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Paruošė Nedarbo
Apdraudos Planą
Paruoštu projektu, bus specialiais taksais 

apdėti samdytojai. Paruošti ir trys 
senatvės apdraudos projektai

f

25 savaites j metus. Jei ku-VVASHINGTON, gr. 16.
Iš užtikinių šaltinių gauta ži- risis metais darbininkas neim- 
nių, kad prezidento Roosevelto tų'bedarbio pašelpos, tai seka- 

sąugumo pataria- mais metais jis galės tą pašel- 
pą gauti vieną savaitę ilgiau. 

Senatvės pensijoms yra siū
lomi šie trys planai:

1. Verstinas planas, sulig 
kurio valstijos pravestų įsta
tymus, priverčiančius samdy
tojus ir darbininkus prisidėti 
prie senatvės pensijų fondo.

2. Planas, sulig kurio sam
dytojai ir darbininkai mokėtų 
į abelną pensijų fondą.

3. Senatvės apdrauda, sulig 
kurios darbininkai mokėtų tam 
tikrą sumą kas mėnesį už re- 
guliarę apdraudą, kuri 
pintų jo senatvę.

Prie pirmųjų dviejų

ekonominio 
masis komitetas jau paruošė 
nedarbo apdraudos planą. Taip-! 
gi paruošė ir tris senatvės pen
sijų planus.

Einant nedarbo apdraudos 
planu, ant visų samdytojų bus 
uždėti speciali 3 nuoš. taksai 
nuo jų išmokamų algų. Iš to 
susidarys federalinės valdžios 
kontroliuojamas fondas, iš ku
rio bedarbiai galės gauti pašel- 
pą. Prie to fondo sukėlimo 
prisidės ir pati federalinė val
džia.

Federalinė valdžia kontro
liuos ir valstijų nedarbo ap
draudą.

Einant dabartiniu planu, 
bedarbiai galės gauti pusę sa-|Vykinimo savo pinigais 
vo savaitinės algos, bet nema
žiau $15 į savaitę per 25 sa
vaites į metus. Valstijos galės 
nustatyti ir augštesnius stan- 
dardus, jei jos norės.

Bet iki bedarbis galės gauti 
pašelpą jis turės išlaukti ma
žiausia nuo dviejų iki kęjurių 
savaičių laiko, kad per tą laiką 
galėtų pasieškoti kito darbo ir 
tik tada galės gauti bedarbio 
pašelpą.

Jei valstijos sukels daugiau 
pinigų, tai jos galės mokėti 
pašelpą ir ilgesnį laiką, negu

apru-

prisi
dėtų ir federalinė valdžia.

Komitetas taipgi patiekė re
komendacijas ir dėl tiekimo 
ligonines aptarnavimo, bet 
sveikatos apdraudos visgi ne
svarstė.

šios žinios apie komiteto pa
ruoštus projektus dar nėra ofi
cialūs ir todėl gali pasirodyti 
ne Visai tikslios.

Visus komiteto projektus, 
juos persvarstęs pats preziden 
tas, paduos kongresui patvir
tinti ir tik kongresui juos pri
ėmus jie galės įeiti galion.

Zdanov užims užmuš 
muštojo komisaro 

Kirovo vietą

Plėšikai užėmė mies 
telį ir apiplėšė 

banką
MASKVA, gr. 16. — Užmuš

tojo politbiuro nario Sergei 
Kirov vietą užims Andrei Alek- 
sandrovič Zdanov. komunistų 
partijos centralinio komiteto 
sekretorius. Jis yra 38 m. am
žiaus, senas bolševikas, buvęs 
partijos sekrtorius Dono basei
no paygardos.

Afganai suėmė 2,000 
persų

TEHERAN, Persijoj, gr. 16. 
Persijos laikraštis sako, kad 
Afganai perėjo Persijos sieną, 
išplėšė 25 kaimus, užmušė 3 
žmones ir 2,000 žmonių išsi 
vedė su* savim j Afganistaną.

WILLARD, O., gr. 16.—Apie 
tuzinas ginkluotų plėšikų nak
tį užpuolė North Fairfield 
miestelį, turintį auie 800 gy
ventojų, nukirto telefono vie
las į kitus miestus ir per 3 
valandas šeimininkavo mieste
lyje, neleisdami niekam pasi
rodyti gatvėje. Per tą laiką jie 
išsprogdino banko vaultą ir 
pasiėmė $2,000. Jie prikrovė 
tiek daug sprogstamos medžia
gos, kad banko vaulto durų 
dalys išlakstė į gatvę. Kad 
paslėpti savo darbą banke, jie 
banko langus uždengė atsinešę 
iš mokyklos visas duris. Pabė
go jie dviem automobiliais.

LAPAZ, Ind., gr. 16. —Trys 
plėšikai užpuolė vietos banką ir 
atėmė $3,500.

Estija uždraudė kri 
tikuoti valdininkus

RYMAS, gr. 16. — Rymas 
pavirto beveik juros uostu ir 

atplaukti 
vartų, pa- 
ir jai pa-

dideji laivai gali 
prie pat šv. Povilo 
tvynus Tiberio upei 
kilus virš 46 pėdas.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prant- 
sauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroj.

Saulė 
4:20.

teka 7:12, leidžiasi
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Neįstengia sustab
dyti moteries 

žiovavimo
ROUND GROVE, III., gr. 16. 

—Ūkininko žmona Mrs. Mc- 
Kee, 35 m., vis dar nepaliauja 
žiovavusi, nežiūrint daktarų 
pastangų nuolatini jos žiovavi- 
mą sustabdyti. Ji žiovauji 
jau visą savaitę laiko po 9 iki 
12 sykių į minutę. Nors šiaip 
ji yra sveika, bet tas nuolati
nis žiovavimas vistiek ją labai 
silpnina.

Jai buvo duota deguonio, bet 
tas tik laikinai pagelbėjo. Bus 
duota ir daugiau deguonio.

Jos gydytojas Dr. Pettit at
sišaukė aukų, kad galima butų 
ją išvežti į ligoninę ir suteikti 
jai geresnę priežiūrą, negu ji 
gali gauti savo paprastame na
melyje. Jis taipgi šaukiasi ir 
ekspertų pagelbos,

20 žmonių žuvo že 
mes drebėjime 

Turkijoje
16.

100
ANKARA, Turkijoj, gr. 

—20 'įmonių liko užmušta, 
sužeista ir 8 kaimai sugriauti 
žemės* drebėjime, kuris ištiko 
pietrytinėje Turkijoj.
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Gresia Abvssinijos ir 
Italijos karas 

Afrikoj
Prisibijoma, kad Italiji neleis 

tautų sąjungai maišytis į t į 
ginčą ir bandys pati viena 
“apsidirbti” su ta šalimi

Austrijos diktatoriai 
sieki asi įsteigti w 

moriardiilą*
Buk jau gavęs Vengrijos pri

tarimą abiejų šalių suvieni
jimui ir atsteigimui Austro- 
Vengrijos monarchijos

HELSINKAI, Suomjoj, gr. 
16.—Estijos diktatoriai, kurie 
jau ir pirmiau buvo drakoniškai 
suvaržę laikraščius dabar išle;- 
do naujus patvarkymus kurie 
uždraudžia kritikuoti ministe- 
rių nutarimus, rašyti apie val
dininkus taipgi skelbti sensa
cijas ir plačiau rašyti apie pik
tadarybes ir saužudystes. Ofi- 
cialės žinios turi būti dedamos 
ant pirmo puslapio ir tai to
kiomis raidėmis kokias pažy
mės valdžia. Nusikaltę redak
toriai galės būti baudžiami iki 
trijų mėn. kalėjimo ir 3000 
kronų pabaudos.

Redaktoriai yra taip suvar
žyti jog ėmė reikalauti įvesti 
tikrą cenzūrą kad jie žinotų 
apie ką galima rašyti.

VIENNA, gr. 16. — Austri
jos diktatorius Schuschnigg, 
kuris esąs griežtas monarchis- 
tas, dabar lankėsi Vengrijos 
sostinėje Budapešte, kur jis 
buvo karališkai priimtas ir tu
rėjęs ilgus pasitarimus su Ven
grijos premjeru* Goemboes. 
Tuose pasitarimuose buk buvę 
susitarta prašyki Italijos pri
tarimo atsteigimui Austro-Ven
grijos monarchijos ir pasodini- 
mo sostan princo Otto.

Vengrija išpradžių tokiam 
sumanymui priešinosi, bet Aus
trijos monarchistams pasisekę 
ją perkalbėti ir pritarti abie
jų šalių suvienijimui, kaip jos 
buvo susivienijusios prieš ka
rą. Bet jos negali savystoviai 
veikti ir turi tik klausytis Ita
lijos pritarimo.

Bet manoma, kad tokiam su 
manymui griežtai pasipriešins 
kitos Europos valstybės, nes 
tai reikštų pakeitimą taikos 
suatrties. O tai vestų prie 
naujo karo.

Vokietijos naciai, perėję sie
ną, nušovė du Austrijos pasie
nio sargus. Bet Austrija ne
mano delei to kelti kivirčių su 
Vokietija ir dagi jokio protes
to Vokietijai nesiųsianti.

VALPARAISO, Ind., gr. 16. 
—Keturi žmonės liko užmušti 
ir vienas sužeistas traukiniui 
ties Montdale užgavus jų auto
mobilių.

Brazilijai gręsia Vokietija grasina 
maras

RIO DE JANETRO, gr. 16.— ' 
Oficialiai pripažystama, kad 
šiaurrytinei Brazilijai gręsia I 
baisusis juodasis maras. Jau 
pasireiškė ne mažai susirgimų 
daugely miestų ir gyventojus 
bandoma čiepyti, taipgi sten- 
giamąsi naikinti žiurkes, kurios 
tą baisiąją ligą išnešioja.

3 pasmerkti mirčiai

GENEVA, gr. 16. — Tarp 
Abyssnijos (Ethopia) ir Itali
jos pastaruoju laiku iškilo rim

sti nesutikimai, kurie gali pri- 
I vesti prie karo. Tarp abysi- 
niečių Jr Italijos kariuomenės 
Samoli žemėj, Afrikoj, jau į- 
vyko daug kruvinų susirėmimų, 
kuriuose žuvo šimtai abyssinie- 
čių. Ginčai eina daugiausia dėl 
sienos.

Prisibijoma, kad Italija ne
leis tautų sąjungai maišytis 
į tą ginčą ir bandyti abi šalis 
taikinti, bet kad Italija pati 
viena bandys “apsidirbti” su 
Abyssnijia ir ginklo pagelba 
išspręsti ginčą.

Karas tarp abiejų šalių gali 
kilti bile dieną. Abyssinija jau 
padavė skundą tautųą sąjun
gai.

Italija jau praneša, kad ji 
nepaves ginčą arbitracijai, bet 
reikalauja Abyssnijios atsipra
šymo ir atlyginimo.

(Abyssinija yra nedidelė šalis 
kalnuose į pietus nuo Egypto 
ir į vakarus nuo Italijos Samo
li žemių).

A.

Lietuvai, koncentr 
kariuomene Tilžėj

Lietuva betgi tų grąsinimų ne
paiso ir tęsia bylą 126 Klai
pėdos vokiečių

Lenktynės už vaikų 
gimdymą baigsis 

teismu
Teismas taipgi atme-

STALINGRAD, gr. 16.—Dar 
trys žmonės, jų tarpe princas 
Machizariani. liko pasmerkti 
mirčiai neva, už. pavogimą “ iŠ 
sovietų valdžios turto už 200,- 
000 rub.

SAARBRUCKEN, gr. 16. - 
Tatltą sąjungos plebiscito ko 
misija atsišaukė į Saar krašto 
politines partijas kviesdama 
jas paskelbti politinę paliaubą, 
kad plebiscito laiku nereikėtų 
skelbti Saar krašte karo stovį.

WASHINGTON, gr. 16. - 
Republikonai jau pradėjo kovą 
nepriimti į senatą pereitais rin
kimais išrinkto West Virginia 
radikalo Rush D. Holt, kadan
gi jis neturys dar nė 30 metų 
ir todėl dėl savo jaunumo 
galys užimti senate vietos.

ne-

WASINGTON, gr. 16. - 
League of Distilled Spiritą Rec- 
tifiers viršininkas McCleland 
viešoj prakalboj pareiškė, kad 
didžiausia butlegeriavimo* vieta 
yra pats Washingtonas, kut 
butlegeriai pardavinėja muh- 
Šainą dagi paties kongreso rū
muose.

TORONTO, Ont.. gr. 16. — 
Čia einančios įdomios lenktynės 
už tą, kuri Toronto moteris 
pagimdys daugiausia vaikų per 
10 metų nuo 1926 m .ir gaus 
$500,000 dovaną, kurią paliko 
mirdamas milionierius Miliai, 
kaip išrodo, baigsis ilga ir di
dele byla teismuose.

Mrs. Kenny per tą laiką pa
gimdė 11 vaikų. Mrs. *Grace 
Bagnato, kuri jau pirmiau tu
rėjo 13 vaikų pagimdė per tą 
laiką dar 9 vaikus. Išrodo, kad 
Mrs. Kenny yra laimėtoja. Ta- 
čiaus Mrs. Bagnato ketina ne
užsileisti ir teismais kovoti, kad 
laimėti sau didelę dovaną,

LONDONAS gr. 16. — Gau
tomis žiniomis Ceilono saloj 
ėmė siaubti geltonojo drugio 
(malerijos) epidemija ir kad 
jau 500,000 žmonių susirgo. 
Valdžia skubiai steigia ligoni
nes ir gydymo punktus kovai 
su epidemija.

uz-
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Kėsinosi ore nužu 
dyti Hitlerį?

LONDONAS, gr 16. —Don- 
negali markizas rašo viename 
laikraštyje, kad sugryžęs iš 
Vokietijos keleivis papasakojo 
apie pasikėsinimą nužudyti 
Hitlerį kai jis lėktuvu skridęs 
per Prūsiją. Hitleriui skren
dant iš debesų išlindo nežino
mas lėktuvas, kuris apšaudė 
Hitelrio lėktuvą ir paskui nu
skrido linkui Lietuvos. Nė Hit
leris, nė lakūnas nebuvę su
žeisti.

Esą ir nacių propagandos mi 
nisteris Goębbėlš gyvena nuo
latinėj baimėj nųnuodijimo. To
dėl jis nevalas jokio v kito 
maisto, išėmus tą, kurį priren
gia jo žmona.

WASHINGTON, gr. 16. - 
Atstovų buto laivyno komite
to pirmininkas Vinson atnau
jino judėjimą, kad valdžia pra
vestų prekybos ir apsyginimo 
tikslams kanalą per Nicaragua, 
centralinėj Amerikoj, panašiai, 
kaip buvo prakastas kanalas 
per Panamą. Kanalas kainuotų 
$722,000,000.

KAUNAS.—Iš katalikų šalti
nių teko sužinoti, kad apie Ka
lėdas arkivyskupas Skvireckas 
važiuosiąs j Romą. Tvirtina
ma, kad ta proga arkivysk. Skvi
reckas busiąs pakeltas į kar
dinolus. Nurodoma, kad Skvi
reckas Vatikanui esąs nusipel
nęs, sutaikydamas bažnyčią su 
valstybės valdžia.

KAUNAS, gr. 16. — Karo 
teisme užvakar prasidėjo bylos 
nagrinėjimas 126 Klaipėdos vo
kietininkų. Vakar teisme liko 
nustatyta visų kaltinamųjų as
menybė.
tė barono von der Ropp ir ke
lių kitų atskiro bylos nagrinėji
mo reikalavimą, nes teisiamos 
yra dvi nacių grupės— taip 
vadinami neumanininkai ir sas- 
sininkai.

Kaltinamas aktas apima 500 
puslapių. Jie yra kaltinami 
ruošę Klaipėdoj sukilimą tiks
lu tą kraštą atplėšti nuo Lie
tuvos. Bylos nagrinėjimas 
truks kelias savaites.

Lietuvos valdžia šaukia 
liudininkus, kaltinamieji gi
liudininkų. Be to liudijimas 
duos 11 ekspertų. Valdžia tu
rinti prieš kaltinamuosius 20 
skrynių įrodymų.

Bylą nagrinėjama puikiuose 
teisingumo ministerijos rūmuo
se, kurie buvo statyti seimui, 
bet kur seimui, neteko posė
džiauti, nes Smetonos valdžia 
jį išvaikė.

Valdžia stengsis įrodyti, kad 
kaltinamieji turėjo tiesioginių 
ryšių su Vokietijos nacių val
džia ir veikė sulig Vokietijos 
valdžios įsakymais.

Vokietija, kad pagąsdinti Lie
tuvą, prisiuntė į Tilžę tris pil
nai apginkluotas Vokietijos 
armijos divizijas, taipgi paskel
bė Lietuvai ekonominį boikotą. 
Tečiaus Lietuva visų tų Vokie
tijos grūmojimų nenusigando ir 
visai nemano nutraukti bylos 
prieš kaltinamuosius.

Eina gandų, kad Klaipėdos 
vokiečiai gali bar dyti 

tad Lietuvosmaištą, 
menė Klaipėdos krašte 
stiprintą.

pradėti 
kariuo- 
yra su-

GIMINĖMS LIETUVOJ

DOVANŲ KALĖDOMS 
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šven^ 
tėse?

■ < žinoma kad ne.
Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar, kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten dolerį—kitą, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon doleriais ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted Si Chicago, III.
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Brooklyn, N. Y
Iš komedijos išsivystė 

tragedija

konvencionališ-

tai vis dar te- 
komedija, ku-

Prieš kiek laiko iš saulėtos 
Gal if orui jos atvylm porelė pra
leisti medaus mėnesį. Sustojo 
katalikiškame viešbutyje ir ten 
pradėjo linksmintis. Atsirado 
ir geras draugutis katalikų ku
nigo asmenyje. Jaunikis, kuris 
studijavo dvasiškus mokslus, jo 
jauna žmona ir kunigužis pra
dėjo linksmintis.

Puota buvo surengta jauna
vedžių kambaryje. Visi gėrė, 
baliavojo. Ala tomai, jie tiek
prisi linksmi no, jog atsipalaidc- 
jo nito visokių 
kūmų.

Ligi to laiko 
bebuvo lošiama
riai buvo lemta išvirsti į tra
gedijų. Ir tai ačiū katalikų ku- 
nig.užiui. Jaunasis trumpam 
laikui apleidęs kambarį. Grį
žęs atgal, jis neberadęs nei sa
vo žmonos, nei kunigužio. Tą
syk jam atėjusi mintis ieško
ti jų kunigo kambaryje (mat. 
ku’nigas irgi buvo sustojęs ta
me pat viešbutyje). Ir ten juos 
suradęs. Ta scena jaunąjį tjek 
paveikiusi, kad jis nebetekęs 
pusiausvyros. Padarinyje jis 
nužudė savo žmoną ir kuni
gą.

Po to tragingo įvykio ka
talikų laikraščiai tuoj pradėjo 
bubnyti, jog tas kunigas savo 
laiku sirgęs mfluen^a. Ta liga 
jį sunaikinusi tiek fiziškai, 
tiek protiškai. Jis pradėjęs ba
stytis ir niekur negalėjęs sau 
vietos susirasti.

Kokiame stovyje buvo kuni
gas, žinoma, galėtų pasakyti 
tik tie, kurie jį gerai pažino. 
Tačiau galima beveik tvirtinti, 
jog tie jo silpnumai nebūty iš
kelti aikštėn, jeigu jo mirtis 
nebūtų įvykusi prie tokių kdfxi-‘ 
prometuojąnčįų aplinkybių.

Debatai turės įvykti

Jau keliais atvejais buvo 
syta apie LSS. 19 kuopos
rengtas prakalbas. Vyriausias 
kalbėtojas buvo Keistutis Mi-

chelsonas. Jis tiek bolševikams 
užminė ant korno, kad tie jo
kiu budy negali nurimti. Tuoj 
po prakalbų jaunųjų komunis
tų organizatorius Ormapas iš
šaukė Michelsonų j debatus. 
Michelsonas pareiškė, jog de
batuoti (jis sutinka, tačiau de
batų .tvarkų tyrės nustatyti 
LSS. kuopa.

Per tris dienas nei Michel- 
sonas, nei kuopa nedavė for- 
mališ.kų atsakymų. Tai davė 
progos “Laisves” štabui rašy
ti visokius niekus. Girdi, so
cialistai pabūgo ir bijosi stoti 
su komunistais į debatus. Kuo
pos komisija tik pasiju-oke iš 
tų šukavimų. Ji pasitarė s.u 
Michelsonų ir nuvyko tartis 
dėl debatų.

Derybos užsitęsė net dvi die
nas. Komisija pastatė tokias 
sąlygas: laike debatų komuni
stai turės užsilaikyti taip, kaip 
pridera kultūringiems žmonėms. 
Vadinasi, nebaubti ir jokio 
triukšmo nekelti.

Daugiausiai buvo ginčų dėl 
temos. Ormanas vis spyrėsi, 
kad debatams tema turi būti 
pakeista. Keistutis Michelsonas 
su tuo nesutiko, Sako, aš tu
ja tema kalbėjau ir todėl nėra 
prasmės jų keist’. Juo labiau, 
kad jus rašėte savo laikraš
čiuose, jog aš neteisybę sakiau. 
Todėl jus galite tik pasidžiau
gti, nes turėsite progos įrody
ti, kur aš su teisybe prasilen
kiau.

Po ilgų derybų, ant galo, 
Ormanas sutiko debatuoti to
kiomis išlygomis- salės ir 2, 
000 plakatų atspausdinimo iš
laidas turės būti padengtos per 
pusę. Įžangos bus imama 
centai. Jei bus pelno, tai 
lygiomis bus padalintas, o 
susidarys nuostoliai, tai jie 
gipmis turės būti padengti,
taip pat davė užtikrinimą, kad 
iš komunistų pusės nebus da
roma jokių obstrukcijų. Vadi
nasi, laike debatų jie nekels 
kačių koncertų.

Debatus rengs LDS. 
kuopa ir LSS. 19 - kuopa, 
ma _— 
ž.adus,

(10 
jis 
je’ 
ly. 
Jis

ra 
su-

- PAIN-EXBELlLK
Nuo Nouralgiškų ’l

Skausmų J
naudokite

ANCHOR j
PAIN-EXPELLERĮ « 

PainrExpellęris visuomet 
palengvina skausmus

TT
, gr. 17, 19341 i"V.'‘yv>......t*ift....;......... imiffj!...a ■ -

mų. ;$tai įr pąs pius Aabar ^ė- 
;$imąi; peiliai 5pa(jW$jo. 
pinikų ir poiiemhų tik
ras karas. O ikaras, žinoma; 
neapsieina be aukų. Nušauna
mą , tiek banditų. . tiek policįs- 
tų.

žilįnąkąs, P. Tiškevičius įr Kei
stutis Michelsonąs.

Brooklyniečiai fneląbąi teno
ri tikuti bimbinių džentąbno? 
niškumu. Jie mano, jog be bau
bimo .yargų jie ąpsieis. Bet -tai 
netolima ateitis parodys. Ta
čiau jei jie savo pažadėjimą 
išpildys, tai bus galima ir dau
giau tokios rųšies debatų ar
ba viešų diskusijų surengti.

Mokesčiai
Nuogto mėnesio 10 d. pas 

mus įeis į galių taip vadina
mas “sales tąx” Meras jau 
pasirąžė liriimtą patvarkymų. 
Nereikės jokių mokesčių mokė
ti tik ligi dvylikos centų. Va
dinasi, jeigu žmogus už kokį 
nors daiktų užmokės 12 ar ma
žiau centų, tai “sąles tax” ne
reikės mokėti. Bęt jau už dulk
tą, kurio kaina bus 13 ceptų 
ar daugiau (ligi 62 centų) mo
kesčių reikės mokėti viepų ęen- 
tų; nuo .63 ligi $1.12 — 2 cen
tai, etc.

Surinkti mokesčiai, sakoma, 
eisią bedarbių išlaikymui. Vi
sokie biznieriai prieš tuos mo
kesčius labai protestavo. Gir
di, pašalpų iš bedarbių visiš
kai reikėtų atimt’’, — tegul jie 
sau žinosi. Be to, jie dar pri
mena, kad dėl specialių mo
kesčių daroma visokis šmuge
lis. Ęavyzdžiui, New Yorko val
stijoje dėl mokesčių gazolinas 
yra brangesnis i;ęi New Jei- 
sey .valstijoje. Todėl žmones, 
kad išvengti taksų, važiuoja į 
tą valstijų ir perką ten gazo
linų.

Kad kokios, newyorkiečiąm« 
teks į kitą valstijų važiuoti ir 
maisto pirktis.

■ H-

Kiti margumynui
Gruodžio 6 ir 7 dienų dvi 

labai suvargusios ir apipuvu
sios moterys pikietavo mūro 
ofisą. Jos prašė maisto ir dra
bužių. Bet vargu ką jos lai
mėjo. Juk retai kada sotus al
kanų atjaučia.

Pastaruoju Jai 
sėtinai tyrinėti. jmi
pašalpą. Mat, ima pašalpų 
tokie, kuriems ji nčra būtina’ 
reikalinga. Jų yra nemažai. 
Kuriuos pagauna, tai tuos pu
sėtinai baudžia: jie turi užsi
mokėti už išimtą .pašalpų ir 
dar kalęj.ime pasėdėti nuo 60 
ligi 90 dienų.

Suprantama, kontrolė yra 
reikąlinga. v/enok butų gerai, 
kad .tyrinėjimas .paliestų įr 
suktus politikierius, kurie ne
palyginamai daugiau žalos pa
daro, negu nelegaliai Jmantys 
pašalpų bedarbiai

—o—
Seniai yra žinomas dalykas, 

kad blogi laikai gimdo nusi
kaltimus. Žiemų, kada pragy- 
vemmas pasidaro svnkesnią,

NAUJIENOS, Chicago, III.
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“jusorių” .sutartinas ir gyvas 
dainavimas patiko ne į tik lie- 

, toriams, įr kitų tautų

Pąsiulymų nųojąt dainuoti 
per radio /jioromis-nenoromis 
teko atmesti, kadangi “ūsoriai” 
turi išvažiuoti iš miesto. Mat, 
jie yra padarę kontraktą irOras pas mus jau gerokai 

atšalo. Kur buvo vanduo, ten neužilgo -^pradės važinėtis su 
dabar ledas. LgdmS dar ta, kad 
neturime sniego. Tiesa, buvo 
pradėję tręputj snigti, bet tai 
ląbai mažai.

—- Frank Lavinskas.
. . .r—" ■ r ■ 1 '■ ■1 ■'■8^-rr*1 ■1 ■

Binghamton, N. Y.
‘♦Ūsorių” dąmavimas per radio 

padarė ąepapra^tąi gerų į^pu- 
((rengiasi prie 
maršruto, v^žmės 
zikale komedija ^Girtuoklių 
Bėdos”.

Ųžpereitų sekmadienį “.ūso
riai” dąiuavo iš stoties W. N. 
B. F. Nematomoji publika juos 
pasitiko ąu didžiausiu entu
ziazmu . “Ūsoriai’’ buvo John- 
ny Goodwin’o orkestro svečiai 
ir čia pirmą kartų sudainavo 
oro bangomis. Jie susilaukė 
daugybę pasveikinimų ir pra
šymų, kad ir vėl dainuotų pei 
radio.

Raportų rezultatai rodo, jog

ADVOKATAI
JOSEPH

Lietuvis Attvąkftths
4681 South Ashląnd Aye.

jtfląl. Boulevard 2800 
Re?. j6515 So. Roykvell Bt.

•Tel. Republic -9728

rfįodc’jo PU- 
& 
ir

..  ,,, iim..ii, ,,

Philip S. Rosenthal
ADVOKATAS 

.4193 S. ARCHER AVENUE 
yiIONE MĘAYlyrTE 44X8 

HOURS: Evoning 7 to 0 P. M.

w ms. wbt
JIOURS: 0 A. #/,to 5 P. f!M.

..... Į'*-. •laT-TT!-1-^'". 1 uy! !1.'* ...I ■ ■

Tel. Andover 1588Hubbar^Baker

ADVOKATAI 
Kąmbąrys 1555 

1 -N. U Sale St, 
CHICĄGO

muzikale komedija “Drunk- 
ards’ Misfortunes” (Girtuoklių 
Bėdos).

Ta muzikajč komedija yra 
labai juokinga ir įdomi, o mu-

sų “ūsoriai” dainuoja joje šau
niai. Nėra mažiausios abejo
nės, kad tiek pats veikalas, 
tiek dainos publikai patiks.

Maršrutas jau beveik pilnai 
.atidarytas. Tik iš kelių vietų 
dar laukiama atsakymo. Kai 
atsakymai bus gautą, tai mu
sų “ūsoriai” tuoj pasileis į ke 
lionę. Jie tos progos laukia su 
didžiausiu nekanhumu.

Kuo geriausio jiems pasise
kimo ! — Admiruotojas,

Garsinkitės Naujienose

YOURtYtJ
Night and Moming to keep 
them Clean, CIear and Healthy *

Write for Free “Eye Care” 
or *‘Eye Beą^ty” Book

Murinę Cn^Pept. II. S.,9 E. Obio St.,Ch>cago

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
*'■1 .'L!:1. ■. ' 'I ""  ——  "

UEHVIAI
Apierikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

LIETUVIAI KITATAUČIAI
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

įeą. Tel. Victory .2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Hąlsted Sts.
Ofiso .valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedėĘomjs pagal sutąrtj.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai*: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Phone Canal 6122

Dr. S.jBiežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—3 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
'..U.  —. " . -.—.I.1- - - —

ALDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nąo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Ąpart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir yaihų ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo steigiąs ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoriją:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Pydė Park 6755 ar Central 7464

į i; ) j ■ ./„į   Į 1 ■ ■ ———

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,4157 ARCHER AVENUR 
•Telefonas Virginia 0036

Ofiso .valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

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

2400 West Madispn Street
■Vai. 1 iki 3 pp./pietų, 6 ikL 8 vak.

'Tql. Sęeley 7330
Namų.telefpV^'Brūnsvsričk O507‘ '

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Yezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
,'OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

200
Te- 

• pre
savo 

įsigalėjimą Rusijoje?” Debatai 
įvyks sausio 10 ,d. Lietuvių Pi
liečių Svetainėje, 80 Union av. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Deba
tams skiriama dvi valandos lai
ko. Pirmiausiai kalbės Orma
nas, o jam jatsakys Keistutis 
Michelsonas. Bus du pirminin
kai.

Ąbi pusės turės stengtis, kad 
nebūtų daroma jokių obstruk
cijų. LDS. 200 .kuopų atsto
vaus Aida -Kairi u te ir J. Orr 
manas, o LSS. 19 kuopų — A. įvyksta daugiau ir nusikalti

Ar bolševikai pijdo 
padarytus prieš

Dr.Pulsųckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 čV. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
-Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

..H ■■'■Tr.'. .... .'"T"1.1!.................  Jįį".

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. , 

Valandos: huo 10 >r. iki 2. po* pietų: 
Jr. nuo 6 įki 8 vakaro.

švėiitądieniaiš nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etą
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Ręz. Telephone Plaza 2400
— i ■ . mu u.. > ■    ii.ii ii ■ — •iie!i—i.,- ■■!»■■■ i—

(Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

OfiShs 3162 So. Halstjęd St. ;
■ o arti7 Slst Street.

Valandos:' 2^-4, 7—9 vai. vak. Np- 
idellpmis ir šveritadieniąls 10—12 

diena.

. . t y - » r
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GRANT’S CHOICE
Tai yra musų nauja gera degtinė. Mes esame who- 
lesale distributoriai GRANT’S CHOICE degtinės. 
Ji yra Straight’Kentucky Bourbon, 93 proof, devy
nių mėnesių senumo,.distiliuota iš rinktinių grudų. 
GRANT’S CHOICE 'jai būna jūsų pasirinkimu.

Šios degtinės «emos kainos jus nustebins*

PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS
lt

Patariame'visiems tavernų savininkams, >kad jus 
tuojau užsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių, dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kostumeriu. Mes turime didžiausi pasirinkimų-ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir CORpIALS. 
Pirkdami pas mus likerius Peisais arba mažiau, 
sutaupysite ^pinigų.

Bridgeport Liquor Co, Ine
JvgousąAĮJS ,.ow

3252.SC* BA.LSTĘP STRW, CHICAGO, J
• Tęl. YICTpRy 5332-^383

.  ■ * uu i                ....................................... .... ........ 1...................... ... .. ,il1  1 iri" ■■'■■■■■ *i»  ................. '     

Tel. Bouleyard 5914 .Dieną ir Nąktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335-So. Halsted St. 

CHICAGO, JLL.

AKUŠERĖS
Mrs. Anęlia K. Jarusz

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricąlly Akių Specialistas. 
Pąfęngvins akjų itę«ipim, .kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nęn’uotu- 
,mo, skaudama akįų .karšt}, ątitąiso 
trumparegyste ir iolijregystę. Priren
gia (teisingai ąkinius. ,Y^ųų§ę atiti
kimuose egzamiųayimas daromas ąv 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. ,^pęęiąl6 jatyda .ątkžeipįaini | mor 
kyklos vaikus. Kreivos akys .atitai*- 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne? 
jdplipj ąąoilO Jkt l2« ■
Daugely atąįt|ki<nV ;Rkys ątitąisorj 
. mos. he, akinį,ų. Kaįnpa pigiau Į 

kaip pirmiau. ;

471^ South Ashland Av,
, Bhpne .Boulęvąrd . 7589 ..

’ LIETUVIS 
’.Yąrds 1U29

Pritaiko /Akinius: 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
OfisasJr Ąkinįų .Dirbtuvė
756 tVeąt OkSt.

kampas: Halsted <$t.
Valandos ^įo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nędeliomią.,nuo 10,Ąi ,12,yąl. .dieną.

Pritajkiipe t akiniu dėl visokių akių

■

uSl>l| HIĮiHĮI

ąkinių.
Dr.. John J.Smetąni

OPTOMETRISTAS '
48M. ĮSo. Ashlaąd A^e.
įplatt Bldg., kamp. 18 4 
Val/W^ 

karo.<jRoonv-8.^J' 
Kalbame

GYDYTOJAS IR CRIRUiRGAS
Vąląndos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Hąlntęd St.ftel, Boule^rd >1"

Ofiso Tel. Lafayette 3650 ffi!
Rez. Tel. Virginia 0669 lL

Dr. V. E. Siedlinskis I
GAS , DENTISTAS X,-RAY. || 
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Physical Therapy 
and Midwife

I 6109 S. Albąny 
Hemlock 9252

| .patarnauju prie 
gimdymo namuo 
S e ar ligoninėse, 

uodu ’ massage 
eleetrie treat- 
ment ir ąiągne- 
tic blankets ir tt 

| Moterims ir mer- 
1 ginoms patari

mai doyąnąi.

i

Tel. K^Public .3100 
10734 SOUTH 

k .MICHIGAN ĄYE. 
Telefonas 

.4^, Pullman 4151 J

f l ’ ‘ iM
' Liūdnoj Valandoj Į 

-Pašaukite
LJ.BAGPOMAS

Tel Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR ’ 
BALSAMUOTOJAS 
Patąmauja Ghica- 
goje ir apielinkęje

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

sVisi-Telefonai:
Yards 1741-) 

1742
LęAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
. Ambuląnce Patarna- 
. vimas Dieną ir • Nak
tį. Modernišką Kpp- Jyčia ir’ Vargonai 

DYKAI!

Uidotyyių jPirefcto- 
JO MętU , 

.360ųjp7 vS.^Heriųltąge

Sinion M. Skudas
.ęRĄBO.ĮUŲS.ir BĄLSAMUOTOJĄS 
■-Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
: Tek Mohroe 8877 "

Tel. Cicero 2109
ANTANAS .PJETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 ęt.# ,» v- ’ » * f. “

CICERO. ILL.

Juozapas -Eudeikis 
sir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguąio 
Laidotuvėse....... Pašaukite...^........
KEPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
r (Neturime .^ąryšįų pu tirpia tuo 

pąčiū vardu)

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS. GR ABORTUS 
Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiame .atsišaukti, o mu-

■ Tel. Canal 2515 arba 2616 
’ SKYRIUS:

1439 S. .49 ,Ct, Cicero, III. 
TeL Cicero 6927

GRABORIUS
3307 Lituanica „Avė

Tel. Boulevard 4139
, «, 'i i « if- >| r - " *W

1 4. " " i" -' 

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grąborįus. ir 

Balząmuotojas
Moderniška Koplyčia , Dovaną!

Turiu automobilius visokiems. reika
lams. Kaina prieinam®.

3319 Lityąiyęa Avęnue 
CHICAGO, JLL.

Incorporated
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir aukščiau. 
Modemiška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
CRICAOO. 1^4.

.:-TIJ»'į.Ajį "gĮ"!ii.!'!3'll"!iV"""Tffri '8   v u  

L.J.ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai
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TRAGINGAI PASIBAIGUSIOS KELIONES PRADŽIAPrisiminimai

sykiu Kaune ir

Čigonai

S. Pau

*SK

PETER PEN

BUDRIK JEWELRY 
3343 So. Halsted St.

Sveikas 
Jonas

ma-
ma- 
apie

SECRET
PASSAGE 
V/AYl

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *

MAKEANV 
NOKĖ /

LAK©' 
LOOK 

• AT 
TMAT

INSTITUTE 
64 W. Randolph St. 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

TkAAT 
JOS V \AMAV 
I AM V4GP& 

pora I

MAKE 
OUR 

BSCAP6 
FROM 
THE 

PHANTOt* 
PIRATE 
SHIP.

turėjau grįžti pas 
ip ir nepasisekė

įstojau į Valsty- 
baleto studiją

WUGQ.E- 
TUEęc FUObsiG 
eOATS ? HOVN 
cani w& be 
ŠAPE PQOM

Jos. F. Sudrik,‘"c. 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Lietuviu Valanda iš WCFL. Sto
ties kas nedėldienis nuo 1 iki 2 
vai. po piet, duodamas Budriko 

krautuves.

Didele Krautuvė Radio, Rakandų, 
Akordijonų, gražių Parlor 

Setų, Liampų.

MES PASIUNčIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RAJOMIS

t Tmikjas. tmat 
OMUS MOPE IS to-ogt

AWAY IKI OP
T“MGs PLNIN4O 

soats .

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietinė duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirpsta, taip J skanus.
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei- 
kalaukite S. PETRAUSKO keptos 
duonos ir kSksy.

S. PETRAUSKAS 
BAKERY

2616 W. 69th St 1721 S. Union Av.
Prospect 6393 Canal 7358

išėjau į atsargą su puskari- 
ninko laipsniu. Nuvažiavęs į 
Klaipėdą, gavau tarnybą uosto 
valdyboje kaipo dešimtinin
kas prie inž. Stanio. Sezonui 
užsibaigus grįžau į namus. Po 
nekurto laiko pradėjau 
nėti su gastrolėmis, ne kaipo 
fakras, bet klounas (juokda
rys) su buvusiu Valst. Teatro 
artistu ir pono Sutkaus bend
radarbiu p. Komskiu pakol 
negavau tarnybą Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje.

Fakiriškus numerius visai į 
šalį numečiau, nes jau nusibo
do ir daug sveikatai kenkia.

1934 m t. kovo mėnesį gavau 
per Amerikos konsulą iš Pa
saulinės Parodos Ripley’s, pa
kvietimą atvykti į Chicagos 
pasaulinę parodą demonstruo
ti savo keistus eksperimentus 
parodos lankytojams. Vedu 
susirašinėjimą — gaunu pa
siūlymą, 40 dolerių į savaitę, 
pilnas užlaikymas 2 žmonėms 
ir keliones išlaidos nuo Kau
no iki Chicagos ir atgal Tu
ristų klasėje.

Svarsčiau pakvietimą ir ma
tau, kad jokįo pelno nesimato 
iš to angąžą?$mo»> 0 laikai De
ga sparčiai. Gavau telegramą 
po telegramą, žiūriu, kad jau 
gegužės mėnuo baigiasi, rei
kia duoti abejonėms smūgį ir 
užbaigti reikalą į vieną ar į 
kitą pusę. Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje turėjau tarnybą ge
rą, iki 300 Irtų* į mėnesį. Gaila 
numesti. Kreipiausi pas direk
torių gauti 5 mėn. atostogų, 
bet rezultatai be . pasekmių.

1933 mt. 'pasaulinėje paro
doje iš Lietuvos nebuvo jokių 
eksponatų ir sužinojau, kad 
ir 1934 mt. irgi nebus. Tik lie
ką kreditas Chicagos lietuvių 
visuomenei, kuri savo patin
gimais stengėsi pasaulinės pa
rodos lankytojus suįdominti, 
jiems įkvėpti lietuviškos dva
sios ir duoti pasauliui supras-

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 
vakarų ir nedaliomis. iki 3 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St

ti, kad lietuvių tauta nėra to
kia tamsi, kaip kad musų kai
mynai lenkai ją murzina pa
saulio akyse. Todėl, rižausi 
mesti savo tarnybą ir liepos 6 
dieną apleidau Kauną, išva
žiuodamas į Pasaulinę Paro
dą, Chicagoje. Tikėdamas, 
kad ir aš kiek galiu pagelbė
siu savo darbu prisidėti prie 
brangių Chicagos lietuvių po
puliarinimo Lietuvos vardo 
pasaulio akyse. Dirbant pa-

d. pamatė, kad lai kritikai ne
buvo pamato. 1

Iki pasimatymo!
—Ben-Ali—Pilkauskas

1HE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRU. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

mano eksperimentus jau matė 
Chicagos lietuviai, bet svar
biausiųjų tai neteko parodyti, 
nes nepasitaikė momento.

Iškasa duobę 2 metrų gilu
mo. Atsigulu į duobę, uždeda 
viršum lentas ir apipila žemė
mis, guliu užkastas iki 4 vai. 
arba iškaston duobėn įdeda 
stiklinį grabą si 
į jį aš atsiguliu 
valandų irgi žemėmis 
tas. Svarbiausias mano 
ris toks. Padarytas 
grabas be jokių plyšių 
dėtas salėje. Aš į jį atsiguliu. 
Grabą uždaro, užrakina ir 
antspaudas uždeda. Guliu iki 
12 parų> (sutkų) be maisto ir 
vandens. Prie galvos yra iš
plauta skylė ir įdėta stiklas, 
bet nepraleidžia oro. Per tą 
stiklą publika gali mane ma-

vo daugiau lėšų, 
mokintis elektro ir 
tarnų jų paveikslų) 
kos. Nors sunkokai 
kintis ir sykiu dirbti, bet pa
stangos nenuėjo veltui. Atsie
kiau tikslą.

1925 m. Kaune teko susi
durti su garsiuoju indų faki- 
ru Magaradži ir antru syk už
siliepsnojo manyje noras pra
mokti fakirizmo. Mano sva
jonės išsipildė. Buvau pas jį 
mokiniu vieną mėnesį, nes po 
to jis išvažiavo į Latviją ir 
kitas valstybes. Per tokį trum
pą laiką išmokau tik kelius 
numerius, o kas svarbiausia, 
tai pamačiau, kad jo visi ro
domi eksperimentai nėra vai
stais ar aparatais paremti, 
bet vien kentėjimais ir pasi- 
rižimu. Kol išmokau gerai da
ryti ir pripratau prie kentė
jimų, praėjo gana daug laiko, 
ir, rezultatai, turiu gana už
tektiną repertuarą. Nekurtuos

Ši yra viena iš neskaitlingų nuotraukų “Lituanicos” transatlantinės kelionės pradžios. Ūždamas 
ilgu Floyd Bennett airporto cementiniu keliu lėktuvas pakilo į orą, kad už 30 valandų nelai
mingai sudužti kitoj pusėj Atlantiko, Soldino miškų tankumype.

Kas pirks musų krautuvėj 
čeverykus už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražią 
dovaną ir kalendorių 

DYKAI.

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimta?, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlinės ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel* 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9

Tuos 3 eksperimentus teko 
daryti keletą 
provincijoj.

19*26 metais
binio Teatro
pas baletmeisterį p. P. Petro
vą. Pas jį mokinausi vienus 
metus. Vasaros laike p. Pet
rovas išvažiavę atostogų į 
Franciją. Susidėjus nekurtom 
aplinkybė 
tėvelius.
užbaigti man baleto mokyk
los, o mano draugai, su ku
riais mokinausi, jau yra bale
to solistais, Po to, pradėjau 
pats važinėti su gastrolėmis 
po Lietuvą, ir .prieš karinome*- 
nę teko užbaigti 2 vasariniai 
sezonai Katile; Vytauto parke.

1928 mt. rudenį teko stoti į 
kariuomenę,geležinkelių ba- 
taljoną. Po 6 mėnesių mokini
mo, papuoliau į Ryšių batal- 
jono Mokomą kuopą. Po 6 
mėnesių grįžau atgal į geležin
kelių bataljoną, jau įgijęs te
lefono linijų mechaniko laip
snį su 1 rūšies diplomu. Li
kusius 6 menesius užbaigiau 
geležinkelių bataljone raštve
džio pareigomis ir 1930 metais

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

(Tęsinys)
Fakirų eksperimentai yra da

romi vien pasirižimais ir ken
tėjimu, be jokių vaistų ir apa
ratų, kaip kad pirmiaus minė
jau. Indusai iš mažens pripran
ta kentėjimams. Jie yra silpno 
sudėjimo. Nepamatysi induso, 
kuris butų pilno sudėjimo, kaip 
kad .lietuviai yra. Jie visi kudi, 
ploni. Jie ploni 'todėl, kad visą 
amžių kankina savo kūną, kol 
galų gale ir sudžiūsta, kaip 
koks pagalis ar medžio šakutė, 
nes perdaug kankina kūną ir 
neduoda jam sutvirtėti, kad ga
lėtų išsivystyti į normalų sto
vį. O mane, brangus tautiečiai, 
be reikalo 
raščius ir 
ku-magiku 
mano visi

lime vieną nuo antro atskirti. 
Magija yra paremta vien ap
gaudinėjimais su pagelba slap
tų aparatų ir miklių rankų. Lai
ke savo seanso (rodymo foku
sų) magikas visuomet stengia
si kuo daugiausiai kalbėti pub
likai ir tuo pačiu laiku rodo 
savo fokusus. Kuomet magikas 
kalba ir rodo, tai publika dau
giau įsigilina j jo kalbą, ne kaip 
j rodomą numerį. Tuo laiku jis 
stengiasi paslėpti ar ištraukti 
ką nors iš savo aparatų. Jeigu 
jis nekalbėtų, tai ne vieno nu
merio negalėtų švariai parodyti. 
Toks “artistas” yra monininkas.

Grįžęs su tėveliais ir 2 bro
liukais į Lietuvą apsigyvenom 
Rokiškyje. Teko dar keli me
tai lankyti gimnaziją ir priva- 
tiškai mokintis. Atvažiavus į 
Lietuvą nelaimė suspaudė mu
sų šeimą. Visi caro rubliai 
žlugo, liko be vertės. Visas 
turtas liko Rusijoje. Atvažia
vę į Lietuvą turėjome pradėti 
gyventi iš naujo, lyg būtumėm 
tik ką gimę. 1923 metų pava
sarį mečiau mokslą, nes nebu- 

pradėjau 
kino (kru- 

mechani- 
teko mo-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ■
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.________

kritikavote per laik- 
vadinote fokusinin- 
ir tvirtinote, kad 
daromi eksperimen

tai yra apgaudinėjimas akių su 
pagelba vaistų ir aparatų, 
liti pasakyti, kad nesu joks 
gikas, o tik fakiras. Iš to 
tyti kiek mes suprantam 
magiją ir fakirizmą, kad nega

vandeniu ir 
guliu iki 2 

apkas- 
nume- 
didelis 
ir pa-

Trauk, 
Dirvelis

16293—Ar aš ne jauna ir Tekėk 
dukra už čigono. K. Men- 
keliuniutė ir Kazemėkas.

26022—Sveikas Jėzau Gimusis ir 
Linksma giesme mes už» 
trauksim. Kvartetas.

26028—Gul šiandiena ir Atsisku- 
bino Betlejun. Mišrus kvar-

26105—Tyliąją nakti ir Angelai 
gied danguje. P. Petraitis 
baritonas.

26048—Varguolis ir Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Pas malūnėlį ir Ant kie- 
mėlio. Polkos.

26080—Godelės ir Urėdas. K. J. 
Kraučiunas ir A. Vana
gaitis.

26086—Nauja polka ir Bučkio val- 
cas. OKEH Tarptautine 
Orkestrą.

26092—Prirodino seni žmones it 
Ant Mariu Krantelio. Jo
nas Butėnas, baritonas.

26094—Ganėm aveles ir Oj, čia- 
čia. Marė Strumskis ir P. 
Petraitis

26102—Karės laiku polka ir Did
miesčio polka. J. Sasnaus-

81763—Kūčių šventas Vakaras ir 
Tyli naktis. S. Pilką ir 
M. Žemaitytė.

14021—Pas motinėle ir Gaspadi- 
nSs bankietas. J. Žuronas 
ir Grupa,

14041—Deimantas ir Gėlynas pol
kos. Kaimo orkestrą.

16024—Kūtelė ir Gloria, Kun. S. 
J. Strokus.

16025—O Tu Palaiminta Kalėdų 
Naktis ir Ateikite čia iš-» 
tikimieji.

16026—O ištikimoji pušis ir šven
toji iškilmingoji naktis.

16050—Kalėdų pasveikinimas ir 
Ei. Kalėdos. Ona Biežis ir 
S. čerienė.

16051—Kai jau Kristus gimė ir 
šventa naktis. Jonas Bu
tėnas. baritonas.

16109—Tyliąją nakti ir Rami nak
tis. Trubadorių kvartetas.

16110—šventoji naktis pirma ir 
antra dalis. Trubadorių 
kvartetas.

16140—Pulkim ant kelių ir Link- 
nušvitosma diena mums 

J. Butėnąs.
16141—Gul šianaiena ir 

Jėzau Mažiausias. 
Butėnas.

16173—Vakar vakarėlį ir 
Budriko Radio Orkestrą;

16269—Aukso miglos ir Meilės tu 
mums nedainuok 
ras ir Giraitis.

16192—“Ėjo Mikas” ii 
Simniski. polkos, 
ir jo Orkestrą.

Mokam dividendus kas 6

FederalSavings
A"“ O,Ac“HWAOOATli’S

Pirma Lietuvių Federal įstaiga,

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collaterąl Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

saulinėje parodoje, Ripley’s 
Odditonum, mano scena bu
vo visą laiką papuošta tautiš
kom vėliavom ir Lietuvos vy
čiu, o programo vedėjas vi
suomet painformuodavo prieš 
uždangai pakilsiant žiūrėto
jus, kad sekantis musų nu
meris, iš Lietuvos Ben-Ali. 
Manau, kad ir aš kiek galėda
mas prisidėjau prie populia
rinimo Lietuvos, vardo, nesi
gailėjau energijos ir sveika
tos ,o iš to jokios naudos ne
turėjau. Bet atvirkščiai, susi
jaukiau gerą padėką nuo lie
tuvių, kurie iškritikavo mane, 
kad esu ne fakiras, bet ap
gaudinėtojas. Tiek to, <tai yra 
menkas daiktas, priimu visus 
už gerą, nes esu ir taip- gyve
nimo labai skriaudžiamas. 
Tikiu, kad visi atsilankę į ma
no atsisveikinimo vakarą Lie
tuvių Auditorijoj gruodžio 5

LINCŪIN'S FRIDE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodyp Jums, kad tai yra Deg
tinė, kurt yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite ją savo 
apielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINĖ yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite,

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine.
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382—5383

l HAA.VE A. Ouan.yOu . «
poludsa/ me ckmetun;

A.NJD OO JU€T $
i tvaumk molu mav ver 
ESCAPE. P-iRST, \A/E- 
SMA.UU GO Tj-AQOUJO*-»

Va-Ai*, -TR.A.P> DOOQ.
m j r

Rekordai Pritai
kinti Dėl Kalėdų 

Švenčių
Kaina po 50 centų 

kiekvienas
Perkant 6 rekordus sykiu 

$2 00KainaCaaVV
Prisiuntimas extra.

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
of Chicago

m y įm ’1..* "Į
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AMERIKOS SKOLININKAI Apžvalga
KAILIO MAINYTOJAI

sekamos fašis-

senio

laik-

grupes

Hitlerio rasine 
kovą prieš ,žy-

sosti-
Tenn.

* - Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halstad SL, Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8500.

t
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Entered as Second Gass Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

|
I 
t'

butų 
pluta- 
vado- 
karei-

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

, NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nears 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
TOlephone CANal 8500

88.00 
4.00 
2.00
1.50 
.75

sokius demogogus, kurie žada 
išganymą.

— S. Bakanas.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paltu: x

Metams ....... .... ................ «...
Pusei metų --------- -------------
Trims mėnesiams ....... ........
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui-------- —

Chicago) per iinešiotojus:
'Viena kopija .......       3c
Savaitei---------- ------------ ----— 18c
Mėnesiui ..... ...—............   75c

Suvienytose Valstijose, na Chicago), 
paštus

Metams ----------- -------- ----- - - 87.00
Pusei metų .........    3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ______ 1.25
Vienam mėnesiui ........ ...... — 75c

. Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams.___________________88X0
Pusei metų........... ...........  4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Rokas, dar, gal 
pabaigęs savo 

(tautininkus. To- 
teziai, gal būt,

jam susimaišė galvoje su 
Sirvydo evangelija.

TUŠTI TAUŠKALAI

Taigi kas yra ta “tauta”, jeigu jos vardu viskas 'da
roma, o jai neduodama nė išsižioti? Jeigu tauta nėra 
žmonių masės, iš kurių susideda krašto gyventojai, tai 
ji turi būti kokia tai misterija. (Lietuvių kalboje, beje, 
:as žodis neturi nė šaknies, iš kurio jisai butų galėjęs 
išdygti.)

Aišku, kad tuo žodžiu šiandie dažniausia bando-1 
ma supainioti žmonių mintis, kad jie nesusivoktų, kas 
su jais daroma. Istorija rodo, kad šitokios mistifikaci
jos būdavo praktikuojamos ir seniau. Anglų laikraštis 
“The Manchester Guardian”, pavyzdžiui., primena, kad 
šimtas su viršum metų atgal Vokietijoje buvo labai po- 
pulerus dalykas deklamuoti apie “tautą”, arba “naciją” 
<kaip dabar prie Hitlerio). Tai privertė du garsiausiuo
ju tų laikų rašytoju, Goetho ir Schillerį, atsišaukti į vi
suomenę su šitokiu patarimu:

“Užuot stengęsi pasidaryti tauta, stengkitės 
geriau patapti laisvais žmonėmis, o Vokiečiai!” 
šis patarimas labai tinka ir lietuviams.*

Fašistinis Judėjimas 
Suvienytose Valstijose

i

f

Pereitą šeštadienį dvylika valstybių, kurios įsisko
lino Amerikai karo metu ir po karo, turėjo sumokėti 
154 milionus dolerių. Bet iš tų skolininkų tik viena 
Suomija užsimokėjo pribrendusią skolos dalį, būtent, 
$228,538. Vietoje pusantro šimto milionų, Dėdė Šamas 
gavo tik ketvirtadalį miliono.

Tarpe neužsimokėjusių ir nemokančių skolininkų 
matome tokias dideles ir turtingas valstybes, kaip Di
džioji Britanija ir Francija. Tarpe jų yra ir vidutinio 
dydžio valstybės — Italija, Čekoslovakija ir Lenkija. 
Pagalios — keletas mažesniųjų kraštų; jų tarpe ir Lie
tuva.

Nenuostabu, kad šiais finansinio krizio laikais at
sisako mokėti savo skolas tos valstybės, kurios yra kal
tos bilionus dolerių. Jos reikalavo, kad Amerika tas 
skolas numuštų, remdamos savo reikalavimą tuo, kad 
tais laikais, kada skolos buvo imamos, kreditas buvo 
labai pigus, p prekės labai brangios. Tas paskolas Ame
rika davė ne gyvais pinigais, bet daiktais, už kuriuos 
buvo paskaitytos karo laikų kainos. Dabar prekės yra 
pigios, o pinigai brangus.

Nors dolerio auksinės vertės nupiginimas pusėtinai 
palengvino Amerikos skolininkų naštą, bet jie vistiek 
jaučiasi, kad ji da yra persunki. Jie todėl atkarto tinai 
reikalavo karo skolų peržiūrėjimo, ir kuomet Jungtinių 
Valstijų kongresas pasisakė prieš kokių nors kompro
misų darymą šituo reikalu, tai skolininkai “sustreika
vo”.

Tačiau abejotina, ar išmintingai elgiasi Lietuva, at
sisakydama mokėti savo skolos ratas. Tiesa, ir Lietuva 
permokėjo Amerikai už įvairius atlikusius po karo daik
tus ir turi pamato prašyti nuolaidos. Bet jos mokėji
mai yra ne toki dideli, kad dėl jų vertėtų su Amerika 
pyktis. Jeigu Suomija moka po $228,000 kas pusmetis, 
tai kodėl Lietuva negalėtų mokėti po $121,000?

Pora šimtų tūkstančių dolerių metiniame valstybės 
biudžete ne tiek daug reiškia. O tuo tarpu, sekdama 
Suomijos pavyzdžiu, Lietuva įgytų labai daug simpati
jos Amerikoje ir, reikalui atėjus, galėtų gauti iš jos 
daugiau paramos, negu butų galima nupirkti milionais 
dolerių.

MISTERIŠKA “TAUTA”

šioje gadynėje labai daug kalbama apie “tautą”: 
tautos valią, tautos tikslus, tautos meilę, pasišventimą 
tautai, ir t. t. Bet juo daugiau apie tai kalbama, juo 
darosi mažiau aišku, kas ta “tauta”.

Ištisoje eilėje Europos valstybių matome vaišias, 
kurios sakosi reiškiančios “tautos valią”. Bet kai pažiū
ri arčiau į tas valdžias, tai tuojaus pastebi, kad su tau
tos valia jos turi labai mažai bendro.

Tauta juk, rodosi, susideda iš žmonių, gyvenančių 
tam tikrame krašte. Vadinasi, tautos valia turėtų reikš
ti žmonių valią. O kaip žmonių valią gali patirti? Ge
resnio budo ją patirti nėra, kaip balsavimu ir atstovų 

• rinkimu.
Visi krašto gyventojai sueiti į daiktą negali, todėl 

jie, paduodami savo balsus tuose distriktuose, kur jie 
gyvena, išreiškia pritarimą arba nepritarimą tam tik
riems sumanymams. O, kad butų galima jų norus ir va
lią išreikšti dažniau, svarstant įvairius valdžios, įstaty
mų leidimo ir panašius klausimus, tai renkama atstovai, 
iš kurių susidaro seimas arba parlamentas.

šitie budai tautos valiai pareikšti buvo vartojami 
Europoje nuo Didžiosios franeuzų revoliucijos, 18 šimt
mečio pabaigoje, kada žmonės nuvertė karaliaus, kuni
gų ir dvarininkų valdžią. Ta įstaiga, kuri tenai kalbė
jo ir sprendė krašto klausimus žmonių vardu, vadinosi 
Nacionafis Susirinkimas, arba Tautos Susirinkimas.

Bet šiandie dedasi visai atbulai. Tos valdžios, ku
rios dedasi “tautos valios” reiškėjomis, nei žmonių bal
savimų, nei jų atstovų rinkinių nepripažįsta. Kai tik į 
jų rankas pateko valstybės vairas, tai jos tuojaus sei
mus išvaikė arba atėmė jiems visą galią, rinkimus pa
naikino ir uždraudė žmonėms laisvai kalbėti, 
žuolis ir savo nuomones spaudoje skelbti.

argam

Nė viena srovė nėra taip 
daug kartų mainiusi savo kailį, 
kaip komunistai, nors jie giria
si esą labai griežti principų gy
nėjai ir nuolatos pravardžiuoja 
kitus “oportunistais”. Oportu
nistas kaip tik ir yra tas, ku
ris nesilaiko principų, bet nuo
latos savo “įsitikinimus” taiko 
prie aplinkybių.

Pradžioje, kai tik komunistai 
susiorganizavo, jie skelbė, kad 
rinkimas atstovų į parlamentus 
(legislaturas, kongresą) tai — 
“darbininkų mulkinimas”, ir 
jie šaukė “susipratusius darbi
ninkus” boikotuoti rinkimus.

Jie skelbė, kad reformos tai 
— “kapitalizmo lopymas”, ir 
dėlto jie pravardžiavo “kapita
lizmo bernais” tuos, kurie rei
kalavo įstatyminės apdraudos 
nuo nedarbo, senatvės pensijų 
darbininkams ir kitų socialinių 
reformų.

Jie sakė, kad valdžiai, kurio
je dalyvauja darbininkų atsto
vai, dėtis su bet kuria kapita
listiška valdžia tai — didžiau
sias nusidėjimas. Jie smerkė 
Tautų Sąjungą; jie smerkė te
rorą, kurį valdžios vartoja prieš 
savo politinius oponentus, ir 1.1.

O dabar pažiūrėkite, ką ko
munistai skelbia ir daro. Visa, 
'ką jie pirma niekindavo, jie 
šiandie pripažįsta teisinga; vi
sa, ką jie pirma skelbdavo ir 
garbindavo, jie dabar vadina 
“melu” ir “nesąmone”.

Musų skaitytojai dar, tur būt, 
atsimena, kaip prieš dešimtį 
metų su viršum parašė “Nau
jienose” savo įspūdžius apie So
vietų Rusiją buvusis karštas 
komunistas Anupras Karalius. 
Pagyvenęs Lenino rojuje ir par
važiavęs iš tenai į Lietuvą, ji
sai rašė, kaip vargsta darbinin
kai Rusijoje, kaip jie yra bol
ševikiškų diktatorių spaudžia
mi ir išnaudojami. Ypatingai 
piktai jisai pašiepė rusišką ko
munizmą už tai, kad tenai žmo
nes esą verčiami valgyti iš Vie
no katilo.

Tilpus “Naujienose” tam 
Anupro Karaliaus rašiniui, ko
munistų spauda kad ims šį 
dienraštį ir jo redaktorių plūs
ti. Aha, girdi, jus, buržujai, ka
pitalistų uodegos! Jums pikta, 
kad toki ponaičiai, kaip kara
lius, ir panašus gaivalai turi 
valgyti “darbininkų tėvynėje” 
iš vieno katilo su paprastais 
darbo žmonėmis. Bet komuniz
mas kaip tik tuo ir esąs geras, 
kad jisai visus žmones sulygina 
ir neduoda jokių privilegijų 
buržujams ir dykaduoniams. 

' -šitaip draskėsi ir plūdosi ko
munistų spauda per ilgą laiką, 
įrodiriedama bolševikiško ro
jaus gerumą ir ypatingai gir
dama tą “valgymą išį vieno ka
tilo”. Bet primink šiandie ko
munistams tas jų “revoliucines 
idėjas”, tai jie šauks ir bažysis, 
kad jie niekuomet nieko pana
šaus nerašę ir nekalbėję ir kač 
visa tai esą “niekšų” ir 
lągių” prasimanymas.

Taip dabai*, pavyzdžiui,

do užsiginti savo “revoliucinės” 
praeities nelaimingasai Rokas 
Mizara Brooklyno bimbininkų 
lape.

Tačiau, kalbant apie “didįjį” 
Roką, reikia pastebėti, kad tais 
laikais, kai Anupras spaviedo- 
josi iš savo komunistiškų pa
klydimų, jisai, 
būt, nebuvo 
“mokslą” pas 
dėl leninizmo

Viename “tautiškame” 
raštyje, kuriame, anot Vinc., ge
ram lietuviui rašyti sarmata, 
pasakojama ve kas: “Naujie
nos”, girdi, neseniai pranešė, 
kad Įeit. Feliksas Vaitkus “tik 
dabar” išlaikė specialius val
džios kvotimus, kurie reikalin
gi lakūnui, norinčiam gauti lei
dimą skristi per okeaną; o tuo 
tarpu jau trys-menesiai prieš 
tai buvę skelbiama, kad Vait
kus ruošiąsis netrukus išskristi. 
Tai, girdi, 've kaip žmones bu
vę “mulkinami”!..

Bet tai yra vaikiška “kriti
ka”. Specialius kvotimus išlai
kyti ėmė Vaitkuj viso apie tris 
ar keturias valandas. Jeigu 
skridimas nebūtų buvęs atidė
tas, jisai butų galėjęs juos iš
laikyti trims mėnesiais anks
čiau, nes pasiruošimą tiems kvo
timams jisai buvo atlikęs jau 
•rugpiučiiO-Augusto mėnesį, kar
dą jisai buvo North Dakotoje 
(apie tai buvo savo laiku rašy
ta spaudoje). Bet kai nebuvo 
reikalo skubintis, tai lakūnas 
visą savo laiką pašventė darbui 
prie lėktuvo.

Svarbu yra ne kada ekzami- 
nas buvo laikytas, bet —• kad 
jisai buvo išlaikytas. Tai įrodė, 
kad Vaitkus yra kvalifikuotas 
lakūnas ir kad melavo tie, ku
rie pasakojo publikai, kad jisai 
negausiąs leidimo Skristi. Jie 
kaip tik publiką ir mulkino.

Generolas Smedley D. Butler 
padarė sensacingą pareiškimą, 
kad Wdll Stryčio plutokratai; 
planavo nuversti Suvienytų Val
stijų valdžią ir norėjo įsteigti: 
fašistinę diktatūrą, panašią į 
Italijos Mussolinio. Pats gene-; 
rolas Butler buvęs parinktas, 
joti ant balto arklio ir vado
vauti 500,000 buvusių kareivių, 
kurie butų maršavę į Washing- 
toną. Buvusi ir didelė suma 
pinigų pasiūlyta gen. Butleriui. 
Bet jisai ne tik nepriėmė pa
siūlymo, bet išdavė visą tą są
mokslą nuversti valdžią.

Jei toks atidengimas butų 
įvykęs kokioje diktatoriaus val
domoje šalyje, tai įtarti sąmok
slininkai, be abejonės, butų bu
vę prie sienos pastatyt i ir pas 
Abraomą pasiųsti. Tačiau de
mokratinėje Amerikoje nieko 
panašaus neatsitiko. Tik kong
reso komisija pakamantinėjo 
patį generolą Butlerį ir tuos są
mokslininkus.

Tuo visa ta sensacija tui 
būt, ir pasibaigs.

Tačiau kyla toks klausimas: 
jei generolas Butleris 
parsidavęs Wall Stryčio 
kratams ir bu‘tų sutikęs 
vau'ti SOOjOOO buvusių
vių armijai, tai ar iš tikrųjų 
jau butų įvykęs fašistinis per
versmas šioje šdlyje? Vargu 
kas tiki, kad toks perversmas 
dabartiniu laiku galėtų įvykti. 
Nors fašistinių tendencijų tai 
vienur, tai kitur pasireiškia ir 
fašistinė propoganda inspiruo
ta Mūssolinio ir Hitlerio 
Skleidžiama, bet kiek toji 
poganda turi pasisekimo, 
tiksliai Vargu kas galėtų 
sakyti.

United Press darė tyrinėji
mą fašistinio judėjimo šioje ša
lyje ir surado, kad du fašisti
niai judėjimai, kurie reiškėsi 
gana plačiai ir išrodė, kad iš
augs į didelę jėgą. baigia vi
sai smukti,

Viena tų fašistinių grupių 
— tai taip vadinamų rudmarš- 
kinių (khaki shirts) grupė. Ji 
visai pakriko po to, kai tap|i 
nuteistas jų vadas Art Smitli 
į kalėjimą dėl apgavystės.

Antroji — tai sidabrinių 
marškinių (silver shirts) gru
pė, kurios vadas William Dud- 
ley Pelley irgi laukia teismo 
dėl laužymo “Blue Sky” (Me 
lynos Padangės) įstatymų. 
Nors Pelley giriasi, kad jo or
ganizacija turinti 50,000 narių 
pietvakarinėse valstijose, bet 
tikrasis narių skaičius esąs 
daug mažesnis.

Abidvi virš minėtos fašisti
nės grupės .— tiek rudmarš 
kiniai, tiek sidabrinių marški 
nių sekėjai — skelbia Musso- 
linio korporacijos tezius ir yra 
pasiskolinę iš 
neapykaiitą ir 
dus.

“me

Lietuvoje Steigs 
Liaudies Biblioteka

yra 
pro

tai 
pa-

Dar randasi 
tinęs grupės, kurios šiek tiek 
drūčiau laikosi ir nėra taip su
smukusios. Būtent, baltmarški- 
niai ir perorganizuotas Ku 
Khix Klanas, šios atžagareivių 
organizacijos turi savo 
nę Chattanooga mieste, 
valstijoj.

Tačiau šios fašistinės
neturinčios aiškaus fašistinio 
programoj jos kol kas rūpina
si pinigine systema, kova prieš 
komunizmą ir neva gynimu 
konstitucijos.

šių organizacijų narių skai
čius nėra žinomas, bet yra ma
noma, kad jos nedaug teturi 
narių.

Tad kaip išrodo, Suvienyto
se Valstijose fašistinis judėji
mas yra visai silpnas. Bet jei 
šalies ekonomine padėtis ne
si taisys ir depresija nebus nu
galėta, tai -ateityje visko ga
lima susilaukti. Dėl nedarbo 
daug žmonių įpuola į despera
ciją ir dažnai seka paskui vi-

Po nepriklausomybes atgavę 
mo, Lietuvoje buvo susirūpin
ta ir žmonių kultūriniais rei
kalais. O jų buvo visa eilė. Tik 
ligšiol nebuvo tam tikrų ištai
gų, kurios savyje jungtų visų 
kultūros reikalų tvarkymą. Tie
sa, žmonių Švietimo darbe, na
mų ūkio, žefriės ūkio ir kito
se srityse jau ir ligšiol pavie
niai asmenys ar organizacijos 
yra daug nuveikę. Tačiau lig
šiolinis kultūros darbas Lietu
voje nebuvo planingai ir tam 
darbui atsidėjusių žmonių va
romas.

Nuo šių metų rugsėjo vidu
rio prie Lietuvos švietimo mi
nisterijos įsteigtas tam tikras 
departamentas, kuriam paves
ta specialiai rūpintis kultūros 
reikalais. Nors ir per trumpą 
gyvavimo laiką, kultūros de
partamentas jau4 yra nemažai 
nuveikęs. Pirmiausiai jis pa
matė Lietuvos kaimuose truku
mą liaudies bibliotekų, šių bi
bliotekų steigimu kultūros de
partamentas ypatingai susirū
pino. Jis paruošė būtiną liau
dies bibliotekų planą. Manoma, 
kad liau’dies bibliotekos bus 
pradėtos steigti nuo ateinan
čių metų pradžios.

Kultūros fondo klausimas 
Lietuvoje yra vienas aktualiau
sių dalykų. Toks fondas savo 
lėšomis rūpintųsi meno ir li
teratūros kėlimu. Ir šį fondą 
kultūros departamentas mano 
netolimoje ateityje įsteigti. 
Taip pat įvairių privačių as
menų išlaikomų kursų, studi
jų ir kitų panašių įstaigų rei
kalai irgi yra kultūros depar
tamento žinioje. Taip pat ši 
kultūros įstaiga susirupinusi 
senienų apsaugojimu. Tuo tik
slu Kaune yra suorganizuoti 
senienų apsaugojimo kursai, 
kuriuos lanko apie 50 asmenų.
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Naujienų Prenumerata
Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 

užrašo Naujienas visiems metams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. Vi

sa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, 
bet šešias dienas į savaitę per visus metus.

Išpildykit šitą kuponą šiandien

Mrs. Margaret M. Allman iš 
čanton, O., susilaukė augščiau- 
šio atsižymėjimo Ohio valstijo
je. Ji yra pirmoji moteris pate
kusi į išrinktojo gubernatoriaus 
Davey kabinetą, kuriame ji eis 
geroves ir labdarybės direkto
riaus pareigas, 
motina 4 sūnų.bau
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TVARKOJE

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informącijų, jei* 
gu tik jų bus galima gauti.

zALFABETO
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AKORDIONAI
ACCORDIONS

KANARKOS
CANARIĘS

Žuvusių lakūnų kap. S. Dariaus ir Įeit. S. Girėno kunus atgabenus Kauno aerodroman iš Vokieti
jos, juos sutiko dešimts tūkstančių žmonių minios. Dalis minios parodyta atvaizde. Prie grabų 
kalbėjo Amerikcp konsulas M r. Stafford (su rankraščiu rankoje). Dešinėje prie grabų matyti 
žuvusių giminės, tarp jų pp. Nalsonai (dabar gyvena Chicagoj) ir kap. Dariaus žmona.

ŠEŠTADIENĮ PALAIDOJO KAP. S. DA- 
KIAUS MOTINI AUGUSTINĄ JUCIENĘ
Laidotuves praėjo, be didelių ceremonijų 

laikinai ilsėsis Šv. Kazimiero kapinėse

sūnūs 
“tų laikų” motinos gimdė ir 
kaip garbingai tie sunai mo
kėjo mirti.

Nei dangus neašarojo. Nei

šeštadienį jų palaidojo.
Palaidojo jų be pompos, be 

didelių ceremonijų, be iškal
bingų kalbėtojų, kurie, jei bu
tų kalbėję, butų puošniomis ir 
nudėvėtomis frazėmis kėlę į j 
aukštybes motinos į 
vinių dėl tėvynės labo. Jie

kad vėl jį nukišti užmiršim 
iki kitos pragos pademonst
ruoti savo didelę tėvynės mei
lę ir patriotiškumų.

Tokių kalbėtojų nebuvo. 
Nebuvo nei tų, kurie jos su- 

pasiauka-Į nui ir jai pačiai kiek laiko at-

atmintyje posakį, kad “dulcc kojomis klojo. Nebuvo nei 
et decora ėst pro patria įnori”, I tų, kurie didžius tomus rašė,

SUKAKTUVES

Louis Wessel
In sad and loving me- 

mory of 
husband 
awav one

inv 
who
ve a rv

belo ve d

ayo to-

of Dc-Thc 
cembcr is bėre, to ine, thc 
saddest day of thc year. 
Oli, what a shock that 

sad day was,
When my darling Louis 

was taken away,
And ofteji do 

path that 
grave, 

Wlicrc rests 
loved so

Būt wlioni I could not 
save.
Loving Wife, Soti 

Daughler.

I tread t be 
leads to bis

thc one I 
well,

DOVIDAS ŽILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 14 dienų, 5;30 valam 
dų vakare 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus gimęs Kretingos 
apskr., Gargždu parap., Gili* 
ninku kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdima 

broli Petrų Sumali, 3 pusbro
lius Tadeušų, Juozapų ir Vla
dislovų Žemgulius ir jų šeimy
nas ir gimines, o Lietuvoj 4 
seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuves Įvyks antradieni, 
gruodžio 18 dienų, 8 vai. ryto 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dovido Žilio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.Nulindo liekame.

Brolis, Pusbroliai, 
Seseris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1133.

Del daugiau informacijų šau
kite Lafayette 3165. ',

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $£ Kfi 
nia ir smičium tik .......

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 66% žemiaus kainos.

914 .tylaxwell st.
prie Sangamon

ANGLIS
:.coal

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuotą svarumų ir šiluma 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose“. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg 
— $6.00.

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 — Marrimac 2524

Ąnglis, Koksas, .Medis, Kuras.
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
, PAKAITAI 

colių screanings ........
Mine run ar nut ..........
Egg .... 
šmotais

2

musų tarpą brangų asmenį, 
kurį mes visi gerbėme. Tik 
mirė.

Tik mirė 60 metų sulaukusį, 
daug pergyvenusi ir Lietuvai 
davusi kap. Steponą Darių, 
motina, Augustina Jucienė- 
Darius.

šeštadienį ją laidojo.
Minia smalsuolių sekė pro

cesiją, kuri sniego nu'klota 
gatve traukė iš namų, 3239 S. 
Halsted, į Šv. Jurgio bažnyčią. 
Ten gedulingos pamaldos už 
velionę, kuri jiirmadienį gruo
džio 10 d., nuėjo pas savo sū
nų Steponą į amžinastį.

Nešindaihos po gėlių vaini
ką procesijos priešakyje kopė 
per sniegą merginos ir mote
riškės. Paskui jas ėjo Da
riaus ir Girėųo legiono Kuo
pos vyrų ir moterų garbės 
sargyba. Juos sekė velionės 
liekanos alradusios atilsį gra
žiame, pilkame grabe. Grabą 
sekė būrelis velionės giminių, 
liūdni ir apsiverkę pp. Nelso
nai, Stulpinai, Jociai, kiti, o 
už jų slinko mažas būrys toli
mesnių draugų ir didesnis bū
rys smalsuolių.

Nuvažiavo į Šv. Kazimiero 
kapines. Susirinko prie kop
lyčios. Ten liekanos laikinai

$4.75 
5*75 
6.00 
6.50lump ....................

PEERLESS COAL CO
________ ĮVIonroe 4442

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURĖS

antrarankiąi IR NAUJI 
Barams fikČeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai. 
CHICACO CABINET & MILL CO.

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

Šiandien “LITUANI- 
CA r pakils i orą 
pagerbimui Wright 

brolių

tos į Lietuvą, kur ilsėsis sale 
savo, sūnaus Stepono. Padan
gėse klaidžiojo aeroplanas su 
gėlių vainiku, kuris numestas 
žemę palietė kur tai toli nuo 
kapinių. Legionieriai atida
vė pagarbų. Grabų padėjo 
koplyčioje, ir, viskas pasi-

Daugelį kitų taip laidojo. 
Kiekvienų dienų po kelis taip 
laidoja. Bet ne kiekvienų die
nų įniršta kap. S. Dariaus mo
tinos. Buvęs.

Mažai

15-tu kartu išrinktas 
ŠLA 178 kuopos 

pirmininku
MT. GREENW00D.

yra tokių draugijinių veikėjų, 
kaip B. ‘ Walantinas iš Mt. 
Greenwood. Pa$kutyniam ‘SLAk 
178 kuopos susirinkime, jis.bu
vo išrinktas kuopos pirminim 
ku—15-tu kartu. Keturioliką 
metų pasėkmingai pirmininka
vęs kuopai dabar pradeda pen
kioliktus jr su tokiu pąt pa$i- 
sąkimu yadoyątfs organizacijos 
darbuotei ir i985 metais.

Kuopa pradeda Naujus Me
tus su koncertu ir šokiais sau
sio 5 d. Vakaras įvyks O’Mal- 
ley svetainėje, 8016 West lllth 
Street. Plačiau apie vakarą 
pranežime vėliau.

—Reporteris įĮ.^G.

Leit. Vaitkus s,u kitais Ameri
kos lakūnais pagerbs aviaci
jos piųiiierįųs.

Čia 
susirasit 
ko

jums reikia
JUBILERIJA

JE\VELRY

KASS JEVVELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. jr vvr. rauk, laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.-------------

r • • ■» J*,.#., « ■ 4. . —• ■■ • *

KAILIAI
FURS

10,:30 valandų šįryt leitenan
tas Feliksas k Vaitkus pakils į 
orų su “Lįtųamca JI” .ir manev
ruos padangėmis . pagerbimui 
aviacijos pionierių Orville ir 
Wilbųr Wright brolių, ,kurie 
1903 metylis pastatė pirmų le
kiamu mašiną;

•Kai pakils Įeit. Vaitkus, viso
je Amerikoje pakils ir -5/000 ki
ti: lėktuvai, išreikšdami pagarbų 
dviems Day ton, Ohio drąsuo-; 
liams, kurie pirmieji praskynė1 
kelių aviacijai ir suteikė jai ga
limybės išsivystyti iki laipsnio, 
kurio ji yra pasiekusi šiandien;

Be skraidymų, .kietose mies
tuose yra rengiami bąnkiętai, 
paradai, Aviacijos specialiai ra- 
dio programai.

Chicagoje šįryt iš munici- 
pialio aerodromo pakils 50 ar
mijos, laivyno, milicijos ir 
transporto linijų lėktuvų, kurie 
skraidys vi.rš miesto per 15 
minučių. .Po skridime, airporte 
j vyks , ceremonijos.

Grąsina Daiches by 
los liudininkams

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place,
_________ prie Wood St._________

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMĄS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONĄ* 
Pigiai. Skubinkit, j£Pl^d?r yra 

CZERVVIEC WRECKING AND 
LUMBER CO.

3658 S. Western Avė. Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaster 
Boąrd. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų durys. Langai. Adverijos. 
Naujos lentos. Ateikit.__________

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, dmu. sienojų, adverijų — 
gausit čia.

West End Mill & Lumber Co.
Morgan ir 22-ra gtv, Tel. Canąl 1361

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0RK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SŲP. CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos. Roofing ir 
Apbestos — giding ir Virtuvių šėpos.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Radiatoriai ir Katilai
, RADiATORS & ĘQILERS
RADIATORIAI IR BOILERIAI 

Kainos dabar numažintos

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mšnesių. Kreipkitės visuomet j

LEVINTHAL plumbing 
SUPPLY CO.

1635 W. Divisįon fit. 
kampas Marshfierd

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avę.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
r geriau negu kiti, šaukit I>af, 6195

RAKANDAI
FURNITURE

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel. Pearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pųmu- 
.Salas indedamas su 

mūsų $10
šilku .......... I U
Kailių perdirbimas i 
vėliausios 
mados ....
Kailių perdirbimas 
i vėliausios ma-

Gaukit musų pigų apskaitliavimų 
ųaųjątn kąŪtoi-
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KALĖDOMS SPECIALIAI 
Seal kailiniai 
ir augšč.................................. ''
failinės ipųftos Qg
ir augšč....... .....................
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo. 
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigta 1906-metais
>510 S. Hajstęd Normai 5150

KNYGOS
ROQKS

Nužudyto turtuolio ųfpityfyąi ir 
sekretorei , prisiuntė (prųnaša- 

rvinių “irjfido vipnę-n .pusėn”
v ♦ ; > ..• r< z

^rs. Eli Daiches ir -^s. LJl- 
Įiąn O’Shęa, .žr^onų ir sekretorė 
nužudyto ĘH Pųięhes, $ąvo ,grų- 
^ančius,laiškus/joms 
prųųąšąųja mirty, Jei liudys by
loje ptyęš nužįurimų .žmogžudį- 
Ęli.ĮĮaiches buyo.turtypgąs ųp* 
garsinimų JirmhP .Kurį
has t,ai pųąlųptįiigąi nužudė, 
spėjąuėa» (ldėl ;apdrųudQS. Ąp.r 

nužudytasis |uj$į0 
ę300,Q00, pėl: žmogžudystes bu- 
vo ,stumtos Pfuęhes firmos na
rys, touflis
ny^iąrįtnąs ha.ipo
Rupšio ivyjks Jo: bylos
ųųgHoėiiinfts, -kuriame 
mos ^vi; woton«kės. suloš ,<svar- 
bi4 -rolfi. ...

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madispn St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms Ir tavernoms intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

Senų ir nąųjįi Jiętuyi^ku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyhe. 
1789 go. jŽalst.ed St., Chicago, III.

200 žmonių paskendo 
Michigan ežere 

1934 -metais
Iš jų- tik 5 jūreiviai; daugiausiai 

paskendo plaukikų

1934 metais, lai yru, iki gruo
džio pradžios, Michigan ęžere 
paskendo _2Q0 žmonių.

Bet iš to palyginamai dide
lio skaičiaus, tik 5 žmonės bu- 
vo laivų jurininkai ir laivų dar
bininkai. Visi kiti buvo sken
duoliai, .kupė arba paitys atė
mė say o. gyvybę, ųrbų paskendo 
nęmoį&dami gexai plaukti; bu
vo pp,prityrę .i^dii^ąi arba 
nęprityęę jącfct^ęW- pasken
do ir hpji Jak,ųnąi.

.Nors 4jW,«ąn ęžeras būna 
pavojingas jurininkarųs, Jų žu- 
pa tyk, ^as , sfety&y?. Juos 
pųprastųi J^gąibsb jki’ąųtų ap
saugos sargybos.

BūlMdOtekėjųgj 
tjiž negro “esanti 

pųteokiųta”

fcuvusi ,8twJęĮrfe „nesi- 
^u.njdįįa.

metų r^gal ji Uwkč 
Mięfe(g,n universitetą, kur iiu- 

/

ra- 
i

KALĖDOMS PASIŪLYMAS
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbanti parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisoin parlor setus — we rępair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette 3516

Randai iš Sandelių
STORAGE FURNITURE
W. SCHAULER’S STORĄGE 

4644 N. Westem Avė.
Detalių rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d mięgkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—-$45. Cash 
ar išmok, Vakarais iki 9, ned. iki 4.

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURECohen Bros Furniture 

Company
1401—09 S. Halsted St.

Seniausia ir labiausia patikima 
kandų krautuve Chicagoje

Visi rakandai, kokių tik reikia jū
sų namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinsįt patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, gra
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setų, krėslus, lova, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia.

Parduodam již storage kąstus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudipgi daiktai Kalėdoms)
MIDWAY FIREPROOF STORĄGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kąųrąi ....... $25.00
$300 kaurai   i...................  $35.00
Parlor, miegkambario ar vai- ‘ 
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE

5746 .So- Ashland Avė.

vo gabi mokinė. Ją visi žinojo 
vardu Jane Emety.

Dabar ji yra Jane tEųiery 
Newton. Mažai kas ją pažįsta, 
o daugelis šalinasi. Nes, Ne\v- 
tonas, jos .yyi;as, yra juodvei- 
dis. ?

Faktai apie Jane Emery 
ton iškilo aikštėn, kai ji su vy
ru atsidūrė teisme dėl buto, iš 
kurio jie su iųaža dukrele buvo 
rųetami laukan.

Paklausta apie .keistą gyve
nimą, baltveide negro žpiona at
sakė, kad “ji nesiskundžianti.” 
Ji atąipajaidojo nuo prietarų, 
hurie -tebelaiko suvaržę žmoni
ją

Chicagos -Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

8USIVIENIJIMO LIETUVIŲ NĄMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgebotyo, CKi- 
cago. Dlį vadyba 1934 mefų: Vin
cas Stankus, pirm., 6606 S. Mozart 
St., Antanas Šimkus, 3110 Litua- 
jiica Avė., pirm, pagblb., S. 
Kunevičius nut. rafit. 8220 
S. Union Avė.: D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
iejunas kontr. rafit., 709 W. 84 St.:

4 -P. Balsis kaslerius, 5658 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3180 S. Halsted St.

, Taiko susirinkimus kas mSnesi pir
ma trečiadieni 7:80 vai. vakare. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Ualsted St.

AR JUS TURITE RUPTUJ1Ą
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padaryta diržų.
Single ..............$3 | Double ....... $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metų 

T. V. VĮLIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 

Kampas Sawyer Avė._

STOGAI
ROOFING

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTĖ’ 
vHldvljn į»«4 petąms:

A. Milerienė. 1080 Central Evans- 
ton, III. 
nienė, 1 
rašt. A- 
EM 
rašt. A. GąĮ 
Kasos globi 
Lowe 
s.; 
ke.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja ..patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokj blėkorystės 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
"' Tel. VICtory 4965._______

Sviestas — Wholesale
BUTTER — WHOLESĄLE

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak JRoad 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

Šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežių ^Pumy” svie
stų kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te-

SKALBYKLOS
LAŪNDRIĖS

Tel. Roękwęll 0208-9 
10 metu toj pačioj vietoj.

Marshalt Sąuare Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilnų Patarnavimų 
2617-10.-21 Węst Cerniųk lid.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzal, 1728 So. Hal'stcd St.
' VIEŠBUČIAI ''

HOTELS

V1CTORIA HOTEL -------
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Karpbariai 81 ir augščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chicago.

DRAUGYSTfiS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell SL; pag. Fr.

• Venckus, 755 W. 85 St; put jalt. 
Joe Dabulski. 8044 JN. Calitor- 
nia Avenue; iždo xašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina Si.; 
kontr. rašt A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. p. 
Kęvich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuškęvičeM 6939 S. ‘^ashtĮn«w 
Avė.; ligoniu apiekunai A. Čįeųna

antra septintadienj Antano čfi&nos 
jivet., 4501 S. Paultoa 81. ftlESjie 

£w if mptaris. bara ritenu- 
s. patarnaviĮMa

aulig draugyste įiįteta

pirm, nagęlb. P. Grigo-

lalalij. SJfi. W 83 Place. 
_„Wa M. Klzieng” 3207 K

^-IGarsinkitės “Nonose
S
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RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Viyginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos. Roofing ir 
Apbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

CERIAI 
h tos

Žuvusių lakūnų ktip. S. Dariaus ir Įeit. S. Girėno kunus atgabenus Kauno aerodromai! iš Vokieti
jos, juos sutiko dešimts tūkstančių žmonių minios. Dalis minios parodyta atvaizde. Prie grabų 
kalbėjo Amerikos konsulas Mr. Stafford (su rankraščiu rankoje). Dešinėje prie grabų matyti 
žuvusių giminės, tarp jų pp. Nalsonai (dabar gyveną Chicagoj) ir kap. Dariaus žmona. $4.75 

5.75 
6.00 
6.50

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madispn St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms Ir tavernąms intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai. • 
CHICACO CABINET & MILL CO.

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

i1....-. ji.

ANGLIS! Kode! mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuota svarumu ir šiluma 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose“. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg 
— $6.00.

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 —• Marrimac 2524

kad vėl ji nukišti užmiršim 
pademonsl-

Anglis, Koksas, .Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
, PAKAITAI 

coliu screanings ........
Mine run ar nut .........
Egg .... 
Šmotais

RADIATOR
Kainos <

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMftlNG 
SUPPLY CO.

1635 W. Divįsion St.
_______ kampas Marshfierd_______

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI

Smuiką $18 vertės su skry- $£ C A 
nia ir smičium tik .......

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos.

914 Affaxwell st, 
prie Sangamori

AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padaryta diržą.
Single ..............$3 | Doųble ....... $7

Musų kainos yra žemos 
Esame šiame bizny jau 40 metų 

T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Ro'ad 
Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

KASS JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rauk, laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
gmuikos, gitaros, muzika._________

KAILIAI
FURS

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, durų, sienojų, adverijų — 
gausit čia.

West End MilI & Lumber Co. 
Morgan ir 22-ra gtv, Tel. Canal 1361 

[ lentos ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

KANARKOS
CANABIES

________ Ii ,. ..... ■ ............................... . ....................
PARSIDUODA KANARKOS
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St. ____

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avę.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile kokį Radio pigiau 
r geriau negu kiti, šaukit Laf, 6195

RAKANDAI 
FURNITURE

KALĖDOMS PASIŪLYMAS
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbam parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette 3516

Randai iš Sandelių
STORAGE FURNITURE
W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Western Avė.
Detalio rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, 825, 
$35 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmęk, Vakarais iki 9t ned. iki 4.

RUPTUROS DIRŽAI 
TRUSSES FOR RUPTURE

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMĄS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI CZERWi^Ub WRECKI]^r *AND 

LUMBER CO.
3658 S. Western Avė. Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaster 
Boąrd. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų durys. Langai. Adverijos. 
Naujos lentos. Ateikit.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS

ALFABETO '
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susikasti, kur galima nusipirkti jvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

TVARKOJE

negalite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienos, Canal 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

ANGLIS
COAL

Radiatoriai ir .Katilai
RADIATOHS & PQILERS

METINĖS MIRTIES ]

SUKAKTUVES

Mažai

Leit. Vąitk\Us s,u kitais Ameri
kos lakūnais pagerbs aviaci
jos piųnierius.

Daugelį kilų taip laidojo. 
Kiekvieną dieną po kelis taip 
laidoja. Bet ne kiekvieną die
ną įniršta kap. S. Dariaus mo
linos. Buvęs,

Nužudyto .turtuolio ŽRiąųąi jr 
sekretorei , prisiuntė; prąnaša.- 
,vijotą “r/ftido vĮęnęn pusėn”

__ L ■ Nebuvo nei
I tų, kurie didžius tomus rašė,

lump .............
PEERLESS COAL CO

________ Monroe 4442

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURĖS

of l)e-

thc onc I

I tread t be 
leads to his

belovcd 
passed 

a ko t o-

my 
who
vear

Mięhjgąn universitetą, kur-bu-

Iš jų-tik 5 jūreiviai; daugiausiai 
paskendo plaukikų

^t> ,Įr ,^ujpj ąp-
A«Wsi nWi-

Louis Wessel
In sad and lovinę mo- 

mory of 
husbahd 
away onc 
day.

The 17‘Ji (lay 
cember is kere, to me, thc 
sad dės t day of the year. 
Oli, whal a shock that Senų ir naujų lįętūyi^kū knygų 

visuomet gausite Naujienų knygyhe. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ŠEŠTADIENI PALAIDOJO KAP. S. DA
RIAUS MOTINA AUGUSTINA JUCIENE
Laidotuvės praėjo, be didelių ceremonijų 

laikinai ilsėsis Šv. Kazimiero kapinėse
šeštadienį ją palaidojo.
Palaidojo ją be pompos, be iki kilos pragos 

didelių ceremonijų, be iškal- moli savo didelę tėvynės mei- 
bingų kalbėtojų, kurie, jei. bu-!lę ir patriotiškumą.
tų kalbėję, butų puošniomis ir Tokių kalbėtojų nebuvo, 
nudėvėtomis frazėmis kėlę į j Nebuvo nei tų, kurie jos su- 
aukšlybes motinos pasiauka-! nui ir jai pačiai kiek laiko al- 
vimą dėl tėvynės labo. Jie gal “Hosaima” giedojo ir pub- 
bulų ištraukę apdulkėjusį jų likai plojant gėlių vainikus po 
atmintyje posakį, kad “dulcc kojomis klojo.
et decora ėst pro patria įnori”, I

kad sekančioms gentkartėms 
parodyti 'kokius drąsius sūnūs 
“tų laikų” molinos gimdė ir 
kaip garbingai tie sunai mo
kėjo mirti.

Nei dangus neašarojo. Nei 
žiaurioji giltinė ncišplėšė iš 
musų tarpą brangų asmenį, 
kurį mes visi gerbėme. Tik 
mirė.

Tik mirė 60 metų sulaukusi, 
daug pergyvenusi ir Lietuvai 
davusi kap. Steponą Darių, 
motina, Augustina Jucicnė- 
Darius.

Wlien my darling Louis 
vJas taken away, 

And oflen d o 
patb that 
grave, 

Where rests 
loved so

Būt vvhom I conld not 
save. 
Loving Wife, Soti 
& Daughter.

DOVIDAS ŽILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 14 diena, 5;30 valan
da vakare 1931 m., sulaukęs 
pusės amžiaus gimęs Kretingos 
apskr.. Gargždu parap., Gili* 
ninku kaimo.

Amerikoj išgyveno 3d metų.
Paliko dideliame nubudime 

broli Petrą Sumali. 3 pusbro
lius Tadeušą. Juozapa ir Vla
dislovą Žemgulius ir jų šeimy
nas ir gimines, o Lietuvoj 4 
seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės ivyks antradienį, 
gruodžio 18 diena, 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio para- a 
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dovido Žilio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.Nulindo liekame.

Brolis, Pusbroliai, 
Seseris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Del daugiau informacijų šau
kite I>afayette 31G5.

Minia smalsuolių sekė pro
cesiją, kuri sniego nuklota 
gatve traukė iš namų, 3239 S. 
Halsted, į šv. Jurgio bažnyčią. 
Ten gedulingos pamaldos už 
velionę, kuri ])irmadienį gruo
džio 10 d., nuėjo pas savo sū
nų Steponą į anižinastį.

Nėšindaiiibs po gėlių vaini
ką procesijos priešakyje kopė 
per sniegą merginos ir mote
riškės. Paskui jas ėjo Da
riaus ir Girėno legiono Kuo
pos vyrų ir moterų garbės 
sargyba. Juos sekė velionės 
liekanos atradusius atilsį gra
žiame, pilkame grabe. Grabą 
sekė būrelis velionės giminių, 
liūdni ir apsiverkę pp. Nelso
nai, Stulpinai, Jociai, kiti, o 
už jų slinko mažas būrys toli
mesnių draugų ir didesnis bū
rys smalsuolių.

Nuvažiavo į Šv. Kazimiero 
kapines. Susirinko prie kop
lyčios. Ten liekanos laikinai 
paliks, iki jos nebus išgaben
tos į Lietuvą, kur ilsėsis sale 
savo, sūnaus Stepono. Padan
gėse klaidžiojo aeroplanas su 
gelių vainiku, kuris numestas 
žemę palietė kur tai toli nuo 
kapinių. Legionieriai atida
vė pagarbą. Grabą padėjo 
koplyčioje, ir, viskas pasi
baigė.

Šiandien “LITUANI- 
CA II” pakils i orą 
pagerbimui Wright 

brolių

susirasit
ko
t ik •
jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

10,:30 valandą šįryt leitenan
tas Feliksas kVaitkus pakils į 
orą su “Lįtųaniąa JI” ir ,manev
ruos padangėmis pagerbimui 
aviacijos pionierių OryilĮe ir 
Wilbųr Wright brolių, ,kurie 
1903 metais pastatė pirmą le
kiamą mašiną;'

Kai pakils Įeit. Vaitkus, viso
je Amerikoje pakils ir 5,000 ki
ti lėktuvai, išreikšdami pagarbą, 
dviems Day ton, Ohio drąsuo-! 
Įiams, kurie pirmieji praskynė1 
kelią aviacijai ir suteikė jai ga-į 
limybės išsivystyti iki laipsnio, 
kurio ji yra pasiekusi šiandien.

Be skraidymų, .kietose mies
tuose yra rengiami bąnįnę^tĄiį 
paradai, Aviacijos specialiai ra- 
dio programai.

Chicagoje šįryt iš munici- 
pialio aerodromo pakils 50 ar-, 
mijos, laivyno, milicijos ir 
transporto linijų lėktuvų, kurie 
skraidys -virš miesto per 15 
minučių. Po skridime, airporte 
įvyks ceremonijos.

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų $1H

Kailiu perdirbimas i 
vėliausios
mados ....... fcv

► *

Rąilių perdirbimas
i vėliausios ma
dos dže-
ketus .......L“

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kūMlur.

Cohen Bros Furniture 
Company

1401—09 S. Hi-.Isted St.
Seniausia ir labiausia patikima 

kandų krautuvė Chicagoje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinsit patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, gra
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lova, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia.

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai
ir augšč. ...............................
Kįailinčs. muktos QO
ir augšč. .........................
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušalui.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLĖRBLUM — FURS 

įsteigta 1906-metais 
>510 S. Hajstęd Normai 5150

Parduodam ,už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudipgi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORĄGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaųrąi ....... $25.00
$300 kaurai   ’  ............. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So.. Ashland Avė.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja .patai

symo? Pašaukite mus Ir . mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
~'Tel, VICtory 4965._______

Sviestas — Wholesale
BUTTER _ WHOLESALE

KNYGOS
BOOKS

200 žmonių paskendo 
Michigan ežere 

1934 metais

Grąsina Daiches by
las liudininkams

15-tu kartų išrinktas 
SLA 178 kuopos 

pirmininku
MT. GREENWOOD

yra tokių draugijinių veikėjų, 
kaip B.' Walantinas iš Mt. 
Greenwood. Paskujtiniam ‘SLA^ 
178 kuopos susirinkime, jis bu
vo -išrinktas kuopos pirminim 
ku—15-tu kartu. Keturioliką 
metų pąsėkm.ingai pirmininka
vęs kuopai dabar pradeda pen
kioliktus ir su tokiu pąt pasi
šokimu vadovais organizacijos 
darbuotei ir į985 metais.

Kuopa pradeda Naujus Me
tus su koncertu ir šokiais sau
sio 5 d. Vakaras įvyks O’Mal- 
ley svetainėje, 3016 West lllth 
Street. Plačiau apie vakarą 
prąnešįme vėliau.

■—Reporteris -.BĮ. G.

$Irs. Ęli Daiches ir -MijS. Ląl- 
įįąn .p’^hąa, ir ^ęki’ę^oi’ė 
RUŽudyito Ęli ,Dąiches, $ąvoxgrą- 
^inančiuSf laiškus,j XWAV9se jorjs 
prąųąšąųja inįrtjį,; jei Įių.cįys Vy? 
loję prįęš nųžįurimą žmogžudį- 
Ęli.ĮĮąiches buyo turtingas ap
garsinimų fjrpios nąrys, .kurį 
kas t(ai pąąĮąptįngąi Aiužu^ė, 
SRčj? idėl;:apdraudQS. Ap-- 
(Ivanuos nužudytasis turėjo 
?3Q0,Q0Q, Dėl žmogžudys.tčs bu
vo sųim.tas .Rai^hes fįr.mos jua-r 
rys, Įnyiųg AVeį.Uman, Kuris 
nų^iurįw kaipo 0ka.ltini»kas. 
ąąųsio ją$pc8į įvyks jo bylos 
ųagrįuėjĮnoas, kuriame kklba- 
ipęios J vi j woį;oriškes > suloš .svar
bią ,rolg<

1934 metais, tai yra, iki gruo
džio pradžios, Michigan ęžerc 
paskeųdo _2Q0 žmonių.

Bet iš to palyginamai dide
lio skaičiaus, tik 5 žmonės bu
vo laivų jurininkai ir laivų dar
bininkai. Visi kiti buvo sken
duoliai, kurie arba patys atė
mė sayo. gyvybę, ąrhją paskendo 
nęiuokoęl^i plaukti; bu
vo pęprjįtyrę irj^injpkai tąrbą 
nęprityrę jącM^eųąi. Sken
do ir kįįi, jak,unąi.

Nors ^Lięhigan ęžeras ,bruna 
pavpjiRgąs . jųrininkanąs,; jų žu- 
Ra tik , ip.ašas. sįęąį^ų$. Juos 
^prastai: išgyti įkrautu ap- 
ąaugęs jsargybos.

vo gabi mokinė. Ją visi žinojo 
vardu Jane Emei-y.

Dabar ji yra Jane (Emery 
Newton. Mažai kas ją pažįsta, 
o daugelis šalinasi. Nes, Nor
tonas, jps .vyijas, yra juodvei- 
dis. (

Faktai apie Jane Emery New- 
ton inkilo aikštėn, kai ji su vy
ru atsidūrė teisme dėl buto, iš 
kurio jie su rųaža dukrele buvo 
rpe.tami laukan.

Paklausta apie .keistą gyve
nimą, baltveidė negro žpiona at
sakė, kad “ji nesiskundžianti.” 
Ji ątsipaįaidojo nuo prietarų, 
kiurie -tebelaiko suvaržę žmoni
ją.

ERNSTER BROS
IŠDIBČJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haym^rket 2330 

Šviežias sviestas susukamas .kas
dien, Pirkite šviežią f’Purity” švie
stą kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit prba pašaukit te- 
lefonu,

SKALBYKLOS
LAŪNDRIĖS

Tęl. Rockwell 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj. 

Marshall Sąuare Wet
Wash Laundry 

Suteikiame Pilna Patarnavimą 
2617-19-21 Wept Cerjnąk Rd.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

tpž negro “esanti 
pątęųldųta”

Chicagos Draugijų, 
Kliuby Valdybos 

1934 metams

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKU ant Bridgehorto, Chi
cago. lįl. vadyba 1934 mebį: Vin
cas Stankus, pirm., 6606 S. Mozart 
St., Antanas Šimkus, 3110 Litua- 
jnica Avė., pirm, pagblb., S. 
Kunevičius nut. rašt. 8220 
S. Union Avė.: D. Gulbinas.Jin. 
rašt, 8144 S. Wallace St: J. Ma
te junas kontr. ra£t» 709 W. 84 St.: 
P. Balsis kaslerius, 5653 South 
Throop St.j L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
įtaiko susirinkimus kas mėnesi pir

ma trečiadieni 7:80 vai. vakare. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So. 
Halsted St.

DPAUGYSTfi IJETUVOS DUKTE
RŲ valdyba ĮftM metanu: Piyjn. 
A. Milerienė. 1030 Central Evans- 
tnn, III. pirm, nagelb. P. Grigo- 
nienė, 8£22 £ Unįo? Ąve. nųt 
rašt. A. Dndqąien>. ^917K S. fląr- 
S 

rašt. A. Galalis. 83 Place.
Kaąos globia M. Khienė. 3207 k 
T(ow*> Avė. KasiėrK'D/Bakas, 6759

MAX KOHN, Imp.’ Turk. Tabakas
ir gilzai, 1728 So. Halsted St.
' VIEŠBUČIAI '

HOTELS

VICTORIA HOTEL -----
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai SI ir aui 
WM. E. McCOY. sa 

Tel. Wabash 2280.
čiad.

Chicago.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba

Venckus, 755 W. 35 St; put. rašt. 
Joe Dabulski. 8044 ,N. CaŪtpr- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, Iii.; pinigų uŽlaikj As 
A. čiesna, 4501 S. Paulina 
Kontr. rašt A Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kohtr. pag. "G.
Kęvich, 726 W. 21 St.; durų sargas , 
S. Tuškevičc.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių upiekunai A. Čiesna 
ir K. BoruŠLpė.
Laiko susirinkimus po pil 

antrą septintadiąnl Antano 
ąvet, 4501 S- Paulina St. l 
i draugystę nuo 15 iki’40 , 

sulig draugyst&j į^t* 
..n I , n“

Garsinkites “N-nose



NAUJIENOS, Chicago, III

visiems atnešiu pro

ieško

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATEneskaitlingų

rodi

TEL. REPUBLIC 8402

P.NoVebChicagc universitetas

THE

CLASSIFIED ADS

Gerkit ir Reikalaukit
kuriuose paduo

Pavis Store/Čd Blpor

Lietaviškoe
Degtini*

NATHAN 
KANTER

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

duoti 
sales-

gaujos 
suimtas

adresu 
Burns 

nok Ii u-

% gyventojų nuolat krausto 
si iš vieno buto į kitų; gy 
ventojų įkaičius sumažėjo

Atėmė $200 nuo lie
tuvio krautuvininko

Svarbi Žinia Taver
nų Savininkams Chi- 
cagoj ir Apielinkėse

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Santa
Mažy-

Mažy- 
jeigu 

work,

jiems 
“nicc

Business Chances 
. Pardavimui Bizniai

LUCKY-FOUK. Ltm- ctoveR 
15950

Paliuosavo lietuvį, 
suimta dėl įadėgimo 

ir žmogžudystės

Dalyvavo daug tautų ir žymų 
radio ir 
lietuviai dalyvavo prayrame

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

BUDRIU JEWELRY 
& OPTICAL CO.. 
3343 So. Halsted St.

Šitam vakarėlyj ne 
buvo jokių nuobo

džių spyčių

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai,
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P I 
Tel. HARrison 0761

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Dillingerio
Burns buvo

Spraga buvo vykusiai užkišta 
visų susirinkdšių vokalėmis 
pastangomis

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

sakė, kad jis 
Bet aš just 
lots of nice

scenos artistai

taipgi

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ .
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu apulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Įdėkite atliekamų penktukų, 
dešimtukų ar daugiau ir pri- 
siųskite “Naujienų” adresu, j 
“Kalėdų Parės” fondų. .Tusų 
aukos bus dideliai įvertintos 
ir tūkstančiai vaikučių bus 
jums dėkingi. Visų aukotojų 
vardai bus paskelbti laikraš-

Su špiego pagalba ieško lietuvio bandito 
A. Karpio; suėmė jo sėbrą Burns

vanas savo 
minkite 
negali apie 
nes jų namuose nėra 
na i maisto 
valgydinti.

“Santa 
kodėl

PARSIDUODA Tavern ir Restau* 
rant tarp didelių dirbtuvių. Biz
nis eina gerai, tiktai dirbti reikia. 
Esu našlė moteris, turiu tris biz
nius, perdaug darbo.

3729 So. Morgan St. 
arba atsišaukite

3428 So. Halsted St.

Taip, chicagiečiai negeresm 
už čigonus, kurie nuolat bas
tosi iš vieno miesto i kitų.

Neramus chicagiečiai juda iš 
vienos vietos j kitų, kraustosi, 
maino butus arba dauginasi iš 
miesto j ukius geresnės laimės 
ieškoti.'

Štai 
paskelbė skaitlines, kurias su
rinko 1933 metais su pagelba 
C. W. A. cenzo žinių rinkėjų.

Chicagos universittas skel
bia, kad Chicago j e gyvena 832, 
219 šeimynos. Iš to skaičiaus, 
230,041 šeimynos neišgyvena 
nei metus laiko viename bute, 
bet nuolatos kraustosi ir kraus
tosi. “Bastūnai” sudaro apie 
27% visų šeimynų. Gi 22% ki
tų šeimynų nėra tiek neramus, 
bet maino burtus kas du metai.

Universitetas paskelbė, kad 
ir nuomos Chicagos smarkiai 
nupuolė. Už butų, už kurį 1930 
metais reikėjo mokėti $51.30, 
dabar mokama tik $82.10.

Per paskutinius metus Chi
cagos gyventojų skaičius su
mažėjo nuo 3,376,438 iki 3/ 
25.8,518..

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir Si
dabriniai Žiedai ir kas tik 

reikalinga iš Jewelry. 
4148 Archer Avė. 

■CHICAGO. ILU

Šeštadienį įvyko Daily 
News Tautų Karniva- 

lo finalai

rašys arba prisius man laišku 
tį, tai aš 
senis...

BRIGHTON PARK.—Keturi 
ginkluoti plėšikai atėmė $200 
nuo lietuvio krautuvininko An
tano Pupšio, 2438 West 45th 
Place. Vagiliai įsibrovė į krau
tuvę, kai savininkas buvo vie
nui vienas.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollvivood šviesoms.
420 W. 63rd St 
' 'Enelewood 5883-5840

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ.
RAUDONAS FRONTAS

VEAL & PORK STEAKAS 1 Qa
dėl kepimo 2 sv. už...................... I

10 SV. ŠVIEŽIŲ KIAULIŲ -f E A
Kaulukų už ........................   ■ ****

Dykai raugintų kopūstų 1 svaras kostumeriui

Turime dar keletą šim
tų gražių Kalendorių, 
'kuriuos atspausdinsime
LABAI PIGIAL

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Tel. Canal 8500

Labai geras komisas, 
esu:
TIONAL WINE & 

SPIRITS CORP.
219 N. Jefferson St Chicago, III

Karpis turįs slaptą lizdą netoli Chicagos 
mas dėl Bremerio pagrobimo St. 

Paul, Minnesoto.

Naujienos pavaisins visus 
vaikus Kalėdų parėję, duos 
jiems saldainių. “Naujie
nos” kviečia visus savo skaity
tojus prie to prisidėti ir pri
siųsti “Kalėdų Parės” naudai 
ar nikelį, ar dešimtukų, ar 
kvoderį, 'kad tiems neturtingų 
tėvų vaikams butų galima su
teikti kuo linksmiausias šven-

Bridgeportictis Petcr 
saitis, dabar gyvenus adresu, 
837 W. 33d strcet, buvo palei
stas iš apskričio kalėjimo, po 
to kai grand jury atsisakė jį 
apkaltinti už tariamų žmogžu
dystę ir namo padegimų.

Jansaitis buvo suimtas spa
lių mėnesio pradžioje, kai jis 
buk prisipažino padegęs savo 
namų, adresu, 3646 S. Union 
avenue, tikslu išgauti $3,000 
apdraudos. Laike to gaisro 
nevien su durnais nuėjo na
mas, bet sudegė ir Juozas Ku- 
driška, 40 metų senų daiktų 
pardavėjas. Namas, kuris su
degė, buvo adresu,. 3632 Lowe 
avenue. Laike to gaisro buvo 
sunkiai sužeistas Frank Ste- 
pickas, kuris nemirė vien to
dėl, kad spėjo laiku ištrukti 
per langų. Jis gulėjo -ligoni
nėje ilgų laikų.

Nesupratęs ką pasirašė
Chicagos departamento ad

vokatas Thomas J. Sheehan, 
3646 Union avenue spalių mėn. 
nugirdo kaimynus kalbant, kad 
Jansaitis padegęs namų. Jis 
įsakė policijų nužiūrimų žmo
gų suimti. Policijos kvočia
mas Jansaitis ir pasirašė do
kumentų, kuriame buvo pasa
kyta, kad jis namų padegęs,

Chicagos policija 
’iai agentai su ' 
ba dabar ieško 
oriešo” 
Karpio 
savo 
peičiausiai prie

Taip bent tvirtina vienas Al- 
fred Geonia, kalinys iš Kau
nas federalio kalėjimo, kuris 
nesenai buvo paliuosuotas. 
Būdamas kalėjime Geonia pa
žinęs Karpio sėbrus ir iš jų iš
gavęs žinių apie garsiojo ban
dito slapstymosi vietas.

Karpis bandęs nunuodyti
Geonia pasakoja, kad jam 

išėjus iš kalėjimo, Karpis jį 
suėmęs netoli Chicagos ir ban
dęs nunuodyti. Dabar Geonia 
dirba kartu su policija ir lan
džioja po įvairius mažai lan
komus pakampius ieškodamas 
tos slaptos lindynės, kurių 
Karpis buk turįs.

Policija tuo pačiu laiku ieš
ko ir Dr. Joseph Moran, Chi
cagos chirurgo, kuris su Kar
piu dalyvavo garsaus St. Paul, 
Minnesotos, bravorinipko Bre
merio pagrobime.
Suėmė Dillingerio gaujos narį 

Joseph Hurns
Chicagos policija ir pašto 

agentai vakar suėmė Joseph 
Burns, vienų

Praeitų savaitę porų kartų 
teko* aplankyti A. Lekavičių, 
kuris ilgų laikų išbuvo Cook 
County ligoninėj. Niio seniai 
pas jį buvo įsigalėjusi cukrinė 
liga. Apie 6 mėnesiai atgal jis 
pasidavė County ligoninėn, ka
me jam tapo nuimta viena ko
ja aukščiau kelio. Dabar jo ko
ja, rodos, yra užgijus ir jisai 
galėtų važiuoti namo. Tačiau 
nei namų, nei pinigų p. Leka
vičius neturi. Todėl ligoninės 
vyriausybė šiandie jį išgabens 
į Oak Forest prieglaudų.

Dabar p. A. Lekavičius jau
čiasi gerai; ligos nukamuota 
jėga grjžo ir turi gerų apetitų 
valgyti. Bėda tik, kad negali 
vaikščioti. Ant kriukių vaikš
čiojimas vargingasi d dirbtinos 
kojos vartoti daktarai? tuo tar
pu neleidžia. /UŽ. penkių mė
nesių jam bus reikalinga dirbti
na koja. Dabar jjį daugiausiai 
važinėjasi ant kėdės.—J .L.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Ilk

gyvena 
2842 N. 
nesenai 
spaudų 
kad jis 
agentams, nes, jeigu jis nepa
siduos, tai jie jį vistick nu 
šaus.

kad jie 
kur yra 

ir ki- 
narvs,

The Threc Muskateers, tai 
yra naujausia, geriausia, švel
niausia ir maloniausia Straight 
Bourbon Brandy ir kitokių 
degtiniu Chicagoje ir Ameri
koje THE THREE MUSKA
TEERS degtinę yra musų dirb
tuvėje perdirbama į 
fied”. Tai yra vienintelės to
kios rūšies degtinės Chicagoje. 
Vienų sykį paragavę, šių deg
tinių visuomet jų norėsite ir 
reikalausite. Išdirbėjai šių 
Three Muskateers naujų deg
tinių yra S. K. Petkus ir B. 
Zaleskis.

Mes patariame lietuviams, 
Tavernų savininkams, nusi
pirkti šių grynų ir gerų Three 
Muskateers degtinių ir pasiū
lyti savo kostumieriams.

Mes esame tikri, kad jiems 
musų išdirbystės degtinės pa
tiks.

Musų Kompanija gali 
gerų darbų dėl daugelio 
manų.

Klauskite Mr. Petkus 
THREE MUSKATEERS LIQU- 
OR CO., Ine., 4641 S. Ashland 
A ve., Yards 0033, Shicago, III.

Apskelb.

buvusios 
narių, 
kartu su arba savo žmona ar 
ma mylimųjų, bute, 
700 West 691 b Street 
ten gyveno niekieno 
(lomas per mėnesiu mėnesius 
pasivadinęs vardu Robcrt Hill.

Burns pasidavė policijai ne
sipriešindamas, nors jo kam
bariuose vėliau buvo rastas 
tikras ginklų arsenalas. Fc- 
deraliai agentai tiki 
sužinos nuo Burn’o 
pasislėpęs Alvin Karpis 
tas Dillingerio gaujos 
John Hamilton.

Garsioji Dillingerio 
kuri 
narį 
naikinta, 
rių buvo 
ir įmesti 
ti paliko
Karpio motina Karpaviėienė 

Northsidėj
Lietuvio bandito Alvin Kar

pio motina, J. Karpavičienė, 
Northsidėjc adresu, 

Francisco avenue. Ji 
kreipėsi viešai per 

į sūnų, maldaudama, 
pasiduotų federaliams

Aky vairioje skaitlingos -pu
blikos, susirinkusios Chicago 
Stadiume, šeštadienį vakare 
įvyko Chicagos dienraščio 
“Daily News” surengtas Tautų 
Karnivalas.

Su programų 
margas, kaip 
tautų merginų tautiniai kos
tiumai ir įdomus, karnivalas 
praėjo pykusiai. Apie dvide- IT ti fNll AR U 1 
šimts tautų turėjo vienokias ar 11 ii L Ju 11 1/vIllAI 
kitokias reprezentacijas, ku
rios pagal savo gabumus, šo
kių, dainų, akrobatikos ir mu
zikos informavo “jankius” 
apie savo tautos dailę ir kaip 
“foreneriai” linksminasi susi
rinkę į būrį.

Vieni numeriai atrodė men
kesni, 'kili geresni, bet be
veik keturiais valandas nusi- 
tęsęs programas greičiausiai 
būt pasidaręs pusėtinai mo
notoniškas, jeigu į talkų ne
būtų atėję įvairus profesionar 
lai scenos ir radio artistai. 
Tarp jų pažymėtina yra ope-

—Hm. Tu nori lots of
things?

Aha. Mama man sakė, kad

federn- 
špiego” pagel- 

“visuomenės 
lietuvio Alvin 

, kuris sakoma, turįs 
lizdų netoli Chicagos, 

Joliet.

Pasirinkimas naujų ranki 
nių laikrodėlių—Elgin, Bu 

lova — už sumažintas 
kainas.

Ši Onytė Mažytė nėra viena 
Yra daugelis ir Mažyčių Gun
čių ir Mažyčių Jonukų, 
levai neina į work...

Bet paklauskime kų 
Claus pasakoja Onytei 
tei į ausį...

—Tu ir kitos Onytės 
tės gautų nice things, 
tie, kurių papos eina į

Kai jit 
iš atneš

ros sopranas Mary McCor- 
mic, kuri žavinčiai sudainavo 
arijų iš “Madame Buttcrfly”.

Malonų įspūdį padarė Lie
tuvių reprezentacija — Šv. Ka
zimiero Akademijos šokėjų ir 
dainininkų grupė, kuri savo
tiškai, bet įdomiai interpreta
vo lietuvių liaudės melodijas 
ir šokins.

KALfiJOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
Rausite dirbtuves kainomis. Geriau- 

kuris buvo šiai padaryti Akordionai. Mes par- 
. . . duodame už cash ir ant išmokčjimo,dalyvavusių PIATANESI ACCORDION MFG.Co

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. BrunswicK 0240

n a u. 
nice 
Popa eina į work, see. 
Papa neina į work, see 
sunku atnešti 
Papa neina į

—Ali riglit, 
nuvesiu Papų 
Claus, ar žinai 
p-a nuvesti į work?

—No, aš nežinau. Aš tik at
nešu nice dolls ir littlc cook 
stovės ir little beds. Aš neži
nau kur Papa nuvesti į work.

Chicagos Lietdvių Vyrų cho
ras pereitų šeštadienį Baraus
ko svetainėje sutengė labai 
linksmų vakarėlį;^

Choristų žmonos pagamino 
skanių vakarienė kurios užte
ko visam vakarui.. Laike vaka
rienės programų išpildė choris
tai ir visa publika, sudainuoda
ma keletu populiariŠkų daine
lių. Tas taip išjudino susirin
kusius, kad visi jautėsi kaip 
vienos šeimynos nariai.

Kadangi publika susidėjo 
daugiausiai riš dainininkų ir jų 
draugų, tai vietoj nuobodžių 
“spyčių” programas susidėjo 
beveik išimtinai iš dainų.

Po vakarienei prie Jurgio 
Steponavičiaus muzikos visi šo
ko iki ankstybam rytui. Pa
šaliais sėdinčių visai nesimatė, 
nes visi buvo užimti dainomis 
arba šokiais.

—Choristų draugas.

gauja, 
savo laiku priskaitė 17 

dabar beveik visa iš- 
Didžiuma pik tada- 

iššaudyti, kiti suimti 
į kalėjimų, o nesuim- 
tik du.

Grand jury atsisakė traukti 
atsakomybėn bridge partietį 
Petrą Jansailį.

—No, neverk. Eikš aš tau 
pasakysiu kaip tu gali gauti 
lots of nicc things...

—Jei?
—Je, aš tau pasakysiu i au

sį, kad kiti negirdėtų...

Reikalui nuėjus prieš grand 
jury, kuri turėjo išnešti kalti
nimų prieš Jansaitį, ji atsisa
kė tai padaryti dėl stokos įro
dymų. Janšaičio advokatas 
Daniel A. Costigan-gi pareiš
kė, kad jo klientas pasirašė 
minėtų dokumentų, nesupras
damas pilnai kų ji» reiškė.

Paleistas iš kalėjimo P. Jan
saitis pradėjo dirbti Link Beit 
Co., fabrike, kur ir pirmiau 
dirbo. (Sp.)

Į talkų 
unitams, 
Dilyčių Mažyčių ir Jonukų pa
siryžo ateiti “Naujienos”. 
Gruodžio 24 d., “Naujienos” 
rengia Kaletinę parę neturtin
ių levų vaikams, kuri įvyks 
Ramdvos ir Mildos teatruose, 
Bridgeporle.

Tūkstančiai vaiku bus su
kviesti į tas parės ir jie pra
leis porų linksmų valandų 
Gurėdami į krutamuosius pa
veikslus. Per tas dvi valandas 
Jo užmirš, kad “jų papos nei
na į work,” ir, kad 
“Santa (Jaus” neatneš 
things.”

Bet kodėl nepasekti 
(Gauso” patarimų ir 
jam “neparašyti laiškutį ir 
paprašyti, kad jis neturtingų
jų neužmirštų?” Pirkdami do- 

vaikuciams, prisi- 
kad daugelis vaikų 

dovana# svajoti.
užtekti- 

visas burnas pa-

Chicagiečiai tėra tik 
“čigonai”-“amžini 

bastūnai

A. Lekavičius pa 
sveiko

kni ateis Christnias ir 
vėl pradės eiti į work 
Santa Claus atneš man lots 
of presents. Sake, kad atneš 
man lots of nice things.

—O ar tavo 
work ?

—No, Mama 
neina į work. 
t’same gausiu 
things, ar ne Santa Glaus?

—Hm, hm. Well, aš neži- 
Hmm. Aš galiu atnešti 
things tik tiems, kurių 

O tavo 
... Man 

nicc things, jei 
work.

š tomorrow 
work. Santa 

kur reikia Pa-

Personal 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU P. Palučio, pirmiaus 
gyveno Chicagoje. Meldžiu atsišauk- 
ti, nes turim jums laišką iš Lietu
vos. Stanislavą šaputienė, 9036 
Greenwood. Avė. Chicago. III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAU PASIMATYKIT
Didele nepaprasta proga užsidirbti 

pinigu ir gauti nuolatinį gerą darbą. 
Reikia reprezentantų ir salesmanų 
lllinojaus teritorijoms Chicagoj, o 
taipgi Waukegane. Joliete, Rockfor- 
de, Peorijoj ir kitose vietose kur gy
vena lietuviai, lenkai ir rusai. At- 
stovaut ir pardavinėti tavernoms kar
šiausia rusišką degtine Smirnovką ir 
Zubrowką. 
Kreipkite

- O, tai sakai, nori, kad aš 
tau atneščiau Cliristmas pre
sents, ha?

—J e, Santa Claus. Aš noriu 
doll, aš noriu little carriagc, 
aš noriu cook stove, aš noriu 
little bed. O , aš noriu lots of

Mutual LinuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

apie jus atsimintų, 
prašys manęs, kad 
čiau nice presents 
tems ir Jonukams, jie turėtų 
neužmiršti manęs paprašyti, 
kad aš atneščiau nice presents 
ir tiems ,kurių papos neina į 
work. Jei lik jie manęs pap-

įfPasiulo didelę vertybę ant 
1 deimantinių žiedų.

Kaina nuo

1’4.501 ’150




