patarimai do
vanai.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9X91

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visą 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 dieną.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška (Koplyčią ir Vargonai Dykai!

I F FlinFIKISUb H ■ ĮsaWaallBlV
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So.. Hermitage Avęnuė

MATEUŠAS GUDAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 26 dieną, 6:30 va
landą ryto 1933 m., sulaukęs 
apie 47 metų amžiaus, gimęs 
Kražių parap., Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 22 melus.
Paliko dideliame nubudime 

du pusbroliu Juozapą Bikniv. 
ir Pranciškų Klumbis, o Lie
tuvoj 3 seseris Emiliją šatme- 
rienę, . ‘
ir Zosę 
nės.

Kunąi 
J. Zolp 
46th St.

Laidotuves jvyks subatoj, 
gruodžio 30 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mateušo Gudavi
čiaus giminės, draugai if pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. 

Nubudę liekame,
Pusbroliai, Seserys 
ir Giminės.

I/aidotuvese patarnauja gra
borius I J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203. .. ...

can be learned only at the 
wheel; We have arranged, there- 
fore, to clear the four-mile con- 
crete tęst track at the Proving 
Ground and placė a £leet of the 
new Pontiac at the dišposal of 
our guešts. ThOy will be invit- 
ed, also, .to drive over some of 
the rough riitted roads, main- 
taįned puTposely iii that con- 
ditioh insidė the speed loop, 
where the iiew qualitieš of sure 
steering coritrol and improved 
passenger comfort can be de- 
įmohstrated most effectively.”

Motion pietures illustrating 
the various features of the new 
car will be showing in the Prov 
ing Ground Auditorium. Also, 
a 1934 Pontiac straight eight 
car and cut-away chassis 
be placed for contrast 
comparison beside a car 
cut-away chassis of the 
line.

A luncheon at the Proving 
G<rou*nd restaurant will precede 
the pre-showing. Mr. Klingler’s 
pre-showing party reciprocates 
the recent courtesy of the 
Pontiac Council of Clubs in 

pvelcoming him to the city at 
a luncheon shortly after lie 
assumed the presidency of the

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS II
Valandos nuo 2 A

vai.. Nedėliom
3343 South

Tel. Boul

Ofi»o Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 35U> SI 

(Cor. ot 35th (J Habtcd Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso ralandosi nuo 2-4. cuo 7>* 

Ntdčldiemau pagal (atarti

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

DENTISTAS
4143 Archer av^ kamp. Frąncisco av.

Seniausi tietiivių Oraboriai Chicagoje 
Endeikiaus ypatiškas patarnavimas jira patenkinęs tūkstančius bėViik 30 
metų. — Vienlntėlis Lietuvis Grtborius vartąjantįs modernišką, elektros 
vardinį Icaribdni Stit duriųL — Jeigu didžiuojatės dailumu ir
pumu laidotuose, pašaukite

WUBLIC 834

Kada jis tapo nugabentas 
į Auburn Park ligoninę, tai 
palikta, kad jo koja sulaužyta 
dviejose vietose ties riešu.

Dovitas yra plačiai žino- 
Ghicagos lietuviams ii’ 
roselandiečiams. Vietinis.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandom nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

A musical concert and dance 
is being sponsered by our re-, 
nbSvned. Lithuanian baritone, 
Charles J. Pazarskis, on Jan-. 
uary 7, 1934 at The West Side 
Auditorium, formerly called 
Meldazis Hali, 2244 W. 23rd Pi., 
5:30 P. M.

Friends and members of eve- 
ry Lithuanian organization in 
Chicago and vicinity are cordi- 
ally invited to attend this gala 
affair,

A. L Davidonis, M.D.
1910 So, Michigan Avenue 

Tel. Ken^ood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nno 6 iki 8 valandai vikare- 

«pari tventadienio ir ketvirtadienio.

nuo 6 iki 8 
ryto

PONTIAC, Mieli., Dec. — H. 
J. Klingler, president and ge- 
neral manager of the Pontiac 
Motor Company will be liost 
ofl Thursday, December 28, to 
the “horne town fdlks” at a 
pre-showing of the 1934 “knee 
action” Pontiac cars, now in 
produetion at the big Pontiac 
faėtories here. Invitations have 
been issued to Mayor James 
,F. Spence and the 300 other 
mėmbers of the Pontiac Coun
cil of Cltfbs.

Mr. Klingler has arranged 
to hold thė prfe-showing at thfe 
General Motors Proving 
Groti hds not f ar from this city 
in order that the visitors may 
both see and ride in new cars.

“The
elements of speed, control and 
passenger comfort that cannot 
be appreciated from 
spection, said Mr.
“They are larger and 
tractive than the 
vvhich gained fourth 
the automotive industry during 
1933, būt the real story of what 
the latest Pontiac has to offer

dieniais
3335 S 

Td. BOULEVARD 9199

DR. C K KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbont HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems ceika 
Jam?. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje vaUndoje paveskite Savo 

rūpesčius mąn.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ir persiųkriukite.

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
5340 So. Kedzie Ave.

Vist telMonai: REPUBLIC 8340 
(Nnnrjme sąryšių su firma tuo pą<lu vardu)

vakarus, apielinkėj vadinamoj 
Central Park.

SiJ K. Yurkšu važiavo jo 
uošvis Burkatiskas, J. Pliekei- 
riiis ir dar vienas žmogus, ku
rį Yuršis noi’ėjo parvešti na
mo. Ir jei to žmogads nebū
tų vežę, tai nelaimė nebūtų 
įvykusi.

Kada 
muštas 
važiavę 
kad tai 
K. Yurshis guli gatvėj, o au
tomobilis j j permušęs sustojd. 
Pribėgę prie Yurshio, rado jį 
be sąmonės.

Yurshis skubinai buVo nuves
tas į švento Kryžiaus ligoni
nę. K. Yuršiui galvoj kelios 
skylės pramušta ir ranka iš 
peties skaudžiai užgauta. Ne
laimės kaltininkas esųs jau
nas vyrukas, kuris dirbus ko
kioj tai radio dirbtuvėj.

K. Yuršis yra senas Roselan- 
do biznierius ir geras “naujie- 
nietis”. Iki šiol turėjo 
nę ir yra Bjzmark alaus 
butorius. Paskutinėmis 
mis likviduoja bučernės 
turės tiktai Bizmark alaife ii 
dektinės sandelį. K.Yuršio į 
staigos adresas: 10611 Ed 
brooke Avė.

Veliju greit pasvendi K 
Y ushiui.—Untanas.

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

7 iki 8 vai- Nedėl nuo 10 iki 17 
Rez. Telepbone Plaza 3200

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę it parbgesnf vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandosi omo 10 ryto iki 2 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais ano 10 iki 17 

Phone Boulevard 8483

L Suzana Slakis
Gydytoja Vaiką ir Moterą Ligą

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

VLADISLOVAS SHURNĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 27 dieną, 4 valandą 
ryto 1933 m, sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs - Panevėžio 
apskr., Smilgių parap., Sinkė- 
nų kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Anastaziją po tėvais 
Gulbinaitė, sūnų Walter, švO- 
gerką Tamošaitienė, 2 pusbro
lius Paul Pronckietis ir Paul 
Bručas ir giminės, o Lietuvoj 
brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2455 W. 43 St. Tel. Lafayette 
5734.

Laidotuves jvyks subatoj 
gruodžio 30 dieną, 2 vai. po 
piet, iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vladislovo Shur- 
nos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Švogerka, 

pusbroliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic

JOHN R BORDEN 
UETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
.ŠtaU 7680: 0—B

. Side: 2201 W. 22 8L (Cermak Rd)
PfcBislSUo Seredo* Ir PatnyčlOB rak 6 Ud • 

■. . Teietonaii Caaal 61*3
Namais 8459 S. Rockwell Str^f

T i® i

< CHIRURGAS 
!2nd Street' 
-3 ir 7—8 
>mis pagal tatarti 
o. California Ava 

Telefonai Republic 7868

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per <5 <ne 
tai kaipo oatvre* cydvcoja* cbiror*a» ii 
akušeris

Gvd° staigiai ir chroniškai ligai v v rą 
moterų ir vaiką pagal naujausiai me 
todus X-Ray ir kitokiai ekstros prie 
taisai

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. t Sth St., netoli Morgan St-

Valandos: nuo
ano 6 iki 7:30 vai. vakaro.

,TH. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hude Park 6755 ar Central *46*

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.1 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cfcėro 3724. Koplyčia dvkai

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Gnio O Europai ir vii prakrikaoje 
lėnojoj olėtoj.

10-12 A. M. 2-6 P. M. 
Sekmadieniais ir ketvirta- 

pagal susitarimą.

o. Halsted St

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

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

TcJ Lafayette 4146 
VALANDOS^ 

ano 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki O valanda* vakaro

MMSBHRBRNį komfortą J
j skutimo^ / 

namie

(PROBAK BLApE)
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Night Flight KALeDŲ DIEDUKAS SKAITO 
“NAUJIENAS” J
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J. Neffas, 2435 'South Lea- 
vitt street;

A. Miščikaitienč, 3121 South 
Morgan street. • <

Justinas Macke-Mackevičius, 
2324 South Leavjtt street.

“NAUJIENOS^“ 
Halsted street.

Drovers Trust 
Bank, Mr. Stungis, 
Halsted St.

John P. Gregg, 
Western Avė. 
no svetainėje.

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

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

Bilietai $1 asmeniui. Vaikams 
50c.

Naujų Metų pasitikimai ti- 
kietai Roselande galima 
pas:

E. ir St. Dumbrauskus, 
101 St.

J. M. Pučkorių, 10147
Avė. c

A. Narbutą, 1033 W. 103 'St.
P. Kučinską, 7917 Evans Av. 

----------- ■■■■  ——- ...................... 'n « ...................... ...

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1933 metams

SIMANO DAUKANTE DRAUGIJOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
cevičia, 3326 So. Union Avė.; vice- 
pirm. Liudv. Jucius. 812 W. 33rd 
St.; nut. rašt. P. Kiltis, 3347 So. 
Aubnrn Avė.; ižd. Ant. Zalatoris, 
827 W. 33rd St.; fin. rašt. A. Kau- 
lakis, 3842 So. Union Avė.; kontr. 
rašt. J. Stonaitis; apiekunai iždo, Iz. 
Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėnesį 

kas pirmą sekmadieni 12 vai. dienos, Chi
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Halsted St.

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

504 W. 38rd St., Chicago, UI
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486

vai- 
dar

Tokiu vardu dabar chicagos lionėn su nepavaduojamu 
stu. Pristato ligoninėn 
laiku.

Viena gyvybe išgelbėta — 
viena paaukuota...

Lakūnai yra gerai apmoka
mi, gyvena gražiai, turi gra
žius butus, moterys, šeimynos 

Bet, kiek
vienas njamij apleidimas, kiek
viena kelionė gali būti pasku
tinė.. Namie, pasilikę šeimy
nos skaito valandas ir minu- 

Žiurint į minimą veikalą pa- tęs, nesugrįžus lakūnui laiku, 
budina žmogų prie įvertinimo 
orlaivio, kaipo būtinai reika
lingo žmogui pabūklo. Pavyz
džiui : serga berniukas vaikų 
paralyžių. Daktarai nuspren
džia jog ligonio gyvybe pavo
juje. Gyvens neilgiau kaip 
21 valandas ir tik vienatinas 
vaistas, kuris jį išgelbėtų, yra 
tam tikra “serum“, kurios ki
tur negalima gauti kaip tik 
tūlam ligonbutyje, kuris ran
dasi už poros tūkstančių my
lių. Telefonu bei telegrafu 
neigi atgabensi. Traukinys 
bei laivas į tiek valandų nesu
spės. šaukiamasi į komcrciji- 
nės aviacijos kompaniją pa- 
gelbos. Prižada. Bet, naktis, 
oras audringas, liekis ir per
kūnija su žaibais. Kelionei 
tolima ir neįmanomai pavojin
ga-

Stoties viršininkas nuspren
džia leisti lakūną, direktoriai 
protestuoja, jog negalima. Ga
baus išskrenda. Ir kiek tas 
nelaimingas lakūnas pergyve
na; aukštai skrenda, audros ir 
perkūnija su žaibais, 
džia žemiau, aukšti špygiuoti

“muviuose” yra rodomas vei* 
kalas, vaizduojąs South Ame
rikos komercinės aviacijos 
pionierystę.

Laike švenčių, netyčia teko 
ir man tą veikalą pamatyti.

Kuomet matome orlaivį oru
skrendant, rodosi esame tiek gerai aprūpinti, 
pripratę, jog ir atydos į tai ma
žai kreipiame, nei nepagalvo
jame iš kur bei į kur jis skren
da arba kokia yra jo misija.

“Kad aš bučiau 
ko Santa Claus 
“Naujienas“, “ir

py-

1739 So.

& Savings 
42nd ir So.

6859 Sn.

ALA

ši pora nutarė neatsilankyti 
Naujų Metų Sutiktuvių ir Avia
cijos Baliuje. Tai štai kaip ji 
praleis laikų Naujų Metų naktį. 
Mat, visi jų draugai Baliuje ir 
Sutiktuvėse bus.

Ar ir jus norite taip 1934 su
tikti?

' tclcfonuoja, bėga stotin ir vis 
tas pats klausimas kankina. Ar 
dar sugriž...?

Vienok, taip 
gresuoja, per 
per pražudytas 
drąsą...

Tarpe musų amerikiečių lie
tuvių nedaug turime tokių 
drąsuolių, pasaulio progresui 
pasiaukaujančių žmonių, kurie 
garbę neštų ne tik sau, bet ir 
tautai ir visai žmonijai.

Vienas tokių šiandien stovi 
musų mintyse, tai Juozas Ja- 
nušauskas-James.

Jis irgi taip pat South Ame
rikoj pagelbėjo šalies aviaci
jos progresui. Jis ir ten po 
kalnus ir ūkanas skrajojo, o 
šiandien tarpe musų chicagie- 
čių darbuojasi ir rūpinasi, 
kad padaryti naują šuolį į avi
acijos progresą, kad perskristi 
Atlantiką ir pasiekti Kauną be 
nusileidimo.

To dar iki šiol niekas nepa
darė.

Jei ne daugiau, tai nors pa
rodykime mes chicagiečiai 
jam savo užuojautą, pagarbą, 

andes kalnai, pilnos miglų įvertinkime jojo pasirižymą 
tarpkalnės. Nusileisti nėra atsilankydami į Naujų Metų 
kur, o skristi irgi negalima. Balių, Ashland Auditorijoj, ku- 
Radio pagelba susižino su sto- ris yra rengiamas, kad pagel- 
timis, bet padėti negali. Klai- bėti Janušauskui įgyti tinka- 
džioja. Ant galo išsibaigia mą orlaivį ir kad jo drąsa ir 
gasolinas ir lakūnas iš virš de- pasiryžimas butų apvainikuo- 
besų šoka parašiutu... Nusi-jti pasaulio progreso liadrais. 

Or- O mes jausimės nors šapalėliu 
laivio krovinys 1 iŠgelbimas ir tam irgi prisidėję, 
vėl kitas lakūnas leidžiasi ke-

pasaulis pro- 
pasiaukavimą, 
gyvastis, per

žinojęs“, 
skaitydamas 
kad Kalėdos 

butų savaitę vėliau.
“Dabar turiu jau grįžti į 

šiaurės polių užbaigęs savo dar
bą ir apdovanojęs visus savo 
jaunuosius ir senuosius drau
gus.

“Nedėkingi tie žmonės... At
nešu jiems visokių gerybių, 
stengiuos visus atsiminti, ir la
bai mažyčius ir didelius, 
jie...

“Laukia manęs išsilgę 
kelias savaites, rašo man
kus, bet kai tik aš juos aplan- 
kai\ tai jie tuojau mane ir už
miršta.

“Nei nepakvietė mane į Nau
jų Metų Sutiktuvių ir Aviaci
jos Balių... Jie, matomai, nema
no, kad ir aš 
pasilinksminti... 
nojęs, tai pats 
pinęs ten būti,

bet

per 
laiš-

ir

gauti

31 E.

Perry

Nusilei-

leidžia ant juros ir žūsta.

Nosius.

Tragingas jaunų 
žmonių gyvenimas

Antradieny, gruodžio 26 d., 
apie pusę ketvirtos ryto, pasu
kau iš Halsted i Lime gatvę. 
Bėga jauna moteriškė šaligat
viu. Pamačius mane pravažiuo
jant, mėgino sustabdyti. Kad ir 
gerokai buvau pravažiavęs, vis- 
tiek sugrįžau. Klausiant kame 
dalykas, ji man atsakė angliš
kai: “Kad locka, ponas, ar ne-1 
galėtum man pagelbėti, nes ma
no vyras miršta. Aš negaliu

išvežioju. šitokiu laiku niekas 
pinigų nesivažinėja.“

Moteris prašo, kad ligonį vež
tų į ligonbutį, bet jie reikalau
ja daktaro paliudijimo — nes 
kitaip nepriimsią.

Besikalbant juos aš palikau, 
kadangi labai snigo, o aš bijo
jau, kad ir aš neatgulčiau kur 
sniege.

Važiuodamas viens pats, vis 
mano darbo laiku, negalėjau už
miršti nė valandėlei tą gailų 
įvykį. Rudis, jaunas dar žmo
gus. Savo laiku buvo p-ios Dun
dulienės trupės lošėju. Visada 
dirbo — rodos iš amato kepė-

prišaukti nė daktaro, nė pinigų ■ jas Turgjo kada gražų karą 
neturiu. Tai gyvenimas koks palieka

žiaurus, kaip žmogų parbloškia. 
Netenki sveikatos, netenki tur
to, draugų, giminių. Kam kam, 
bet northsidiečiams reikėtų at
eiti į pagelbą nelaimingai šei
mynai. —Povilas.

(Vladas Rudis dabar randasi 
County ligoninėj. Jis serga 
spinal meningitis ir gana kri
tiška jo padėtis. Lankytojai, 
apart pačios ir sunaus, uždrau
džiami).

Man prisiartinus, rodės pa
žystama moteriškė. Ji tą impre
siją patvirtino: “Taip, pažysta
ma. Mano vyras, Rudis’ Jis 
miršta. Gelbėkit susimildamas. 
Pašaukite nors policiją. Gal iš
vežtų nors į ligonbutį.“

Daugiau nieko nelaukdamas, 
šokau į mašiną ir akies mirks
niu atsidūriau Halsted gatvėj. 
Pasivijau policijos automobilį, 
sustabdžiau, išpasakojau viską. 
Jie man atsakė: “Duokit nu
merį, mes apžiūrėsim.“ Bet aš 
iš “strioko“ numerio nepaė
miau. Tad sutikau nuvesti pat
sai. AŠ važiavau pirma, o jie 
paskui manęs. Netruko nė tri
jų minutų, kai pamatėm mote
riškę laukiančią tarpduryj. Ma
ne sekė jau du “skvadai“ — o 
aš tik vieną tebuvau pasivijęs. 
Vienas nuvažiavo, o antrasis 
pradėjo jauną moteriškę ka
mantinėti. I

“Ar sakei tam žmogui, kad 
negali daktaro gauti, ir pinigų 
neturi?“

“Taip“, atsakė moteris.
Detektyvas, į mane žiūrėda

mas, tęsė: “Tai duok jai pini
gą!”

“Kurgi aš jų gausiu?“ atsa
kiau* “Aš dirbu. Aš Naujienas

» » »
Sutiktuves ir Balius: — 

land Blvd. Auditorium, 
Buren ir S. Ashland Blvd. kam
pas. Įžanga $1, vaikams 50c.

Ar busit?

Ash- 
Van

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis. 
3644 So. Union Avė.; nut. rašt. 
S. Kuntvičia, 3220 So. Union Avė.; 
fin. rašt. Fel. Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė.; kontr. rašt Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kąsierius Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis. 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas 
Bijanskas. pirm., 934 W. Marų u et te 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A. Kaulakis. nut. rast., 3842 
S. Union Avė.: Frank Norkus, fin. 
rašt., 4342 S. Talman Avė.; J. Ja
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69tb St.; D. Antanaitis, maršalka, 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk

tadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

PRANEŠIMAI

Ar esi Altass nariu?

• P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
TeL Englewood 5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

kartais mėgstu 
Kad bučiau ži- 
bučiau pasiru- 
bet dabar jail

negaliu. Turiu grįžti...“
» » v

Naujų metų sutiktuvių 
aviacijos balius gruodžio 31
Ashland Boulevard Auditorium, 
Van Buren ir S. Ashland Blvd. 
kampas. Durys atdaros 7-tą 
vai. vakare.

Bukite!

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm., 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 38421 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt,, 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd.

Naują Metu Ba
liaus bilietus

Naujų Metų bilietas galimi 
gauti sekamose vietose?

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

Progress Furniture Company, 
3222-26 South Halsted street.

Peoples Furniture Company, 
4179 Archer avenue.

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

Narvid’s Bakery, 2424 
69th street.

Wm. J. Kareiva, 4644 
Paulina street.

Universal Klube, 812 
33rd street.

Ramo va Laundry, 821 
35th street.

J. Ewaldas, 840 West 
street.

Stanley Martinktfs, 3340 So. 
Halsted street.

West

South

West

West

33rd

Naujų Metų Sutiktu
vės ir Aviacijos Balius 
Ashland Blvd. Audito
rium, Van Buren ir 
Ashland Blvd. Gruodžio 
31 d. Durys atdaros 7-tų 
valandų vakare; įžanga 
$1.00; vaikams — 0.50 
centų. Rezervacijos $2. 
Šaukite CANAL 8500.

2991

Sužeistas vidaus reikalų sekre
torius Ickes dirba ir ligoninėj 
prie paskirstymo viešųjų darbų, 
kurie yra jo žinioj. Sekretorius 
yra jau tiek pasveikęs, kad ga
lėjo apleisti ligoninę. Jis buvo 
išsilaužęs šonkaulį krisdamas 
ant ledo.

Lithuanian Improvement Associa- 
tion of Town of Lake metinis susi
rinkimas įvyks 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 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, kad 
galėjus užbaigti tuos visus darbus 
kuriuos mes turime pradėję. Vienas 
yra tai musų restrikcijos darbas; ant
ras pono James-Janu.šauskas Naujų 
Metų vakaras; trečias valdybos rin
kimas 1934 metams ir kiti svarbus 
reikalai turės būti aptarti.

Valdyba.

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos susirinkimas įvyks penktadie
ny, gruodžio 29 d. 9 vai. vakare. 
Mr. Masiulio namuose, 6641 South 
Western Avė.

Dr. G. I. Bložis,
A. L. D. D-jos rašt.

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.

2991 — Rudeninė suknelė iš tam
siai raudonos arba 'mėlynos materi
jos su baltu kalnierium. Ji prak
tiška ir būtina ateinančiai žiemai. 
Sukirptos mietios 11, 13, 15 ir 17 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Depe.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų it prašau at- 

siųsti man pavyzdį No.........

Mieros ,...... per kratini

(Vardas ir pdvardS)

(Miestą? ir valst;)
. p;

......—■■■»■> H.........■m.M.1,,1, , 
i'. ’...........■' A

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiraiykitt i mu«ų apnik*

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus it pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.51; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayttt* 8980.

TeL Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, I|L

2649 West 43rd Street
_ ■ . , /______ _______________ - .

Mes mokame $60 cashuž $100.00 
Lietuvos Bonus. \

ANDERSON, PLOTZ 
& CO., Ine.

29 SO. LA SALLE STREET

PAKVIETIMAS

širdingai kviečiu visus Chicagos 
apielinkiniu miesteliu lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau .didelį pasirinkimą.

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai. >

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

MILDAI ■•■THEATRE®’

31-ma ir South Halsted St.

Wild Boys of the 
Road”

FRANKIE DARRO ir 
DOROTHY COONAN

GRUODŽIO 28

The Thundering
Herd”

ANDOLPH SCOTT ir 
JUDITH ALLEN

GRV.OPžIft 29 Jr

ir

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtine $250. 
Nariai įstoję Draugijon galį gv- 
/enti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine 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 budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800,- piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės j Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisų, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel, Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

BE ĮMOKĖJIMO — G mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
bodv pataisymas, nunialiavojimas, ap- 
mušinėjimas. batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 FuJlerton Avė. Bei. 2401.

—O—

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

ARTS TIN SHOP
I 1344 So. Union Avė.,

Tel. CANal 5668

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtalsai

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

RAMOVA
■ ■theatre»»

35th ir So. Halsted Street

“Walls of God”

SALLEY EILĘRS, NORMAN 
FOSTER ir RALPH MORGAN

GRUODŽIO 28

Too Much 
Harmony”

BĮNG. CROSBY ir JACK OAKIE 
GRUODŽIO 29 ir 30 •

___ For Reni_______
EXTRA. Rendon pilnai įrengtas 

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

4147 So. Kedzie Avė. 
y

RENDON 2 eilės moderniškų 
sų, Šviesus, naujai išdekoruoti, 
mu apšildomi, gyvename bloke 
South Ashland Avė. C ‘ 
nusiu gydytojum ir dentistu. 
ka dėl advokato, optometristo, beauty 
parlor ir tt. Telefonas

Boulevard 9635.
4729 So. Ashland Avė.

ofi- 
šty- 
ant 

Su įsigyvenu- 
Tin-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, gera vieta, 
nebrangiai. Brighton Parke.

3116 W. 43 St. ' 4M

GROSERNC pardavimui, gera 
vieta priverstas parduoti nes turim 
kitą biznį. Tel. Canal 2695, 1709 So. 
Union Avė.

PARSIDUODA aludė yra penki 
kambariai užpakaly, dėl pagyveni
mo, karšto vandens šiluma, renda 
pigi, pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos, 5613 So. Racine Avė.

Real Estate For Sale . 
Namai-Žemė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurių tunte klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarimų kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
.11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearbom St. 

IRoom 421, Chicago. III.

U*




