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B. K. Balučiui Siūloma
Pasiuntinio Vieta Londone
Išvažiuoja Lietuvon sausio 3 d. Vadovaus 
Lietuvos ir Anglijos prekybos deryboms ir 
galbūt pasiliks Lietuvos Min-riu Londone

\VASIIINGTON, gr. 28. — 
Lietuvos Ministeris Ju*ngt. Vals
tijose p. Bronius K. Balutis ta 
po skubiai iššauktas į Kauną ir 
sausio 3 d., laivu “Mahnattan”, 
išplaukia iš New Yorko į Lie
tuvą..

B. K. Balučiui išvykite Lietu
von, pasiuntinio pareigas lai
kinai eis pasiuntinybės sekreto
rius p. M. Bagdonas.

Pats Ministeris p. Balutis vei
kiausia į Jungi. Valstijas jau

nebegryš, nes jis iškviestas Lie
tuvon vadovauti Lietuvos ir 
Anglijos deryboms dėl sudary
mo prekybos sutarties. Tos de
rybos prasidės į pabaigą sausio 
men. ir gali užsitęsti ilgą lai
ką.

Be to p. B. K. Balučiui yra 
pasiūlyta Lietuvos Ministerio 
vieta Londone, taip kad ir de
ryboms su Anglija pasibaigus, 
pv Balutis veikiausia pasiliks 
ir toliau Londone, jei tik jis 
sutiks priimti siūlomą vietą.

PARYŽIAUS TRAUKINIŲ KATASTROFA

Sudaužytas Paryžiaus-Nancy traukinys, į kurį pereito šeštadienio vakare įvažiavo greitasis 
ryžiaus-Strassbourg traukinys ir sudaužė į šipulius kelis pirmojo traukinio medinius vagonus. 
Abu traukiniai buvo kiništinai prisikimšę keliautojų. Nelaimėj žuvo virš 200 žmonių ir apie 300 
žmonių liko sužeisti. Užmuštiems buvo suruoštos bendros laidotuvės, kuriose dalyvavo Francijos 
prezidentas ir visas ministerių kabinetas, (ši fotografija persiųsta kablegrama).

Pa-

Lietuvos Naujienos
Prašalino kun. Stanaitį

KAUNAS.—Lietuvos evange
likų konsistorija prašalino iš 
kunigų luomo Jurbarko kunigą 
Julių Stanaitį. Prašalino dėl 
to, kad vokietino moiknių pa
vardes, taip iš Pilypo padary
davo “Philiphs” ir varė agita
ciją prieš vyriausybės patvir
tintą konsistoriją.

Pakeitimai ambasa 
dose'

Mušis su šmugel- 
ninkais

KAUNAS.—Lietuvos ministe- 
ris pasiuntinys Maskvoje p. 
Baltrušaitis po kiek laiko išeis 
pensijon, jo vietoje bus pa
skirtas dabartinis Lietuvos mi- 
nisteris , pasiuntinys Romoje 
Čarneckis, o jo vietoje dabar
tinis Užsienių Reikalų Ministe- 
rijos administracijos departa
mento direktorius Bizauskas. 
Administracijos departamentas 
ateityj bus panaikintas.

Moterys lakūnės nu 
statė naują ištver

mes rekordą
MIAMI, Fla., gr. 28. —La

kūnes Helen Richey ir Fran- 
ces Marsales nustatė naują mo
terų ištvermes rekordą, išbu- 
damos ore be nusileidimo devy
nias dienas. Bet jos dar ne
mano nusileisti bent be rytdie 
nos, o jei motoras laikysis ir 
jos nebus perdaug pavargusios, 
tai ketina būti ore iki Šeštadie
nio vakaro.

Mrs. Marsalis šiame skraidy
te sumušė savo pirmesnį re
kordą, kurį ji padare kartu su 
Mrs. Thaden pereitais metais, 
išbudamos ore pusdevintos die- 
■_ os.

Amerika užgriebs 
visą auksą de- 

valuacijai
VVASHINGTON, gr. 28. — 

Iždo departamentas yra nusi
taręs užgriebti visą privatinį 
at.usą, kad priėjus prie visiš
kos dolerio devaluacijos. Iki- 
šiol buvo leista pasilaikyti auk
so t.*ž $100. Naujas patvarky
mas reikalauja sugrąžinti visą 
auksą, išėmus niekuriuos atsi
tikimus.

Vatikanas visus 
smerkia

VATIKANAS, gr. 28.— Pa- 
pos organas Osservatore Roma
no, aštriai smerkia Rusiją dėl 
nepildymo Litvinovo duoto pri
žado Rooseveltui ir negrąžini
mo Rusijoj 
Smerkia ir 
ciją, kad ji 
talikizmą.

Nepatinka papai ir Hitlerio 
įstatymai sterilizavimui netin
kamų žmonių.

religijos laisvės. 
Ispanijos konstitu- 
buk suvaržanti ka-
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KALINIAI SUSIRĖMĖ SU 
KARIUOMENE

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
gr. 28. —Santa Bosą kalėjime 
kaliniai pakėlė maištą, užpuo
lė kariuomenes arsenalą ir pa
stvėrė daug ginklų ir amunici
jos. Smarkiame mūšyje kariuo
menė maištininkus nugalėjo. 
Mūšyje žuvo daug žmonių ir 
abiejų pusių.

Porto . rikiečiai su
streikavo prieš ga

solino kainą
SAN JUAN, Porto Rico, gr. 

28.—Policijos viršininkas Riggs 
pašaukė 200 policistų rezervą, 
kad sustabdyti tą sujrutę, kuri 
pasidarė saloj paskelbus strei
ką prieš nepaprastai augštas 
gasolino kainas. Delei streiko 
veik visas judėjimas yra ap
sistojęs.

Pirmiausia sustreikavo taksi- 
kabai, neužilgo sustojo ir gat- 
vekariai. Bet kai sustreikavo 
busai, tai daugelis turėjo pasi
likti vidurmiesty, nesant kaip 
parvažiuoti namo.

Net ir sankrovos užsidarinė
ja protestui prieš augštas gaso- 
lino kainas—po 25c už galioną 
gasolino.

Rumunija išskers 
600,000 kiaulių

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
gr. 28.—Valdžia mano išskersti 
600,000 kiaulių, kad tuo pakel
ti kiaulių kainą. Mėsa bus 
išdalinta neturtingiems Tran- 
sylvanijos valstiečiams.

3,000 žydų advokatų 
pašalinta Vokietijoj

Chicagos svaigalu 
kontrolės įstaty
mai esą neteisėti

POLICIJOS VIRŠININKAS SU
IMTAS Už ŽMOGŽUDYSTĘ

Miestas turi palaukti iki vals
tija priims savo įstatymus ir 
tik tada galės vykinti savo 
patvarkymus, sako guberna
torius

PUEBLA, Meksikoj, gr. 28.— 
Tulancingo policijos viršinin
kas Jose Lucero liko areštuotas 
už žmogžudystę, suradus šešis 
lavontte palaidotus Tecolutia 
laukuose.

Susektas suokalbis 
išnuodyti Suomijos 

karo viršininkus

EL PAŠA, Tex., gr. 28. — 
Tarp pasienio sargybos ir mek
sikiečių šmugelninkų įvyko su
sirėmimas, kuriame trys šmu 
gelninkai (kontrabandistai) li
ko suimti ir vienas nušautas. 
Taipjau nušautas ir pasienio 
sargas.

Gavo perskiras po 6 
metų bylinėjimos

Kelia seno pikto 
kroto bylą

ban-

laika 
tabako

HAMBURG, gr. 28.— 3,000 
žydų advokatų liko pašalinti 
iš Vokietijos advokatų draugi
jos, kuri nacių įsakymu liko 
panaikinta.

Metiniame tos advokatų drau
gijos, kuri turi 15,000 narių, 
susirinkime? liko nutarta drau
giją likviduoti ir, išėmus žy
dus, prisidėti prie nacių ad
vokatų draugijos.

CHICAGO.— Visi Chicagos 
patvarkymai apie svaigalų par
davinėjimą yra neteisėti ir jų 
negalima vykinti. Taip nuspren
dė gubernatorius Horner ir apie 
tai pranešė merui Kelly.

Pasak gubernatoriaus, nė 
Chicago, nė kuris kitas Illinois 
miestas negali - pravesti savo 
patvarkymų iki pati valstija 
nebus priėmusi savo svaigalų 
kontrolės įstatymų, kurie su? 
teiks miestams teisę patiems 
tvarkyti svaigalų pardavinėji
mą savo rybose.

Saliunininkai ir degtines 
krautuves gali atsisakyti .imti 
miesto laisnius ir miestas ne
gales jų uždaryti, nes jie leng
vai gali gauti injuctioną.

Meras g: Kelly yra paskelbęs, 
kad jis sausio 2 d. uždarys vi
sus saliui) us, kurie neišsiėmė 
laisnio ir nėra sumokėję mies
tui $250 iVž pirmą pusmetį. Taip
gi yra pasiryžę vykinti patvar
kymą apie saliunų uždarymą 1 
vai. naktį.

Meras Kelly pareiškė, kad 
jis su gubernatoriaus Horner 
nusistatymu nesutinka, nes 
miestų pareiga ir teise yra su
tvarkyti svaigalų pardavinėji 
mą bent kol valstija priims svai
galų pardavinėjimą reguliuojan 
čiite įstatymus, kitaip svaigalų 
pardavinėjime pasidarytų di
džiausia suįrutė.

Advokatų nuomones tuo 
klausimu skiriasi. Vieni mano, 
kad miestai turi teisę kontro
liuoti svaigalų pardavinėjimą ei
nant senasiais įstatymais. Kiti 
gi mano, kad tie įstatymai ne
beveikia nuo to laiko, kaip bu
vo priimti prohibicijos įstaty
mai. Prohibicijos įstatymui 
panaikinus .neatgavo galios se
nieji įstatymai. <

Stalinas numato pa
vojų karo su Ja

ponija
NEW YOARK, g-r. 28.—Ru- 

sijos diktatorius ^Stalinas pasi
kalbėjime su New York Times 
Maskvos korespondentu Walter 
Duranty pareiškė, kad nors 
sovietų 
draugiškų santikių-siV Japonija, 
bet vistiek yra karo pavojus ir 
Rusijai nieko kito nelieka kaip 
ruošti tą pavojų atremti.. Jei
gu Japonijoje įsigalėtų išmin
tingesnis elementas, tai Rusi
ja ir Japonija galėtų draugiš
kai sugyventi. Bet yra pavo
jaus, kad tą elementą gali nu
galėti militaristai.

Apie Rusijos ir Amerikos 
prekybą Stalinas pasisakė, kad 
prekyba su Amerika galės tik 
iek plėstis, kiek Amerika pasi- 
ikės Riteija, t. y. kiek Amerika 

duos Rusijai kreditų ir įsileis 
Rusijos prekių.

valdžia ir trokštanti i

Tranzatlantinės ve 
dybos neįvyko

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

Apsiniaukę ir biskį šilčiau* 
nes šalčių banga pradedanti 
atslūgti; galbūt sniegas ar lie
tus į vakarą.

Saulė teka 7:18* leidžiasi 4:- 
26.

1,000 streikuoja Phi 
ladelphijoj

I . ■ * '• ’ ■ . • ■ <

2,000 be pastogės
RIO DE JANEIRO, Brazili

joj, gr. 28.—Valdžia gavo žinių, 
kad Pomba ir Meiapataca upės 
išsiliejo ir 2,000 žmonių liko be 
pastogės.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 28. 
Daugiau kaip 1,000 darbininkų 
grandinių vaisių ir maisto^ąn- 
krovose Philadeplhijoj ir apie- 
linkėše sustreikavo, reikalauda
mi augštesnių algų ir pripaži
nimo u!nį jos.

J .
'i/1- Ijjį'".

HELSINKAI, gr. 28. —Val
džia paskelbė, kad ji susekė la
bai platų suokalbį išnuodyti 
Suomijos kariuomenes techni
nes grupės augštuosius viršinin 
kus. Delei to vieno stagiai 
pasimirusio viršininko kūnas 
bus atkastas ir bus tyriama ar 
tikrai jis mirė nuo plaučių už- 
degino, nr hh‘o nuodų. Tuo pa
čiu laiku buvo apnuodyti - trys 
kiti viršininkai, bet jie pasvei 
ko.

Sąryšy su tuo suokalbiu, ku
ris buvo dalimi plataus špiona
žo, tapo areštuoti du1 amerikie
čiai, Arvid Jacobson, buvęs 
m a t e m a t i k os instruktorius 
Northville, Mich. high sėhool ir 
jo žmona. /

EL DORADO, Ark., gr. 28.— 
Pastaruoju laiku vis tankiau į- 
vyksta vedybų tranzatlantiniu 
telefonu. Tai vedasi amerikie
čiai su užjūrio merginomis, ku
rios negali Amerikon dėl imi
gracijos suvaržymų atvykti.

Prie tokių vedybų ruošėsi ir 
Benjamin Lebowitz, kuris ma
nė apsivesti su mergina Pra
goję, čechoslovaki j oje. Bet tos 
vedybos netikėtai neįvyko. Jau 
buvo telefonai sujungti. Bet 
Amerikos konsulas Pragoję at
sisakė leisti vedybas, nes buk 
Lebowitz dar ne pilnai įrodęs 
savo Amerikos pilietybę.

Bet Lėbowitz nenusimena. 
Jis pasiusiąs visus įrodymus ir 
vedybos tikrai turėsiančios į- 
vykti.

CHICAGO.— Savo namuose 
1903 E. 73 Št., nusišovė Dr. 
Clifford E. Steckbauer.

VIENNA, gr.. 28.
Braun, buvęs karalienės Zitos 
adjutantas, liko 
mėn. kalėjjnan 
kameros.* ' . '.M'-’.
- '''''

S? *

Gustav

nuteistas 2 
už pavogimą

Paliauja ėjęs 294 me 
tų senumo Prūsi

jos laikraštis ,
BERLYNAS, gr. 28. — Ka

raliaučiaus laikraštis Koenigs 
berger Hartungsche Zeitung, 
pradėjęs eiti 1640 m. ir kuris 
už kelių metų butų šventęs 300 
metų sukaktuves, paliaus eiti 
po gruodžio 31 d.

Naciai numarino jau daugelį 
laikraščių, bet marinimas vis 
lar nepasiliauja.

Už 50c nupirko visą 
derlių

CHICAGO.—Teisėjas Sabaht 
išdavė perskiras Dr. Michael 
Nelson, 1005 Belmont Avė., nuo 
jo žmonos Evelyn. Jiedu byli
nėjosi jau šeši metai. Vedė 1922 
m., pasimetė gi 1927 m.

kredito- 
tik apie 
kreditų.

Mirtis už neatsargų 
važiavimą

---------- r—k MASKVA? gr?' 28. — Mask
vos miesto teismas pasmerkė 
mirčiai 28 m. šoferį Valentiną 
Ivanovą už neatsargų važia
vimą automobiliu, nes jis va
žiuodamas automobiliu įvažia
vo į bu‘rj žygiuojančių vieške
lių kareivių ir 4 kareivius už
mušė, 5 gi sužeidė.

HARTFORD, S. D., gr. 28.— 
Pusė dolerio nupirko iš varžy
tinių 900 . bušelių kornų, 78 to
nus šieno ir tris vežimus mal
kų. Varžytinėse dalyvavo apie 
250 farmęrių.

Varžytinės buvo paskelbtos 
teismo, ikad iškolektuoti iš ūki
ninko $668 skolą.

Vienas buvo įsiūlęs 33c už 
bušelį kornų, bet buvo privers
tas savo pasiūlymą atsiimti, 
f armėnams prigrūmojus gero
kai jį išmaudyti.

Paprastai fermeriai už nie
kus nuperka parduodamus iš 
varžytinių daiktus ir paskui 
juos grąžina savininkui.

Prapuolė 3 žvejai
CHICAGO.—Užvakar išplau

kė ežeran iškelti tinklus ir ne- 
begryžo į savo stotį žvejų val
tis Seagull. Vakar ryte val
ties ieškoti išplaukė pakraščių 
sargyba su ledlaužiu. Valtyje 
buvo trys žvejai.

PaskUtiniomis žiniomis visi 
trys žvejai išgelbėti.

28. — 
tranz- 
skristi

KAUNAS. Prieš kurį 
bankrutavo “Lafermos” 
fabrikas padarydamas kredito
riams apie 800,000 1. nuosto
lių. Kauno apyg. eismas pri
pažino ,kad bankrotas sudary
tas bloga valia.

Konkurso valdyba 
riams pajėgė grąžinti 
5% fabrikui suteiktų

Fabrikas buvo sudarytas ak
ciniais pagrindais ir, b-vės val
dybą sudarė Bauresi, Reicma- 
nas ir J. Bernotas. Pirmieji 
du nuo teismo pasislėpė— gy
vena vienas Vienoje, antras Pa
ryžiuje ar Berlyne. Dabar at
sakyti tenka vienam Bernotui.

Sfarb. bylų teismo tardytojas 
Jąbar .„darą, tardymą.

MEXICO CITY, gr.
Ramon Franco, ispanų 
atlantinis lakūnas, nori 
į Marsą, nes skridimai per van
denynus jį jau nebejaudiną.

LOS ANGELES, Cal., gr. 23. 
Didžiausios nepriklausomos alie
jaus kompanijos Californijoje 
pakelė gasolino kainą po 2c 
an galiono ir dabar už gasoli- 
ną bus imama nuo 
2mc.

17c !k!

MARL1N, Tex., gr. 7. —Trys 
plėšikai užpuolė vietos banką 
ir pastvėrė $41,000. Plėšikai 
kad save apsaugoti, išsivežė ir 
tris banko darbininkus.

- CALVERT, Te#.> gr. 28, — 
Trys taukinio dabininkai ir du 
klajūnai liko užinu^ti tauri
niam traukiniui užgavus gyvu 
lių bandą ir nušokus nuo bė-

V
į!®?!

Lenkai skandina lietu 
viškus kryžius

KAUNAS.— Gruodžio 7 d. 
naktį apie 12 vai. Marcinkonyse 
(Lenkų okup.) nežinomi pikta
dariai išvertė lietuvių pastaty
tą kryžių, šį kryžių lietuviai 
buvo nutepę lietuviškomis spal
vomis. Kitą dieną lietuviai prie 
išversto kryžiaus pastatė sar
gybą.

Gruodžio 8 d. naktį atvažiavo 
policininkas Plonskis su keliais 
lenkais, kryžių įsidėjo į veži
mą ir vežė į Merkį skandinti, 
juokdamiesi, kad lietuviškas 
kryžius tegul plaukiąs į Lietu
vą. Sargyboje stovėję vyrai 
pakėlė triukšmą, o viena mo
teris, Karsakaitč, nubėgo į baž
nyčią ir ėmė skambinti var
pais. Susirinko daug žmonių, 
kilo didelis triukšmas ir kryžių 
iš policininko atėmė.

Kitą dieną lenkai sustiprino 
pasienio sargybą, lietuvius, sau
gojusius kryžių ir Karsakaitę 
areštavo.

Klaipėdoj didėja ne
darbas

KLAIPĖDA.—Klaipėdoje pas
kutinėmis dienomis žymiai pa
didėjo bedarbių skaičius. Da
bar yra 1204 bedarbiai, iš ku
rių 145 moterys. Daugiausia 
bedarbių yra juodadarbiai — 
750, 105 amatninkai ir kt.

■ ■*' ■' ■' \

KALĖDŲ DOVANA! ~~"
Daugelis galvoja, kokią dovaną nupirkti savo gi
minėms bei draugatns. '

Suteikite jiems šaunią dovaną, užrašydami “NAU
JIENAS”.

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

NAUJIENOS
1739 BO. HALSTED ST.

^.4

TeL Canal 8.W

■
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Administratorius-. STASYS BAKANAS, 

2404 Charles St., N. S. Pittsburgh, Pa. Tol. Fairfax 3710
Redaktorius: P. DARGIS,

43 Strauss Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 0498

MARGUMYNAI
švenčių nuotaika

Artinantis Kalėdų šventėm, 
visi prie jų rengėsi, tačiau ne 
visiems jos buvo linksmos.

Tūkstančiai šios šalies be
darbių, įskaitant ir pittsbur 
ghiečius ne tik, kad neturėjo 
keptų viščiukų, bet negalėj o 
net žmoniškai apšildyti sukry
pusių bakužių.

Oras )>asitaikč gražus, taigi 
turintieji švenčių nuotaiką tik
rai iškilmingai Kalėdas atšven
tė, ypatingai pašlapindami įvai
riais gėrimais.

Kitiem: net perdaug skysti
mėlio kliuvo, nes 71-am asme- 

■ niūri teko pasimatyti su poli
cijos teisėju. Tačiau teisėjas, 
gerai nusiteikęs dėl švenčių, 
visiems suteikė amnestiją.

|vyko ir nelaimių. Jas gali
ma suskirstyti Į dvi rusi — 
nelaimė su apsauga ir be
s? ligos. Prie pirmos rųšies ga
lima priskaityti nelaimingą at
sitikimą su pil. Leo Valicent, 
gyvenančiu 926 Island Avė., 
McKees Roeks, kuris dėl gais
ro priežasties neteko pastogės 
sau ir trijų asmenų šeimai. 
Crisras įvyko trukus “gas 
line”; jų Kalėdų nuotaika tik
rai apverktina ir 
jų kaltės.

Butą nelaimių, 
i ui pavadinti —
kaip tai: — prisigėrusių šofe
rių važiavimas, kurie ne tik 
kad save sužeidžia, bet ir ki
tų gyvybes išstato pavojum 
1 <:• šventes šių atsitikimų bu 
ta daug.

Kam, kam, bet išlaikiusiems 
Istijos kvotimus, ki.vie su- 

darbą prie degtines mo- 
. . polių, Kalėdos buvo tikrai 

Irdismos.

ap-

IŠ LIETUVIŠKO
VEIKIMO

L. A. 3-čio apskr.
posėdisvaldybų, atstovų

kuopų

paskelbus 
konstituci

kp. — Burdulis, čekais 
P. Šerkšnys.
kp., Carnegie— Balčiu- 
Liepa.
kp. — P. Dargis.

N. Aušros šeimyninis pokiJU g. g, PįttsbWgh, Pft.
Jąųnimo dr-ja N, A., gino- ■-----------

džio 21 d., p-lūs N. Katkute:: Negražu chuliganiški darbai, 
namuose turėjo šeimyninį Ka į ------------
ledų pokylį. Dalyvavo ne tik 
dr-jos nariai, bet ir jų drau 
gai. šeimininkėmis buvo — Ona 
ValRauskaitė ir N. Katkutė.

Prie gardžios vakarienės ir 
įvairių dieno; 
bų pokylis 
nakties.

klausimais kai- 
užsitęsė iki vėlybos

S. L. A. 3-čio apskr. suva
žiavimas j

- i

S. L- A. 8-čio apskritį su-' 
darančios kuopos, gruodžio 31 
dieną, dienos metu turės me
tinį suvažiavimą, kuris įvyks 
šv. Jurgio Tau t.

Visos kuopos 
šio suvažiavimo, 
svarbių reikalų, 

svarstyti.
— Viekšniškis—Pauiė.

eis

Parapijos sve

prierengiasi 
nes yra daug 
kuriuos prisi-

N. S. Pittsburgh, Pa
Kazimiero Mažuknos laido

tuvės

Švento Jurgio tautiškos pa
rapijos klebonas kun. X. Žu
kauskas skundėsi, kad nežino
mi blogdariai?
kieno nors pasamdyti — pa
staruoju laiku naktimis apie 
2 vai. ateina prie klebonijos 
ir ima baladotis pasieniais ar
ba prie durų. Jei kas 
pažiūrėti, tai blogdariai 
šalina, bet už kiek laiko 

; grįšta bei baladojasi.
Nežinia kokiais tikslais to

kie “šposai” yra krečiama. 
Greičiausiai tai bus nekuriu ry
miškų fanatikų darbas, kad pa
gandinus “nezaležiiinkų” kuni
gą. Tokie negražus ir chuli
ganiški darbai ne tik kad ne
teikia niekam garbės, bet yra 
pavojingi patiems “šposinin
kams”, ba jei nesiliaus luos 
“šposus” krėtę, tai ankščiau 
ar vėliau papuls į policijos ran
kas. Tada ne tik “šposinin
kams” reikės nukentėti, bet iš
eis į aikštę ir tų negražių dar
bų pramicoriai.

greičiausiai

išeina 
pasi- 

ir vėl

M. KALĖJIMO Už SUDEGINIMĄ SAVO VYRO

Wį?
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14 
ji

27 metų am- 
su savo tė- 

Merwyn Av., 
Šamo kaipo 

dar kol kas

lietinga diena per visą dieną, 
kaip iš viedro, pylė. Leonas 
šimenas-Shermon, 
žiaus, gyvenantis 
vai s adresu 2924 
dirbo dėl Dėdes 
laiškanešis. Jis
neturėjo pastovaus darbo ir 
dirbo tik kaipo substitutas lai
ke kalėdinių “rush”. Per visą 
dieną nešiojo laiškus ir kitus 
Kalėdų siuntinius be atsižiūrė
jimo į lietų, kuris negailestin
gai vilgė žemę ir visą kitą, kas 
tik nebuvo pasislėpęs.

Velionis Leonas Šimėnas, 
nors ir turėdamas šiokią to
kią apsaugą nuo lietaus, vis- 
tiek pakankamai sušalo ir su
šlapo. Pabaigęs savo dienos 
darbą ir pavalgęs vakarienę, 
jis nuėjo į savo kambarį ir už
sidegė gesinį pečių, kad ap- 
šildžiUs kambarį ir save. Ir 
juste nejuto, kaip pagavo nuo
dingų dujų iš degančio pečiaus 
ir užmigo mirties miegu.

Namiškiai apie 9 valandą, 
nieko negirdėdami iš Leono 
kambario, nuėjo pažiūrėti ir 
rado Leoną be žado. Tuoj nie
ko nelaukdami pašaukė D r. F. 
A. Riley. Daktaras, matyda

mas, kame dalykas, tuojaus 
pašaukė policiją iš artimiau
sios stoties su oksigeno prie
taisais. Prasideda kova su ne
gailestinga mirtimi. Priežiūroj 
daktaro pribuvusi policija pra
dėjo dirbti. Po kiek laiko Leo
nas ėmė atgauti sąmonę ir bu4- 
vo atgaivintas. Visų širdys, 
ypač namiškių buvo nudžiugu
sios. Jau rodės, kad mirties 
pasikėsinimas ant jauno Leo
no buvo nugalėtas.

Bet tas džiaugsmas buvo 
neilgam. Matomai, negailestin
goji mirtis buvo padarius tik 
laikiną 
valandą 
netenka 
amžinu
mo pastangos jau nieko negeL 
bėjo. Reiškia, mirtis laimėjo 
kova...

metų kalėjiman už sudeginimą savo vyro Earl, su kuriuo 
buvo persiskyrusi. Valstija kaltino, kad kai jos buvęs vyras 
parvežė dukterį į jos namus, ji iššoko iš krūmų ir sėdintį auto
mobily vyrą apliejo gazolinu, paskui jį padegė. Ji teisinosi, kad 
ji nebuvusi arti nelaimes vietos ir kad automobilis veikiausia 
pats užsidegė. Kadangi nebuvo liudytojų, kurie butų matę kaip 
sudeginimas Įvyko, tai ji gavo tik kalėjimą. Kaip teisme, taip 
in visuose savo užrašuose ji rodė savo buvusiam vyrui didžiau
sią neapykantą.

Lietuvių Piliečių Draugijos 
susirinkimas įvyks sausio 2 d. 
savoje svetainėje. Bus valdy
bos rinkimas ir kitų svarbių 
dalykų aptarimas. Pageidauja
ma, kad nariai kuo skaitlin
giausiai dalyvautų bei išrink
tų gerą valdybą ateinantiems 
metams. r

Praeitame susirinkime buvo 
nominacijos. Tapo nominuota. į 
visus urėdus geri ir darbštus 
Draugijos darbuotojai. Buvo 
pageidaujanfh, kad geri ir pa
tyrę Draugijos darbuotojai pa
tektų į Draugijos valdybą, ba 
nuo darbščios Valdybos žymia
me laipsnyje .priklauso Drau
gijos gerove.

— Reporteris.

kurias gali- 
be apsaugos,

Skenduolis

;u'
C Stic, 

ui u;
- C.K:U

Vienintelis piliečio Vėrės su- 
Daniel, gyvenantis New 

8 metų amžiaus, per 
metus laukė Kalėdų 
o ypatingai su jomis 

gardumynų. Tačiau4 jo
. r. šk raas neišsipildė.

Prieškalėdinį vakarą jaunas 
i':miel su savo vienmečiais

• i i argais išėjo paupiais pasi- 
. • nik ioti. Bevaikštinėdami apie

' lippcry Rock upę, patėmijo 
»ma laivą, kuriuo sumanė pa
sivažinėti. Vos įlipus į laivą, 

■ -jv. e ėmė grimti, o su juo 
' j unnsis Daniel ir jo laukiamo-
• i ics Kalėdos.

• Stebuklinga gydytoja

Punde M. Brintel, 21 metų 
ar.iži us, neva kilus iš Bumu-

• nijos indijonų, sekmadienį,
• gruodžio 24 d., atsilankė į po

nios O. Voght rezidenciją —
’ 2120 Arlington Avė. Kadangi 

ponia V. sirgo, o p. B. persi
statė esanti stebuklinga gydy 
toja, taigi imtasi tartis dėl li
gos simptomų ir atlyginimo. 

. Stebuklingoji gydytoja pataria 
savo ligonei išsiimti iš b?nko 
$1,600.00 ir įkasti jos kieme, 
nurodytoje vietoje. Pinigai pri-

• valą būti suvynioti drauge su 
kiaušiniu ir sidabriniais daik
tais. Na, o praėjus 5-kiom die
nom ligonė ne tik pasveiksian 
ti, bet ir pinigai pasidvigubin- 
šią.

Matyt, ligonė nepatikėjo ste
bukladare ir apie lai pranešė 
policijai, kuri suėmė stebuĮdin- 

j gąją. Vargu dabar Brintel įti- 
■ kins policmonus stebuklais. •

— z žemaitis—Kukutis.

gausinkite
NAUJIENOSE

jog 
su- 
pa-

Įstatų komisijai 
S. L. A. naujosios 
jos projektą, susivienijimo kuo
pos gyvai šį klausimą d išku
kuoja. S. L. A. 3-čio apskr. ini
ciatyva, gruodžio 21 d., 8 vai. 
vak., L. M. D. svetainėje buvo 
sukviestas 3-čio apskr. kuopų 
valdybos atstovai, aptarimui 
naujosios konstitucijos, ir kad 
aptarus raportuoti ir priimti 
kuopų susirinkimuose. Dalyva
vo šiuos kuopos.

40 k p. — P. Marmokas, ka
peika, K. Leliušis ir K. Šimkū
nas.

86 kp. — J. K. Mažukna, J. 
Šimkus.

90 kp., Bridgeville — St. 
Bakanas, B. Bakanienė.

128 kp., Carnegie — Gata- 
veckas.

104 
skas,

323 
nienė, 

353
Svarstyta ir priimta kuo

poms rekomenduoti:
Skyrius I. Oficialė kalba pri- 

visai ne dėl valo buti lietuvių kalba, vietoj 
naujoj konstitucijoj rekomen
duojamos anglų kalbos.

Skyrius II. §10. Nutarta, 
delegatai į Seimą renkami 
lig senosios konstitucijos
tvarkymais, būtent — kiekvje 
na gerame stovyje esanti kuo
pa turi teisę rinkti Seiman vie
ną atstovą. Kuopa turinti dau
giau 30 narių, gali rinkti at
stovą nuo kiekvieno 30-ties na
rių ar likusios dalies, jei tokia 
dalis siekia daugiau 15 narių; 
naujoji konstitucija skiria vie
ną atstovą nuo 50-ties narių.

Skyrius 3. Seimo tvarka. Nu
tarta, jog visus Susivienijimo 
viršininkus nominuoja ir ren
ka Susivienijimo kuopos refe
rendumo keliiA Seimas tuo bu
du išrinktąją tarybą užtvirti
na. Mandatų ir kitas komisijas 
renka Seimas.
Kas gali buti renkami Pild.

Tarybon
Bekomenduojama kuopoms 

— palikti sulig senąja konsti
tucija.

Skyrius 4. §4. Algos S. L. A. 
viršininkams. Algas nustato 
kiekvienas dvimetinis Seimas 
arba skiriama ne daugiau 7 
dolerių dienai ir gelžkelio iš
laidos.

Skyrius 5. §5. Bekomenduo- 
ja kuopom, jog §5, kur kalba
ma, jog centro prez. turi ga
lią suspenduoti naujai priima 
mą narį, atmesti.

Skyrius 10. §1. raidė — c» 
Jlekomenduoja atmesti nauju 
mokesčių lentelę, o palikti da
bartinėje konstitucijoje esą n 
čią.

Skyrius 13. §9. Atmesti pa
ragrafą, kuriame pažymiama, 
jog narys, sidaukęs 6 
begali gauti pašalpos.

.Skyrius 16. §1 sup. p. — 
Prasižengimai. Rekomenduoja 
narius už politinius prasikal
timus, baustus sunkiųjų darbų 
kalėjimu, išskirti nito baus
mės.

Centro plėtinio klausimas
Vienbalsiai nutarta, jog ap

skrity esančias kuopos reika
lautų Centrą perkelti į Pitts- 
burghą. 
■...

jos 
lai- 
bu- 
to-

Kaip jau buvo rašyta “Pitls- 
burgho Naujienose”, gruodžio 
16 d. pasimirė Kazimieras Ma- 
žukna, žinomo SLA. darbuoto 
jaus J. K. Mažuknos tėvas, kiu
ris buvo laidojamas gruodžio 
20 d. Dabar keletą žodžių apie 
laidotuves.

Laidotuvėms pasitaiko labai 
negraži diena, — visą dieną L- 
jo, kaip iš viedro. Bet, nežiū
rint to, laidotuvėse dalyvavo 
apie 60 mašinų ir, tur but, 
buvo vienos iš didžiausių 
dotuVių, kokios kada yra 
vusios North Sidėj, o ypač
kioje negražioje dienoje. Reiš
kia, velionis Mažukna turėjo 
daug nuoširdžių draugų ne tik 
Pittsburghe, bet ir tolimesnė
se kolonijose. Jie tad susirin
ko suteikti paskutinį patarna
vimą savo buvusiam draugui. 
Gyvų gėlių irgi buvo labai daug 
ne tik nuo draugų bei gimi
nių, bet ir nuo organizacijų. 
Matėsi gražus gėlių vainikas 
nuo SLA. 3-čio apskrities, nu j 
Lietuvos Sūnų Draugijos ir 
nuo keletos kitų organizaci- 
jų.

Velionis Kazimieras, kaipo 
tikintis katalikas buvo palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis. Iš namų buvo nulydėtas 
į Į Dangų žengimo bažnyčią, 
— į tą pačią bažnyčią, prie 
kurios statymo bei parapijos 
organizavimo velionis prisidė
jo. Per visą laiką gyvendamas 
North Sidėje, jis lietuvių 
rapijai priklausė ir buvo 
tyviskas visuose parapijos 
kalUose. Į Dangų žengimo
rapijos klebonas kun. šimke 
vičius, kuris ir pats jau . yra 
nedrūtas senukas, suteikė pas
kutinį patarnavimą velioniui.

Iš bažnyčios buvo nulydėtas i
į North Sidūs katalikų kapi
nes, kv.ric..:o jai? yra palaido
ti ir kiti Mąžuknų šeimos na
riai, būtent: velionio sūnūs ir 
moteris. Prie velionies kapo 
kun. Stejgmdnas, kuris buvo 
atvykęs iš Yoiingstown, Ohio, 
dalyvauti savo' seno pažįstamo 
laidotuvėse, pasakė gražią kal
bą. Ir nors lytus be pasigai
lėjimo pyle, bet visi gražiai 
ir pavyzdingai užsilaikė, teik
dami paskutinį patarnavimą 
sayo buvusiam ir nuoširdžiam 
draugui. ' h

Lai bus lengva 
žemele velioniui 
Mažuknai.

tautai, 
kandidatas laimėjo. Žinoma, 
nieko blogo nėra remti kitų 
tautų žmones, jei tik jie yra 
kuo pasižymėję dėl žmonijos 
gerovės. O kad tas lenkiškas 
“sudžia” butų kuo pasižymėjęs, 
tai bent man neteko nieko apie 
tai girdeli. Ot, buvo pastatytas 
ir remiamas kaipo lenkų tau
tos žmogus, kad gavus lenkiš
kus balsus tam tikriems kan
didatams, -
tas. Bet išrinkimas lenko į tei
sėjo urėdą, be abejonės, len
kams suteikė daugiau garbūs, 
negu lietuviams. O iš lietuvių, I džius

ne-

Ar esi Altass nariu?

Pittsburgh, Pa
žodžiai ir darbai

pa- 
ak- 
rei-
pa-

Praeitame “Pittsburgho Nau
jienų” numeryje buvo aprašy
tas Lietuvių Balsuotojų Lygos 
susirinkimas, kuris įvyko gruo
džio 15 d. LMD. svetainėje. 
Man rodos, kad aprašymas bu
vo nepilnas. Buvo praleista ke
li svarbus dalykai. Vienas jų — 
tai “žodžiai ir darbai” nekuriu 
musų taip vadinamų “didelių” 
tėvynainių bei šimtaprocentinių 
patriotų.

Man būnant viršminetame sm 
sirinkime teko girdėti kalbant 
vieną musų taip vadinamą šim
taprocentinį darbuotoją, kuris 
su pasididžiavimu pareiškė, kad 
jis ir jo visi draugai visados 
stoją už lietuvius, ir visados 
lietuvius parems, nežiūrint, ko
kių pažiūrų lietuvis nebūtų — 
katalikas, tautinįpkas ar socia
listas. Bile tik butų lietuvis, o 
jis visados Už lietuvius stojęs.

Gražiai skamba, ar ne? Bet 
tai tik tušti žodžiai, ir daugiau 
nieko to “žymiojo” musų tau
tiško darbuotojo.

Dabar pažiūrėkime į darbus 
tų musų “didžiųjų’ 
darbuotojų. Darbai,
daugiau pasako, negu tušti žq 
džiai, ypatingai pas mus IPitts 
burghe.

Pittsburgho lietuviai ir abel 
nai Amerikos lietuviai,
laikraščius skaito, Val gai nėra 
pamiršę, kad Pitisburgho Lie
tuviu Balsuotojų Lyga indorsą- 
v.o ir iėnw lenkų tautybės žmo
gų į teisėjo urėdą. Ypač taiiti- 
ninkai labai didžiuojasi, kad jų 
remiamas “sudžia? laimėjo rin- 
kimus. Tai .lietuvių

tautiškų 
tur būt,

kurie

šios šalies
Kazimierui

S. Bakanas

kad lietuvių remiamas kuris, tur but, geriausiai paro
dys, koks yra skirtumas tarp 
musų tautininkų darbų ir žo
džių. Jau esame kalbėję, kad 
tautininkai rėmė lenkų teisėjo 
kandidatūrą. Dabar aš noriu 
pakalbėti, kaip musų nekurie 
“šimtaprocentiniai” tautininkai 
atsinešė link lietuvio lakūno 
'Juozo Janušausko ir Pittsbur
gho Lietuvių Aviacijos, dienos.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
lakūnas Janušauskas ateinantį 
pavasarį rengiasi skristi į Lie- 

jtuvą, kad užbaigus Dariaus-Gi
rėno nebaigtą kelionę ir išpil- 

i jų paliktą testamentą, 
jei kas drįso tą lenkų teisėją1 Dauguma Amerikos lietuvių 
pakritikuoti per laikraščius ar-1 nuoširdžiai remia Janušausko 
ba susirinkime (būtent, paša- žygį. Tai yra tikrai didelis dar
kyti, kad tas lietuvių remiamas bas ir teikia didelę garbę ne tik 
teisėjas lietuvius ignoruoja ir lietuvių tautai, bet ir Amerikos 
nenori paminėti lietuvių vardą)/lietuviams. Rodosi, neturėtų 

rastis nė vieno lietuvio, kuris 
butų priešingas tokiam dar
bui.

Ne tik dauguma Amerikos 
lietuvių remia lakūno Janušau
sko misiją, bet ir net ameri
konai paremia, lietuvių prakil
nų darbą. Pittsburgho aviaci
jos dienos rengimas geriausiai 
tai parodė. Pittsburgho didžiu
liai laikraščiai nemokamai gar
sino aviacijos dieną, tą pat da
ro ir didžiulės radio stotįs, kaip 
tai K. D. K. A. ir W. C. A. E. 
O visgi Pittsburghe atsirado 
keletas tokių lietusių, kurie 
vadina save tikrais tautinin
kais ir labai daug kalba apie 
lietuvybę, kurie ne tik nerėmė 
lietuvių aviacijos dienos, bet 
dar stengėsi jai pakenkti.

Tai, matote, ką reiškia mu
sų tokių tautininkų žodžiai ir 
darbai, žodžiais dideli patrio
tai

tai ir visas sekre-

tai musų tautininkai susiries
dami teisino teisėją. Girdi, tai 
šmežalogija, ir kaip tie išgamos 
drįstą kritikuoti “sudžią”. O 
jei “sudžia” nepaminėjęs lietu
vių vardo savo prakalbose, tai 
gal jis užmiršęs. Jei nebūtų už
miršęs, tai butų paminėjęs. O 
jei užmiršo, tai yra nekaltas.

“šiur, Maiki”, kad negalima 
kaltinti dėl užmiršimo. Na, o 
jei pasitaiko pas lietuvius pa
rniršti apie tautininkus, tai jau 
visai kitas dalykas. Lietuviai 
neprivalo užmiršti.

Kiek laiko atgal “Pittsburgho 
Naujienose” buvo aprašytas 
dainininkes Mickunaites kon
certas. Reporteris, tur but, per 
klaidą nepaminėjo tūlo tauti
ninko dukters, kuri dalyvavo 
Mickunaites koncerto programe. 
Tu svieteli mano, musų gerbia
mas tautietis dūliai to baisiai 
įsižeidė ir per tautišką “Dirvą” 
ir “Sandarą” išpylė kibirą pa
mazgų ant “Pittsburgho Nau
jienų
Nors tas Reporterio užmiršimas 
buvo ątituisytas sekamame nu
mery ir pe tik tautiečio dukters 
vardas buvo paminėtas, bet bu
vo atiduotas minėtai mergaitei 
priklausantis kreditas, bet mu- 
sų( tautietis savo šmeižtų vis- 
tięk neątšaukė. Tai, mat, kaip 
musų tautininkai žiuri į lietu
višką ir lęnkišk.ą užmiršimą.

Dabar imkime, kitą

ir ant visų socialistų.

< dalykų,

o darbais lenkbernįai.
Kastulė

Stieraden, Pa

pasitraukimą. Apie 2 
nakties Leonas ir vėl 
sąmones ir užmiega 
miegu. Visos gaiviiii-

"t------- -  *
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Leuk.idijcs Saboniepės, chica- 
giečiams žinomos smuikinin- 
kės, brolis Leonas Šimėnas 
mirė nuo gesinto pečiaus 
nuodingų dujų. — Kova su 
mirtimi buvo laimėta, bet 
paskui ir vėl tapo pralaimė
ta.

Gruodžio buvo labai

tas.

Velionis Leonas šunenas dar 
buvo nevedęs ir žymus pianis- 

Jis dažnai dalyvaudavo 
lietuviškuose parengimuose kai
po pianistas ir dažnai akom- 
ponitodavo musų dainininkams 
laike koncertų.

Velionis Leonas Šimėnas bu
vo gruodžio 26 d. palaidotas 
Šv. Marijos kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis. Paskuti
nį patarnavimą velioniui sutei
kė Lietuvių šv. Vincento Baž
nyčios klebonas kun. Vaišno
ras.

Buvo pasiųsta telegrama į 
Chicagą velionio seseriai ir 
švogeriui Leukadijai ir Kostui 
Saboniams, pranešant liūdną 
naujieną apie Leono mirtį. Po
nia Sabonienė, kuri dalyvavo 
savo brolio laidotuvėse, pasa
kojo: “Gavome telegramą apie 
Leono mirtį. Mes nežinome nė 
ką daryti, — čia Kalėdų šven
tės, Kostas užimtas ir jokiu 
budu negali išvažiuoti. Nutarė
me, kad tik aš su kitais šei
mos nariais važiuosiu. Štai už 
valandos laiškanešis
musų šeimynai Kalėdų švenčių 
sveikinimų laišką nuo Leono. 
Nežinome nė ką manyti, — 
ar jis gyvas, ar miręs.”

— S. Bakanas.

atneša

N. S. Pittsburgh, Pa
Hipiuos atitaisymas

Praeitame ‘Tittsburgho Nau
jienų” numeryje rašant apie 
Kazimiero Mažuknos mirtį, ta
po padaryta klaida, kurią šiuo- 
mi noriu atitaisyti.

Pasakyta, kad velionis Ma- 
žukna paeina iš Lietuvos iš Pa- 
švintinio miestelio, Panevėžio 
apskrities. Turi būti Pašvinti- 
nio miestelio, Šiaulių apskrities.

‘ V S. Bakanas.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 129 kp. ščyrieji komu
nistai priešmetiniame susirin
kime išrinko ktfopos daktaru 
svetimtautį, sakoma, legijonie 
rių. O Dr. Igną Makarą, lie
tuvį, ignoruoja už tai, kad ka
da tai Dr. Makaras ką tai to
kio pasakęs prieš komunistus.

« tt tt
Ad. Bauža surado tiesų ke

lią iš Cicero į Roselandą.
Pereitą penktadienį A. Bau

ža važiavo iš Cicero iš pagra- 
bo, veždamas pilną mašiną sa
vo susiedų, “tiesuoju” keliu4:

Cicero — Riverside — Rose
land!

W » tt
Balchunas Ali Sport kliubn 

futbolo jauktas laimėjo gražią 
trofėją už pasižymėjimą fut
bolo lošime.

Užpereitą šeštadienį Balchu- 
no svetainėj minimas kliubas 
turėjo balių, kuriame dalyvavo 
ir 9 wardos aldermanas Lindel 
ir įteikė kliubo sportininkam 
puikią trofėją. Kiek 
kė linksmumo ir 
jaunimui!

tt tt tt
Jurgis šakėnas ir

voriunas eina į saliuno biznį 
su* pradžia ateinančių metų. Jie 
atidaro saliuną adresu 11600 
Lafayette Avė.

tai šutei 
džiaugsmo

Louis Pi-

Roselando visos draugijos 
yra susirūpinusios savo blogu 
finansiniu stoviu. Nariai sen
sta ir miršta, naujų negauna
ma jų vietoms užpildyti. Susi
rūpinta, tik jau gal per vėlai, 
(lėliai to. Kas dar galima da
ryti, tai 

x. Tai

Sheldon W. Govier, 9-to (Roselando) wardo demokratų com- 
mitteemanas ir Appelate teismo klerkas, kuris prisidėjo prie 
Roselando ALTASS skyriaus darbo, aukaudamas skridimui ii 
pasižadėdamas pagelbėti skyriui darbe.

• tie, kurie nori gauti 
ų turi kreiptis visai

pa- 
kP

Pmdeda veikti
Šv. Izidoriaus Artojo 

Jja pradeda šiek tiek 
ti. Nors ir sunkus laikai, bet 
darbą siunčia pirmyn.

štai rengia šokius ir balių 
gruodžio 31 d., K. Damino sve
tinėj, 8756 Ilouston Avė. Pa
rengime nariams, kurie pasi
žymėjo, bus duodamos dova
nos.

Draugija stovi finansiškai 
gan gerai. Narių turi. Tik bu
vo truputį apsnūdusį.

žmonės mėgia Naujienas
Man atsilankius kontesto 

reikalais, štai kurie užsirašė 
“Naujienas”: J. Baltz, S. Ruo
šis, J. Sucilla, A. Koczuszis.

Aš esu labai dėkingas jiems 
už suteiktą man paramą ir nu
rodymą kitų skaitytojų. Dar 
kartą ačiū!

Prašau kitų, kurie mano at
naujinti “Naujienas”, v.‘žsipre- 
lumeruoti jas per mane arba 

pranešti man apie tai sekamu 
adresu:

Drau- 
krute-

B. Barniškis, 
9424 Burnside

Roseland

Avė.

parankus kaip advokatui, taip 
jo klijentams.

Turėjo norą apiplėšti

šeštadienį vėlai vakare ketu
ri plėšikai apsiginklavę karabi
nais taikėsi apiplėšti dvi aludes, 
fai Prano Anglicko, 1928 Ca
nalport Avė., ir kitą — slavo 
aludę, kuri randasi arti pirmos.
Kada jie buvo jau beeiną į alų- ten ir kaimynas linksta. Ta 
dę, tuo pat laiku įsikaušę vyru
kai pradėjo dideles peštynes 
skersai gatvės. Tuomet bandi
tai su atstatytais karabinais 
norėjo besipešančius išvaikyti.

ta... Vėjas nemielaširdingai rai
žo veidą. Sniegas tiesiog kerta 
į akis. Na, ir čia 
pasirodyti, kad per 
bijai darbo.

Dirbu išsijuosęs, 
mano kaimynas
sniego... bet kas tai, kad jis 
mane stebina. Jį vejas per leng
vai nešioja; kur vėjas pučia,

negali vėl 
šalta arba

žiuriu, iv 
išeina kasti

visas suvienyti j daik- 
gal bent kiek gelbe- Bot kaip tik, tuo laiku pasitaikė 

pribūti ir policijai, 
tams nieko neliko, 

yra dvi sprukti šalin.
Nėr Svečiu, nėr

Pereitą šeštadienį,

tai bandi- 
kaip tik

KučiuC

jus žino

tt tt tt
Roselando ribose 

SLA. kuopos, 139 ir 63. Vie-| 
na jų laiko susirinkimus Pal
mei* Park svetainėj, antra —
Burnside Park svetainėj. Tai te, buvo kūčių vakaras. Ir čia 
tik toks skirtumas. Kad abi- musų prietelis p. F. M. Valai- 
dvi kuopas suvienijus į vie- tis pasikinkė savo mėlyną ka
ną kitopą, butų mažiau iškaš- 
čių, o ir valdyboms butų gali
ma apmokėt geresnes algas, gi 
jos gal galėtų dar daugiaus 
darbuotis. Aš, mat, turiu ome- 
nėj 63 kp. fin. raštininką P. 
Pivoriūną: jam apmokėjus kiek 
daugiau, jisai galėtų daugiau 
laiko pašvęsti SLA. narių ga
vimui.

Ką sakote minimų kuopą vei
kėjai? Untanas.

18-tos Margumynai
Gerbiami skaitytojai, ar jus 

žinote, kad Cook apskrities teis
mai davė perskiras 7322 po
roms 1933 metais? Kad 1932 
metais perskirų duota 6972 po
roms? Reiškia, perskiros paau
go šiais metais ant 350. Iš šių 
metų skaitlinės 7322 paskirsty
ta šiaip: Moterim kliuvo 4,958, 
vyrams 2,364. Reiškia, moterys 
dubeltavai daugiau reikalauja 
perskirų, negu vyrai.

žmogžudysčių šįmet diaugi.au, 
negu saužudysčių

Vėliausios skaitlinės, kurias 
paduoda coroneris Frank J. 
Walsh 1932 metais: žmogžu
dysčių papildyta 505. Saužu
dysčių pereitais 1932 metais 
buvo 706. šiais metais žmog
žudysčių (skaitlinė paduota iki 
gruodžio mėnesio 1 dienos) pa
pildyta 503. Saužudysčių 605.

Advokatas naujam kabinete
šiomis dienomis musų advo

katas Pranas Chemauskas iŠ 
1900 So. Union Avė. persikėlė 
į erdvų naują ofisą adresu 731 
W. 18 gt„ antros lubos. Tai 
naujas dailus kabinetas ir labai

lopeta jo didelė, mat, jis yra 
kokių keturių pėdų milžinas.

Pradėjo dirbti — kasti, bet 
ir tas jo darbas toksai nevy
kęs, jo lopeta kaip tai dirba 
atbulai., 
gą nuo

’ti

rą su keturiais “tajerais” ir 
leidosi svečių ieškoti — supra
šyti kučioms. »• .

Važiavo jis Bridgeporto link; 
privažiavo 29 gatvę. Jo karas 
susistokino-užsinaravino, na, ir 
ne iš vietos, tik prunkščia ir 
spiaudo. Apžiurėjo Valaitis ma
šiną ir iš priekio ir iš šonų: 
berods viskas tvarkoje. Bet tas 
karas anei manyt nemano ju
dintis iš vietos, žmogus aima
nuoja, bet ką gi darysi? Juk 
su karu karo nekelsi, nė jam 
pasakysi ką. Ot neina ir ga
na!
žmogus susipurvino, susiio, su
niuro ir negali jo “Užstarduo- 
ti”. Ant galo supykęs, pasiėmęs 
“Chekerį” parvažiavo namo, c 
savo karą paliko gatvėje gimi
nės priežiūroje.

Vėliau jaunas sūnūs pasi
ėmęs iš tėvo raktus nuvažia
vo ir karą parsivežė. Mat, ka
ras jauno geriau paklausė, ne
gi? paties tėvo.

Dabar tėvas dar galvoja, kat
ras iš jų geresnis mekanikas: 
tėvas ar sūnūs.

Valaitis turi savo 
biznį adresu 1828 
Avė.

Aš tik spėjau snie- 
savo akių nukrapšty- 

nagi matau, kad mano kai
myno nėra... Ir ki?r jis galėjo
taip urnai dingti?

Čia pat didelis sūkurys snie
go pralėkė pro mane... Jam 
praėjus matau, kad kas lai kru
ta, juda sniege. Stena. Dau
giau žmonių žiuri į buvusią vie
tą — ku‘r dirbo kaimynas. Jis 
pradėjo balsiau mykti, žmonės, 
ėmė juoktis. Eisiu ir aš ar
čiau... Savo akim netikiu, (kač 
mano kaimynas pūškuoja snie
ge.

Mėgina keltis — nepajėgia. 
Norėtų pasiremti lopeta, bet ta 
jam perilga. Tik kur buvus, 
kur nebuvus pribėgo senyva 
moterėlė ir capt kaimyną už 
apikaklės ir pradėjo iš sniego 
traukti, ir barti. O kaimynui 
nepatinka, kad moteris jį mo
ka ką daryti tokiame atsitiki
me. Kaimynas urzgia nesupran
tama kalba, moteris duoda jam 
“garo”, kad jis, jeigu kiek 
gėręs, tai turi eiti gult, o 
sniegą kasti.

Sniegas, kaip sniegas, bet 
vėjas, tai ištikrųjų galėjo 
bet ką užpustyti.

Jenas Kukutis.

ne

tas
ir

South Chicago
Darbai gerėja

namus ir 
Canalport

Moteris pagelbėjo

šiandien, taip sakant, antra 
diena Kalėdų. Bet oras nema
lonus. Tokiose šventėse... šal
ta... sniego pilna. Snigo iš va
karo... snigo per naktį, na, ir 
dar po biskį sniegti, o jei ne- 
sniegti, 
sto.

šalta, 
sivalyti
gus negali pasirodyti toks tin
ginys.

Pasiėmęs kaimyno didelę lo
petą išėjau? kasti sniego, šal-

vyrui

tai vėjas nešioja... pu-

nešalta, bet reikia nu- 
šalygatviuą. Juk žino

Illinois Steel Mills plente 
darbai pradėjo gerėti. Kurie 
darbininkų dirbo po dieną-ki- 
tą, dabar ima dirbti po 5 die
nas per savaitę.

Taippat ir Wisconsin Stee 
Mills darbai pagerėjo.

Tiktai bėda su tais, kuTie 
buvo paleisti, ir neturi darbo.

kad gal 
vėl dar-

Jie laukia tikėdamiesi, 
po Naujų Metų gaus 
bo.

stotįPanaikino pašalpos
Dali bedarbiu 

šelpiami iš stoties adresu 8610 
Commercial Avė., pristatė prie 
darbo. O tuos, kurie paliko be 
darbo, išskirti į kitas stotis, 
gi pačių stotį visai panaikino.

kurie buvo

čių susirinkimas bus laikomas 
sausio 14 d 
lai nė j.
lakūno
roselandiečiais.

A. Balchuno sve- 
Tai bi.’s supažinimas 
James-Janušausko su

METŲ PABAIGOS
IŠPARDAVIMAS

Didelės Vertybės! Kokybės Maistas! žemos Kainos!
PIRKITE DABAR!

Kiaušiniai
tuz. 17cKIAUŠINIAI No. 1 kokybės

--------------- - - ■ - * ■      ■ '■■■■■■

aukšti af “7^ 
kenai | f Vr

Griežtai švieži; tik 
sudėti. “Midwest” B f P j 

Kartonuose Tuz. mh | U

2 13c

“MIDWEST” 1 C p
VV0________ PUIKIOS__________ No. 2 ¥2 kenai ■ OU

TnMATi?Q “MIDWEST” <Cfi1 <J1V1A 1 PUIKIOS No. 2M» kenai ■

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausia* būdas praišalinimui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko norą, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudama vietų — kur patą 
skausmas yra. Pain-Expdleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknis 
Ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmų.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtinio didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Klaidos atitaisymas

Skelbimai Naujienom

fon- 
sve- 

vasa- 
bu‘vo

labai atsilankyti ir padėti mums 
darbuotis toliau.

—Raymond Vistart, 
.laimiosios Birutės Pirmininkas.

Antanas Balčunas, kuris yra 
užlaikytojas Strumilų svetai
nės, dabar pakeistu vardu į. 
Baleuno svetainę, yra Altass' 
skyriaus Roselande kasieriumi. 
Jisai daug dirba, kad sukelti 
daugiau < pinigų skridimo 
dui. Jisai pasiūlė veltui 
tainę baliaus surengimui 
rio 3 d. Jo pasiūlymas
mielu noru priimtas, ir nutar
ta surengti pramogą tą' dieną 
Altass naudai.

Ačiū p. Balčunui.
Untanas.

Vietos Altass skyrius nuta
rė rengti didelį susirinkimą, 
kuriam manoma gauti u‘ž kal
bėtojus P. Grigaiti, “Naujie
nų” redaktorių, ir lakūną Ja
nušauską.

Manoma, kad šis roselandie-

Brighton Parko Jau 
nosios Birutės 

Draugijėlė
Brighton Parko Jaunosios 

Birutės Draugijėle buvo suren
gusi eglaitę 21 gruodžio Holly- 
wood svetainėje.

širdingai dėkojame p-iei L. 
Gaižaitei už paaukavimą lėšų 
surengti eglaitę ir musų chor
vedei p-iai Zabukienei ir jos 
sesutei už pasidarbavimą. Bu
vome visi užganėdinti, nes ga
vome saldainių ir užkandos, ir 
pasišokę apie 7 vai. vakaro iš
siskirstėme visi.

Taipgi primenu, kad 14 d. 
sausio 1934 metu musų drau
gijėlė rengia “Bunco Party” 
Holly wood svetainėje. Pradžia 
2 v. p. p.; įžanga 25c. Prašau

A. F. CZESNA’S BATAS
Turkiškos, Rusiškos, Sulf erinės Vanos ir 

Elektros Treatmentai 
švediški inankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ii* taip toliąus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausia kraujo cirkula- 
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo. ' '* 1
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

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

Naujų 1934 Metu Sutiktuvių
BALIUS

— bengia-—
Stanley Sudent, Roseland Beverage 

Company, vedėjas

BALCHUNO 
SVET.

158 E. 107th St. and 
Indiana Avė.

t .•

Gruodžio-Dec. 31,

Pradžia 8 vai. vak.
Pasibaigs Sausio 1, 1934

Įžanga 10c.

LACHAWICZ IR SUNAI

S. C. L. S. D. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai, L
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Cicero, III. i
1439 S. 49th Court į
Telefonas Cicero 5927 Į

Chicago, III. '
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

Tilpusiame “Naujienų” No. 
300 aprašyme apie Chicagos 
Lietuvių Auditoriją įsibriovė 
dvi klaidos, kurioj; čia patai 
soma: _______

1 — bondholderių metinis 
susirinkimas bus sausio 26 d. 
1934 m.;

2 — taksų nuošimtis už 1930įduoda naudą dėlto,
m. turėjo būti — $586.94, o Į Kad pačios Naujiena 
ne $106.76. 'yra naudingos.

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Gruodžio-Dec. 29 ir 30

PIENAS PET BORDEN’S<E1E1N2A0 Evaporuotas
—---------------- |

“Maxwell House” KAVA...... sv. kenas 28c I
TAUKAI “Armour’s” or “Swift’s IrlUIlrll Svaro kartonuose

JUODA ARBATA “Suprex” .... Vi sv. pk. 10c
Bartlett Grušios" “Green 19Č

Raikytas PINEAPPLE “Swift’s” .... Lėkštus No. 1 ken. 9c

KOPŪSTAI Puikus
Labai didę|ės galvos I-10c

SALOTAI PUIKUS Dideles galvos
ARIZONA 2 už13c

RUTABAGAS Puikus ................. . 4 sv. 10c

MY-T-FINE c^c^iALseinon> Nut’ VaniUa 3nak 19C
PREZERVAI TYRŲS 16 unc. džiaras Į 7C
AT.VVnG “Peerless 1 ft pam V Vk; PRIPILDYTOS 3 unc. dž:aras ■ Vw

SWEET RELISH “Midwest” ........... 16 unc. džiaras 15c

flNfFR AI E “Midwest” Didelės O UlnUDll rLLD bonkos (plūs depoz.iO už 
SOtoA ROOT BEER_____________________

SALAD DRESSING Kvo‘XuXra, 25c
“BAKERETTES” DFKORAVTMUI Pak. 5c
SPICED HAM “Midwest” svaras 29c
LUNCHEON MEAT “Midwest” ......................  svaras 27c

“CLEAN QUICK” SOARp^Ln„« 25c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "Miduiest Stores” turi ir mėsos skyrius. kur ju> 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. ui žemiausias kainasl

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

MIDWEST
300 •NDKPaNDBNT

STORES
NUiGHituKHrron rruitsu

wissie,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimų 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 iŠgxdė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St.___ Kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS

5514-16 W. ROCSRVB1 T RAM 
arti St. Louii Avė. Tel Kedzie 800

V»no» lietau* u drnako* -*nr> 
iwimraing poni

* tuliką ir rurktįka pirtį* moterimi 
įeredomis iki 7 v. v.

Pirtis

diaugi.au
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Editor P. GR1GAHTC
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88.00 
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2.00 
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.75

Apžvalga

Subaeription Rateli
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“NACIŲ” TARNAI BUVĘ 
KOMUNISTAI

“supratlyvumą” jisai pasiekė aiškaus nusistatymo. Jam dau- 
beveik popiežiaus titulo amėnų giau rūpėjo teatras, negu kru- 
bažnyčioje, nes už arkivyskupą vinį pilietinio karo laukai, ir ji- 
pas armėnus yra aukštesnis tik 
patriarchas.

Bet iš bimbininkų mes da
bar girdime, kad arkivyskupas 
Turianas buvo “darbininkijos

Naujienos eina kasdien, iftakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 8. Halsted St.. Chieago, 
(U T«t«toaa» Ganai 1900

Uisiaakymo kainai
Chicagoje — natai:

Metams  ....
Pusei metu 
Triins mėnesiams . —— 
Dviem uatoesiama____ ___
Vienam mėnesiui ............ ..

Chicagoj per išnešiotojui:
Viena kopija ... ...........
Savaitei _____ —------ —-------
Mėnesiui--------- ------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
•eita:

Metams -----——-—--------- 87.00
Pusei mete 8.60
Tnms mėnesiams _________  1.76
Dviem mėnesiams___ _____  1.25
Vienam mėnesiui ______ _ .75

Lietuvon ir kitur eisieniuoae 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų ------  4.00
Trims mėnesiams------- ---------2.50
Pinigus reikia siųsti paštr Money

Orderiu kartu su užsakymu

DARBAIBEDARBIAMS

Civilinių darbų administracija — CWA — suteikė 
uždarbį keliems milionams bedarbių. Daugelis jų šian
die gauna pirmą kartą per trejus ar ketverius metus 
“algas”. Darbo žmogui, papratusiam gyventi iš savo 
penkių pirštų,, yra malonu, kada jisai ima pinigą, kaipo 
atlyginimą už darbą, o ne kaipo pašalpą. Tą pripažins 
kiekvienas, kuris yra ant CWA “payroll”.

Bet, žinoma, toks bedarbių aprūpinimo būdas nėra 
ideališkas. Jį galima ir verta kritikuoti, — tik, supran
tama, ne taip, kaip jį kritikuoja kai kurie viešųjų dar
bų oponentai, kurie sako, kad valdžia tyčia išvaranti 
bedarbius į laukus dirbti žiemos metu, idant jie išmirtų 
nuo šalčio. Toki priekaištai yra nesąmonė.

Stambiausioji tų viešųjų darbų yda yra ta, kad jie 
nėra gerai suplanuoti it dažnai net visai bereikalingi. 
Valdžia paskelbė, kad bedarbiai bus imami prie viešųjų 
darbų, kuomet tų darbų projektai dar nebuvo išdirbti. 
Kai kuriuose atsitikimuose Washingtonas tiesiog įsakė 
šteitams ir miestams, kad jie kuogreičiausia patiektų 
CWA įgaliotiniams savo darbų sumanymus, o kad ne 
tai valdžia neskirs jiems pinigų. Ką galėjo valstijų ir 
miestų valdžios taip urnai sugalvoti?

Rezultate dabar mes matome, kad pulkai bedarbių 
miškuose 
tų darbų

Dar prieš Hitlerio įsigalėjimą 
daug Vokietijos komunistų jau 
persimetė j “nacional-socialis- 
tų” (nacių) eiles. O kada rud- 
marškinių vadas įsteigė savo 
diktatūrą, tai pasirodė, kad ne 
vienas buvęs Stalino garbintd- 
jas atsidūrė' tarpe uoliausiųjų 
“trečiosios imperijos” šulų, sa
kysime, garsiojoje reichstago 
padegimo byloje vyriausias liu
dininkas prieš komunistų vadą 
Torglerį buvo Berchtold Kar- 
wahne, buvęs artimas Torglerio 
draugas ir bendradarbis.

Be to, dažnai išeina aikštėn, 
kad buvę komunistų agitatoriai 
šiandie eina Hitlerio ‘žvalgybi
ninkų pareigas. Taip, “Interna
tional Information” praneša, 
kad Antverpene (Belgijoje) ne
seniai buvo susektas Hitlerio 
šnipas H j almai* Kronenberg, 
kuris bandė įsiskverbti į Vokie
tijos politinių emigrantų tarpą, 
apsimesdamas karštu revoliu? 
cionieriu, “nukentėjusiu” dėl 
nacių teroro. Kada jisai buvo 
pažintas ir, išsitraukęs revolve
rį, bandė šauti j darbininkus, 
kurie jį numaskavo, tai belgų 
policija jį suėmė ir surado pas 
jį liudymus ir įgaliavimus iš 
Hamburgo policijos departa
mento.

Tas nacių agentas provokato
rius, kaip paskui paaiškėjo, bu
vo per ilgus metus komunistų 
“veikėjas” Hamburge ir vienas 
iš kraštutiniausiųjų “revoliucio
nierių”.

Iš jo dokumentų Belgijos po
licija patyrė, kad Hitlerio žval
gyba jį siuntė provokacijos 
tikslais taip pat ir į Franciją.

DIEVO TARNAS

ketvertui

kasinėja ravus prie vieškelių, verčia kelmus 
arba genėja medžius ir krumus parkuose. Iš 
mažai kam gali būti naudos.

Suplanuoti naudingą ir tikslingą darbą
milionų žmonių tai be galo didelis, komplikuotas ir ilgo 
galvojimo reikalaująs uždavinys. Roosevelto adminis
tracija jo neatliko, pirma negu bedarbių armijos buvo 
pašauktos dirbti. Todėl joms dabar ir tenka dirbti kas 
po ranka papuola.

Vienas tikrai naudingas darbas, kurį reikėjo pa
vesti bedarbiams, tai — senų laužų griovimas miestuo
se ir naujų gyvenamųjų namų statymas. New Yorko 
biednuomenė gyvena susigrudusi tokiose trobose, kur 
dulkės, purvas ir ligų perai naikina senų ir jaunų svei
katą. Chicagoje ii’ kituose didmiesčiuose, kad ir susi
grūdimas yra mažesnis, bet daugelis namų neatatinka 
paprasčiausiųjų hygienos reikalavimų. Sugriovus tuos 
laužus ir pastačius švarias rezidencijas biedpiems žmo
nėms gyventi, kraštas turėtų didelę naudą, nes žmonės 
mažiau sirgtų, beturčių vaikai butų sveikesni, ir ma
žiau buįų prasikaltimų (tie vargingi miestų kvartalai 
šiandie peri ne tik ligas, bet ir kriminalybę).

Prezidentas Rooseveltas, matyt, supranta, kad tas 
statybos darbas reikėtų vykinti, nes jisai yra kalbėjęs 
apie “slums” kenksmingumą. Bet kodėl nieko negirdėti 
apie tai, kad CWA to darbo imtųsi? Tur būt, todėl, kad 
čia valdžia susiduria su privatinių interesų opozicija. 
Jeigu valdžia imtų statyti rezidencijas beturčiams, tai 
pakeltų protestą tie, kurie užsiima namų ir žemių pre
kyba. Jie nenori, kad valdžia darytų jiems kompeticiją.

Vakar “&aujienofee” <buvo ra
šyta apie armėnų arkivyskupą 
Leoną Turianą (Tourian), kurį 
pereitą sekmadienį New Yorke 
nudurė jo politiniai priešai, 
kaip spėjama, revoliucinės 
“Dašnakciutun” organizacijos 
nariai. Nieku budu negalima 
užgirti tokių teroro aktų, nes 
jie neišsprendžia nė vieno poli
tikos klausimo. Bet įdomu pa
žiūrėti, kaip kalba apie nužu
dytąjį armėnų bažnyčios vadą 
komunistai, kurie paprastai la
bai didžiuojasi savo “nepermal
daujamu” priešingumu religijai, 
kaipo “opiumui”, ir visokių ru
siu klerikalizmui.

“Laisvė” jau atvirai paėmė 
savo globon arkivyskupą Tu
rianą, skelbdama, kad nužudžiu- 
sieji jį tęroristai esą “balta
gvardiečiai”, — kas, žinoma, 
yra netiesa. Net Amerikos ka
pitalistiška spauda jokių “bal
tosios gvardijos” narių tarpe tų 
armėnų nėra atidengusi. Bet 
paklausykite toliau, kaip bim- 
bininkų organas7 palankiai atsi
liepia apie arkivyskupą. Ji ra
šo:

sai, pasistatė sau uždavinį pa
daryti operą ir dramą “prieina
moms” liaudžiai.

Pats Lunačarskis buvo įsi
vaizdavęs turįs didelį dramatur-

draugas”. Darbininkijos labui go talentą ir mėgdavo, kada 
jisai tarnaudavo ‘ laikydamas badaujantieji literatai (kurių 
bažnyčiose mišias ir sakydamas raštai be jo pritarimo negalė- 
pamokslus apie “dūšios išgany- davo pasirodyti spaudoje) va
rną”. Tik 
nepasako, 
valdomieji
melsdavosi pravoslavų Dievui, 
ar Leninui. Jeigu Dievui, tai 
koks yra skirtumas tarpe to 
“opiumo”, kuriuo svaigino Ar
mėnijos darbininkiją Turianas, 
ir to, kuriuo ją svaigina visi 
kiti kunigai, vyskupai ir arki
vyskupai ?

gaila, kad “Laisvė” 
ar Turianas ir jo 
Armėnijos kunigai

ke-
ap-
iš-

be-

MIRĖ ANATOLIJ 
LUNAČARSKI

pra-Telegrama iš Franci jos 
neša, kad tenai vienoje ligoni
nėje mirė sovietų švietimo ko
misaras Anatolij Lunačarski. 
Žinioje jisai yra vadinamas 
“buvusiu” komisaru, bot mums 
neteko girdėti, kad Lunačarski 
butų iš komisaro vietos pasi
traukęs ar buvęs pašalintas.

švietimo skyriaus priešakyje 
Lunačarskis atsistojo tuojaus 
po bolševikiško perversmo. Ka
da Lenino diktatūra, apgavusį 
Rusijos darbininkus (kuriems 
buvo prižadėta didžiausia laisvė 
ir gerovė), iššaukė pilietinį ka
rą milžiniškuose buvusios carų 
imperijos plotuose, tai Luna
čarskis persigando ir įteikė sa
vo rezignaciją; bet Leninas at
sisakė ją priimti, ir tuo budu 
Lunačarskis pasiliko “tvarkyti” 
bolševikišką švietimą, mokyk
las, teatrus, literatūrą ir t. t.

Tuo Lunačarskjo 
mo 
dę 
bet 
lų. Jie pamatė padarę didžiau-

dindavo jį “meno ir literatūros 
mecenatu” (globėju) ir “Rusi
jos Šekspyru”. Jo paties kon
troliuojami teatrai pastatė 
lėtą jo parašytų pjesų, ir jo 
mokami “kritikai”, žinoma, 
kėlė jas į padanges.

Prieš karą Lunačarskis
beik visą laiką išgyveno užsie
niuose, dažniausia svečiuoda
masis pas “savo mokinį” Maksi
mą Gorkį, jo puikiame marmu
ro palociuje Italijos saloje 
Capri. Vienu laiku juodu su 
Gorki u buvo labai susipykę su 
Leninu, kuomet pastarasis pra
minė Gorkį “dievų ieškotoju”. 
Mat, šis basiokų poetas vienoje 
savo apysakoje “įrodė”, kad 
minios mužikų, keliaujančių į 
“šventas vietas” pąsiinelstį, tai 
— “Dievas”. Bet, gavęs šiltą 
komisaro vietą “proletariato 
valdžioje”, Lunačarskis tuos 
Lenino plūdimus užmiršo ir gy
veno sau Kremliuje, rašydamas 
menkos vertės dramas ir steng
damasis ne tik pasivyti, bet ir 
pralenkti “buržuazišką” Shakes- 
peare’ą.

Atėjus Stalino “piatilietkai”, 
Lunačarskiui, matyt, pasidarė 
taip pat nejauku, kaip ir “ka
rinio komunizmo” laikais. Jo 
vardas buvo vis rečiau ir rečiau 
minimas sovietų spaudoje ir 
paskui Visai išnyko iš jos špal- 
tų. Gal būt, jisai buvo atstaty
tas.

bėgu į autobusų stotį, kuri 
randasi 42 gatvėje. Autobusas 
prisigrūdo pilnas, šoferis gavo 
ženklą pradėti kelionę į Con- 
nectįcut valstiją. Autobuso ma
šinerija suųžė ir jau praside 
da kelione. Bet čia kitas žen
klas — “sustok”. Daugiau pa- 
sažierių, — pora gražių pane
lių, viena žila senukė ir, ro
dos, du kolegijos studentai 
Pastarieji atsineša ir kokį tai 
didelį gyvą paukštį, šoferis da
ro tvarką, visus susodina j vie
tas, sutvarko jų bagažą, bet 
ką daryti su tuo gyvu paukš
čiu, kuris nėra jokis bagažas, 
o taipgi nėra nė pasažieras, 
lies neturi tikieto. šoferis pa
stebi, kad tokis gyvas paukš 
tis gali padaryti pasažierams 
nesmagumo. Vaikinai ųžtikri 
na, kad nieko panašaus neat
sitiks. Vienok šoferis eina at
siklausti viršininko, ką tokia
me atsitikime jis turį daryti. 
Galop, nutarė priskaityti pauk
štį prie bagažo, bet nedėti kar
tu su bagažu, ale palikti že
mai aut grindų,

Viskas tvarkoje. Važiuoja
me visi linksmi, — kiti jau 
ir gana linksmi. Važiuoja 5th 
Avenue, kuri skiria Manhattan 
j dvi pusi — rytinę ir vakari ■ 
nę. Privažiuojame Central 
Park, kuris nusidriekia vaka
rine 
tinė 
siais 
apie 
vena
tie, kurie nežino ką reiškia var
gai, šaltis bei alkis, čia vis
ko yra perpilus. čia gali truk
ti tik laumės pieno. Bet mes 
važiuojame namo. Kiti gal pas 
savo mylimus bei mylimas. Dar 
kiti i gal pas kainjo draugus — 
pažįstamus bei 
ąr seseris,

Išvažiavus iš 
rodos, atsivėrė
ąr pasikėlė kokia didelė 
gą. Pasireiškė gamta 
sąvo išdidume. Akys veda to- 

;/tęn, tkur stovi mažas na-

Gamta šiuo laikotarpiu be 
galo maloni. Aukštai, dangiš
koje erdvėje, menulis šviečia, 
dangus tyras, žvaigždės mirga. 
Medžiai pliki, dirvos lauka-, 
kalnai ir laukos bėga pro akis. 
Oras šiltas, autobuso langai 
pradari. Tyras vėjelis, rodos, 
glosto žmogaus veidą, lyg kad 
sena motušė sutikus senai ma
tytą savo jaunuoli sugrįžus at
gal pasigėrėti tais musų visų 
namais — pasauliu, kurio dar 
niekas neišdrįso pasisavinti.

Nepaprastas atsitikimas 
autobuse

graži ponia garsiai suri- 
šoko į viršų, — ji pra- 

lipti aukštyn j sėdynę.
ponios ir paneles ėmė

rezignayi- 
metu, beje, buvo persigan- 
ne tik švietimo komisaras, 
ir dauguma įolševizmo šu- korespondencijos!

5th Avenue puse, gi ry- 
pusė apstatyta gražiau- 

namais, apartamentais
15 lubų aukščio, čia gy
vini New Yorko turčiai;

šoferis, apsitaisęs tam tik
ra uniforma, — keliais guzi- 
kais ir plačiu diržu* per pet| 
apjuostas, puikiai valdo auto
busą. Dvi jaunos panelės sėdi 
visai arti jo ir nori atkreipti 
šoferio dėmesį, bet tasai be 
galo užimtas ir atsargiai da
boja kelią, kuris gana tirštai 
prikimštas automobilių. Staiga 
viena 
ko ir 
dėjo 
Kitos
daryti tą patį, — kelti kojas 
į viršų, šoferis greit tai pa
stebėjo, patraukė autobusą į 
šalį ir sustojo patirti, kas at
sitiko. Na, ir kas gj? Iš kar
to manyta, kad kokis Slapukas 
pasažieras pele randasi au
tobuse, kad yisos moterys ke
lia kojas į viršų įr lipa į sė
dynes. Bet toks samprotąvimas 
buvo klaidingas. Atsitikimas 
tikrenybėje ve kokis. Tie 
jauni vaikinai paguldė 
grindų didelį paukštį, kurio 
jos buvp surištos. Bet jam
gulint pasisekė pasiliuosuoti. 
Ir štai paukštis pradėjo ieško
ti maisto. Priėjo prie gražios 
ponios minkštų kojų ir pradė
jo ten ieškoti to, ko jis nepa
metė. Matomai, jis kažką ži
bantį pastebėjo ant ponios ko
jų ir ėmė — žiubt, *žiubt, — 
kirsti snapu. Ponia manė, kad 
Čia kažin kas, — suriko ir šo-

du 
ant 
ko-

tėvus, brolius

New 
plačios

Yorko, 
durys 

uždan• 
visame

Be to, miestai turi savo valdžias, ir centralinė vy
riausybė į vietinius reikalus nesikiša. O miestus valdo 
turtingieji pirkliai, bankininkai, pramonininkai ir real- 
estatininkai. Beveik kiekvięnas sklypas žemės jiems pri
klauso tiesioginiu arba netiesioginiu budu. Ką tu jiems 
padarysi, jeigu jie užsispirs neleisti valdžiai statyti nau
jus namus arba griauti senus?

Austrijos sostinę Vieną to miesto administracija 
perbudavojo per pačius sunkiausius bado ir vargo me
tus, ir šiandie visi, kas j tą didmiestį nuvažiuoja, negali 
juo atsigerėti. Bet Vienos administracija jau 15 metų 
kai yra socialistų rankose. Amerikos miestams iki to 
dar gana toli. , čia privatinio kapitalizmo galia stovi 
skersai kelio kiekvienam naudingam visuomenės atžvil
giu sumanymui. ,

Todėl ir viešųjų darbų idėja čia reiškiasi tokioje

sią kvailystę, pagrobdami val
džią, kurios pareigoms atlikti 
jie neturėjo nei jėgų, nei paty
rimo. Nabašninkas Krasinas ir 
kiti apšviestesnieji bolševikų 
vadai sakydavo, kad sovietų 
“tvarka” - esanti panašį į be
protnamį, ir laukė, kad “sukvai
liojusio” Lenino eksperimentas 
pasibaigs baisiu krachu. Ir pats 
Leninas netikėjo, kad jo val
džia išsilaikys ilgiau, kaip porą 
mėnesių, bet jo ambicija buvo 
įrašyti savo vardą į istorijos 
lapus, kaipo “pirmos pasaulio 
istorijoje prote tariškos val
džios” vado, ir jisai drąsino sa
vo bendradarbius, laikytis.

Netikėtu patiems bolševi
kams budu jų valdžia išsilaikė 
ijr net, žinksnis po žinksnio, at
kariavo ir vėl prijungė prie Ru
sijos daugumą atsimetusių nuo 
jos sričių. Pamatinė priežastis 
buvo ta, kad pįlietinis karas 
iššaukė neapsakomą anarchiją 
Rusijoje, taip kad visas kraš
tas subyrėjo j nesuskaitomą 
daugybę skeveldrų, kurių kiek
vienoje veikė kita '“valdžia” ir 
kita “tvarka”, — ir Lenino dik
tatūra buvo pasilikusi, kaipo 
vienintelis centras, aplink kurį 
galėjo susijungti buvusios val
stybės dalys, ' .

Kita svarbi Leiįįiio pergales 
priežastis buvo ta, kad jisai, 
patekęs j anarchijos sukūrį, 
kurį iššaukė jo paties “pučas”, 
ryžosi mesti į šalį visus savo

New York, N .Y
Kelionė iš New Yorko į 

Connecticut valstiją

»

“Pasitvirtina, kad nužudy
tas archivyskupas Leon Tou
rian buvo draugas Armėnijos 
darbininkijos. Jis atsisakė 
dalyvauti pasaulinėje parodo
je, Chicagoje, armėnų 'dieno
je, kol ten kabojo baltųjų 
(i — “N.” Red.) vėliava. Tik 
tada nuėjo sakyti prakalbą,, 
,kada buvo iškabinta Sovieti- principus, idėjas ir 'prižadus ir 
nės. Armėnijos raudona yė- “plaukti payandeniui”, 
liava su kūju ir pjautuvų. įis prie besikeičiančios masių 
Jis vienatinę Armėnijos gy- nuotaikos ir pataikaujant pri- 
ventojų laisvę mate tik po'mityviems jų insUnfetams. Le- 
Sovietų vėliava. Jis atmuš? ninas leido minioms piešti ii; 
davo.tųps melus, buk Sovie- pats jas skatino prie to, skelb
tai persekioja arba draudžia damas obalsj: “Grab nagrab- 
melstis religiniams žmonėms, lennoje” (piešk plėšikų grųbį); 
Kitais žodžiais, jis bųyo. per- jisai žudė ir liepė be atodairosKitais žodžiais, jis bųyo per-

taikau*

matantis žmogus, suprato da- žudyti visus, kas jo valiai pasi 
lirlzuc ” v r> ! 4- ’ *+• < ' f. i!lykus...
Nėra abejonės, kad arkivys

kupas Turianas buvo “permą

priešina, ir t. t. I ,!
šitoje nuožmioje kovoje švie

timo komisaras Lunačarskis,
t

New Yorkas yra tokis mie
stas, kaip kad jura, kurioje 
vanduo pakyla ir vėl nupuola. 
Nevv Yorke žmonės lygiai kaip 
tas,-juros vanduo. Jie į New 
Yorką plaukia iš visų pusių 
Kiekvieną savaitės pirmadienį 
į JMew Yorką minios žmonių 
suplaukia. Penktadienio ir šeš
tadienio vakarais žmonės bė
ga lauk iš miesto. Kiekvieną 
rytmetį čia traukiniai suvelka 
šimtus tūkstančių vyrų ir mo
terų, kurie turi New Yorke 
vienokį bei kitokį užsiėmimą, 
o vakarui atėjus grjšta atgal 
į savo namus, iš kur jie ryt
metį atkeliavo.

Toje mažoje saloje, Man
hattan, yra begalinis žmonių 
susigrūdimas. Visokia pramonė 
čia neturi jokių ribų. Kas yra 
pasaulyje, to netrūksta ir New 
Yorke, bet žmonės New Yorke 
gyventi nenori, ir tik tie ten 
gyvena, kurie yra priversti gy? 
venti, kurių gyvenimo aplin
kybės juos pririša."Tokie žmo
nės daugiausia yra darbo ver
gai, kurių clarbo valandos yra 
visai nepaprastos, ir nuo dar- 
Jbo pasiliuosavimas nėra gali? 
mas. '

Priėjus bent kokiai šventei, 
kaip kad, duokim sau, šiais me
tais Kalėdos pripuola pirmadie
nį ir tuo budu susidaro dvi 
liuosos dienos, — tokiame at
vejyje kas tik gyvas nešas, 
lauk iš New Yorko, kad kur 
mažame kaimelyje atsikvėpti 
tyru oru, pas gimines ar ge
rus draugus praleisti šventes

Jį, 
jnukas, kur gyvena tie laimin
gi Žmonės,-rodos, pačioje gam
tos širdyje. Daugelio pasažie- 
rų akys yra pasiilgę tų regi
nių, kurių New Yorke nėra. 
New Yorke žmogus tegali mas
tyti tik kietas akmenio namų 
sienas, gi čia tiek daug visko 
bėga pro akis, čia gamta vi
same savo nuogume, — gėrč- 
kis, sotink savo jausmus. Tai 
gamta, kuri visus lygiai my
li. čia kokis tai nepaprastas 
reginys. Prie tūlų namų Kalė
dų eglaitės apšviestos 
šviesomis džiugina 
jausmus, o gal laukia 
tant savųjų Kalėdas 
kartu. Tūlų kaimelių
žesnių mieščiukų gatvės spe- 
ciališkai išpuošta Kalėdų žibu
riais bei visokiais pagrąžini
mais, kad patenkinti svetį, ku
ris čia sustos praleisti Kris
taus gimimo paminėjimo su
kaktuves — Kalėdas arba pa* 
gerbti krikščionybės pradžią...

elektros 
praeivio 
pargrįš- 
praleisti 
bei ma-

Aimanas nuvo perma- ūmo komisaras Lunačarskisprastoje formoje. .Bet nereifaa P«Ji idėja tentjg .mogus„ suprato>
esanti negera arba kad ji sugalvota blogu tikslu. Kapi- Maakv03 ^totoriškai >1 buvo typingaš rusų inteli-
talizmo sistemoje nieko protingesmo iki siq! dar nebu-j^ldžiai yra naudiųgjau, negulgentas — mėgsitąs komfortu, 
VO sunikta. ' . jai priošmtis. Per toki savo tingus, svajojputis ir neturįsv.

Čia kažin kas, 
ko pviršų, gal galvodama apie 
pelę. Mat, moterys visuomet 
bijosi mažos peliukės, bet nu
gali ir gana didelius vyrus ir 
juos visuomet valdo. Na, vis- 
viena, — kas gi buvo tas per 
sutvėrimas, kuris užgavo mo
ters švelnias kojas? šoferis su
rado, kad tie du jauni vaiki
nai turėjo gyvą gaidį, kuris 
pradėjo kapoti tos moters ko
jas. Jis turėjo daug vargo, kol 
viską sutvarkė ir ^aidį vėl su
rišo ir paguldė po sėdyne.* Bo
tam kilo didelis juokas ir gin
čas. Vieni sakė, kad tas gyvas 
daiktas yra gaidys, o kiti gin
čijo, kad tai višta. Bet tikru
moje tai buvo .didelis gaidys. 
Labai galimas daiktas, kad tie 
du kolegijos studentai tyčio
mis paliuosavo tą gaidį, kad 
anas iškirstų kam šposą ir su
keltų autobuse suirutę. Jei taip, 
tai jiems pilnai pavyko, Weil, 
jauni visuomet linkę kam nors 
šposą iškirsti.

— A. J. Viznis.

nori ateiti ir susitarti,*’ jis su-
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(Tęsinys)
Kapitonas buvo ąni priean

gio, atsargiai saugodamas, kad 
neišėjus prieš prigavingą šū
vį, jeigu buvo taikoma į jį, 
Jis atsigręžęs kalbėjo į mus:

“Gydytojaus vieta prie* da* 
boklės. r ’Gydylpjpu įLivesey, 
užimk, tamsta, šiaurinę pusę; 
Zigmoptas rytų^ Gray’jus, va* 

ĮMHMMMBĮMMĮMMEat-u- budėkite u
rainiai, kad pasigrreti taju .se-jvisĮ ųžsilaisykitę ”

rėkė.
“KapSopąs Silver’is! Aš jo 

nepažįstu. Ras jis yra?”, šau
kė kapitonas. Ir mes girdė
jom, kaip jis sau vienas kalbėjo. 
“Ar tai kapitonas? Žiūrėkite, 
koks rango pakilimas!”

Ilgasis Jonas pats atsakė.

“Tai .uŠ, tamstą, šie vargšai 
.berneliai paskyrė mane kapi-

na žila gamta, kurios krutiną 
visiems lygiai atvira. Tik gai
la, kad ne visi mes supranta
me tą visagalių gamtą ir jos 
dupsnumą nemokame įvertin- 
ti.

Penktadienio vakaras 
' > •*V'i (« • - į ■

skubiai pasiliuosąvęs nuo dar? 
bo ant trijų linksnių dienų,

Aš,

i šautuvus, fonu, po Javą ppbėgimp, tam 
Skubinkite, yyraį bet bukite sta”-*-ypatiiigai 
atsargus.” Į"**.'1': .

O tada jis vėl kreipėsi prie;“Mes .nepriešingi pasidavimui 
rukilėjįų.

“Jr ko |u norį

i kreipdamas 
Į atidą ant žodžio “pabėgimo”, 

jjrngu galėtume susitarti, be 
W $avo jokių priekabių. Vitkus, ko aš 

paliąubų vėliąva?,” jis rėkė, prašau, tai tavo žodžio, kapi-

IS ’

ši kartą jau antrasis vyras tone Smaile 11, kad tu 
mane iš šios tvirtovės 

(Bus daugiau*)
atsukę. . *

“Kupitoųas Silvęi
•

Limsta,
sveiką
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dietiniai Daktarai

GraboriaiLaiškai Pašte

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto

įvairus Gydytojai

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

8

Siunčiame Gėles per Telegramą po

gat 
kair

Gydytojas ir Chirurgas
OfiMlt 4645 S. ASHLAND AVĖ.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUF 
Telefonai Virgiąia 0036

' HoorAcross/romDavis Store 
!eSt. NextJDoorRiaHo7fieater.

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

kampai 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonai Gtovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7.9 po pietų. įeredomit po pietų « 

nedėliomil pagal susitarimą.

Vai.—-8:30 A. M. Ūki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas gerai ir nebrangia.

718 W. 18th St
Tek Monjos 3377

A. L Davidonis, M.D.
19] 0 So. Michigan A venų e 

Tel Kenwood 5107
v ALANDOSs '

ano 9 iki 11 valandai i ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

apart ivtntadienio ir ketvirtadienio, 
t

atsiunčiamas tiesiog

Lietuviai Daktarai 
A metiko* Lieruvią Daktaro Draugi >o» 

Nariai.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

V a lando* nuo 9 iki 8 vakari 
Seredoj pagal sutartį.

Tel. Yatde 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

A. K. Rutkauskas, M.D- 
4442 South Western Avenue 

Tel. ■“ 
VALANDOS» 

nuo 
nuo 6 iki 9 valanda* vakaro

J. F. RADZIUS
Inęorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
.Palaidoja už $25.00 ir augščiaų 
i Moderniška koplyčia dykai.

668 W. I8tb St. Tel. Canal 6174 
CHJCAGO ILL

• Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bąlzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

, 3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 591J 
Rez Tel. Victory 2343

DR. BERfASU
756 W. 35th St

Cor of 35tb ES Halited Sti.) 
Mi*o va.andoi ouo 1-i nuo 6:30-8*30 

o*«*' tararri

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvemę u patogeinf virt. 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po piett> 
ir nuo 6 iki 8 rakate 

ftvcntadieniait nuo 10 iki 12 
Phont Boulevard U483

iUb<i ii i ii.iaiii■ *■*■■*!*» * ukimmA

Uetuvęs Akušeres

Penktadienis, gr. 29, 1933 NAUJIENOS, Chicago, BĮ,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Remkime Antrą Lie 
tuvių Trans.

Skridimą
Palyginkime gilios senovės 

urvinį žmogų su šių dienų žmo
gumi, ir pamatysime, kad mes 
esame ant aukštos civilizacijos 
palaipos.

| Musų 20-tes amžius tai ste
buklų amžius. Išradimai kas
dien. Kas vakar buvo svhjo- 
pė, šiandie tikrenybę virte- 
žengiame šuoliais pirmyneįgios 
keliu. Menkutis žinpgus su 
stebėtinu jnąstymo aparatu* la
pas po lapo verčia paslapčių 
knygą ir nors ir per didžiau
sias kliūtis žengia šviesesnės 
ateities rytojup.

žmogus savo išminčia, pa
stanga bei drąsa jau daug ką 
atsiekė. šių trijų prakilnių 
ypatybių vedamas sparčiai blaš
ko nežinios ir paslapčių rukus, 
per kuriuos matosi kibirkštis 
giedresnės rytojaus dienos.

Tolimi žemės plotai tarsi

a

ir
R

ANTANAS KRAUCHUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 dieną, 5:10 valan
da ryto 1933 m„ sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Velykių parap., 
Preidžių kaime.

Amerikoj išgyvęno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elzbietą, po tėvais Lau- 
rinavičikė, sūnų Joną, du bro
lius Petrą ir Povilą, 2 brolie
nes, dėdę Petrą Krauchuną ir 
dėdyną, 3 pusbrolius Joną, Juo
zapą ir Petrą Krauchunus, 2 
pusseseres Helen ir Jadvyga 
Krauchunaitės, brolienė Elena 
ir jos (lukteri Elinor, 3 pusbro
lius Joną, Juozapą ir Povilą 
Gorskius ir giminės, o Lietu
voj tėvą, motiną, brolį, seserį 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi,
2639 W. 38th St.

Laidotuvės įvyks Subatoj 
gruodžio 30 diena, 8:30 vai. 
ryto iš namų i St. Agnės pa
rapijos bažnyčią, kur>oIe ats>- 
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Krauchuno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Broliai.
Dėdė, Dėdyną, Pusbroliai, 
Pusseserės, Brolienės 
ir Giminės .

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

PETRAS JURGĖLAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 dieną, 12 valandą 
po pietų 1933 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Tauragės apskr. ir parap., Gal- 
mcnų kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Palikę dideliame nuliudime 

moterį Emiliją (po tėvais Poš- 
kuniutė), dukterį Oną 17 m., 2 
sūnūs Petrą 12 m. ir Joną 5 
m., švogerį Antaną Normantą, 
sesers dukterį Oną ir sesers 
sūnų Vincentą Normantus, švo- 
gerką Oną ir švogerį Jurgį 
YurgaiČius, 4 pusbrolius Jurgį, 
Antaną ir Juozapą Augaičius ir 
Petrą Jurgėlus ir giminės Ame
rikoj, Lietuvoj motiną Marcio- 
ną, 3 brolius Joną, Juozapą ir 
Vincentą, 3 brolienes ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
928 W. 34th St.

Laidotuvės įvyks antradieny 
sausio 2 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Jurgėlos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
^Moteris, Duktė, Sunai, 

Pusbroliai, švogeriai, 
švogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A.Masalskis, tel.Boulevard 4139

vortinkliu apipinti ' geježinke- 
Jigis, koriaią ya^iuojųn) po 80 
irylių į vrI. Milžinais- lai
vams platus ošiantis vąndony- 
nas liko pebaisįu. Išiaipiota 
amžini sniegu apvainikuoti n|jl- 
žinai kainai. • •

$ai ve dar keli metei at
gal užsidegė pas žn^ogM no" 
ras dausoje lenktyniuoti su ap 
dainuotu aru, ir beveik momen
to bėgyje ir čia žmogus pašo
ko milžiniškų šuolį. Ir musų 
drąsuolių greitam skraidymui 
negali prilygti jol$s paukštis.

Visų tai atsiekta per išmintį, 
drąsą, pasiryžimg, Taipgi šias 
geras žmogaus ypatybes reikia 
aukštai vertinti. Taigi ir musų 
jaunutė aviacija turi begak 

Į daug reikšmės musų gyvenime, 
nes žmogaus prigimta sparta 
niekur j,į nenuneš ir be grei 
tos transportacijos neturėtu
me liek daug patogumų, ir to
dėl šiam prakilniam pasimoji- 
mui vystyt greitesnę transppr- 
tacijų mes turim visais gali
mais budais remti.

Tuo pačiu kartu mes turime 
progą jau dabar paduot ran
ką savo drąsiam broliui lietm 
viui, Juozui-James Janušaus
kui, ir kiek galime jį remti jo 
drąsiame pasiryžime perskrist 
platųjį vandenyną, šis jo žy
gis turi būti vertinamas ne 
vien patrijotiškais jausmais 
vaduojantis, bet ir kaip moks
liško pobūdžio pasimojimas.

Taipgi kiekvienas geras lie
tuvis, nežiūrint jo įsitikinimų, 
turėtų nuoširdžiai remti Lietu
vių Antrą Transatlantinį Skri
dimą. Kas galime, ir kiek ga
lime, prisidekime prie J. James- 
Janušausko pasekmingo skridi
mo!—P. M-tis.

Kur galima gauti 
Naujų Metų Ba
liaus bilietus

Naujų Metų bilietuos galim?, 
gauti sekamose vietose:

J. F. Budrick, 3417-21 Sottth 
Halsted street ir 3843 South 
Halsted street.

Progress Furniture Compahy, 
3222-26 South Halsted street.

Peoples Furniture Company, 
4179 Archer avenue.

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

Narvid’s Bakery,
69th Street.

Wm. J. Kareiva,
Paulina street.

Universal Klube, 
33rd street.

Ramova Laundry, 821 
35th street.

J. Ewaldas, 840 West 
street.

Stanley Martinktfs, 3340 So.
Halsted street.

J. Neffas, 2435 'South Lea
vitt street.

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

| A. Miščikaitiehė, 3121 South 
Morgan Street.

Justinas Macke-Mackevičius, 
£324 South Leavitt Street.

“NAUJIENOSE”, 
Halsted Street.

Drovers Trust
Bank, MrcStungis, 
Halsted St.

John P. Gregg, 
Western Avė. 
no svetainėję.

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

Cicero j bilietus galima gauti 
t pas A. Rudinską, 1624 South 

49 Ct., K. P. Daveikj, 1518 So.
: 48 Ct., Frank Lukoševičių, 

1383 So. 48 Ct. ir pas C. Genj 
raštinėje, 4917 Wcst 14 St.

Bilietai $1 asmenini. Vaikams 
50c. '

Naujų Metų pasitikimai ti- 
kietai Boselande galima 
pas:

E. ir St. Dumbrauskus, 
101 St.

J. M. Pučkorių, 10147 
Ąve.

A. Narbutą, 1033 W. 103 .4.
P. Kučinską, 7917 Evans A v.

& Savings 
42nd ir So.

Valdžia dalina mais 
to perviršį Dr. Strikol is

Viena dalis programo kuriuo val
džia stengiasi atgaivinti bizni ir in
dustriją yra sumažinimas maisto ir 
kitų produktų pervirši. Buvo dide- Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki, 8 
lis perviršis kiaulienos, sviesto, tau Nedėlioj pagal sutarimą
kų, jautienos, kiaušinių ar t. t. ir Ofbo T<Ll Boulevard 7820 
kfld J ^^fuJnPrkn N*“9 1930
per savo atstovus- — agentus perka * r
šiuos produktus Ir paskui dailina 
juos bedarbių šeimynom ir abelnai MONTVLD M. D. 
bedarbiams. .i, , - c. . ’ , *

šioje valstijoje, toks maistas bu- m StJJ\Bank dr
vo dalinamas per Emergency Relief ^400 W. 
komisiją, per tam tikras grosemes, VaL 1 ; P? f %,6lnik 8
nepriklausomus groseminkus ir kai .u.kurias kampaničnas krautuves. Da-| Nam«» Brumvick 0597
linimo tvarka sekama: Gaunantis pa- ----------------------------------------------
šalpą gauna orderi, formoje tikieto p^p p IZ A QPTTTTQ 
tam tikram skaičiui produktų kurie V. H/kOl U 1 lo
padalinami. Pašalpos gavėjas turi DENTISTAS
paimti tikietą ir atsišaukti į bile vie- j Qrtto U Europos ir vii praktikuoja 
ną autorizuotą distributerj ir išmai- tenojoi vietoj.
nyti savo tikieta ant maisto. VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.

Produktai kuriuos dabar dalinama] 7-9 P. M. Sekmadieniai! ir keevirta- 
dieniaii pagal laiitarimą.

3335 So. Halsted St
Tek BOULEVARČ 9199

KAZIMIERAS GERYBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas randasi 
3615 S. Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks gruodžio 30 
dieną. 10 vai. iš ryto iš namų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

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

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

I^aidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

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 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 

du pusbroliu Juozapą Biknių 
ir Pranciškų Klumbis, o Lie
tuvoj 3 seseris Emiliją šatme- 
rienę, Aleksandrą Stulpinienę 
ir Zosę 
nes.

Kūnas
J. Zolp 
46th St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gruodžio 30 dienąf 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 i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Matęušo Gudavi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jam paskutinį patarna 
vįma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekamo.
Pusbroliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Budreckienę ir gimi-
pašarvotas, randasi I. 
koplyčioj 1646 West

šie laiškai yra ii Europos 
am jie priklauso, tegul nueina • 

/yriausijį paštą (ClaiK ir Adam: 
atviųj atsiimti. Keikia klausti prie 

ungelio, kur padėta iškaba “Advei 
cised W*ndow*‘ lonėj nuo Adams 
^es, rasenant laiško NUMERI, 
sad iutme sąrašu nažyyneta.

902
905
914
916
920

Brushkis John 
Dauksgas Frank 
Lu'binska Rozalia 
Markauskis B. 
Račkauskas Kazys

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Pa|engvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South f Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarush 
Physical Therapv 

8 Midwife 
6109 South Albanu 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie «im 
dymo namuose ar Ii 
goninėse duodu m a 
ssage eleetrk mat
menį ir magnrtic 
blanketi ir t. f. 
Moterimi ir mergi
noms patarimai do
vanai-

yra rūkyta kiauliena ir sviestas. Jie 
yra geriausios rūšies ir tuos produk
tus pašalpos gavėjai gauna ežtra 
prie abelno gaunamo skaičiaus mai
sto.

Tarp sankrovų, kurios yra autori
zuotos padalinti toki maistą yra dau
gelis “Midwest Stores” sankrovų. 
Visas tas maistas dabar sudėtas šio
se sankrovose ir pašalpos gavėjai 
gaji atsišaukti ir išsimainyti savo 
tikietukus ant maisto produktų. 
Kiekviena “Midwest Stores” sankro
va kuri padalina šį maistą turės 
savo languose tam tikrą užrašą pra-< 
nešant apie ši patarnavimą.

Maistą kuri valdžia dabar išdalina 
___  ' ‘ " vagonais i 

Midvvest Grocery Kompaniją, kun 
yra vvareauze valdoma “Midvvest 
Stores” sankrovų. Kiti grosemin- 
kai, kurie nors ir nėra šios įstaigos 
nariais, taipgi gali atsišaukti j šias 
vvareauzes su įrodymais ir pasiimti 
valdžios pristatymą maistą dėl savo 
kostumerių._____________ Apskelb.

DR C K. KLIAUGA
DENTISTAS 

’42(l W Marq u et te Rd. 
Pbon. HEMLOCK 782*

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th Si.

Co* ot i*»tb Halsted St*. |
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
.Mišo valandoi. ouv 4-4 ouo 7«* 

Nedėldiemais ragai ištarti

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

MYKOLAS RULEW1CZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 2o diena, 11:33 va
landą po pietų 1933 m., sulau
kės 77 metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
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 namu i Gimimo Pan. 
Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o 
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.

Nuliude liekame,
Dukterys, Sunai 
ir Giminė#.

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

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietąms ir 

^agrąbams>
Pristatome i visas miesto dalis

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per >5 me 
tui kaipo patyrei gydytojai chirurgai ii 
akulerii

Gvdo staigiai ir chroniškai ligai wrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiai me 
todui K-Ray ir kitokia* elektros prie

Ofisai ir Laboratorija:
• 025 W I8tb St., netoli Morgan Si 

V'ljMrdog: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 746*

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkeje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

19į ARCHER A V

Rss 6600 South Artesian Avene* 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

VLADISLOVAS SHURNA
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 nuliudime 
moterį Anastaziją po tėvais 
Gulbinaįtė, šunų Walter, švo- 
gerką Tamošaitienė, 2 pusbro
lius Paul Pronckietis ir Paul 
Bručas ir giminės, o Lietuvoj 
brolius ir seserj.

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

Laidotuvės jvyks 
gruodžio 30 dieną, 2 Vai. po 
piet, iŠ namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vladislovo Shtir- 
nos giminės, draugui ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik: 
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuiįųdę liekame,
Moteris, Sūnūs, švogerka, 
Pusbroliai ir Giminės.. x r- . /

Laidotuvėse patartiauja gra 
borius J. J. Bagdonas, Telefo 
nūs Republic 8100

randasi 
Lafayette

subatoj

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvią Direktorius per 30 Metu '

4605-07 So, Hermitugę; Avenue

/

■'f*— *nr 1 Vi ijrr ii *>»■*

Seniausi lietuvių firabomi Chicagoje 
Eudeikiaus ypatišk?? patarnavimas yrą pątenkinp tukst^čiųs beveik 3.0 
metą. — Vieniųtilis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jęjjgu didžiuojatės dailumu i* gat*. 
pumu laidotuvėse, — pašaukite > * - . •

REPUBLIC 834p, jięjsitįŲkrink^e. , ,v .

Juozapas Eudoikls ir Tlias
; i 5340 So. Ke&fc.Avft •' * ■

Viri telefonai: 8840
(Neturime sąryšių iu firmą tuo pačiu vardu)

.......... .  *—"

L J, ZOLP 
GRABORIUS 

1646 VVest 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 84 i
W Be. 49th Ct.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai, 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, 01
Tel. Cic«o 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Td. REPUBLIC 1100

Td. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA 
4830 West 

CICERO.

DYKAI 
15th St 
ILL.

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

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

šetadieniais sulig sutariies.x

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

k 
ii

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

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

Tel. Boulevard 1401 ... — ... ..... . ..... . , , .? .
Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8

9

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avi- 

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSK AS

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

2408 W. 03rd StM Chicago
— "~i    "   n■ 1 ... *

Phone Hemlock 2061
Dr. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Westęrn Aysuue

y^Unųps:
•NedHiomis 

CHICA

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victoiy 6893 
Re?. TeL Drexel 9'91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišky, Vaikų ir ' visų 
chroniškų ligų

Ofirąs 3192 So. Halsted SL 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Aoe.
Tel. Boulevard 2800 

6515 So Rockioell St
‘ Tel Republic 9729
.......... . ....... .......... .... ....—....

JOHN B BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS

10S W. Monroe St., prie Clark
Aiste 9 ®60t V«u*n<Jo» R

22 St. (Cermak
.ir fra®' • m B

Namai: 
UUraiBko
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H Dalyvaus Naujų Me-I

Rašo F. Bulaw

Pas Liet u mus

CLASSIFIEDADS

šaltis buvo toks, kad, rodos,

va
li a- 
nu-

Trečiadienį apie šeštą 
landą ryto turėjau apleist 
mus, kad paskirtu laiku 
vykti CiceTon.

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.. Cedarcrest 2011namo kerčios pakabinęs lauko 

pusėj, jau buvo nupuolęs 1&

Jau baigtas visas prisiruošimo darbas; dabar šeimy- 
ninkės jau pradeda rengti valgius.

cagos municipalio

Pehlctadiems, gr. 29, 1993

IŠSIRENGKHE J NAUJU METU SUTIKTU-1 
V1U BALIU 6 VAL VAKARE

Durys atdaros nuo 6-ių vakare; judėjimas 
salėje prasidės 7 vai. vakare

Kai sekmadienį ateis 6-ta va
landa vakare jus jau turėtumė
te būti prisiruošę išsirengti į 
Naujų Metų Sutiktuvių ir Avia
cijos Balių, Ashland Boulevard 
Auditorium, Van Buren ir Ash
land Blvd., kampas.

Milžiniškos Ashland Blvd. stu
los durys atsidarys 6-tą valan
dą vakare ir visi parengimo 
darbininkai jau bus ten susirin
kę. Kaip septinta valanda pra
sidės vakaras, nes salėje prasi
dės judėjimas, baras atgys ir 
ankstyviems svečiams bus pa
gaminti valgiai, kuriais jie jau 
galės sotintis. Pakuždėsiu: į au
sį, kad anksčiau atsilankę gaus 
ir skanesnius kąsnelius. “Early 
bird gets the worm” — sako 
anglų patarlė.

Kaip aštuntą vakare, salėje ' Baigiant turiu priminti, kad 
jau bus ir orkestrą, visi progra- valgių ir alaus visi susiirnkusie- 
mo dalyviai ir devintą valandą ji gaus veltui. Tai aprūpina $1 
vakaras pradės eiti pirmyn visu įžangos, kurią užsimoka kiek- 
smarkumu.

O kas dėsis salėje po devin- įžanga yra 50 centų, jeigu jie 
nemėginsiu ir apsakyti: I turi daugiau 10 metų amžiaus.

suvažinėti visi žymus I šiandien yra paskutinė proga 
kaip miesto majoras prieš balių pasidaryti rezervaci- 

J. Kelly, gubernatorius jas, kurių liko tik keletas. To- 
lietuvių wardų alder- dėl tie, kurie tokias rezervaci-

Dienos Įspūdžiai tų Sutiktuvių Avia 
cijos Dienoj

karo lakūnų instruktorių ir ar
timas Janušausko draugas, Chi- j Rytas šaltas. Laikraščiai 
— municipalio aerodromo rašo ir vaikai ant kampų šau- 
lakunai ir daugelis kitų žymių kia, kad šaltis pasiekęs devy

nios laipsnius žemiau zero.
Tačiau mano

The Bridgeport 
Knitting Shop 

Neriam plonus ir storus vilnonius

jo, kad viskas kuopoje klojasi lauskas 4. 
geroj tvarkoj. Ligonių nesi- f ' 
randu.

Svetainės klausimu nutarta Miliauskas 3. 
susirinkimai laikyti toj pačioj 
vieloj ir ateinančiais metais. 
Kuopos gerovei nutarta 1934 
m. surengti vieną pikniką ir 
vieną balių.

Apsvarsčius svarbesniuosius 
reikalus, išrinkta komisija iš 
trijų narių knygoms patik
rinti. Toliau eita prie rinki
mo valdybos 1934 metams.

Valdybon įėjo šie nariai: 
pirm. A. Zalagėnas, 7132 So. 
Racine Avė., vice-pirm. G. 
Chernauskas, 1900 So. Union 
Avė., nutarimų rašt. K. Balu
lis, 2627 Gladys Avė., turto 
rašt. P. Wolfe, 4177 Archer 
Avė., iždininkas B., Žolinas, 
2931 So. Emerald Avė., trys iž
do globėjai J. Kanapka, P. Pan- 
kauskas ir K. Kazanauskas, or
ganizatorius P. Pankauskas, 
maršalka A. Krizis. Išrinktai 
valdybai linkėtina sėkmingai 
darbuotis organizacijos gero
vei.

Sekretoriaus vietai: J. M. Vi
nikas 15 balsų, P. Wolfe 8, J. ... -------------— --- -----

įsvederius dėl vyrų, moterų, merginų

Iždininko vietai: K. Gugis
17 balsų, P. Mažeikas 5, F. Va
laitis 3.

Iždo globėjų vietoms: B. Žo
linas 21 balsą, S. Mockus 12, 
A. Zalagėnas 10, Giržiuvicnė
2, šlikas 3, S. Gegužis 1.

Daktaro kvotėjo vielai: Dr.
Jonikaitis 7 balsus, Dr. Bronu
šas 5, Dr. Vitkus 4.

Kubpos Narys.

K. Steponavičius

įsvederius _ _ _
lir vaikų. 

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

I Phone VICTORY 8486

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

asmenų.
Vyks programas, gros muzi- Gali būt taip, 

ka šokiams, majoras ir kiti pra- gradusninkas, kurį laikau prio 
bils į susirinkusius linkėdami 
jiems kuo linksmiausių Naujų
Metų, o Janušauskui pasisekimo žemiau zero, ir vis dar smuko, 
žygy j. Gražiai išdekoruota sve
tainė, su lietuvių trispalvėmis, išeisi lauk, sumirksėsi keliatą 

kartų, žioptelėsi ir bus pabaig
ta. šalčio srovė pereis per 
padus, kinkos sudrebės ir gy
vybės dvasia pakils balandėliu 
į dausas.

Gaila tos gyvybės, kuri? ro
dos taip maloni. Bet rimčiau 
pagalvojus prieini išvadą, 
kad gyvybė kartais nėra pa
matinis dalykas. Reiškia, kad 
yra kaikada šiame pasauly to, 
ką galima daugiau brangini,ne
gu gyvybę. Imkime pavyzd
žiui James R. Janušauską, ku
ris rengiasi ateinantį pavasa
rį perlėkt platųjį okeaną*, ir 
nuskrist į musų Lietuvos lai
kiną sostinę Kauną. Rengiasi 
jis kelionei, kur lietus, audra 
ir griaustinių bildėsis tran
kos virš okeano, kur ugnines 
žaibų liepsnos rodo ūžiančias 
bangas, rodo šaltus kapus, kur 
likimas gali palaidot ir niekas 
nežinos — Kur? Tačiau po- 
vojus jo nebaido. Jis rengia
si visas kliūtis nugalėti ir at
siekti tą, ko tikisi iš jo lietu
viai ir aviacijos progresas.

Jau vien tai prisiminus ne- 
ieka abejonei vietos. Kas 

reiškia, kad Ciceron turiu va
žiuot. Tegul gradusninkas ir 
visai nusileistų nuo kerčios!

Žinot, mano reikalas va
žiuoti Ciceron taipgi yra vi
suomeninis. Tai platint laik
raštį “Naujienas”, kuris lietu
vių įeivijai Amerikoj yra ne- 
>a vaduojamas.

Greit susikroviau visus rei
kalingus dokumentus ir kvitas, 
ir durų bildėsis paženklipo, 
kad aš jau lauko pusėj.

Vėjas sniegus neša į akis, o 
šaltis vaidus galanda. Nei ju
ste nejutau, kaip šaltis pagrie
bė ir pradėjo mane purtyti. 
Ištrūkt iš jo nagų jau nėra 
taip lengva. Pasipurtęs betgi 
pasileidau bėgt, ir taip greit, 
kad už keleto minučių buvau 

kiek

aeroplanais, balionais, įvairio
mis šviesomis — ūžte už.

O — kur taip linksmai, sma
giai galėsite sutikti tuos metus, 
kaip Ashland Auditorijoje, kar
tu su lakūnu JAnušausku ir ki
tais. Tai bus Naujų Metų Su
tiktuvės, kurių jus niekuomet 
neužmiršite, nes tokios sutiktu
vės pasitaikys tik vieną kartą.

vienas atsilankęs. Vaikams

tes,
pradės 
svečiai, 
Edward 
Horner,
monai, atstovai iš Springfieldo jas nori pasidaryti, turi tai pa
žymus lakūnai iš Chicagos ir'daryti šiandien, pašaukiant 
kitų miestų, kaip R. Moore, 1 Canal 8500. Rezervacijų kainos 
Dan Kizer, vienas iš pirmųjų $2 asmeniui (su įžanga).

SLA. Moterų kuopos 
susirinkimas

SLA. Moterų kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyko 
Bismarck viešbuty. Narių, 
kaip visuomet, skaitlingai at
silankė ir daug aptarimų bu
vo padaryta. Pirmiausia 
svarstyta apie busimą šokį, 
kuris įvyks sausio 27 d. Con- 
gress viešbuty. Pelnas šio pa
rengimo skyriamas Dariaus- 
Girėno paminklui statyti. Tai
gi gerbiamoji visuomenė pra
šoma atsilankyti į šį parengi
mą, o malonumas užtikrintas. 
Vieta ir privažiavimas paran
kus. Laukiam tamstų atsilan
kant.

kartą sausio mėnesį operoje 
“Aida”; toje operoje ji dai
nuos Aidos rolę.

Jos naujas vardas — Bar
bara Darlvs. Nare.*

K. Steponavičius tarp musų, 
amerikiečių lietuvių, yra plačiai 
žinomas ir visų gerbiamas kaip 
talentingas muzikas ir chorų 
vedėjas. Dabartiniu laiku jis 
daugiausia deda pastangų, kad 
“Pirmyn” choras Naujų MetĮą 
Aviacijos Baliiijė sudainuotų 
kuo puikiausia keletą dainelių 
iš operetės “Agurkais

Aiškiai žinoma, jog į tą is
torinį lietuvių aviacijos balių 
atsilankys daugybė lietuvių iš 
Chicagos ir kitų miestų, žino
ma, kad ten susirinks daug 
gabių muzikų ir klausysys “Pir
myn” choro dainų. Tai čia jau 
rūpestis ir reikalas sumokint 
choras, kad butų ko klausytis.

Iki šiol kritikai apie “Pir
myn” kalbėjo palankiai. Pa
žiūrėsime, ką jie pasakys po 
Naujų Metų sutiktuvių aviaci
jos baliaus, kuris įvyks Chica- 
goj, Ashland Boulevard Audi
torijoj. ''

Pasekmės Nominacijų į SLA.
Pildomąją Tarybą

Prezidento vietai: K, Kaza- 
nauskas gavo 10 balsų, F. Ba- 
gočius 7, J. Gataveckas 4.

Vice-prez. vietai: V. Smulk-

PRANEŠIMAI
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.

West Pullman — Draugystė švento 
Juozapo priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 31 d. parapijos svet.. 
12225 Emerald Avė., 12 vai. dieną. 
Susirinkimas priešmetinis yra priva
lomas buti visiems nariams, nes bus 
renkama valdyba ir visokios komi
sijos ir kiti svarbus dalykai svars
toma. Valdyba.

“Gėlių Darželis”

“Pirmyn” choristų 
dėmesiui

Specialė repetfcjjią įvyks penk
tadieny, gruodžio 29

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 VVest 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtine 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

------ o------

^lEl KIEVVIČZ 1
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

BE {MOKĖJIMO — G mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojiiuas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

_O—

Prisiraiykitc | motų spolka

TEL LAFAYETTE 1083 
A

2608 West 47th St

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

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,• z

Tel. CANal 5668

Išrinkta valdyba sekan
tiems metams pirm. — E. Šat
kauskiene, vice-pirm. — J. Zi- 
montienė, antr. vice-pirm. — 
O. Gricienė, nut. rast. — B. 
Brijunienė, fin. rašt. — Z. Mik
šienė, ižd. — J. Narkienė, iždo 
glob.—A. Stanislaucutė, F. Tu- 
lienė ir I. Marchi, org.—O. Ki- 
rienė, daktarė — Dr. S. A. Sla- 
kienė.

Delegatės j šeštą apskritį: 
E. Sakalas, J. Varašienė, M. 
Mičevičienė, S. Salienė, M. En- 
zulienė ir O. Jonaitienė.
Rezultatai kuopos balsavimų 

kandidatų į SLA. Pildo
mąją Tarybą*.

Į pirmininką: P. Žuris 12 
bals., F. Bagočius 7, A. Strum- 
skis 4. Dr. Graičunas 1.

I vice-pirmininką: M. Mika
lauskas 10, B. Simokaitis 1, 
Jonas Valaitis 7, Bučinskas 4.

Į sekretorius: M. Vinikas 11.
J. Valaitis 8, V. Čekanauskas 
3.

Į iždininką: K. Gugis 13, M. 
Loppato 9.

{ iždo globėjus: S. Mockus 
/13, J. Januškevičius, Jr. 12.

M. Raginskas 10, Mažukna 7, 
Dr. A. Zimontas 1.

Į daktarą kvotėją: Dr. Sta- 
nislovaitis 12, Dr. Bronušas 8, 
Dr. S. A. Slakis 2.

Viršminėta kuopa susideda 
• iš talentingų narių, geriausių 

dainininkių. , Ypatingai pažy
mėtina tai Bronė Drangelienė 
kuri įstojo j Chicago Grand

Musų Kalėdinė Party praėju
sį penktadienį pavyko gerai. 
Visi praleidome laiką labai 
linksmai aplink gražiai papuoš
tą eglaitę.

Vakučiai dainavo ir giedojo. 
Jiems begiedant Santa Claus 
įžengė su pilnu maišu saldainių 
ir dovanų. Džiaugsmas bh‘vo 
didelis.

“Gėlių Darželis” taria širs 
dingą ačiū motinoms, kurios 
taip rūpestingai su mumis dar
buojasi, o ypatingai p. Pankaus- 
kui, tam linksmam ir geram 
Santa Clausui, kurs paaukavo 
savo laiką visam vakarui ir taip 
gražiai papuošė eglaitę. Tai to
kių tėvų mes norim daugiau ir 
daugiau.

Be to, keletas musų jaunuo
liai, Kazys Ditlinskas ir Rūta 
Bružas paįvairino ir padidino 
linksmumą, “Naujienų” kalėdi
nėj parėj Ramovos ir Milda 
teatruose.

Ir jie dar daugiau palinks
mins visus laukiant Naujų Me
tų Ashland atidi tori joj.

Prirašykite savo vaikučius į 
“Gėlių Darželį”. Atsilankykite 
kiekvieną penktadienį septintą 
valandą į Woodmano svetainę, 
3253 So. Lime St.—Jurginis.

mic- 
ran-

prie “busų” stoties, ir už 
laiko pasiekiau Cicero.

Cicero veik artimiausis 
stas prie Chicagos. Ten 
das apie 70,000 gyventojų, tarp
kurių yra nemažai ir lietuvių 
biznierių, profesionalų ir k. 
Lietuviai biznieriai daugiau
sia apsigyvenę prie 14 gatvės, 
einant iš rytų į vakarus. Čia 
randas lietuviškų valgyklų, 
rūbų krautuvių, aptiekų ir ki
tokių biznių. O “saliunų” tai 
gal daugiausia.

(Bus daugiau)'

RADIO
Mirė Antanas
Kraudamas i p .

Brolis Mateušas mirė gruodžio
19 d.

šį vakarą Radio
Kliubo Programas
iš stoties WWAE, 1200 k
Laikas—8 iki 8:30 vakare 

Radio Kliubo 159 programai 
bus transliojamas šį vakarą

Chicagos Lietuvių Choro 
“Pirmyn” specialė repeticija 
vyksta penktadienio, gruodžio 

Ž9 d. vakare — 7:30, Gage 
?ark svetainėje, 55th St. ii’ 
Western avė.

Visi choristai būtinai priva 
lo atsilankyti j pamoką, nes 
choras turės dainuoti Naujų 
Metų sutikimo Aviacijos Ba
liuje Ashland Blvd. Auditori
joj. j

Choristai ant vietos gaus 
tikietu's įžangai dykai.

Nepamirškite!

Crane Coal Co 
5332 So. Lppg Avė 

Chicago. 111.
TEL. KEPUBL1C 8402

3

Mes mokame $CE cash .už $100 
Lietuvos Bonus

Anderson, Plotz & Co.,
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET 
Room 548

PAKVIETIMAS

Narys.

Roselando ALTASS 
Skyriaus pranešimas
5. TV. Govier, buvęs 9 ivardos 

aldermanas, o dabar apelia
cijų teismo raštininkas, au
kauja $10.00 Altass fondui.

2649 West 43rd Stree

Gruodžio 28 dieną mirė An
tanas Krauchurnas, 2639 West 
38 th Street.

Laidotuvės bus šeštadieųj, 
gruodžio 30 d., į St, Agnės baž
nyčią, o iš ten į šv? Kazimiero 
kapines.

Ypač liūdnas yra supuolL 
kalbės iš1 mas, kad velionio Antano Krau-

I 1 4 ,.V _ . - _ .

šiandien 2:30 vai. po pietų
Dr. M. Strikoli’s
WAAF, radio stoties. Jo kai- chuno brolis Mateušas mirė vos 
bos tema bus ‘Tnjuries in prieš 9 dienas, būtent grod- 
Automobile Accidents”.

Tuos radio, programus dub
žio 19 dieną.

Laidotuvėse patarnauja gra-

Opera-Co^jr^pasirodys pirmą nal Committee.

-W>

Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių 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

Pp. E. ir St. Dombraus- 
kai yra vietos darbuotojai, 
kurie dabar daug veikia Altass 
reikaluose. St.’ Dombrauskas 
pranešė, kad jisai galinąš iŠ S. 
W. Goviero $10.00 Janušausko 
Skridimo Lietuvon fondui. S. 
W. Govder sako, kad yra au
kavęs $10.00 ir Dariaus-Girė
no skridimui, tai dabar au
kauja ir Janilžaįisko kelionei.

S. W. Govier gerai’ sugyvena 
su lietuviais tai jr paremia lie
tuvių sumanymus.

; Ūntanas.
!■■■■ . ......... ...

18 Gatvės Apielinke
SLA, 129 kp. darbuote

SLA. 129; kuopos priešinei! 
nis susirinkimas atsibuvo gru& 
džio 10 d. G. Chernausko sve
tainėj, 1900 Union Avė* Su
sirinkimą atidarė pirm. A. Ža- 

įlagėnas, protokolą perskaitė
da Illinois Medical Educatio-bonus Mažeika, 3819 Auburn(rašt. K. Balutis^ Protokolas 

--.' ‘įAkVe* X/ vięnu balsu ( tapot priimtas

iaOSK

MILDA
■ II THE ATRE■THEATRE

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
culturos Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
✓enti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois .valstijos.

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

FurnituYe & Fixtures ^ 
Rakandai-Itaisai

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold pipinp:, 
work tables, kabinetas, pilnhs įren
gimas už $217.50. — Krautuvėms. 
fixčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
išmainome. Ant lengvų išlygų. — 
Didžiausias pasirinkimas Chicagoje.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroel710

—-

GĖRIMAMS STIKLAI, visų sty- 
lių, didelis stakas, pigiai. Atlas Store 
Fixtures. 4704 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____

-v*^*^*^^*^^^#W^^^A***^^^****^* ♦ ■

REIKALINGA mandagi mergina 
prižiūrėti 8 metų mergaitę, prie na
mu dirbti nereikės. Valgis ir mokes
tis. Atsišaukite tarp 7—9 v. vak. 
1624 So. 49th Ct., Cicero, III.

MERGAITĖ virš 18 
abelno namu darbo ir 
dikj, geri namai, gera 
te Columbus 4421.

patyrusi prie 
prižiūrėti ku
nigą. Pašau-

For Rent
EXTRA. Rendon pilnai įrengtas 

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

4147 So. Kedzie Avė.

RAMOVĄ
■ ■THEATRE■»
35th ir So. Halsted Street

“Too Much
Harmony”

RENDON 2 eilės moderniškų ofi
sų, šviesus, naujai išdekoruoti, šty- 
mu apšildomi, gyvename bloke ant 
South Ashland Avė. Su įsigyvenu- 
nusiu gydytojum ir dentistu. Tin
ka dėl advokato, optometristo, beauty 
parlor ir tt. Telefonas

Boulevard 9635
4729 So. Ashland Avė.

'< J

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, gera vieta, 
nebrangiai. Brighton Parke.

3116 W. 43 St.

31-ma ir South Halsted St.

U

su

BING CROSBY ir JACK 0AKIE

RANDOLPH SCOTT
JUŲITH ALLEN

PARDAVIMUI ice gream, kendžių. 
tabako ete. krautuvė, arba mainysiu 
ant loto arba automobilio.

5225 So. Ashland Avė.

arf—.iOl įiĮTniiiTl

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

- - - ---- * - ,m-  - - - - - -■
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The Thundering 
Herd”

GRUODŽIO
• 29 ir 3(|,<

GRUODŽIO
•

29 ir 30

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui___

NAMŲ SAVININKAMS
Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra
forklozuotas, atsilankykite, gausite 

hrerą patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 

jProtective Ass., 115 S. Dearbom SL
/ Ęoom 421€.Chicago, Ilk




