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Prasidėjo Kirovo 
užmušėjo byla

“Aš paliuosavau Rusiją nuo niekšo, kiti 
užbaigs mano darbą”, pareiškė užmušėjas

LONDONAS, gr. 28.— Var
šuvos žinia sako, kad 2,000 ka
reivių saugo karo teismą Smol- 
name institute, I^eningrade, ku
ris teisia komisaro Kirovo už
mušėją Leonid Nikolajev ir 13 
kitų žmonių, kurie yra kalti
nami irgi turėję ryšių su už
mušimu.

Visi teisiamieji buvo atvesti 
j teismą su surakintomis 
jomis ir rankomis, kaip 
caro laikais surakindavo 
torgininkus.

Pradėjus bylą Nikolajev drą-

ko- 
kad 
ka-

šiai pareiškęs: “Aš paliuosavau 
Rusiją nuo didelio niekšo. Ki
ti paseks mane ir užbaigs ma
no darbą“.

Bylos nagrinėjimui praside
dant buvo paskelbta Leningrade 
šventė ir bolševikai ruošė nuo
latines demonstracijas, reika
laujančias mirties “Zinovjevo 
grupei“.

Bolševikai vieš tik iš keršto 
dėl Kirovo užmušimo sušaudė 
jau 103 žmones, nors tik da
bar pats užmušėjas tapo ati
duotas teismui.

NUŠAUTOJO KOMISARO KIROVO LAIDOTUVĖS

Japonai paprašė dar .Prezidentas už pa- 
vienų derybų sunaikinimą pašelpu, 
Amerika dėl laivyno bet suteikimą darbo
Padarė visai netikėtą žingsnį 

Amerikos delegatams besi
ruošiant gryšti namo iš Lon
dono

Savo projektą panaikinti pašei- 
pas bedarbiams jis paduosiąs 
patvirtinti kongresui

Iškilmingos Leningrade komunisto nušautojo komisaro Sergei M. Kirov laidotuvės Maskvoj. 
Paskui karstą eina Rusijos diktatorius Stalinas (1), kurio dešiniąja ranka nušautasis Kirov 
buvo, šalę Stalino eina Rusijos “prezidehtaš“ Kalinių (2). Dėl Kirovo užmušimo bolševikai jau 
sušaudė 103 žmones ir daugiau ruošiasi sušaudyti. Išpradžių buvo žudomi nieko bendra su 
užmušimu neturėjusieji “baltagvardiečiai“, įo dabar bus šaudomi patys Stalinui neištikimi ko
munistai, taip vadinami zinovjeviečiai ir trockininkai. Pats Zinovjev ir Kamencv veikiausia 
busią ištremti iš Rusijos. \ i

Net ir Sarr krašto 
naciai neužmiršta 

Klaipėdos

Paliuosąvo po 15 
metų kalėjimo

LONDONAS, gr. 28. — Ja- 
panija šiandie padarė visai ne
tikėtą žingsnj, kad dar sykį pa
sitarti su Amerikos delegacija 
dėl karo laivynų pirm negu de* 
legacija išplauks rytoj vaka
re namo.

Japonijos atstovas, adm. Ya- 
mamoto paprašė Amerikos adm. 
Standley dar sykį abiems pa
sitarti rytoj.

Niekurie amerikiečių mano, 
kad japonai šitokį netikėtą žin
gsnj padarė todėl, kad išrodytų, 
jog Amerikos delegacija išva
žiuoja tada, kai Japonija jau 
parodė savo sutikimą svarstyti 
kompromisą.

Derybos tarp Anglijos, Japo
nijos ir Jungt. Valstijų oficia
liai užsibaigė pereitą savaitę, 
Japonijai atsisakius nuo Wash- 
ingtono laivynų sutarties. Da
bar buvo tik paruošiamosios de
rybos, nes tikroji laivynų konfe- 
recija turėtų įvykti tik ateinan
čiais metais. Tečiaus manoma, 
kad tokia konferencija nega
lės įvykti, jei Japonija nepa
keis savo nusistatymo.

Tečiaus Tokio atsisakymas 
nuo Washingtono laivynų su
tarties neįeina galion iki pabai
gai 1936 m. Per tą laiką daug 
kas gali pakitėti ir per tuos du 
metus dar gali pasisekti pa
ruošti tokį laivynų mažinimo 
planą, kuris gali būti primti- 
nas visoms trims valstybėms.

WASHINGTON, gr. 28. — 
Prezidentas pradėjo formuluoti 
planą panaikinimui bedarbių pa- 
šelpų, vieton to suteikiant vi
siems bedarbiams darbo ir pri- 
vetČiant juda atidirbti už kiek
vieną gautą iš valdžios dolerį. 
Kurių valdžia negalės suimti, 
tuos turės šelpti pačios valsti
jos. J '

Tuo reikalu jis tarėsi su iždo 
sekretorium Morganthau, biud
žeto direktorium Bell, šelpimo 
administratorium Hopkins ir 
viešųjų darbų administrato 
rium Ickes.

Kaip tik planas bus paruoš
tas, prezidentas tuoj paduos jį 
kongresui patvirtinti.

Japonijos kyšių byla 
užtemdė laivynų 

klausima
Ruošima-TOKIO, gr. 28.

sis prie pabaigos metų švenčių 
ir prokuroro paskelbimas tyri
nėjimo davinių finansų ministe- 
rijos skandalo, visai užtemdė 
laivynų klausimą, taip kad laik- 
raškiai tik trumpai paminėjo 
net ir Washingtono sutarties 
panaikinimą. Visa domė yra at
kreipta į tą kyšių skandalą, dėl 
kurio jau liko apkaltinta 
žymių asmenų, jų tarpe ir 
buvę ministeriai.

17 
du

Saar krašto sienos uždarytos. 
Saarbrucken kavinės turi už
sidaryti vidurnaktį

FORT WAYNE. Ind., gr. 
—Farmeris Emil Voirol, 60 
peršovė ir sunkiai sužeidė 
vo sūnų Florent, 30 m. ir šei
mininkę Mrs, Gladys Martin, 20 
m., tada pats persišovė. Jis 
parėjęs namo girtas ir jie at
sisakę duoti jam vakarienę.

28.
m., 
sa-

Anglija pasiūlysianti 
visuotiną saugu

mo sutarti

a
Chicagai ir apiellnkei tedera* 

(io oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt protarpiais sniegas ar 
lietus; maža permaina tempe
ratūroj.

Saulė >teka 7:18, leidžiasi 4 b 
26.

LONDONAS, gr. 28.—Iš auto
ritetingų diplomatinių šaltinių 
sužinota, kad Anglija tuoj po 
Saar plebiscito, kooperuojant 
Franci jai ir Italijai, pasiūlys 
visuotiną valstybių saugumo su
tartį, apimančią veik visas 
ropos šalis.

Ta sutartis pirmiausia 
pasiūlyta tautų sąjungai.

SAARBRUCKEN, gr. 28. — 
Saar krašto “atstovų buto“, ku- 
ris;-.turi tik patariamąjį- balsą, 
paskutiniame susirinkime prieš 
plebiscitą, įvyko aštrių susikir
timų tarp nacių ir jų priešinin
kų.

Naciai ėmė pulti tautų sąjun
gą, kam ji nedaro plebiscito 
visuos kraštuose, kurie liko nuo 
Vokietijos atplėšti po karo — 
Klaipėdoje, Danzige, E upėn ir 
k., nes esą ir jie norį gryšti 
prie Vokietijos.

Nacių priešininkai jiems tin
kamai atsakė, kad nacių vadai 
net išsinešdino iš posėdžio.

Naciai daro viską, kad tik 
kaip nors prisiviliojus Saar 
krašto gyventojus balsuoti už 
gryžimą ,prie Vokietijos. Saar 
krašto gyventojai yra vokiečiai 
ir jie, žinoma, balsuotų už Vo
kietiją, bet juos baido nacių 
teroras ir nuolatos didėjąs Vo
kietijos ekonominis susmuki
mas. O savas kišenius, dagi ir 
labai patriotingam vokiečiui, 
yra už viską brangiausias.

Kad palaikyti krašte tvarką 
ir kad neįsileisti visokių triukš
madarių, Saar krašto sienos liko 
uždarytos. Įvažiuoti dabar j 
Saar tegali tik tas, kuris aiš
kiai įrodys turys būtiną reika
lą, arba tik pervažiuojantys 
per tą kraštą turistai.

Pačiame Saarbrucken gyve
nimas irgi suvaržytas. Visos 
kavinės ir restoranai turi užsi
daryti 12 vai. naktį. O karei
viai turi būti savo lovose jau 
10 vai. vak. Miestą patroliuoja 
militarinė policija.

LANSINGj Mieli., gr. 28. - 
Gubernatorius Comstock pa- 
liuosavo iš kalėjimo Joseph 
Blazenzits, kuris kalėjime išsė
dėjo 15 metų.

Jis buvo nuteistas kalėj ima n 
iki gyvos galvos už nužudymą 
žmogaus laik<$ piešimo. Jis vi-, 
są laiką gynėsi esąs nekaltas'. 
Pavartojus aparatą susekimui 
melo, pasirodė, kad jis nemela
vo dėl savo neka’tumo ir tapo 
paliuosuotas. Kalėjime jis pasi
žymėjo kanarkų auginimu ir 
matematikos studijomis. Jis 
tiek pažengė matematikoj, , kad 
galėjo surasti klaidas, kurių nė 
profesoriai nepastebėjo. Dabar 
jis yra 33 m. amžiaus.

Jam nepatinka augš- 
tos darbininkų algos

CINCINNATI, O., gr. 28. — 
Dr. Summer H. Slichter iš Har- 
var universiteto, kalbėdamas 
čia vienai draugijai aštriai pa
smerkė šalies gaivinimo aktą, 
nes jis iškėlęs darbininkų al
gas. Tai sumažino biznierių 
pelnus, o be didelių pelnų esą 
negali šąli atsigauti. Todėl al
gų pakėlimas sutrukdęs šalies 
gaivinimą bent metams laiko.

Šiemet nulinčiuota
15 žmonių

TUSKEGEE, Ala., gr. 28.— 
Tuskegee Instituto surinktomis 
žiniomis, šiemet buvo nulin
čiuota 15 žmonių— vieni tik 
negrai. Pasikėsinimų linčiuoti 
buvo daug, bet kitus pasisekė 
išgelbėti.

Eu-

bus

4 sesutes prigėrė
HARRISVILLE, W. Va., gr. 

28.—Keturios 
jaunesnės nė 
Hughes upėj 
teliui.

seusutės, visos 
10 metą prigėrė 
apvirtus jų luo-

Skaičius valdžios šel 
piamų bedarbių 

sumažėjęs
Richberg primena fabrikantams, 

kad guli pigiaus kainuoti duo
ti bedarbiams darbų, 
užlaikyti armiją

Šiemet automobiliai 
užmušė jau 36,000 

žmonių
Nelaimės su automobiliais šie

met žymiai padidėjo

WASHINGTON, gr. 28. - 
šiemet automobiliai visose Jung. 
Valstijose užmušė jau 36,000 
žmonių, kuomet pernai buvo 
užmušta 30,000 žmonių. Tokip 
didelio skaičiaus žmonių auto
mobiliai dar niekad nebuvo už
mušę. O ir šiaip visokios ne
laimės su automobiliais padi
dėjo, automobilių fabrikantams 
gaminant vis greitesnius auto
mobilius ir žmonėms vis grei
čiau jais važinėjant.

Tik 8 valstijose nelaimės su
mažėjo, jų tarpe ir New Yorko. 
Labiausia gi padidėjo Mississip- 
pi valstijoj, —net 81 nuoš.

Dabar dėl automobilių miršta 
vienas žmogus kas 15 min., lie
ka sužeistas kas 31 sekundą.

Didžiausia automobilių nelai
mių priežastis yra greitas va
žiavimas. Kai Chicagoje, kur 
kasdie užmušama po kelis 
žmones, pasidarė dėl ledo sly- 
dųs keliai ir visi tik pamaži 
važiavo, tai per kelias dienas 
nė vieno užmušto žmogaus ne
buvo, nors keliai tuo laiku bu
vo labai pavojingi

K LIETUVOS
Stasys antrą cukraus 

fabriką
KAUNAS.—Ministerių kabi

netas nutarė statyti antrą cuk
raus fabriką. Už cukr. runke
lius nuo ateinančių metų nutarė 
mokėti po 2 litus 20 centų už 
centnerį (50 kg.)—po 2 litus 
grynais pinigais ir po 20 centų 
akc. b-ves Lietuvos Cukraus 
akcijmis. Dar šią savaitę akc. 
b-vė Lietuvs Cukrus išrinks ko
misiją, kuri tuoj turės parinkti 
fabrikui statyti vietą. Ligi Nau
jų Metų norima sudaryti fab
rikui pastatyti su firmomis su
tartį, kad iš pat pavasario pra
džios butų galima pradėti sta
tybą.

negu

< CLEVELAND, O., gr. 28.— 
DonaĮcĮ Į|. Richberg; NRA gal
va ir šalies gaivinimo koordi
natorius, kalbėdamas atidarant 
Clevelando parodą pareiškė, kad 
šiemet federalinė valdžia šel
pia 2,000,000 bedarbių mažiau, 
negu šelpė pernai. Tas mažėji
mas šelpiamųjų skaičiaus ro
dąs padėties gerėjimą.

Jis nesutiko ir su farbrikan- 
tų pasiulymu, kad šelpimas bu
tų pavestas patiems miestams 
ir valdžia paliautų šelpimo dar
bus. . *

Esą pirmiau biznieriai ir fab
rikantai priešinosi bedarbių šel
pimui, delei didelių išlaidų. Da
bar jie priešinasi šelpimo dar
bams ir reikalauja pašelpų, nes 
tai pigiau apsieina. Bet ne 
viskas yra gera, kas pigu. Nes 
kartais gali atsieiti pigiau duo
ti bedarbiams darbą, negu už
laikyti didelę armiją, kad 
suvaldyti, kada jie vieton 
ti maldavimo ranka išties 
mojimo kumštį.

juos 
ties- 
gru-

Niekas nenori imti 
naujų pinigų 

Rusijoj

Pasiūlys įvesti svei
katos apdraudą

WASHINGTON , gr. 28. — 
Senatorius Black iš Alabamos 
ruošiasi įnešti kongrese bilių, 
kuris įvestų sveikatos apdrau
dą ir teikimą arbininkaips me- 
dikalės pagelbos.

Tikimąsi daugiau 
mirčių dėl garve

žio eksplozijos
POWELTON, W. Va., gr. 28. 

—Nežiūrint iš visur sušauktų 
gydytojų pastangų išgelbėti su- 
žeisųjų gyvasis, tikimąsi, kad 
8 angliakasiai, kurie liko su
žeisti darbinio traukjnio garve
žio eksplozijoj, veikiausia mirs. 
Toje nelaimėje žuvo 16 žmo
nių ir 42 liko sužeisti. Nieku
rie ’ sužeistųjų jau paliuosuoti 
iš ligoninės.

Japonai kaltina 
Ameriką dėl kurs* 
tymo nesutikiųių

TOKIO, gr. 28. — Buvęs ka
ro ministeris gen. Araki yra 
vadas Japonijos džingoistų, 
kurie dabar valdo šalį. Ir to
dėl jo žodžiams patys japonai 
priduoda didelės svarbos.

Pasikalbėjime su laikrašti
ninkais jis pareiškė, kad Ame
rika kursto visus dabartinius 
internacionalinius nesutikimus 
ir veda prie karo, tyčiomis že
mindama Japoniją. Tuo žemi
nimu yra Amerikos uždarymas 
durų imigracijai iš Japonijos, 
kas padaro japonus žemesniais 
žmonėmis, taipgi ir Amerikos 
atsisakymas pripažinti Japo
nijai laivyno lygybę.

Kilantis delei to žeminimo 
pasipiktinimas reikalaująs pasi
reiškimo Tas gi pasireiškimas 
yra nuolatinis ir neatlaidus di
dinimas Japonijos apsiginklavi
mo. Japonija dabar apsigink
lavimui išleidžia apie 48 nuoš. 
savo biudžeto ir apsiginklavimą 
nuolatos didina, taip kad apsi
ginklavimas darosi šaliai jau 
visai nebepanešama našta.

Žmonos meilužis nužu
dė vyrą

BIRŽAI. — šiomis dienomis 
Biržų v. Sodauškių kaimo, gyv. - 
J. Brazauskas buvo rastas nu- / 
šautas. Kriminalinė policijai 
išaiškino, kad velionį busiąs? 
nužudęs jo bernas Pr. Pučas. 
Jis ir pats prisipažinęs. Nužu 
dymas įvykęs dėl romantiškų 
priežasčių. Esą Pučas slapta 
draugavęs su Brazausko žmo
na, kuri gana jauna—23 m. am
žiaus. O Brazauskas turėjęs 
jau 52 m. amžiaus. Suimtas Pu
čas taipgi teturįs vos 24 m 
ąmjįaus. 

i r" ' i
-'^•Afriką eksportuos 

kojines
KAUNAS.—Kadangi Lietuvoj 

gaminamos geros rųšies kojinės, 
tai Afrikoj esąs musų koji
nėmis susidomėjimas ir tiria
mi kojinių eksporto Afrikon 
galimumai. Tikimasi tam tikrą 
kojinių kiekį artmiausiu laiku 
Afrikon pasiųsti.

RusijosMASKVA, gr. 28.
bolševikai išleido naujus pini
gus—^mažesnius, bet gražesnius 
už senuosius. Tečiaus visa be
da yra, kad niekas naujųjų;?pi- 
higų nenori imti Neima dagi 
gatvekarių konduktorės ir po- 

Naujieji pinigai jau ne
mokėti auksu.

licija. 
bežada

Lavai vyks Ryman
PARYŽIUS, gr- 28. — Fraib 

ei jos užsienio reikalų infriistė- 
ris Lavai ruošiasi išvykti į 
Rymą sausio, 8 d, jau senai 
skelbiamanusįusitarimui su Mus- 
solini.

12 žuvo audroj
VIGO, Ispanijoj, gr. 28. — 

12 narių įgulos žvejų laivo Nue- 
va Republica žuvo, kai audra 
sudaužė laivą j uolas.

LITTLĘ RQGK., Ark., gr. 23. 
-—Trys žmonės liko užmušti ir 
3 sužeisti jų automobiliui už
gavus vežimą.

Advokatai priešingi 
panaikinimui vaikų 

darbo
CHICAGO.— American Bat 

Assn. specialis komitetas išlei
do pareiškimą, kuriame jis prie
šinasi priėmimui pataisos prie 
federalinės konstitucijos, kuri 
panaikina vaikų darbą. Esą tai 
yra nežmoniškas federalinės 
valdžios kišimąsis į valstijų ir 
šeimynos reikalus.

FURTH, Vokieitjoj, gr. 28. 
—Bavarijos merginai atsisa
kius šokti su Vokietijoj esan
čiais Austrijos nacių rudmarš- 
kiijiais, tarp austrų ir bavarų 
kilo muštynės, kuriose vienas 
žmogus liko užmuštas.

Randa išaikvojimų
PAGIRYS, Ukmergės ap. 1929 

ir 1930 met. Pagirio apylinkėje 
buvo plačiai varomi melioracijos 
nusausinimo darbai. “Rudekš- 
nos“ ir “Obelies“ projektams 
buvo išleista apie 500 tukst. li
tų. Tam darbui vadovavo kul- 
turtech. J. Kuzma, šiais me
tais rudenį pradėjus tikrinti 
b-vės k-lės revizoriui kultur- 
tech. p. Tamošauskui, minėtu 
projektu iškabtus griovius, ras
ta daug nedakastų kaip ilgiu, 
taip ir gyliu griovių. Dabar 
prie kontr. darbo dirba be b- 
vės k-lės revizoriaus dar trys 
kulturtech. ir yra revizuojama 
iš pagrindų.

Jau susekta daug suktybių 
ir Kuzma areštuotas.

W00DLAWN, III., gr. 28.
Dinamito bomba nubloškė nuo 
kelio 10 tuščių anglių vagonų.

Baisi žmogžudystė
KRUOPIAI,— Gruodžio 4 d. 

anksti rytą Viliočių k., Kruo
pių vai. rastas užmuštas Juo
zas Kalinauskas; rastas darži
nėje, prie dobilų, perskelta gal
va. Įtariami velionio brolio sū
nūs, Jonas Kalinauskas ir jų 
bernas, policijos suimti. Kaltais 
jie neprisipažino.

Velionis buvo bevaikis, apie 
60 metų amžiaus. Jis buvo pa
žadėjęs savo brolio sunui pa
likti savo ūkį, bet paskiau su
sipyko, susimušė it gruodžio 4 
d. turėjo stoti į teismą,

Kazlauskas nušautas
PARBfiNAiZ~Prie Darbėnų 

miestelio susirėmime su krimi
naline policija liko nušautas 
garsus plėšikas Kazlauskas.
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Brooklyn, N. Y.
Visokiosr žinios-

Juo tolyn, tuo daugiau viso
kių mokesčių užkraunama. 
Krautuvėse jau renkama iš pir
kėjų mokesčiai. Nereikia dar 
tų ekstra mokesčių mokėti tik 
perkant maistų. Šiaipgi mokes
čiai uždėta ir gazolinui, ir ga- 
zui, ir drabužiams, ir visokiems 
kitiems dalykams.

Kad tie mokesčiai* butų tei
singai kolektuojami, tai ren
giamasi trumpoje ateityje iš
leisti specialius ženkliukus, ku
rie bus lipinami ant suvynio
tų pirkinių.

Prieš tuos mokesčius dar ke 
liama protestai, bet iš to, ži 
noma, nieko neišeis. Na; o kai 
kartų įvedama mokesčiai, tai 
nuo jų atsikratyti 
suniki.

(korespondencijos t
. .............   — ii i. i > Z

tų zvodnojo, Buivydo; vargų’ 
karikatūra1 Vaizduojama jo 
“Bobeliai” su* moterimis.

® 4 i ♦» . . *■ i -

“Laisvės” peckelis sielojasi, 
kad, esą, Lavinskas apšmei
žęs “draugų” Buivydų, Girdi, 
^ne’ Buivydas apleidęs savo žmo
nų; o* žmona apleidus? jį.

Welį vyručiai, nėra ko dum
ti svietui akis: tą “paslaptį”, 
kad Buivydas sii dideliu troku 
išsikrausė iŠ namų, žino visi 
brookly mečiai.

— Frank Lavinskas.

Kenesha, Wis.
Šis bei tas

bus labai

Kenoslm — tai, galima sa
kyti, viena gyviausių 
lingiausių lietuvių 
\Visconsin valstijoje, 
me nemažai įvairių

, NAUJIENA Chicago,Ill
Turiri pašakyti, jog Šalies 

Ratelis dirba tikrai naudingų 
darbų, dabartinių laikū jis yra 
sutraukę^ gražų būrį seklesnių
jų ir jaunesniųjų* dainininkų, 

j Vadinasi, dirbo* kartu senteshio- 
[ji ir jaunesnioji karta. Todėi 
visų lietuvių pareiga yra Dai
lės Ratelį remti.

Tarp Kenoshos lietuvių mes 
turime ne tik biznierių ir po
litikierių, ale ir pavyzdingų 
farmerių. Prie jų priklauso po* 
na.i Gečai, kurie prie U. S. 41 
kelio turi gražių 20 akrų far- 
mų. Ji randasi tik 3’ mylių at
stume nuo miesto.

Kalėdų dienų ponai Gečai 
turėjo būrį svečių. Buvau ir 
aš kviečiamas atsilankyti, beb 
negalėjau. Kiek girdėjau; vai
šės praėjo labai smagiai.

Ponams Gečams farmeriauti 
sekasi neblogai ir jie faYm’e- 
rišku gyvenimu yra patenkin
ti.

je stadijoje. T^i aiškiai liu^i-J^ Tėh sbbialė1* aį)rfrauda> Kai kuriose šalyse, kur tą
ją tas faktak, kadi apdrafadk< įbesta- 1887^ m. Ir riuo^ to lai-1 po įvesta socialė apdrauda nuo 
patvafkyiriai yra riublat Keičia^ ko patvarkymai jam buvo tai* ligos, apie apdraudos sutvar- 
mi; kai tok kyla’ nešrisiptati^ syti 28 kartus! f
mai tarp darbdavių ir darbi- Visokie konfliktai, kurie ky- daktarų. Prie tokių šalių pri 
nirikiį. 'Santykiai' t&rp ligoriių* la dabartiriitč ikiku, galės būti klauso Francija. Nieko tad ste- 
ir gydytojo taip pat nėra tin
kamai išlyginti.

Dažnai pasitaiko, kad apsi
draudęs nuo ligos žmogus mė
gina atgauti savo įmokėtus pi
nigus neteisėtu budu: jis ap
simeta ligoniu, serga ilgiau* ririf 
reikia- ir naudoja kitokius triu
kus. Garsus Vokietijos chirin • 
gas, D'r. Kiršchrier, sako: “Mu
sų šalis yra tarsi riiilžiniškū li-

Šalis invalidų, kuri
individas megiria*

m ai tarp darbdavių ir darbi-

sumažinti tik tada, kada ap 
draudos reikalus ves kvalifi 
kuoti daktarai, kurie tam dar
bui paŠvęs visų savo laikų. Spe
cialiai įsteigtose diagnozės sto
tyse ir ligoninėse jie galėtų 
suteikti’ tikrai naudingų patar
navimų ligonims'. Pastaruoju’ 
laiku toje kryptyje' jau šis tas 
daroma;

Šeštadienis, gruod. 29, 1934

kymų nebuvo net atsiklausta

klauso Francija. Nieko tad ste
bėtino, kad dėl priimtųjų pa- 
tvarllynių dažnai kyla nesusi
pratimai.

Vienur gydytojo pasirinki
mas paliekama ligonio nuožiū
rai, o kitur apdraudos virši
ninkai paskiria gydytojų. An
glijoje apsidrausti tūri kiek
vienas darbo žmogus, kuris per 
metus uždirba mažiau nei $1, I

200. Kitose šalyse uždarbio mi
nimumas yra mažesnis. Ap- 
sidraudusieji Vokietijoje suda
ro vienų trečdalį; visų gyven
tojų, Francijoje — vienų penk
tadalį, o Anglijoje — du penk
tadalius;

Dr. Daily mano, jog socia- 
lė apdrauda nuo ligos galėtų 
žmonėms atnešti kur kas dau
giau naudos, jeigu ji butų ki
taip tvarkoma. Būtent, jeigu 
butų datigiau dėmesio kreipia, 
ma į tai, kaip apsaugoti žmo
nių sveikatų.

— Dr. A. L. Graičunas.

dienų viena 
vaikučiais 

kompanijos

moteris su 
“pikietavo” 
ofisų. Tų

Anų 
dviem 
BMT. 
dienų šaltis buvo pusėtinai di
delis, o moteris stovėjo men
kai apsirengusi ir nuskurusi. 
Pikietavo ji todėL kad kompa
nija atleido iš darbo jos vyrų, 
kuris dirbo prie požeminių ke
lių. Jo pareiga buvo skelbti 
stočių vardus. O kadangi jis 
to nedarė, tai ir tapo paliuo- 
suotas iš darbo.

Į moters pikietavimą kom
panija nekreipia dėmesio. Ji 
salio, kad vyras kaltas, nes jis 
neatlikdavo tinkamai savo daf-

Kalėdų dienų turėjau progos 
užsukti į Union Tavern, kurį 
laiko p.p. J. Raubonis ir K. 
Poteliunas. Tavern' randasi prie 
gražaus Onion Park miesto.

Tavern gražiai įrengtas ir 
biznis, matomai, sekasi neblo
gai, neš žmonių visų laikų Bu
vo daug.

šiomis dienomis tapo* pa
skelbta, kad New York e ran
dasi 600,000 nepiUečių. Dauge
lis jų, matomai, nei nČEnanb 
tapti piliečiais. Jiems tad J gal * 
vojama įvesti suvaržymai.

Prieš kiek laiko nusižudė 
dreiverio žmona, kuri buvo 24 
metų' amžfiaus. Vyras uždirb
davo $27.50 per savaitę. Ta
čiau moteris paliktame rašte
lyje sako, jog iš to uždarbio 
ji negalėjusi tinkamai pragy
venti ir todėl atimanti sau gy
vastį.

—o—
Plėšimai pas mus nuolat di

dėja. Juo oras darosi šaltes
nis, tuo daugiau įvyksta plė
šimų. Matomai, vargas dauge
lį stumia į kriminaliznių. šio
mis dienomis namų savininkas 
nuėjo iš nuomininkų- kolektuo- 
ti rendas. Koridoriuje jį' pasi
tiko negras plėšikas ir nušo
vė.

“Laisvė” pasirūpino labai iš
platinti tų numerį, kur rašo
ma apie tai, kad’ socialistai ne
nori eiti su komunistais į ben
drų frontų.

Bimbos sekėjai yra tikrai 
keisti žmonės: jie visokiausiais 
budais dergia ir purvina so
cialistus,. o paskui atsigręžę 
kviečia juos į> bendrų frontų’. 
Kur jų sensas?

Kaip’ jau miriejau, sausio 10 
d. jaunasis Michelsonas deba
tuos su Ormanu apie bolševi
kiškų rojų. Tais debatais žmo
nės yra labai susidomėję. Ma
nau, kad debatų pasiklausyti’ 
sueis labai daug žmonių.

Miesto šeimininkai galvoja; 
kas daryti su tais bedarbiais,’ 
kurie nėra piliečiai. Eina gari- 
dai, jog dirbantieji nepiliečiai 
bus apkrauti mokesčiais. Tub’ 
budu jie turės- prisidėti* prie 
užlaikymo nepiliečių bedar-užlaikymo nepiliečių 
bių.

atsikė 
apsigy

veno,* tar nežinia* Tiesa, nuro
doma adresas. Bet ten- randa
si- barbernė.

Paskutiniame “Rimbo”
meryje įdėta vykusi komunis-

Pas mus iš Bostono 
“ftimbas”: Kur jlk

• ►

nū-

ir skait- 
kolonijų 

čia turi- 
biznierių.

Įdomu taip pat pastebėti, jog
šio miesto taryben tapo pra
vesta lietuvis J. Martin (Mar
cinkevičius). To atsiekti buvo 
galima tik todėl, kad visi lie
tuviai, nežiūrint kokių pažiūrų 
jie buvo; dirbo vieningai ir rė
mė lietuvį kandidatų. P-as Mar
tin pasižadėjo namų savinin
kams sumažinti taksus. Savo 
žodį jis išlaikė: vyriausiai jo 

,pasidarbavimu taksai jau ta
po sumažinti; Dabartiniu laiku 
jis deda visas pastangas/ kad 
butų sumažinta kainos elektrai | 
ir gazui. Toje srityje jau ne
mažai padaryta. Reikia tikėtis, 
jog trumpoje ateityje musų pi
liečiai susilauks pigesnės' elek
tros ir gazo.

—o —
Kalėdos jau praėjo ir vien | 

tik atsiminimai beliko; Bet ’' 
smagus atsiminimai!

: Gruodžio 24 d. netikėtai 
tikau saVo gerią draugų, 
tuoj paklausė manęs, kur 
Kūčias praleisiu. Atsakiau, joff I ry-
niekur nesu pasidėjęs ir jo- U Gardži va)gi bej grimu 
k>ų ypatingi) planų neturiu . . ne|rukf!
Jeigu taip,, sako draugas, tai visj Rockfordo ir apyUnlįit. 
;atvyk pas mane - Ku&as Betnviai yra. ,kviejSiami j vaka’. 
kartu praleisime u* sulauksime U .atsilanli ti ir sma iai laikn. 
Kristaus užgimimo. leistj. Kviefia Re o

žinoma, pakvietimų as' mie- mitetag c
lai priėmiau. Vos tik Vakarinė 
žvaigždė pasirodė, aš tuoj f ir 
pasukau link 17-tos gatvės pas I 
ponus Pūbarškas,. Nors dar bu-l1 
vo tik 7 vai' 
jau suradau 
shos piliečių. 
:Povilanskiūs, 
kevičius ir p. H. Labanauskų; I už lapkričio* mėnesį tilpo' Dr. 
P-ia Pabarškiehė jau’ turėjo P* Daily labai pamokinantis 
pagaminusi Kūčių vakarienę straipsnis apie socialų apdrim
bu lietuvišku kisielium, silkė- dų įvairiose šalyse; Straipsnis 
misj žuvimi, šlizikais ir kito- vyriausiai liečia socialėš’ al
kiais pridėčkais; draudos įstatymus nuo Ifgoš.

Amerikoje- man jau tenka Kada 1886 m. Bismarck’as 
,25-as Kūčias praleisti; bet šios Pasiūlė socialu apdtaudų Vokie- 
Kučios buvo linksmiausios ir tijai, tai jo tikslas buvo ūei- 
šauniausios. Ne tik vakarienė tralizuoti sparčiai augančiom 
buvo nepaprastai rūpestingai socialistų partijos įtakų. Tais 
<ir tikrai lietuviškai prirengta, laikais tarp darbininkų buvo 
bet ir susirinko labai malonus jau5 pasireiškęs nemu’ža's bruz* 
draugų būrelis. Jų tarpe buvo dėjimas; darbdaviams' buvo sta- 
jauku ir malonu. tomi reikalaVihiai' pakelto ai*
į Musų mieste pbnai Pabars- gas. ApdraūdbS reikalas da^ 
kai palyginamai dhr nelabai se- tebebuvo svetimas dalykas. Jis 
■rtiai tegyvena. Tačiau jie čia nebuvo populiarus tarp darbo 
jau turi daūg gerų ir nuošird- žmonių ir dar mažiau tarp1 gy* 
žiu draugų. O tai todėl, kad dy to jų;
jie yra labai veiklus žmonės. Socialės apdraudos įvedimas 
•Sakysime,, p. Pabarška daug Vokietijoje, sako^ Dr. DallV, 
dirba Dailės Ratelio naudai, buvo padaryta grynai pOliti- 
Dabartiniu Idiku1 jis yra rate- niais sumetimais. Pirmoje Vie- 
lio pirmininkas. P-ia5 Pabars- Ltoj’e stovėjo’ viešų fondų* išda- 
kienė irgi* yra’ tampriai suriš- linimas’ masėms. Ligonių glo- 
ita su tąja organizacija, — ei- bojimas buvo tik antraeilis da- 
’nar iždininkės pareigas. lykas. Pravestieji įstatymai

žodžiu, Kalėdas mes pasiti- mažai tesirūpino visuomenės 
kome tikrai krikščioniškai: pil- sveikata. Vadinasi, beveik ne 
;dėme pagrihdittius- Kristaus buvo’ dedamos jdkios pastan- 
jmokslo’ dėsnius, kad reikia' gy- gos sustabdyti ligotingumų bėi 
;venti; broliškai ir santaikoje, pagerinti žmonių Sveikatų’.

—. L Tai privedė prie fondų iŠ-
* Kūčios bevalgant, p. PabaVš- tuštinimo. Kadangi’ sergantieji 
kai prisiminė1 ir dyie: Dailės* Ra- buvo šelpiami iš visūonienvs 
telio veikimui Būtent, kad fondų, tai turčiai paliovė auko- 
gruodžio 30 d, Gorman-Ameri* ti pinigus.
cafl Hali svetainėje yifa ren-'l. Socialė apdrauda nuo ligos 
(giamais šaunus’ koncertas.- Žino- net Vokietijoje ir Austrijoje, 
,may aš tuoj' paėmiau tikiefę, kur ji buvo pirmiausia* jveš- 
kad tame koncerte dalyvauti, ta, tebesiranda eksperimentalė-

—i Vietinis.

Rockford, iii.
.j*'".v-1''1

Naujiems Metams pasitikti 
vakaras

SLA. kuopa ir kitos vietos 
I lietuvių draugijos, priklausan
čios draugijų' sųryšiui, bendrai 
rengia gruodžio 31 d. vakarų 
Naujiems Metams pasitikti. 
Vakaras įvyks Coliimbus Hali, 

1320’ Kent st. Pradžia 7:30 vai 
.. _______ Tikietai iš kalno 25

T* 11 K '' A

| centai, o prie durų 30 centų.
Bus gražus programas, — 

STU | suVaidins komedijų “Velnias ne 
|iqI , jiVUįhmi.Ja

’ j boba’ , dainuos “Lyros’1 choras, 
asISLA. kuopos kvartetas ir t.i

’goninė, — 
.kiekvienas' 
pagriebti kiek galima daugiau 
iš didelės pašalpos tarbos, į ku
rių jis įdėjo tik Saujelę”.
į Vokietijoje iŠ septynių žmo
nių vienas yra apsidraudęs nuo 
ligos. Valdininkų, kurie tvarko 
administrafyvj aparatų, yra be 
veik tiek daug, kaip ir ligo-

Maždaug panaši padėtis yra 
ir Francijoje, nežiūrint to; kad 
socialė apdrauda nuo ligos ten* 
tapo įvesta tik prieš keturis 
metus.
i šalyse, kur sbciale apdraudė 
pradžioje buvo tik pridėčkas, 
dabar pasidarė priverstina. Kur 
pirmiau* ligos klausimą išspręs* 
davo tik vienas gydytojas, tar 
dabar gydytojo 
peržiūri valdžios 
daktaras; Dūliai to 
la nesusipratimų.

Kiek socialės apdraudos pa
tvarkymai yra netobuli, tatai 
kuo aiškiausiai pardflb Auštri-

iiiTi^i.ha*&i'-a.a.. i , i

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
j .
t
Į 
ii: ■

LIETUVIAI UETUVIAI KITATAUČIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel., Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

? NedėEomis pagal sutarti.

i 
j

Phone Canal 6122

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

Sefedorilsr ii1 nėdėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868
paliudijimų' 
pasamdytai 
dažnai ky- A.L.Davidonis, M.D.

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

VALANDOS;
nuo 9 iki 11? valandai ryte 
nub 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI
JOSĖPH į GRISfl 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ariilrinl Avė;

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvrell St.

Tel. RėpūbUig 9728
Tel. Aridgver.11588.. J

t

. Tel; Addgver^l588- ‘ >
Hubbard, Baker

& Rke
advokatai;

Kambarys 15^5
t N. La-Sale Si

ClftCĄGd
7'" * .... -

M

f

Dri T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas* Virgtnia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. V. Nedalioj' pagal sutarti

A. Montvid, M. D.
West Tpwn'* Statė‘ Bank Bldg.’ 

2400 West Madison Street
YaT; 1 iki S po pietų, 6 iki 8 vak, 

Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

s

SOCIALI:
vakaro, bet tehl APDRAUDA

visą būrį Kebo- Al BRAU UA
Būtent, ponus ----- ---- -

Gečius Marcin- “Cdncours Medicai” žurnale

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams’ Žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytoja® chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisą® ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal, 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hydė Park 6755 ar Central 7464

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Sega!
OFISAS • :

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOJ

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir nuo 7 iki- 8:80 vai. 
vakaro. ' Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone* MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue;
. Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Dr. Pulsuckis
CE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield ĮBOul’d 

CKdmp,,Damėn Avė.) 
Tėl. Hemlbck 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
. ir nuo 6’ iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631’ South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

įsluo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893ra

Rusas Gydytojas ir Chirurgas ‘ 
Moteriškų.’ Vyriškų, ’ Vaikų Ir visų 

i chroniškų ligų.’
Ofisas 3102 So. Halsted SU 

arti 3'1 st Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 

• dėkomis ir šventadieniais 10—12

-

t

•Tel; Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
'iki 8:30 v. NedČli nuo 10 iki 12 a. m
i

AKUŠERĖS
Mrs. Artelia K. Jarusz

Physical THerapy 
and Midwife

• 6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
; gimdymą namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu masiage 

eleetrie: treat-
Sient ,ir magne- 

e blankets irtt 
Moterims if mer

ginoms patari
mai dovanai;

9

Dt. V. A. š&nkus
GYDYTOJAS iri CHIRURGAS 
j • '* - K . •

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.,į Nedaliomis nuo 10 iki' 12 

3343 South Halsted St.
Oteli Boulevard 1401

kampas Halstfed St.
, Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomią’ nwr 10 iki l>vttii meną.

, S,, 'v u. I. u . >

Dr. S. NaikeEs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Viritinla 0669

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

Telefonas Yarda 1138

cicero; ill.

Canal 6174

Jei
Jei
Jei
Jei

IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja CHica- 
goje ir apielihkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4098 ARCHER AV.

j Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas?

Jeigu norite dailumo' ir nebrandumo 
Laidgtuyėse.......Pašaukite............

; REPublic 8340
5340 So. Kedziė Avenue

(Neturime sąryšių su firma* tuo 
pačiu vardu) fncorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
aidoja už $25.00 ir augščiau.

Graboriu^ ir 
Balzamuotojas

Moderniška. Koplyčia* Dovaną!. 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kalba prieinamą:
3319 Lituanka Avenue 

CHICAGO, ILL.
;--------- ------ ■ ■ ....... ; -----------

kenčiate nuo - galvos skaudė jitUb. 
skaitant raidės susilieja i daiktą, 
spaudos raštas išrųdo dvigubai

akmių. _ '

DR. VAITUSH, OPT. 
lilETČVIS' 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėsti* priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo; akių’ aptemimo,-, rtervuotU- 
nio, skaudamą akių karšti’, atitaiso 
trumparegyste ir tollregystę; Priren
gia teisingai akinius; Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas, au 
elektra; parodahčią1 mažiausias klai* 
dar. SpecialS atydą atkreiptam į. tųė- 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8! v4 Ne
dalioj nuo 10 iki* 12r

, Daugely atsitikiihų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712' Sotitifr Ashland A v.
Phone. Boul’evurd 7689
-*.-'.•1 *1: t'.ll-’

LIŪDNOJ VALANDOJ PAŠAUKITE

J. J.B8£(l0ll3S
W. 3100

2506 W. 63 St.
arba

N. KADIS — A. I
PUL.41517

10734 S. Michigan Avė.LIETUVIS .
Jei. Yards 1829

Pritaiko Akįniuš 
Kreivas Aklb 

Ištaifeo;
Ofisas' Ir' AkihiųuDirbtuvn

Visi Telefonai: 
Yards 1741 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU

NEGU KITI .
Ambulance' Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį’. Modemiška’ Kop
lyčia if Vargohai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto

rių® per 30' Melų
4605-07 S,' Hermitage 

Avenue 
»eM Avė.

ANTiSJSSlKUS
Graborius

r s-

A. MM
1 GRABORIUS .
330*7 Lituanka Avė.

Tel. Boulevard 4139

Dr.John J. Smetani^
> ' OPTOMETKISTAS
1891 So; Ashland AVei

iPlatt Bldk.. femb. 18' Št3 2;,auWUs
.. . Pasteb§kite mąno iškabasA 

Valandoj nub’ W iki ^30‘ Va
karo. rioom 8. Nedaliomis uždaryta.

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0528 >

; Simnu M. Skiidas
GRABORIUS, ir BALSAMUOTOJAS 

i Patarnavimas' gėraš ir nebrangus

TeL Mouroe 8877

Laehavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patariiarja laidotuose Uuopigiausiai 
Reikale ^meldžiame atsišaukti, o mu

sų' darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd Pl4 Chfcago
i Tel.- Canal; 251B aYba 2516 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

TeL Cicero 5927

L X ŽOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct 
Koplyčia dykaiTeL Cicero 8724.

Jį
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Lietuvos Naujienos
vai

„cwc»ta

čigo

REKORDAI 50 c
GIRDĖSITE EUROPA SUDokumentus karalius sau

pridaro

prie

PETER PEN

yra Šilutės 
bažnyčios

apskr. 
sinodo

atminčiai.
S. Rimkus

50c už 6 
daugiau.

svei- 
metu

Bruvelal- 
K lai pėdos

ir P. Pet-

ir Uotu* 
Armonikų

Butkcraitis 
Pašyšiuose, 

gyvena savo

MES PASIUNCIAME PINIGUS J VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS NATOMIS.

gimė 
Dabar 
ūkyje 
metu

tų ąžuoliniai. Matome, kad Lie
tuvos miškų ąžuolai padaro iš 
viso apie 15,000 kilometrų k?.-t 
lio, kol jie pasiekia aną ke\ 
jfr indų tikybinę sektą.

Adaty pakelia dykai su kožnu 
Rekordu. Siunčiame ir kitur, pri* 
siuntimas extra; pasiuntimas 25c. 
už kiekvieną rekordą, 

rekordua. J Canadą

o
Vienas dokumentas liu-

Či 
Mi-

INSTITUTE 
64 W. Randolph St. 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

įsteigta mokykla 
stengia- 

Bu 
gim-

Jau buvome pranešę,

Atwater Kent 
RADIO

Tai yra geriausis ra- 
dio rinkoje.

čigonai, 
kėliau 
iš vie-

☆

Sudaryta nauja Klai 
pėdos krašto direk 

torija
kad 

gruodžio 1 d. iš savo pareigų 
pasitraukė ligšiolinė Klaipėdos! sutikimu, 
krašto direktorija, Martyno Kas yra naujieji
Reizgio vadovaujama. Tuojau krašto dire'toriai? 
gubernatorius dr. Novakas nau
ją direktoriją pavedė sudaryti 
krašto seimelio nariui Jurgiui 
Bruvelaičiui. Gruodžio 4 d. 
Bruvelaitis direktoriją sudarė 
ir ją tuojau pristatė krašto 
gubernatoriui. Naujojon direk -

6008—Dariaus-Girėno 
ir Kareivėliai, 
ir E. Sadauskaitė.

3000— 21 Metai Kalėjime ir Var
pelis Valcas. Rimkus ir 
Budriko Radio Akord.

3001— Daktaras ir 7 Pačios. Rim
kus ir Budriko Radio 
Akordijonistai.

3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ra
tai. Pažerskas ir Budriko

Radio Akordijon.
14014—Burdingierius Praktikuoja 

ir Klausyk Mylimoji. J. 
Žiūronas ir Grupė.

14021—Pas Motinėle ir Gaspadi- 
nės Bankietas. J. ‘žiūro
nas ir Grupė.

14024—Per Vilnis Valcas ir Ne
pamiršk Manės Polką. In- 
strumentalis Trio.

14025—Pas Močiute Augau ir Sė
džiu po Langeliu. Krasau
skas ir Valteriutė.

14029—Linominis ir Užgavėnės. 
J. Žiūronas ir Grupė.

140-11—Gėlynas Polka ir Deiman
tas Polka. Kaimo Orkest
ras.

14042—Laivyne ir Užmiršai Tė
vų Kapus. Jonas Butėnas. 
Baritonas.

16192—£jo Mikas ir Trauk, Sim-( 
niški. Polkos. Jono Dirve- 
lio Orkestros.

16258—Šarkis Galijotas ir Sku- 
butis. Vincas Niekus.

162G1—Studento Sapnas ir Sveti
ma Padangė. St. Pauras ir 
Jonas Giraitis. •

16257—Atsiskyrimas su Mylima 
" “ ‘ Stir Vasaros Grožybė. 

Pauras ir Giraitis.
16200—Seni Duok Tabokos ir Ei* 

va. Boba, Pupų Kult. Jo
nas Butėnas, Baritonas.

16204—Polka ‘‘Jovalas” ir 1-2-3 
Brr... Kupletai. Dineika ir y»ollfžVa q

16268—Ar Tu Žinai Broli? “Misa 
Lietuva”.-X>ineika ir Pet
rauskas.

16269—Aukso Miglos ir Meilės 
Tu Mums Nedainuok. Pau
ras ir Giraitis.

16239— Tykiai. Tykiai ir Dziedu- 
kas. Vyru Oktetas ir Or- 
kcitras

26023—Atsiskubino Betlejun ir 
Gul šiandiena. Brooklync 
Mišrus Kvartetas.

26038—Teka Upė per Beržyną ir 
Josiu Jomarkėlin. Jonas 
Butėnas.

26024—Varguolis ir Kad Galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Pas Malūnėli ir Ant Kie
melio. Polkos.

26080—Urėdas ir Godelės. Kriau
čiūnas ir Vanagaitis.

26085—Tėvynės Polka ir Ku-kų 
Valcas. Okeh Tarptautinis 
Orkestras.

26086—Bučkio Valcas ir Nauja 
Polka. Okeh Tarptautinis 
Orkestras.

26087—Sibyro Tremtinys ir Ber
nužėli. Nevesk Pačios. J 
Olšauskas

26088—Smuklėj Vainikėlis ir Kur 
Nemunas ir Dauguva. J 
Olšauskas, Baritonas.

26091—Agotėlė ir Linksmas Jau 
nimas. Valcas ir Polka.

26092— Ant Marių Krantelio ir 
Prirodino Seni Žmones. J 
Butėnas, Baritonas.

26094—Ganėm Aveles ir Oj, čia- 
Čia. Marė Strumskienė ir 
P. Petraitis.

26095—Grybai ir Levendrėlis. Ma
rė Strumskienė 
raitis.

26096—Močiutė Valcas 
vaitė Polka. 
Duetas.

26102—Didmiesčio ir Karės Lau
ku Polkos. Juozo Sasnau' 
sko Orkestras.

26105—Angelai Gieda Danguje 1/ 
Tyliąją Nakti. Petras 
Petraitis.

Jos. F. Budrik.mc
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

Garsinkitės “N-nose

torijon, be Jurgio Bruvelaičio, 
dar įeina: dr. Martynas Anv- 
sas, Martynas Grigaitis ir An 
drius Butkcraitis. Pažymėtina, 
kad du paskutinieji (Grigaitis 
ir Butkeraitis) yra vokiškos 
žemės ūkio partijos nariai. į 
Bruvelaičio direktoriją jiedu 
įėjo su savo partijos žinia ir

Pirmininkas J .r. gis 
tis gimė 1900 
apskr. ūkininkų šeimoje. Bai 
gęs vidurinę mokyklą, kurį lai
ką mokėsi prekybos. Didžioje 
karo metu tarnavo vokiečių ka 
riuomenės karo laivyne. 1919 
m. grįžęs į tėviškę tuojau sto
jo dirbti lietuviško visuomeni
nio darbo. Jis buvo aktingas 
Klaipėdos sukilimo dalyvis ir 
tada ėjo Šilutės miesto ir ap
skrities komendanto pareigas. 
1923 m. pabaigoje buvo išrink
tas Klaipėdos šaulių rinktinės 
vadu ir šias pareigas ėjo lig: 
paskiriant direktorijos pirmi
ninku.

Dr. Martynas Anysas gimė 
1895 m. Kintuose, Šilutės ap
skr. Ten išėjo ir pradžios mok
slą. Aukštuosius teisių moks
lus ėjo Kaune, Berlyne ir Ham 
burge. 1920 metais jis redaga
vo “Prusų lietuvių Balsą” Klai
pėdoje. Tais pačiais metais jis 
pradėjo tarnybą Lietuvos Už
sienių reikalų ministerijoje. 
Buvo Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne sekretorium ir atašė, 
o nuo 1929 m. konsulu Ham
burge. Paskutiniu laiku buvo 
Klaipėdos krašto gubernaturos 
patarėju. 

. i,.' ■ ■' i; ;<■. ! ■: ■; 4* : ii;: : . H'

Martynas Grigaitis gimė 
1869 m. Kukairaičiuose. Jis ki
lęs iš senos lietuvių giminės, 
kuri Klaipėdos krašte gyvena 
jau 400 metų.. Didžiojo karo 
metu jis tarnavo vokiečių ka
riuomenėje ir ties Vilnium bu
vo sunkiai sužeistas. Prieš ka
rą ir po karo jis daug dirbo 
įvairiose žemės ūkio organiza
cijose ir įstaigose. Grigaitis 
dalyvauja ir bažnytiniame gy
venime: jis 
evangelikų 
narys.

Andrius 
1884 m. 
nuolatos
Rusnėje. Didžioje karo 
jis tarnavo Prusų lietuvių ar
tilerijos pulke ir buvo sužeis
tas. Jis visą laiką dirbo ukiš 
koše organizacijose. Be to, yra 
Klaipėdos krašto evangelikų si
nodo ir Šilutės apskrities si
nodo narys. Andrius Butkerai 
tis, lygiai kaip ir Martynas 
Grigaitis yra vokiškos Land- 
vvirtscheoftspartei narys. Savo 
visuomeninio darbo tikslu jie 
laiko dirbti Lietuvos valstybes 
gerovei ir krašte įvykdyti su
gyvenimą.

Priimdamas naujuosius Klai
pėdos krašto direktorijos na 
rius, gubernatorius Novakas 
pasakė, kad netrukus bus su 
šaukta nepaprasta seimelio se
sija, nes kai kuriems dalykams 
pertvarkyti yra reikalingas sei
melio nutarimas. Tsb.

Čigonu karalius apie 
Čigonų respubliką
Visai nesenai Rumunų 

lybei teko garbė priimti 
karališkąją d dybę”, arba 
jonų kalba, “čiobazimos”
.calojų II Kvik, č’gonų karalių. 
Jis čia atvažiavo ryšium S’i 
vykstančiu čigonų kongresu, 
rnriame dalyvauja 6(100 
ių.

Mikalojus II — stiprus, 
tas vyras, turįs apie 50 
imž. Jis laisvai kalba keliomis 
kalbomis ir savo titulą pavel
dėjo iš tėvo — Jurgio Kviko, 
kuris turėdamas 75 m. turėjo 
nuo vadovavimo atsisakyti. Pa
sitraukus Jurgiui “karūnuotas” 
buvo Mikalojus II. šitos cere
monijos buvo atliktos didelėj 
salėj, kuri vadinasi ‘ netikėtu
mas” ir yra Piastovoje, netoli 
Varšuvos, šioms apeigoms len
kų valdžia išdavė leidimą raš
tu 
go. Jam jie turi nemažos reik
šmės 
dija apie jo išrinkimą karaliu
mi šimtais parašų ir pirštų 
antspaudais tų, kurie dar ne
išmoko rašto gudrybių.

Karalius papasakojo daug 
įdomių dalykų iš savo valdy 
mo. Pasirodo, prie karaliaus or
ganizuotas “generalinis šta
bas”, sudarytas iš “ministerių” 
su ministerių pirmininku Ru
dolfu Kviku, karaliaus pusbro
liu. Kabineto sudėty yra ir už
sienio reikalų ministeris, kurio 
pareiga palaikyti glaudžius ry
šius su užsieny esančiomis či
gonų organizacijomis, o dar
bo ministeris rūpinasi ekono
miniu čigonų reikalu.

Dabartinis “čiobasimos” daug 
rūpinasi čigonų tarpe pakelti 
švietimo lygį ir juos kiek įma
nydamas kulturina. Jo valdi
niai Poznanėj turi pradžios 
mokyklą, kuri kartų ^yra ir jo 
rezidencija. Pats • karalius iš 
profesijos yra puodžius. Poz
nanėj turi nuosavą puodų fa
briką, kuriame dirba per 450 
čigonų darbininkų, kurių vai
kams ir 
“švietimo ministeris 
si išgauti leidimą įsteigti 
karešte specialę čigonams 
naziją.

Čigonų ginčams spręsti 
karaliaus yra trys teisėjai ir 
prokuroras, kurį jis pats vadi
na “teisingumo ministerių”. 
Sakoma, kad karalius nepa
klusniems valdiniams turi spe
cialų kalėjimą. Bet karalius tu
ri teisę valdinius bausti tik to
kius nusikaltimus padarius, 
kuriems išleisti įstatymai ne
numato bausmės.

Kiekvienos valstybės čigonai 
su karalium ryšius palaiko pei 
savo “viršaitį”, kuris betarpiai 
priklauso karaliui.

Karalius Mikalojus II negal
voja iš čigonų minios padary
ti naują “mažumą”. Jo planai 
yra žymiai platesnio užsimoji
mo. Karalius Mikalojus II 
Kvik’as svajoja apie įkūrimą 
ištisos čigonų valstybės, kuriai 
teritoriją jis numato Azijoj ant 
šventojo Gango krantų, nes sp 
juo čigonų palikuonis sieja se
na istorija. Artimiausiu laiku 
tuo tikslu karalius keliaus į

Helmuth Brueckner 
žymus nacių vadas ir Silezijos 
gubernatorius, kuris urnai tapo 
pašalintas iš vietos ir iš nacių 
artijos. Jokių platesnių paaiš

kinimų naciai dėl jo pašalini 
mo nepaskelbė. Vėliau Vienuo
le paėjo gandu, kad jo duktė, 
eršydama už tėvą, šovė Hitle

rį Berlyne, bet naciai tą žinią 
luneigia. Brueckner betgi yra 

areštuotas.

Indiją. Pakeliui jis aplankys 
čigonų kolonijas Graikijoj ir 
Mažoj Azijoj, kaip dabar daro 
Rumunijoj.

Tai šitaip tvarkosi 
kurių nemaža matome 
jaučių su palapinėmis 
nos Lietuvos vietos i 
kurie nemaža aibių
prietaringiems žmonėms.

VI.

Lietuviški ąžuolai 
judėjos Dievams

Judų tauta, turinti 300 mi
lijonų gyventojų* dabar pri
klauso anglams.’ Ji skirstosi 
įvairiausiomis tikybinėmis sek
tomis ir dažnai tarp savęs ko
voje. Didesnė gyventojų dalis 
yra stabmeldžiaijdjie dar ir da
bar garbina daugybę dievų ir 
jiems neša Aiikąs. Dievų sto- 
vylas jie dirba iš dramblio 
kaulo ir įvairių medžių. Bet

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų. ?
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy- 
dome.
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.
NERVŲ LIGOS, blogai 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, silpnutnas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR .būdas padarė tūk
stančius lai^nihgais—KOpĖL NE 

Ofiso vai. A iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt fikthi 9—6—Nedelioj 9 
iki 1 vai. po'piet,

sekta turi 
j ų griežtai 
budistų se- 
dievą Bud
is ąžuolo, 
dievo tvir-

:iekvicna budistų 
avo papročius ir 
likosi. Viena tokia 
.ta savo vyriausią 
ą dirbdinasi tik 
uo pabrėždami šio 
urną ir amžinumą.

Ankščiau ši sel
/eždavosi iš Busi jos. Nesenai 
:eli belgų pirkliai, kurie pre
kiauja ąžuolais, pasiūlo, anai 
judistų sektai Lietuvos ąžuo- 
ų. Judai gavę pirmąją ąžuo- 
ų partiją iš Lietuvos buvo la
jai patenkinti, šiemet belgai 
ėl atvyko Lietuvon ir čia vėl 
.žpirko didesnius kiekius ąžuo- 
inių rąstų. Lietuvoje jie šiek 
iek apdirbami ir siunčiami 
Jelgijon, o iš ten eina į Lon- 
loną, kur perkraunami j jurų 
aivus. Taip per Atlanto van
denyną šie laivai pasiekia Af
riką ir perplaukę Indijos van- 
lenyną sustoja Bombejos uo
ste. Lietuvos ąžuolai, skirti in 
lų dievams, atkeliavę 10-12,000 
kilometrų juromis vėl pakrau
nami į geležinkelių vagonus ir 
pristatomi prie Gango upės. O 
š tenai jau pasiekia aną in- 
lų sektą.

Pasirodo, kad Lietuvos ąžuo
lai indams labai patinka, nes 
jie yra stori, sveiki ir būna 
200-300 metų senumo, žodžiu, 
atitinka visiems indų reikala
vimams. Ne tik Buddas stovy- 
lėles indai dirba iš Lietuves 
ąžuolo. Jie taip pat dirba kar
stus, nes jų tikybiniai įstaty
mai reikalauja, kad karstai bu-

siųskit pinigus pei 
NAUJIENAS

BRIDAL SHOPPE
Musu specialybė—šliubinės suknios 
ir vePonal, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli nasirinkimą ir 
kitokių įvairių dresių.

1516 MILVVAUKEE AVĖ. 
Phone Armitage 2189.

Your
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Pree “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Dept. H. S.. 9 B. Obio St..

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Jūsų seną radio pri
imsime už pirmą įmo
kė jimą, o kitus leng
vais išmokėjimais po

5.00
į mėnesį.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia/
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tek Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir
1 šėkmadifeniais.

JOS. JOZA1TIS, M«r.

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE 
Company 

3621-23-25 South 
Halsted Street “SS. *54.90

$5000.00 KIEKVIENO ASMENS 
Šioj Federalėj Įstaigoj Apdrausti

Dova
I nos

Mano Valdžios 
Įstaiga—Federal 
Sąvings and Loan 
Insurance Corp., 
JVashington, ap

draudžia kiek
vienam asmeniui 

$5000.00

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

DYKAI.

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

| I'ederalSavings
M AND LOAN ASSOC1ATION

Mokam dividendus «įfos 6 
mėnesiai. Už padėtus pi* 
nigus praeityje išmokė* 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės j ofisą.

Mes turime pasirinkimui
1000 porų čeverykų.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga,

2324 So. Leavitt Street
PHONE J3ANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH. Rašt.

UNIVERSAL
SHOE STORE

, ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St.
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VAIKŲ DARBO UŽDRAUDIMAS

Amerikos advokatų sąjunga smerkia sumanytąją 
prie Jungtinių Valstijų konstitucijos pataisą, kuri drau
džia samdyti vaikus Į dirbtuves ir prie įvairių kitų dar
bų. Specialė advokatų komisija, kuri tą klausimą studi
javo, siūlo, vietoje konstitucinės pataisos, pravesti at
skirose valstijose vienodą įstatymą tam dalykui regu
liuoti. Ji sako, kad valstijos esančios tam labiau kom- 
petentiškos.

Gal būt. Tačiau valstijų yra 48 ir sunku tikėtis, kad 
jos visos tokį įstatymą artimoje ateityje priimtų. Kodėl 
dauguma jų iki šiol nieko nedarė? Tos valstijos, kur 
mažamečių išnaudojimas yra aršiausias, ilgiausiai prie
šinsis priėmimui įstatymo, draudančio vaikų darbą. Pa
taisa prie federalinės konstitucijos daugiausia tam ir 
yra reikalinga, kad tos valstijos butų priverstos susi
tvarkyti.

Pati advokatų sąjunga, kuri dabar rodo tiek daug 
susirūpinimo, kad “biurokratizmas” nesuėstų Amerikos 
valdžią, iki šiol nesistengė paraginti valstijas, kad jos 
apsaugotų vaikus nuo kapitalo išnaudojimo.

ŠIŲ DIENŲ MOKSLAS

Pittsburghe yra suvažiavę 3,000 mokslininkų, ku
rie skaito referatus įvairiais klausimais, dalinasi min
timis ir diskusuoją. Vienas dalykas šitame mokslininkų 
kongrese ypatingai pū’dla į akį, tai — tas, kad jie laisvai 
svarsto kiekvieną problemą, nepripažindami, kad tas 
arba kitas autoritetas turi teisę jiems padiktuoti, kaip 
jie tu.ri protauti arba į ką tikėti.

Šita diskusijų ir nuomonių laisvė yra svarbiausia 
šių dienų mokslo ypatybė. Ji dar, ne taip seniai tapo iš
kovot?) ir toli gražu dar ne visur ji ir šiandie yra pri
pažinta. Tegu pabando, sakysime, Rusijoje koks nors 
mokslininkas viešai išreikšti abejonę apie “leninizmo” 
teisingumą: jisai neteks vietos, bus išmestas iš partijos 
ir veikiausia bus išgabentas tenai, “kur Makaras ver
šių neganė”.

Arba tegu, sakysime, drįsta katalikas mokslininkas 
pakritikuoti tas “tiesas”, kurias viduramžiuose surado 
(daugiausia iš senovės Aristotelio arba Platono raštų 
iškopijuodami) “bažnyčios tėvai”. Toks drąsuolis, kaip 
bematant bus apšauktas “heretiku”.

Tenai, kur nėra tyrinėjimo ir minties laisvės, moks
las progresuoti negali. Mokslas nesilenkia jokiam auto
ritetui. Jisai, tiesa, gerbia proto gabumus ir patyrimą. 
Alberto Einšteino vardas matematikoje ir fizikoje reiš
kia daugiau, negu tūkstančiai vardų kitų žmonių, ku
rie darbuojasi tose mokslo srityse. Tačiau ir Einšteino 
žodis nėra įstatymas. Nei jisai pats savęs, nei kiti jo 
nelaiką neklaidingu. Jeigu atsiras gabesnis už jį asmuo, 
kuris jo garsiąją reliatyvumo teoriją sukritikuos, ji 
bus atmesta.

Žmogus suteikė mokslui laisvę, kada jisai ėmė pasi
tikėti savo protu. Tik mokslas gali savo klaidas surasti 
ir jas pataisyti. Kada mokslą ima kontroliuoti kas ki
tas, jisai pasidaro nevaisingas, o kartais ir visai išsi- 
gema.

Apžvalga
NAUJAS KOMUNISTŲ 

BURBULAS

Per kelias paskutines savai
tes komunistai bubnija apie 
“Nacionalj Kongresą liž Bedar
bes ir Soeialę Apdraudę”, ku
ris esąs šaukiamas į Washing- 
toną kovoti už bedarbių ap
draudę. šitam kongresui jie 
Žvejoja delegatų įvairiose drau
gijose, ir kai kur draugijų na
riai, nesuprasdami komunistų 
“skymų”, yra tokių delegatų 
išrinkę.

Bet tikrumoje tas neva “be

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams ...... ....... ..............  88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams___________2.00
Dviem menesiams —_____1.50
Vienam mėnesiui------------------ .75

Chicago] per iinešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui__________ ______ 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago].
paltai

Metams----------- -----------------87.00
Pusei metų________________3.50
Trims mėnesiams ..... ..............  1.75
Dviem mėnesiams  — 1.25 
Vienam mėnesiui  — 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ...........     88.00
Pusei metų  -------------- 4.00
Trims mėnesiams ....-------- — 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

darbės ir' socialūs apdraudos 
kongresas” yra tik komunistų 
propagandos burbulas, štai ką 
apie j j rašo komunistinės opo
zicijos laikraštis “Workers 
Age”:

“Tai kas per vienas tas 
Nacionalis Kongresas už Be
darbės ir Soeialę Apdraudę? 
O-gi niekas daugiau, kaip vė
liausia Komunistų Partijos 
lėlinė organizacija, tai tik ki
tas vardas subankrutavu
sioms bedarbių taryboms. Tai 
tik kita 'raudonoji’ popierinė 
organizacija šiandien, ir nie
kas kita iš Jo' negalės išeiti?’

Tai taip kalba apie tą “kon
gresą” patys komunistai, kurių 
priešakyje stovi buvęs vyriau-

sias Komunistų Partijos vadas 
Loveštone. •-

Lietuvių draugijos, kurios 
buvo kokiu nors budu prie to 
“kongreso” prisidėjusios, turė
tų savo nutarimus atšaukti, nes 
bus sarmata prieš visą Ameri
kos publiką, kad jos davėsi ko
munistams apdumti akis.

PATS KALA IR PATS 
ZALATIJA

Kada du miklaus liežuvio pa
sakoriai ima kokį nors daiktą 
girti, vienas neva faktus pasa
kodamas, o kitas juos dailinda
mas, tai lietuvių patarlė .tokius 
štukorius apibudina taip: “Vie
nas kala, kitas zalatija”.

Bet komunistiškos sklokos 
dvasinis vadas užsimanė atlikti 
dar didesnį “džabą”, rašydamas 
“Nauj. Gadynėje” apie Ameri
kos lietuvių judėjimo istoriją. 
Jisai pats vienas ir kala, ir za- 
laitija.

Pruseika ryžosi nupiešti 
mums Amerikos lietuvių judėji
mo istoriją, parodydamas, kad 
ji susideda ne iš asmenų rie
tenų, bet iš tam tikros idėjų 
“kaleinos”, evoliucijos. Vienas 
“didelis progreso žygis” toje 
evoliucijoje buvęs “vieningo 
klerikalų fronto” suskaldymas, 
kurj atlikęs p. šliupas su savo 
sekėjais. Antras “progreso žy
gis” buvęs socialistų srovės at
siradimas. Trečias — komunistų 
išsivystymas iš “kairiasparnių”.

Bėda tiktai, kad j tą progre
so žygių “kaleiną” sklokos ly
deris nesugebėjo įterpti savo 
srovę. Ji, pasirodo, įturi ta 
“priežastį”, kad komunistai nu
važiavo perdaug toli i kairią ir 
todėl susidarė opozicija, kuri 
dabar traukia ją atgal į dešinę. 
Tai butų jau ne progresas, bet 
reakcija.

Tačiau Pruseika laužiasi j at
daras duris. Niekas nesakė, kad 
visas musų partijas, sroves ir 
frakcijas pagimdė tik kivirčai 
ir lietuvių nesu^yvenamas bū
das. Laisvamanybė ir socializ
mas yra visuomeninės idėjos, 
kurias lietuviai pasiskolino iš 
kitų tautų (taip pat, kaip jie 
pasiskolino krikščionybę, komu
nizmą, nacionalizmą ir t. »t.). 
Jos tarpe lietuvių ėmė plisti, 
kai lietuviai atsidūrė panašiose 
gyvenimo sąlygose, kaip tų tau
tų iš kurių jos pas lietuvius at
ėjo. Laisvamanybė butų ir be 
šliupo suradusi kelią pas lietu
vius. Socializmas butų gal dar 
daugiau šalininkų įgijęs tarp 
lietuvių, jeigu jo pirmieji lietu
viški apaštalai Amerikoje ne
būtų buvę toki, kaip šliupas, 
Sirvydas, Butkus, žagaras ir 
k.

Bet mes pereitą kartą kalbė
jome kuone išimtinai apie 'vai
dus ir kivirčus musų srovių ir 
organizacijų viduje. Jeigu peš
tynes tarpe kataliko ir “bedie
vio” dar galima išaiškinti jų 
įsitikinimų skirtumu, tai koks 
pamatas peštynėms yra tarpe 
pačių tikinčiųjų arba tarpe lais
vamanių arba tarpe tos pačios 
politinės srovės’ šalininkų?

Sklokos vadas pasakoja, kad 
komunistai vedė kokią tai ko
vą prieš “jsišumijusius buržua
zinius gaivalus, greito pralobi- 
mo pavietrę ir pigų ameriko- 
nizmą”. Na, kas čia per nesą
monė? Pats ^Pruseika dalyvavo 
socialistų partijos suskaldyme, 
bet jau šiandie jisai nebeatsi
mena, ko jisai ir jo vienmin
čiai norėjo, tą “progreso žygį” 
darydami.

Jie tuomet skelbė, kad jie no
ri “tuojautinės revoliucijos”. 
Jie smerkė Socialistų Partijos 
“reformizmą” ir sakė, kad ko
vojimas už darbininkų būvio 
pagerinimą kapitalizmo siste
moje tai — “kapitalizmo lopy
mas”, “parsidavimas buržuazi
jai” ir “darbininkų mulkini
mas”. Visi žino gerai, kad tas 
neva revoliucinis komunistų nu
sistatymas buvo rezultatas upn>, 
kuris juos apėmė po bolševi
kiško perversmo Rusijoje. Jie' 
tikėjosi, kad bolševizmas ne
trukus nušluos kiVpftaiifcftttjp Vi

same pasaulyje, ir jie skubino
si būti pirmutiniai pergalėtojų 
pusėje. Paprastas žmogaus ego
izmas.

Bet sakysime, kad komunis
tai buvo įsivaizdavę, jogei jie 
tikrai yra geresni “revoliucio
nieriai” už socialistus. Tai’ kam 
jie nesiliovė per metų metus so
cialistus šmeižę da ir po to, kai 
visas “revoliucinis” komunistų 
programas buvo padžiautas ant 
tvoros? Ar ne dėl savo ambici
jų? Jeigu komunistai butų va
dovavęsi grynai idėjiniais su
metimais arba jeigu jiems bu
tų rūpėjęs labas proletariato, 
apie kurį jie tiek daug dekla
muoja, tai, pamatę savo klai
das, jie butų prisipažinę, kad 
suklydo (niekas nereikalavo, 
kad jie muštųsi į krutinę), ir 
butų stengęsi atitaisyti tą žalą, 
kurią jie padarė darbininkų or
ganizacijoms.

Bet kur tau prisipažins toki 
dideli mandrapypkiai ir “vie
ninteliai tikri” kovotojai, kurie 
visus savo oponentus be palio
vos plūsdavo “niekšais”, “par

AL. MARGERIS
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(Tąsa)
šaltis — kaip paprastai — 

neturėdamas savo krūtinėj šil
tos širdies, o tik kieto plieno 
nagus, žnaibė viską, kas tik 
pateko į jo neribotus plotus. 
Jis nepasitenkino lauku jine 
milžiniška savo imperija ir 
brovėsi j menkus, dar men
kiau teapšildytus bedarbių liz
dus; brovėsi, žinoma, kartu su 
veju ir sniegu. Dideli gynėsi 
nuo jo vyniodamiesi skudurais, 
o maži lindėjo lovose su pa
kištomis pp antklode galvo
mis.

Milijonų bilijonai labai sma
giai nusiteikusių bakterijų pa
šėlusiai šoko pilno džiaugsmo 
šokį, ruošdamos skurdžiams; 
slogas, gripą, ijifluenzą, plau
čių uždegimą ir — pagaliau — 
labai glaudžiai suleistu ir ži
bančiai nudažytų lentų rubus, 
kurie paprastai būna paskuti
niai ir nė šalčio, nė vėjo ne
bijo.

Į šėlstančią šalčio, vėjo ii 
sniego puotą, pagaliau, atbėgo 
nakties tamsa ir juodą varg
šų gyvenimą dar labiau sujuo- 
dino.

Braškančių nuo vėjo ir pyš
kančių nuo šalčio nusigyvenu
sių namų languose pradėjo 
mirksėti blankios žibalinių 
lempų liepsneles.

Marija Kaunienė irgi užsi
žibino lempą ir pradėjo dairy 
tis, iš kur gi.. ateina sunkus 
aičiojiinas. Visi miegojo. Ji pri
suko lempą, užsikniaubė ant 
stalo ir pradėjo snausti. Jos 
alsavimas Kažin kodėl trukdė
si ir sukėlė jos galvoje siau
bingą slibinu vaizdą. I^abai gy
vai rodėsi jai, jogišita ugninių 
akių ir ilgų, nagų kraugerybė 
puolė visą jos šėtoną ir pro er
dvius savo nasrus sukimšo j 
didelius vidurius. Surijęs šitas 
monstras jos vaikus, puolė ją 
pačią ir aštriais savo nagais 
pradėjo smaugti. Ji nusipurtė, 
pabudo, o slibinas išnėrė pre 
mažą durių rakto skylutę.

— Tfiu! koks baisus sapnas 
ir slogutis. Tur būt persival
giau, ar kokį galą.

Koktus sudejavimai vis daž
niau skardėjo skiepe, ir Ma
rija Kaunienė ne juokais bai
minosi.

Netrukus išbudo Vincukas n 
visas sušmižęs pradėjo verk 
Ji.

— Mama, mamyte, man pil
vą skauda. Duok ką.

— še, vaikeli, imk ricinos 
Šaukštelį ir skausmas tuoj ap- 
trims. . ■

Vaikiukas išgerėtu devynių 
penktadienių grimasa savo vei
de.
'*: Netruktt^^V ‘ vflsanie šklepc

sidavėliais”, “kapitalistų ber
nais” ir t. t. Pats (Pruseika bu
vo tikras čempijonas tarpe tų 
keikūnų — kol nesusibarė su 
savo vienminčiais, kurie dabar 
jį keikia ne prasčiau, kaip jisai 
pirmiaus keikdavo “socialparda- 
vikus”.

Tiesa, kad ne tik pas lietu
vius buvo privisę to komunis
tiško gaivalo, nuo kurio laikui 
bėgant ėmė atskilti visokios 
“opozicijos” ir “sklokos”. Bet 
tai kas iš to ? Tai reiškia tiktai, 
kad ir kitose tautose yra tokių 
pat neprotaujančių karštakošių, 
tarp kurių lyderiai a la Bimba 
arba Pruseika gali turėti pasi
sekimą.

Komunizmas pas Amerikos 
lietuvius buvo ne koks ten 
“progreso žygis”, bet buvo re
gresas. O dabartinė “skloka” 
yra nei šis, nei tas, nes ji dar 
iki šiol nežino, ko ji nori ir kur 
ji stovi. Su bimbininkais eiti 
per prasta, o grįžti pas socialis
tus fanaberija neleidžia. Todėl 
ji mėgina įtikinti publiką, kad 
ji yra centras, apie kurj viskas 
sukasi.

(pradėjo skudurai krutėti, o
žmones vaitoti, griebdamiesi už 
pilvų.

— Pilvą skauda, vemti ver
čia, vidurius rėžo, — tik ir ver
tėsi iš vienuolikos porų lupų.

Marija Kaunienė su savo 
stoikišku charakteriu laikėsi 
geriausiai, bet pagaliau ir ji 
griebėsi už pilvo. Vis dėlto ji 
visus ramino, lyg ir barda
ma:

— Ko jus čia dabar iš kai
lio nereties? Palaukite, pereis. 
Turėkite nors truputėlį kantry
bės. Aš lengvai pakenčiu. Juk 
nepirmięna,
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— Motin, aš nujaučiu, kad 
nepereis. Man šiandien tas, ži
nai, nuogas gyvenimas pasa
kė, kad žąsis sugedus, nuodin
ga. Aš tik dabar atsiminiau. 
Man jau kraupu darosi.

— Gyvenimas? Tai tavo gy 
venimas! O ko jis vertas? Nie
ko! Verto gyvenimo gyventi 
tu dar nesi gyvenęs ir jo ne
pažįsti. O bedarbio menkaver
tis, nuskuręs gyvenimas?! Juo 
jis greičiau baigiasi, juo ge
riau !

— Motin, liaukis. Tu visada 
dediesi labai išmaninga. Ar ne 
brangi tau gyvybė?

— Gyvybė? O kiek, manai, 
verta tavo gyvybė? Valdžia, 
visas kraštas, naujoji tavo tė
vynė, kuria taip beprotiškai 
didžiuojiesi, kiek įkainuoja ta
vo gyvybę? Taigi, kiek? Mes 
čia puvame vienuolika žmonių, 
gauname maisto dienai ne dau
giau, kaip už kokius 55 cen
tus. Vadinasi, ta garbinga nau
joji tėvynė įvertina musų kiek
vieno ’ gyvybę po 5 centus! O 
vakar atvežė sugedusią žąsį, 
apnuodijo visus ir tą pačią gy
vybę nori atimti, kad neberei
kėtų mus maitinti 'daugiau! 
Tegu atsiima, tegu atsiima! 

Jeigu kraštas vertina piliečio 
gyvybę tiktai penkiais centais, 
tai ar verta gyventi? Sakyk, 
ir verta? Ko tyli, kaip žemė? 
Sakyk, ar skurdas dar neiš- 
iiulpe iš tavęs visos savikai

nos? Iš manęs? Taip! Aš įlie
to nebeverta! Aš noriu viską 
jaigti kuo greičiausiai!

Tėvas tylėjo pilvą susiėmęs. 
7isi vaitojo ir užplūdo išeina- 
nąją vietą. O Marija vis aiš
kiau piešė gyvenimiškąją visos 
.eimos gyvybės vertybę ir tuo 
iskuo baisiai piktinosi. Penk- 
;entihių laikraščiokų pardavi- 
ičtojas, niekam nieko nesakęs, 
:ulvartų /spruko pro duris ir 
ėkė vaistinei! gydytojo šauk- 
;i. Viesuliškas vėjas tuoj jį 
įastvėrė ir įstatė j bendrą sa
ro, šalčio ir sniego šokį. Ber
nukas šokinėjo, puldinėjo per 
miego kapčius, griovius ir at
rodė kaip piklius. Išsižioję jo

Ją ir labai maginančiais ma- 
onėjimais kuteno visų širdis. 
Ant žalių staliukų buvo kelios 
caladės kortų ir visa giria šach
matų, kurie staipydamiesi žiu
rėjo į vienas kitą ir džiaugė
si savo prašmatniomis figūro
mis,- kaip gražiai įsipuošusios, 
cokietiškomis pozomis viliojan
čios damos, šlovingas daktarai 
abai įbingo, kam tokivf iški
loj okazijoj, kada jo rūmuo

se eina pompiškos gėrynes, 
drįsta lįsti jam Į akis ligoniai 
be pinigų! Stipriu balsu pa
sakė eit ]x> velnių! ir jį ne
trukdyti !

— Mister, mister, prašau 
šaukti kitą.

Vaistininkas jau buvo susi
griebęs ir skambino tiesiog po
licijos nuovadijon.

Ne greitai teatvažiavo dide
lis, su aukšta palube automo
bilis. Iš jo pabiro stambus vy
rai, žydriais kostiumais apsi
darę ir su lazdomis ant kul
šies.

Chinijoje komunistų banditų 
nužudytieji chicagiečiai misio
nieriai John C. Stam ir jo žmo
na Elizabeth. Jų dviejų mėne
sių dukrelė liko išgelbėta.
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batukai rijo sniegą ir spigino 
kojas. Jo rankos, nors jis jas 
dažnai trynė ir į kulšis dau
žė, buvo nubalę ir pastirę. Var
gais negalais pasiekė /Maistinę, 
kurion sverdėdamas įbėgo ir 
sudribo prie vitrinos. Vaisti
ninkas šoko trinti jo rankas, 
veidą, akis, dažnai kaišiodamas 
po nose bonkutę su amonijos 
spiritu. Berniukas atsigavo ir 
tuoj prašė šaukti gydytoją. Bet 
vaistininkas numovė jo kiau
rus batukus, susigraibė nuo jo 
lopų sniego ir trynė jo kojas 
Kai pasirodė jose kraujas, puo
lė ieškoti gydytojo. O vaikas 
baisiai nervinosi:

— Mister, mister, tu mane 
žinai, tu pažįsti mano papą n 
mamą! Mes visi staiga susir- 
gome, apsinuodiję sugedusia 
mėsa! Prašau šaukti gydyto
ją, prašau!

Vaistininkas jau šaukė. Vi 
sų pirmiausia pašaukė pašal
pos stoties gydytoją. Bet ši
sai pykdamas atsakė, kad jam 
labai mažai temoka, ir jis to
kiam ore ir tokioj šventėj 
neis! Tada šaukė kitą, patai
kydamas labai turtingą ir šlo
vingą daktarą,. kuris per pen
kerius depresijos metus nė vie
no ligonio veltui negydė, nes 
skausmingo bedarbių gyvenimo 
jo savanaudė širdis neatjautė, 
ir todėl pinigų ir garbės turė
jo apsčiai ; nes kas gi, paga
liau, negerbia turtingo žmo
gaus? Tada pas ji buvo daug 
svečių, žinoma, jam lygių. Va
karieniavo. Tarp sveikų, pui
kių valgių iškiliai stovėjo ke
letas bonkų “Marteli” ir “Cot- 
don Blue”, abudu geriausi ,ko- 
niakai, kurie čia iškvėpave 
Charente’o vynuogių ir Limou- 
sin’o ąžuolų maišytinį aroma-

Paėmė baisiai įsinervinusį, 
įsirūpinusį berniuką ir nuva
žiavo į skiepą. Ten prisikrovė 
pilną vežimą pašalpos mėsa 
vaišintų ir nuvaišintų bedar
bių.

Visi buvo iškankinti, išbalę 
ir atrodė, kaip ilgų metų ka
lėjimo įnamiai.

Automobilis sunkiai varėsi 
per gilų sniegą. O į žiaudraus 
vėjo, speigo ir sniego linksmą 
kalėdišką šokį įsisuko ir mir
tis, klabendama mažus auto
mobilio langelius ir rodydama 
giltines dantis vienuolikos na
rių bedarbio šeimai...

— Jie turi lygių šansų gy
venti arba mirti, — autorite
tingai pareiškė ligoninės gydy
tojai. — Jie yra apsinuodiję 
sugedusia mėsa. Taip, jie tu
ri lygių šansų gyventi arba 
mirti.

Čia visi dirbo mašinališkai. 
Čia niekas nieko negraudėjo. 
Čia Visi kalbėjo be galo šal
tai, švetimiškai. '

Tą pačią naktį paskutinį 
kartą sumerkė giliai įdubusias 
akutes Vincukas, ryto metą 
baigė invalido dienas reumato 
susukinėtas berniukas ir pavy
tusi mergytė, o penkcentinių 
žurnalų pardavinėtojas dar 
kvėpavo lovoje su nukritusiais 
rankų ir kojų pirštais...

Motina, nenorėdama, kad 
valdžios meile teikiamos bedar
biams kalėdų dovanos parody
tų jai duris iš šito gyvenimo, 
visą laiką manė pati viską 
baigti. Klaikiomis akimis žiu
rėjo ji į langą, bildant; nuo 
stipraus vėjo ir apsiklojusį bal
tu labai sniegingos žiemos dan
galu. Lange siaubė kraupi pe
simizmo ir nevilties šmėkla. 
Dideliame kambaryje, su ketu
riomis dešimtimis lovų ir tiek 
pat ligonių, vos beėjo vargdie
nių nevertas gyventi gyveni • 
maš. Marija apsidairė, paklau
sė, nusitraukė marškinius, šiaip 
taip iškėlė iš lovos sugniaužu- 
sį savo kūną, svirduliuodama 
prisikasė prie didelio lango, 
sunkiai jį atsidarė ir pašilei 
do visai gryna Į žiemos, vėjo, 
sniego ir speigo šėlstantį aud
ringą šokį...

Ryto metą rado vartininkas 
moteriškės lavoną, gražiai bal
tutėlio sniego užnaša apklota.

(GALAS)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Leopold Stokow*ki
kuris vedė iPhiladelphijos sim
fonijos orkestrą per 22 metus, 
bet iškilus nesusipratimams su 
orkestro direktoriais, iŠ orkest
ro pasitraukė. Tečiau išrodo, 
kad jis vėl gryš prie orkestro 
1936 m.

šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonei gerai «a- 
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rėk- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į lai kraičius, 
visuomet apsimoki.

Kas garsinasi "Naujienose”, 
tat visuomet turi naudot,.
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KAIP LIETUVIAI SENOVĖJE KARIAVO MUSŲ SKAITYTOJAI
m

gavo atsistatydinti, 
išrinktas Ordino nu • 
Henrikas Diusemeris 

karo taktiką su lietu*

pėstininkus), ku-

XIV amžiuje Vokiečių Ordi
nas puldinėjo, kaip ir anksčiau 
Lietuvą. Ypač didelių žygių bu
vo sumanęs Algirdo ir Kęstu
čio laikais Ordino magistras 
Lindolfas de Vetgen, bet jie 
pasibaigė visišku krachu. Ma
gistras 
Naujas 
gistras 
pakeitė
viais. Anksčiau Ordinas tikė
josi ūmai dideliais žygiais nu
kariauti Lietuvą. Tai nepavy
kus, nutarė imtis partizaniš
kos kovos, pulti dažnai ir ne
dideliais būriais, palengva n ti
kinti ir silpninti Lietuvų, iš
deginant triobesius, išžudant 
gyvulius, žudant ir išsivarant 
į nalaisvę gyventojus.

Ordinas turėjo pasistatęs 
Lietuvos pasieny pilių, iš ku
rių, staiga įsiverždavo į Lie
tuvos pakraščius, juos nuteriro
davo ir skubiai grįždavo atgal, 
kad jų neužpultų susirinkę lie
tuviai.

Didesnių įsiveržimų į Lietu
vą vokiečiai kasmet surengda
vo po du: sausio arba vasario 
mėnesį, kada būdavo užšalu
sios upės ir balos, ir antrą — 
apie Žolinę, kada būdavo sau 
šiauši keliai. Šie žygiai būda
vo maždaug reguliariški ir kar
tais gana tolimi, iki Vilniaus.

Be šitokių reguliariškų žy
gių, būdavo nemaža smulkes
nių vadinamų reizų, kai ku
riais metais net iki aštuonin. 
Kai tik į Ordinų atvykdavo iš 
Vakarų Europos svečių rite
rių, šisai, norėdamas suteikti 
jiems malonumo ir kartu pa
sinaudoti jų jėga, surengdavo 
jų garbei reizų į Lietuvų.

Visi reizai būdavo atlieka
mi maždaug vienodu budu, 
tam tikra sistema Ordinas sių
sdavo raitųjų kariuomenę (re
tai kada
ri Nemunu pasikeldavo gilyn į 
Lietuvą, čia pasiskirstydavo į 
kelis barius, kurie eidavo pir
myn į sutartą vietą, kad ten 
suvarytų nesuspėjusius pasi
traukti gyventojus, žodžiu sa
kant, taikydavo medžioklės tai
sykles. Pasiskirstę būriai steng
davosi apsupti kuo didesnį gy
venamąjį plotą. Gyventojai, 
patyrę vokiečių žygį, slėpdavo
si su gyvuliais ir kitu turtu 
miškuose. Nuėjus gilyn vokie
čiams, lietuviai užversdavo nu
kirstais medžiais kelius, pa
laukdavo grįžtančių ir, užtai
sę spąstus, netikėtai tfžpulda 
vo. Kai kada šitokiu budu su
naikindavo didelius kryžiuočių 
buriąs.

Kryžiuočių reizai Lietuvoje 
trukdavo apie 3 — 5 dienas, 
o retai 10 dienų. Mat, Lietu
va bifvo dar retai gyvenama, 
be to, jos turtai dažnai naiki
nami, todėl didesnei kariuome
nei čia pritrukdavo maisto ir 
pašaro, ir turėdavo greit trau
ktis. Nuo 1345 m. iki 1377 m. 
Vokiečių Ordinas surengęs j 
Lietuva 70 didesnių žygių > 
Livonijos Ordinas — apie 30.

Lietuviai tuo pat atsimokė
davo vokiečiams. Bet lietuvių 
mažesnė kariuomenė negalėda
vo ilgai būti Prūsų krašte, nei 
ten jau bifvo tais laikais ne
maža stiprių miestų gyvento
jų buvo daug tirščiau. Kadan
gi įSrusų kraštas buvo tirščiau 
gyvenamas ir daug turtinges
nis, tai ten galėdavo žygiuoti 
ir didelė lietuvių kariuomenė, 
rasti pakankamai maisto ir pa 
saro. Taip lietuviai ir daryda
vo. Įsiveržę su didele karino 
mene išgrobdavo dideles tur
tingas apylinkes ir su grobiu 
skubiai grįždavo į Lietuvą.

Taip ėjo nuolatinės kovos 
lietuvių su amžinais savo prie
šais vokiečiais. Nei vieni nei 
kiti neturėjo didelės persva
ros.

Valstybės sienos nepakitėjo.
Ir vokiečiai ir lietuviai nai

kindavo vieni kitų pasienio pi-

lis. Įsiveržę paimdavo pilis, su
degindavo ir atsitraukdavo. Su
degintas pilis ir vieni ir kiti 
atstatydavo. Stipriausia lietu
vių pilis buvo Katfno. Vokie
čiai prie Nemuno netoli nuo 
Kauno turėjo Marienburgo p'-- 
lį (past. 1368 m.), o dar ar
čiau, Nemuno saloje, — Gote 
sverderį (1369). Prūsų krašto 
svarbiausias vokiečių punktas 
buvo 
savo 
rėjo 
nių 
kit.

Lietuviai turėjo pilių jau la
bai seniai — priešistoriniais 
laikais. Pilis statydavo aukš
tose vietose (ant kalnelių) prie 
upių ir ežerų, ten, kur priešai 
lengviau galėjo įsiveržti į kra
štų. Seniau pilys būdavo labai 
paprastos, medinas, o vėliau iš
moko iš kryžiuočių statytis 

zmurinių pilių Vakarų Europ a 
pavyzdžiais. Įvairios rųšies pi 
lių Lietuvoje buvo labai daug, 
apie 1000 Did. Lietuvoje ir apie 
500 Prūsuose.

Pilis statydavo šiaip. Kalne
lio kraštus stačiai nukąsdavo 
ir juos, kad negriūtų, apka;- 
davo stačiais medžiais, o Šiuo- 
sius išpindavo arba degtu mo
liu iškrėsdavo. Nukastas žemes 
supildavo ant kalno, kad j;fl 
butų aukštesnis. Aplink pilį iš
kasdavo griovį ir prileisdavo jį 
vandens. Griovio kraštu* supil 
davo volų. Per griovį padary
davo pakeliamą tiltą. Už volo 
būdavo antroji pilies dalis, va
dinamasis priepilis. čia būda
vo trobesiai žmonėms gyventi 
ir gyvuliams.

Pilyse paVojaus metu būda
vo laikomos iš vietinių gyven
tojų įgulos. XIV amžiuje, kai 
lietuviams teko beveik be p i 
liovos kariauti, tur būt, pily
se stovėdavo nuolatines įgulos. 
Visas kraštas buvo paskirsty 
tas į rajonus, kurie priklausė 
vienai ar kitai piliai. Pilies ra
jono gyventojai iš eilės po mė
nesį ir daugiau eidavo pily sa" 
gybą. Pilis, savo rėžtu, savam 
rajone turėdavo išstatytus sar- 
gybininkus, kurie, pastebėję 
besiartinantį priešų, degdav-i 
laužus, tuo budu duodami žen
klų apie gresiant; pavojų. Ta
da gyventojai su turtu* slėp
davosi, o pilies įgula rengda
vosi atremti priešą. Jei prie 
šai apguldavo pilį ir kildavo 
didesnių kovų, tai šio rajono 
ir net gretimų rajonų kariai Iras sau simpatiją.

_____ ___________ : tl: ,

Ragainės pilis. Lietuviai 
krašte prie Nemuno tu- 
ir daugiau pilių, mažes- 
Jurbarko, Veliuonos ir

skubėdavo apgultiesiems j pa
galbų. Įgulai vadovaudavo pi
lies viršininkas. Viršininkus 
skirdavo didysis kunigaikštis 
iš vietinių bajorų.

Taip teko lietuviams grum
tis su vokiečiais kryžiuočiau 
iki XIV a. pabaigos. Kai Vy
tautas Didysis sutriuškino 1410 
m. prie Gjiunvaldo vokiečui 
galybę, liovėsi ir šios kovos. 
Vytautas nuvedė vakaruose tų 
sienų, kurių iki šiol su vokie
čiais teturime.

ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. AdresuokiteRaštai skiriami i L,_ r__w _____ ___ _____
“Musų Skaitytojams” būtinai pridčdami savo vardų ir pavardę.

Transatlantinis skri
dimas ir James-Ja- 

nušauskas
visoKada, galima sakyti, 

pasaulio lietuviai yra suįdomin
ti “Lituanicos Antrosios” skri
dimu Lietuvon, ir, kada pri
sirengimo darbas yra stropiai 
ir atsargiai varomas pirmyn, 
tai per J. James-Janušauškų 
bandoma tiesioginiai ir tiksliai 
ta darbų trukdyti. Per asmenj 
to paties James’o, dėl kurio 
daugiausiai “Lituanica II” ir 
negalėjo išskristi pereitų va
sara. *

Skridimo atidėjimu pasinau
dodami, netik p. James’asjJa- 
nušauskas, bet, tuo labiau, tie, 
kurie nuo pat pradžios Altasso 
neapkentė, kenkia šiam dide
liam darbui ir šmeižia netik 
Altass organizacijų, bet ir pa
tį Įeit. Vaitkų. Kiek laiko at
gal tie Altass priešai taipgi 
šmeižė dabartinį savo draugų 
p. James-Janušauskų.

Na, ir, Štai, dabar tų buvu
sių šmeižėjų sukurstytas 
James-Janušauskas. net ir po 
teismus pradėjo Altass’ų tusy
ti. Kurgi, ištikrųjų, su tuo yra 
taikoma? Aiškiau nebegali bū
ti, kad tai daroma keršto su
metimais ir blogu noru. Ran
dama visuomenę suklaidinti; ir, 
progų gavus, sutrukdyti Litua
nikos išskridimų ir ateinančių 
vasarų.

šitokis James-Janušausko el
gesys yra niekuom nepateisina
mas ir smerktinas, nekultūrin
gas, begėdiškas.

Šitų James-Janušausko žygį 
turėtų pasmerkti netik visų ko
lonijų komitetai, bet ir visa 
visuomenė; o ypatingai, ta 
suomėnė, kuri darbavosi ir 
kavo Lituanicai Antrųjai.

Jeigu James-Janušauskas 
tų buvęs džentelmonas, tai
sitraukęs nuo skridimo (kaipo 
tada buvo suprasta), jis butų 
dar prigelbėjęs Altassui ir p. 
Vaitkui prirengime lėktuvo. Ta
da jis butų pasilikęs su geru 
vardu ir visi butų jį gerbę. 
Bet dabar, sukurstytas buvu
siųjų savo niekintojų-priešų ii 
darydamas šitokius kiršinimus, 
jis dar labiau įrodo visuome
nei savo ne lojališkumų ir var 
giai kada nors visuomenėje su-

vi- 
au-

bu- 
pa-

ir neduotų progos klaidinti vi
suomenę šiame reikale,- ir tu
syti organizaciją po teismus be 
jokio pamato.

Kaipo ypatos, man yra lygus, 
kaip p. James-Janušauskas, taip 
ir p. Vaitkus. Aš apie juoa 
daug nežinau. Su James-Jahu- 
šausku teko susidurti praeitą 
pavasarį, kada jis aplankė Li
tuanicos II naudai koncerte, 
Wicker-Park svetainėj.

Komitetas priėmė p. James- 
JanuŠauską su pagarba ir ban
dė supažindinti su tais Chica- 
gos politikieriais, kurie atėjo 
į tų parengimų tiksliai, kad 
akyvaizdoje p. James-Janušaus
ko paaukauti Lituanicai Ant
rai. James-Janušauskas buvo 
kviečiamas prie stalo, prie ku
rio suėdejo minimi stambus po
litikieriai (lenkai ir lietuviai). 
P. James nesiteikė susipažinti 
su tais žmonėmis. Atsakė išdi
džiai “I am too busy” ir su 
kokia tai mergina nuėjo šokti. 
Jam nuėjus, politikieriai pasa
kė “To heli with him!” ir nei 
vieno dolerio neaukavo. Mes 
manome, kad ten butų buvusi 
stambi auka.

Ar ir p. Vaitkus taip pasi
elgtų—nežinau.—K. čepukas.

(Janušausko kerštingi strak- 
sejimai patys savaime neturi 
jokios reikšmes. Bet jisai yra 
tik įrankis tų gaivalų, kurie bu
vo priešingi antį am trans-at- 
lantiniam skridimui nuo pat 
pradžios. Jie patys neturi kaip 
įkasti skridimo sąjungai, tai 
jie kursto Janušauską: vieni 
rašo jam straipsnius, kuriuos 
paskui talpina komunistų, kle
rikalų ir fašistų laikraščiai ; 
kiti skatina jį nepamatuotais 
skundais teisme kabinėtis prie 
ALTASS, ir t.t. Bet protaujan
čioji visuomenė tos šlykščios 
kampanijos nerems, ir F. Vait
kaus žygis bus įvykintis. — 
Red.)

kis, Jonas Kaulinas ir Willia- 
mas Grybas užlaiko gražių už
eigų Three In One Tavern, ad
resu 1902 S. Western Avenue. 
Ruošiasi iškilmingai pasitikti 
Naujus Metus. Sako, bus pui
ki muzika, užkandžiai dykai. 
Savininkai kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
ir smagiai laikų praleisti.

dr.

Rožių Žemė iškilmin 
gai pasitiks Naujuo 

sius Metus
Balehuno svetainėje Įvyks gna 

žus, triukšmingas sutiktu 
vių vakaras.

ROSELAND. — Rožių žemės 
piliečiai šįmet rengiasi iškil- 
iningai pasitikti Naujus 1935 
Metus. Girdėti, kad yra ren
giama daug įvairių parengimų, 
kaip parių namuose, taip ir 
svetainėse.

Didžiausias parengimas bus 
Balehuno svetainėj, 158 E. 107 
St. Tai bus bankTetas Naujų 
Metų pasitikimui kurį rengia 
bendrai SLA. Southside kuo
pų nariai. Bankiete gali daly
vauti ne vien SLA. nariai, bet 
ir nepriklausantieji prie SLA. 
Tai yra bendras visų lietuvių 
pasilinksminimo parengimas.

Bilietus pirkit išanksto
Kurie dar neesate pasipirkę 

bilietų, tai pasiskubinkite. Bi
lietus galima gauti pas SLA. 
narius arba pas bankieto ren
gimo komisijos pirmininką J. 
M. Pučkorių, 10049 S. Perry 
Avė., telefonas Pullman 6693.

Kokios pasekmės bus iš tų 
parengimų, bus vėliaus prane
šta, dabar tik kviečiu visus da
lyvauti šiose gražiose iškilmė
se. Pasitikime linksmai Nau
jus Metus! Kvieslys.

[The English Column]
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at the Gongress Ifotel, Sun- 
day, 
one

It 
lela 
club 
friends meeting r.t Anne Kai- 
ris’s, 5128 North George

Dec. 16, 1934, to have 
more party this year.
will be held at the Ma- 
home in Waukegan, the 

members and their

BOURBOI
•O’-ur •• .

C HICAOO

Street, at 7:00 P. M., Satur- 
day, December 29, 1984.

Cars will take the party to 
Waukegan.

The expenses will be appro- 
ximately fifty cents a person 
— plūs a little gas-sharing.

WALTER P. P0WERS
IŠDIRBĖJAI

Vyno ir Degtines
15 to 23 N. Crawford Avė

Tel. Kedzic 5432
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Išleidžia labai gerą degtinę vardais: 
“W00DST0CK” ir 

“ANDERSON CLUB” 
kurios yra Straight Kentucky Bour- 
bon yra nuo 10 iki 11 mėnesių se
numo, stovėjusios aržuolinėse 
bačkose.

Reikalaukite šių degtinių kiek- jše 
vienoje užeigoje. Kartą paragavęs, 
norėsite ir kitą.

Aludininkai užsisakykite Kalė- 
Joms išanksto pašaukdami lietuvį ££ 
S. A. Szymkewicz PROSPECT 6004

METU UŽBAIGIMO
DIDIS RADIO

Iškilmingai pasitiks 
Naujus Metus

L. U. C. ends year 
with Cocktail Party

Three In One tavernas kvie 
čia visus draugus atsilan 
kyti.

The Lithuanian University 
Club decided at the meeting

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

de-

Išpardavimas
Kainos Stebėtinai Sumažintos ant Visokių 

Aukštos Rųšies Radios
šiame išpardavime įeina visi nauji 1935 metą mados radios, 

monstratoriai ir gauti j mainus. Visi pilnai Garantuoti.

Iki šiol visus užsipuldinėji
mus prieš Altass gynė tik pats 
Altass Centras. Prirašė ilgiau
sius straipsnius šiam darbui 
prielankiuose laikraščiuose. Jei
gu tų nieko nepamatuotų užsi
puldinėjimų nebūtų buvę, ne
reikėtų ilgų straipsnių rašinė
ti.

Kolonijų komitetams
Yra reikalas, kad visi kolo

nijų komitetai ir Lituanicos IT 
aukautojai užsistotų už Altassą

WEST SIDE. — Gerai žino r G> . .
mi northsidiečiai — P. Gals- yra naudingos.

$300.00—9 tūbų Brunswick
Comb. radio su gramafonu 

$105.00—9 tūbų Zenith Radio
*69.50

$225.00—12 tūbų Zenith Radio

$35.00—7 tūbų Zenith Radio ....

r jos reikalingos ir naudingos.

GARSINKITE “NAUJIENOSE

NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖS!
Kviečiame visus musų draugus ir pažystamus atsilankyti pas 

mus ir linskmai sulaukti NAUJUS METUS.
Užtikriname visiems gerus laikus. Užkandžiai ir muzika veltui.

Charles Valantas ir Klim. Klimas
4180 ARCHER AVENUE

59.00
47.50 
58.00 
89.50

'$145.00 Atwater Kent Radio .... 65.00

|$100.00—8 tūbų Brunswick 
Radio.............. ..............

$98.00 R. C. A. Victor Radio

Iškilmingas Naujų Metų Sutikimas 
. THREE IN ONE TAVERN

1902 So. Western Avenue
Pirmadienio Vakare, Gruodžio 31,1934
širdingai kviečiame draugus, pažjstamus ir visus lietuvius atsilankyti 
pas mus užbaigti senus ir pasitikti Naujus Metus, linksniai pasiulia- 
voti ir smagiai laikų praleisti. Bus gera muzika, įvairus gčrhnai, gar
dus valgiai veltui. Kks atsilankys, bus pilnai patenkintas.

Kviečiame GALSKIS ir KAULINAS

Žinoma, mes Skolinant 
Pinigus, tai musų biznis

Tos kalbos, kad bankai neduoda -kredito, tai yra, ne
skolina pinigų, yra dažniausia visai’nepamatuotos. Kre
ditas yra musų reikalas. Tik duodami kreditą, mes pa- 
sidarom pelną. Mums tiek pat rupi duoti kreditą kiek
pirkliui parduoti tavorą. Bet mfes ^negalim sutverti kre
dito pareikalavimą, kaip ir pirkliai negali parduoti sa
vo tavorą kada žibones neperka1 ar negali pirkti. O taip
gi, dabodaini mūsų (jepožitorių pinigij saugun^, mes 
negalime skolinti pinjlgų, nežiūrėję kam skoliname, taip 
pat kaip ir pirkliai negali bile kam duoti bargan.

Per septynis savo gyvavimo metus šis bankas skolino 
pinigus savo kostumĮpriams depresijoj ir gerais laikais. 
Tą jis daro ir šiandien. Tą jis* ir toliau darys.

Šis bankas visiion et bandys būti naudingu kredito 
klausimuose.’ Apavai stydamas kiekvienų kredito prašy
mą, jis stenįšis butijlpalankiui o ne atatupstu, jis žiūrės 
kaip galima Ųutiį' dt oti paskolą, o ne atmesti. Galų galė 
kiekvieno bųnko gerbūvis neišeina iš pinigų sulaikymo; 
bet iš plataus i ir įvairaus krėdito vartojimo, būtent da
vimo pasko|ijjlen kiįr jos reįjkalingos ir naudingos.

tHEhAtSTED EXOHANGE 
NATIONAL BANK of CHICAGO

Halsted Gatvė prie 19th Place

1935 Metų Philco^visų bangų AQ QE 
Radio gražiame kabinete.....

50
0$20.00—5 tūbų Midget Radios .... 4

$15.00—4 tūbų Midget Radios, 
1935 metų mados.................

Ir keletas desėtkų kitokių gerų radio bargenų rasite 
PEOPLES KRAUTUVĖSE.

Priimam senus radios į mainus ant naujų.
Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO. ILL.
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Komisija eis su reikalavimais 
į miesto ir parkų valdybas

Tournament Will Movė Into 5 Round To- 
morrow With Many More Thrilling Gamės
Art Pikas of Red Birds 

štili on top
Although, Art made only two 

points lašt Sunday he is štili 
the “mastei” of the scoring

points’ to his 
will nolice bclow 
other boy’s are

list xvith 43 
credit. As you 
some of »the 
elosing in on him.

Individual scoring list
Free

Baskets thro\vs 
16 11

9 7

Player Team
Art Pikas Red Birds 
John Stanaitis Imps 
Blinstrub 
J. Budrick 
J. Lucid 
»Patrick 
Conrad J. F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters 
Watch J. F. Eudeikis Blue Bibbon Boosters 
T. Lauraitis .1. F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters 
F. Kuchin Bulaw Aces

Imps
Stanley P. Mažeika’s Aces

Atlantic Villagers
J. F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters

10
9

7
6
8

NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, gruod. 29, 192'1

THE’RE FIGHTING FOR THE GLORY OF CICERO

¥„ « _ £ U PIRKITE DABAR LABAIyrau SUMAŽINTUM KAINOM!

Išnardavlmas

2 
O
2

2

1

Totai 
43 
25 
24 
22 
22 
19 
18 

"16 
17 
17

again be

Progress
FURNITURE C0 

KRAUTUVE 
Turi Sumažinti 

Staką 
Siulia Bargenų 

Galybes

’ARLOR SETAI

*34.50
Kambariu Setai, pasirink.

*33.00
$38.00—9x12 pėdų didžio 

puikus nauji KAURAI

*16.75
$55.90 Virtuvėm Gesiniai 

PEČIAI

*26.50
f>165.(X) Nauji Kombinacijos 

Gazo ir Anglių Pečiai

*89.50
$150.00 Nauji Refntgerato
ri ai Standard išdirbysčių

*79.50
$30.00 Breakfast Setai 

aržuolo medžio

*14.95
• v
IS

>0.00 Naujos Garantuotos 
Drabužiam Plovyklos

^9.95
$30.00 Nauji Lounging 

Minkšti Krėslai

*13.95
$1.75 Kukniniai Krėslai

*1.00
po

$20.00 Nauji šildomi Pečiai

*12.50
$3.50 Didelės ir Šiltos

KALDROS

*1.89

3222-26 S. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

V/»dpi«s J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programas kas nedėlią, li
tą vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kilocycles.

Garsinkites “N-nose

will
favorite teams

Tomorrovv we 
able to see our 
in action, fighting for those 

ibeautiful prizes that will be pre- 
sented to the champions i n the 
different divisions. You’ll see 
those boys scraping, running, 
shooting, blocking and all that 
goes with basketball from 1 P. 

’M. untill 6 P. M. just by se- 
curing a season pass for that 
low sum of 50 cents.

May we again ask all 
“guys and gals” to come
Sunday and encourage those 
players that are out there do- 
ing their best to vvin and to 
show the spectators some real 
basketball. . Try and make it a 
point to be their 
that first game at

you
out

Sunday for
1 P. M.

BulawUndefeated
Aces to play the Imps 

at 4 P. M.

• M i i d t; į 4 į ra1

KAINOS NUMAŽINTOS 
ant Amerikos puikiausiu 

RŪBŲ
Kuppenheimer, GGG, ir 
kitų žinomų išdirbysčių. 
$110,000 s takas turi išeiti

NEPAPRASTOS 
VERTYBĖS

Bearing the name of Red Boses and sponsored by the Club of the šame name, thesc playęrs 
are out to bring the Lithuanian championship in basketball to Cicero. Tomorrow they play 
the Belskis Boosters in the fifth round of Naujienos Basketball Tournament.. - j . .

Left to right front row, Tony Gross — trainer; Joe Zaluba, Charles Apolskis, Bay Balchi- 
tis, iPete Gerame, William Benesh. Left to right in 2nd row: George Jankus Mgr., Adolph. Juk- 
nis, Peter .Johnson, Ben Tumavich, representative of Red Rose Club and its financial sccretary, 
Charles Svvegžda, Bob Ketvirtis, Frank .lasulis—Mgr.

Visi naujų Styhų 
pattern’ų ir spalvų dėl vyrų ir vaikinių

Veikite Tuojau! Ateikit Anksti! Sutaupysit!

Reikalaus įvairių pa
gerinimų Marųuette 

Parkui
The Belskis will be 

hard to beat those

(liniukas V. Birgelis, fin. raš
tininkas A. Oškeliunas; ir lt.

Išrinkta darbininkai į kliu- 
bo rengamųjį šokių vakarų 
sausio 13 d., vietines parapijos 
svetainėje. Su naujais melais 
kliubas yra pasirengęs stro
piau darbuotis vielines kolio- 
nijos gerovei. A. J. M.

Turner Brqs
^Chicago*s Largest Exclusive Clothierš"

Kampas Roosevelt Road ir Halsted Gatvių
Atdara vakarais—Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadienį 

Sekmadienį iki 3 po piet.

Red Roses and Belskis 
clash at 3 P. M.

These two teams, although 
not near the are both fair- 
ly strong telūris. They aro 
evenly mat£hed and ought to 
present a good basketball game 
tomorrow. 
fighting
Red Roses and be tied xyith 
them for 3rd Place.

Washington A. C. meet 
Atlantic Villages

The Washington have not as 
yet won a game officially. By 
that I mean that they won a 
game by receiving a bye and 
not playing the game.

They will be out there to- 
ood contender for morrow trying to win that first i 

game at the hand cf the Vil- 
11 a gers. 
I

The Villagers dropped their 
first place standing lašt 'Sun
day when they lošt to the Bu- 
laws.

Banner’s to encounter 
the J. F. Eudeikis Blue 

Ribbon Boosters 
at 5 P. M.

By adding MacGivney 
their Line-up the Banners have 
improved their chances of 
beating the Eudeikis quite a 
lot.

The J. F. EUDEIKIS BLUE 
RIBBON BOOSTFRS have lošt 
only one game and that was to 
the Atlantic Villagers. They 
don’t intend to lose any more 
according to what Mr. J. E. Eu
deikis, the sponser of the team, 
says.

The Bulavvs will be seeking 
their fifth win this Sundav 
from the Imps. Bulavv’s i n 
their past encounters have not 
found any competition. They 
won their games by wide 
margins averaging 18 points 
per game. They have proven 
that they are one of the strong- 
est teams in the tournament 
and a very g 
the championship trophy.

Captain Romonoskas will 
prohably have in his starting 
line-up his best men against 
the Imps not to take any 
chances. Al. Lauchiskas who 
\vas quite a colorful figure in 
lašt Sunday’s game will again 
be present for the Bulavv’s at 
center.

Golden who has shown great 
work i n the past games wit’i 
his remarkable speed and, ac- 
surate shooting wil be at his 
favorite position, left guard. 
Kilbride will be on the other 
half of the guarding position. 
Along with Captain Romonos- 
kas at forward will be Kuchins- 
kas, another well knovvn player. 
VVith this line-up the Bulaws 
intend to march right through 
the Imps for their fifth vic- 
tory.

Imps in the way of Blin- 
strub and Stanaitis 

have a fighting 
chance

If the Imps play the way 
they did lašt Sunday against 
the Red Birds they have avery 
good chance against the Bu- 
laws. Blinstrub, who made 11 
points lašt Sunday, is an up 
and coming player. The boy 
has shown marked improvement 
in lašt Sunday’s game. His 
speed is responsible for his 
wonderful playing ability. And 
then, of course, he is very 
accurate both in passing and 
shooting.

Stanaitis, the center, ought 
to do a lot of scoring tomor- 
row if he plays as he has been 
playing. He is tall and he can 
handle a bąli very welh DON’T 
MISS THIS GAMĘ. IT OUGHT 

V TO BE EXCITING AND IN- 
1 TERESTING.

to

J. J. Žukas.

MARQUETTE PARK — Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 23 d. vietines pa
rapijos svetainoje. Susirinki
mas buvo skaitlingas ir gyvas. 
Jame dalyvavo daug inteligen
tiškos publikos^ ir profesioja- 
nalų. Susirinkimas išrinko 
keletu komisijų reikalauti iš 
valdžios pagerint trukumus 
vielinėj kolionijoj. Po vado

vyste adv. J. Grišiaus, komi
sija važiuos prie naujos par
kų administracijos, reikalauti 
j agerint Marųuejte Parkų. Ki
ta komisija kreipsis prie mies
to valdžios reikahMidama ge
resnes transportacijos ir pa
šalinimo kitų trukumų.

Valdybų renkant netruko 
kandidatų nei aktyvumo. Val
dyba didžiumoj liko senoji: 
pirm. A. J. Miliauskas, nut. 
raštininkas — A. Samaška, iž-

Demokratai nomina 
vo E. Kelly į kandi 

datus į majorus
Dabartinis miesto viršininkas 

“runys” antru kartu

Demokratų bosai Chicagoje 
vakar kokuse nominavo dabar
tinį majorų Edward J. Kelly 
partijos kandidatu į majorus 
ateinančiose nominacijose.

‘Partija taipgi išrinko Gus
tave Brand kandidatu į iždinin
kus ir Peter J. Brady — kan
didatu į miesto klerkus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

M.
Aces

Boost

Schedule for /Sunday, 
December 30

Atlantic Villagers play the
Washington A. C. 1 P.

Stanley P. Mažeika’s
play Red Birds 2 P. M.

Red Rose play Belskis
ers 3 P. M.

Bulaw Aces play Imps 4 P
M.

Banners play J F. Eudeikis
Blue Ribbon Boosters 5 P. M.

Sleepers receive a bye this 
Sunday.

Time—1 P. M. to 6 P. M.
Place—Fuller Park, 45th & 

Princetąn Avė.

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

Sši
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$33.50PARLOR SETAI
Musų pačių padirbti. Pilnai Garantuoti 

Platus Pasirinkimas.
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GENERAL
ELECTRIC

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS 
' MUSŲ KOSTUMERIAMS

International Wholesale Wines
& Liąuors Co.

Prašome apsistot pas mumis pirm negu eisite kitur 
pirkti gėrimus dėl švenčių.

Turime didžiausį pasirinkimų vynų ir degtinių už 
prieinamiausias kainas. Turime importuotų gėrimų 
iš Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos. Taipgi visokių Ame
rikoniškų IJonded Whiskey> ir tt.

Mes maloniai pristatysime jūsų orderį į namus.
Pašaukite Boulevard 0470

Krautuyč atdara nuo 9 ryto, iki 9 vakaro

INTERNATIONAL WHOLESALE 
ffINES AND LlflUORS 

WI BAGDONAS and F. NVIZGARD 
4611 SO. ASHLAND AVĖ. 

' CHICAGO, ILL.
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GENERAL 
ELECTRIC 

RADIO

kuriais įgalite klausy
tis viso pasaulio. G. E.
RADIO parsiduoda

nuo

‘22.50
ir aukščiau

ROOSEV
RJRNITURE

* M. P. J o varaus kas ir J. P, Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
CHICAGO, ILL.

no
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Lietuvių Valanda

Iš Draugijų Veikimo
Su optimizmu ir at 

naujinta energija
Simano Daukanto Draugija ti

kisi dar daugiau išbujoti per 
1935 metus.

šviesią ateitį mato ir su at
naujinta energija naujus me
tus žada sutikti ir Simano Dau
kanto Draugija, kuri Šio me
nesio pradžioje laikė savo prieš- 
metinį susirinkimą ir išrinko 
naują valdybą.

Pirm svarstant draugijos 
reikalus nariai atsistojo pa
gerbdami atmintį mirusio na
rio Juozo Trijonio, kuris už
merkė akis bėgyje šių metų. 
Buvo įrašytas ir vienas naujas 
narys, M. Kudirka, 24 metų.

Draugija nutarė turėti pa* 
siskyrusį gydytoja, kuris rei
kale prižiūrės sergančius na 
riUK. 
balių 
liavo 
tainę.

1935 metų valdyba
Apsvarsčius visus reikalus, 

buvo rinkimai valdybos sekan
tiems 1935 metams. Paliko ta 
pati valdyba, l.uri Draugijai 
vadovavo 1934 m : V. Kriščiū
nas, pirm.; J. Racevičia, pirm, 
pagelb.; Peter Killis, nut. rašt. • 
A. Kaulakis, turto rast.; A. J. 
Zalatoris, iždininkas; Iz. Ma- 
saitis, kontrolės rašt.; J. Krik
ščiūnas ir A. Jaunis, iždo glo
bėjai; A. Vilkis, maršalka; kny
gyno prižiūrėtojui A. Deme- 
reckiui atsisakius, liko išrink
tas D. Gulbinas; ligonių gi >• 
bėjas K. Valaitis

Komisijom padaryti metinę 
draugijos turto reviziją, išrink
ta T. Janulis, J. Petraitis, K. 
Demereckis.

Susirinkime atsilankė daug 
narių, ir visi jautėsi gerame 
upe. Todėl, kad pramatoma1 
šviesią ateitį Simano Daukan- vo radios.

Taip jau, nutarė rengti’ 
sekančiais metais ir įga- 
valdyba parenduoti sve-

to Draugijai, nes valdyba dar
buojasi, taipgi ir visi nariai, 
kad draugiją išauginti, nes pa 
širodė, kad pereitas balius buvo 
labai pasekmingas; o antra, j 
draugiją pradėjo rašytis jau
nuoliai.

Per šiuos metus mirė tiktai 
trys nariai.

Kviečia |stoti į draugiją
šiuomi kviečiu visus rašyt.s 

į Simano Daukanto Draugijų, 
ypatingai jaunuolius; nes pa
gal* draugijos nutarimą, jie pri
imami nuo 18 iki 30 ihetų am
žiaus, be įstojimo mokeščio. 
Virš 30 metų — pusė įstojime 
mokesčių.

Varde draugijos, tariu ačiū 
“Naujienoms” už talpinimą ko
respondencijų ir pranešimų per 
visus metus. Pagaliaus, linkiu 
visiems draugams Laimingų 
Naujų Metų.

P. Killis, sekr.

Nedėlioję, nuo 1-mos iki 2- 
rai vai. po piet, iš Stoties 
W-Č-F-L, 970 kilocycles. Akor- 
dijonas, pianas, keletas nau
jų negirdėtų numerių, Kazys 
Pažerskas, baritonas, panelių 
duetas, Naujų Metų Maršas.

Taipgi išgirsite kaip Maka
lai laukia Naujų Metų, kaip 
jiems atrodo tie ateinanti nau- 
ji metai. Bus įdomus progra* 
mas, su mažai bizniškų prane
šimų. Programas bus toli gir- 
džiamas ant trumpųjų bangiį 
(short wave). Duodamas Bud1- 
riko Krautuvės.

Rep. T.

General Motors Symphony 
Koncertas '

DAILY
ALFABETO

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

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS biznio SĄRAŠAS

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

RADIO
Progress Krautuvė duos 
šaunų Radio Programų 
užbaigimui Senų Metų

užbaigimui senų 
sulaukimui Naujų

Kazys Steponavi- 
parinkęs daug nau-

Ryt, nedčlioj, 11-tą valandą 
prieš piet, per stotį WGES, 
Progress Krautuvė transliuos 
specialiai gražų ir įdomi] radio 
programą, 
metų, bėi 
Metų;

Muzikas 
čius, yra
jų ir gražių dainelių, kurias 
išpildys būrys gabių daininin
kų. Prie to, bus smagios mu
zikos, kalbų ir visokių įvaire
nybių. Kalbės advokatas K. 
Gugis. Radio vedėjas J. Ro
manas pateiks daug malonių 
pasveikinimų ir pranešimų. T6- 
dėl, atsiminkite užsistatyti’ sa-

M*. N.

WES1ERN BUFFET 
Naujų Metų Laukimu Parė 

Pirmadienį Gruodžio 31 d., 1934 met
Kviečiame visus draugus ir pažystamus i Natijų Metų laukimo 

pare. Bus skanus žąsų ir turkiu užkandžiai ir gera muzika prie ku
rios linksminsimos iki ankstybo ryto. Kviečia savininkai

J. ir M. Matkevičiai 
6915 SO. WESTERN A VENDE 

**'_   A _ _ ' ' _ * — ', ,     ‘'f _ ■ •* ,>t* * Z'* •- * k *'* kA ’-V *

OAK LEAF TAVERN
Naują Metų Laukimo Parė

Įvyksta

'■ Pirmadienį Gruodžio 31 d., 1934 met.
Kviečiame visus atsilankyti. Bus duodami zuikiai, 

grybai ir kitokių užkandžių ir bus gera muzika, prie ku
rios linksminsimos iki ankstybo ryto.

.♦ .1.

Kviečia savininkai

Agnės Šidlauskas ir Steve Svilairiis
I 34«28 So. Halsted St.

įninl II ii EiHri

NAUJU SUTIKIMO VAKARAS
Rengia

; Anierieanf Legion, Dariaus-CKTgno* Post 271

į Gruodžio 31 dien^ 1934 metais 
Lietuvių Auditorijoj

i 3133 So-. Halsted St.
• Pfradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga. 75c.
Bito Ihbai* nepaprastas programas iš 12 aktų. Ak

robatai; šokėjai, Daininhikai ir daug kitų įvairenybių.
Kviečia KOMITETAS. '

iHi- ii 1.11*1^01.................................... .. — Vii

j ANGLIS' .
/ COAL

ANGLIS! < Tūkstančiai \iamų var- 
toja ekondmiškas, be suodžių Tro- 
picair angjis—Garantuotas svarumas 
ir šilumai Screening — $4.75; Mine 
run — //5.75; Lump arba egg — 
$6.00. //

NORTHERN COAL CO.,
// 3 telefonai

Repubįnc 0600 — Lawndale 7366 — 
.// Merrimac 2524 .

BAR FIXTURES
J/aNTRARANKIAI IR NĄUJI 

Syrams fikčeriai taipgi stalai ir krė- 
ini tavernoms. Labai pikiai. . 

, -------------- ------ r----------- ^CHICACO CABINET & MILL CO.
mas General Motors simfonijos^012 ArcĮ>cr Av^< Lafayette 1235

Ryt nuo 7 iki 8-toš vakare 
per NBC stotis bus perduoda-

koncertas, kuriame dainuos 
žvaigždė, Lucrezia Bori. 

'V
Programas

1. Overture to “The Secret Of 
Suzanne” ......... .. Wolf-Ferrari

General Motors Symphony
• Orchestra

2. Finlandia ......... Sibelius
General Motors Symphony 

Orchestra
3. (a) Connais — tūle pays?

(from “Mignon”) .... . Thomas
(b) Air de Lia (from L’En-

fant prodigue) ... ........ Debussy
(c) Jota .......... ....... de Falla 

Lucrezia Bori
Chorus of Gibichungs 
Act II, “Golterdamme- 
.......................... Wagner

4.
(from
rung)

(translated by E. Goossens)
General Motors Symphony

Orchestra
5. (a) “Entry of the Little

?auns” . . ...................  Pierne
(b) “Rhythmic Dance”

Goossens
General Motors Symphony

Orchestra
“Piėrrot” ...........  Rybner
“The Old Refrain”

Kreisler
“Quando naceste voi”

Respighi
. .Nin

6. (a)
(b)

(c)

Polo” ...... .........
Lucrezia Bori

7. “Shepherd Fennel’s Darice” 
from Thomas Hardy’s “Wessex 
Talės” ...........  BalfoUr Gardiner

Dirigentas Eugene Goosens.

(d)

Brighton Parko'kliit- 
bo naujas planas 
naujiems metams

Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bas susiinteresavO jaunbome* 
ne; organizuok basketball ty
mą.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVOR#/

ILLVVORK & BLOG. 
jVirginia 1914 — 3000 
Storm Sash ir Kombi-

MODERN 
SUP. CO. T 
Archer Avė, 
nacijos, Duris, Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos,

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25 * na 35

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet į 

LE VINTU A L PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji/ir vartoti stalai, krėslai ir 
ireng$nai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikČerius už 
treto kaina. • zJ* HERZOG FIXTURE CO.
x 1140-42-44 Blue Island Avė.

netoli Roosevelt Rd. tol. Monroe 4078

Čia 
susifasit 
ko

... ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plaukų spalva, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES, 4240 Armi- 
tasre Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, pfr-^paštą $1.35.
RAKANDŲ^Bargenai

FURNITURE BARGAINS

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE

mojo jaunimu. Buvo pakeltas 
liausimas apie sudarymą krep- 
šiasvydžio komandos. Tam tiks
lui buvo išrinkta komisija su
sitarimui su jaunuoliais ir pri
taikius jauktu! vardą, kad jie 
galėtų tuojau kibti j skvernus 
Eudeikio Busterių, Bulaw Aces 
ir kitų tymų. -

Pasimatysime metiniame su
sirinkime, kuris įvyksta sausio 
mėnesio trečią šeštadienį.

P. J. Petraitis.

Dabar eina Chicagos 
Lietuvių Draugijos 
valdybos rinkimai

jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

KASS JE^ELKY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank, Ihikrodėliai $2.75 
ij^augšČ. Parker foūntaih plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akorcnonai, 
smuikos,. gitaros, *muzika.

"KAILIAI i
FURS

’ KALĖDOMS SPECfALIAl
Seal kailinių] 
ir augšč. ........ .
Kailinės muftos 
ir augšč. ..........
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigta 1906 metais
>510 S. Halsted Normai 5150

$45 
$3.98

KNYGOS
BOOKS

Naciams baliotai išsiuntinėti 
per paštą ;>! rengia vakjarą 
sausio 2Q d>.

Senų ir naujų lietuviškų: knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

pirmininkas.

W. SCHAULER’S storage 
4644 N. Westem Avė.

Detalio rakandų 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 miegk’amb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

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

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

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

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

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $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._____

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

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

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny tau 40 metų 

T. V. VILIM DRUGS-—TRUSSES 
3233 W. Cernjak' Road 
Kampas Sawyer Avė, ---------- c------------------------------

STOGAI
ROOFING

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.______

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metų toj pačioj vietoj.

MarshalI Square Wet 
' Wash Laundry 
Suteikiame Pilna Patarnavimą 
2617-19-21 West Cermak R^»

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES \

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halsted /St. ,

Dabartiniu laiku eina rinki
mai valdybos Chicagos Lietuvių 
Draugijos— Chicagos Lietuvių 
Savitarpinės Pašalpos draugijos, 
1935 metams.,,j‘

Keletą dienų atgal balintai 
buvo išsiuntinėti visiems drau
gijos' nariams per paštą, per 
kurį’ jie grąžina jau išpildytus 
baliotus.

kandidatai į valdybą yra vi- 
•si dabartinės valdybos nariai;

J. Mickevičius
(kuris beje, serga, bet eina ge
ryn)'; K. Kairis—vice-prez.; V. 
Mankus, sekretorius, P. Milleris 
—finaiisų sekretorius; J. Degu
tis, iždininkas, P. Galskis —iž- 
db globėjas ir P. Milaševičius 
—iždo globėjas.

Draugija rengia 25 metų Su
kaktuvių Koncertą; sausio 20 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joje.—B,

Studentai rengia at- 
sisveikimnto vakarą

Lietuvių studentų kliubas, 
Ė. U. C., rengiasi' šį vakarį at- 
sisveiUiriti Mr 1934-tais nie-

BRICrirrON P’ARK — {ver
tindami 1934! metų valdybos at
sidavimą kliiibui ir jo dariją, 
Amerikos LfetuVių čiliečių 
Kliubas 12-tam warde, paliko 
ją prie kliubo gairių ir 1935 
metams. Į tą1 valdybą įeina 
J. Svitorius — pirminirik^ W? 
Turner; vice-pirihinih^a^ IPaul 
P. Petraitis — nutariihų: rašti
ninkas, J.. NaudŽiiihas- — turto 
raštininkaš, J. panikaskon
trolės raštininkas, Helen Gta-

— iždininkė; Ji J&- 
kasos glėbė jas,, Ėr. A.

Kliubo natinį iri jjįį draugai 
renkaisf p-nų; Kairių namuos a, 

NortJh George SU., kaip 
.7:06' Vali vali. fote ifethteiška 
septinta valandai- kaip', vteites 
narys jmsbgjoį felp
7:00! vali vale.)!.

Is ten’ jie ahUaiė važiuos^ j 
studentės Maleliutės: namus 
Waukegane, kur atatinkamomis 
cėrėmohijomiį iri grupiniais at
siminimais^ 
maik įvyks 
-sveikinimas.

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinienai 
sutaisys jūsų bile kokį Radio pigiau 
ir geriau: negu kiti. Saukit Laf, 6195 
... ............................... ... ............... II............. ..... ■lineli II.................. II .. ......  III 

suvaidins. Užtikrino, kad kaip' 
vakar pėkšč’as važiuosiąs į 
svetainę, kad prirengti didelę 
ir tinkamą estradą programui 
pildyti. Nemenką rolę suvai
dins merginų kauboi giri 
seouts ir nemenką rolę suvaL 
dins Miss M. Liečiena sh savo 
grupe ir bus visokių įdomybių 
ir žaislų, o orkestros muzika 
The Royale SynCopators, tai 
tikrai be sustojimo visokius 
šokius gros ir visi suksis iki 
norės. Bus skanių užkandžių ii 
gėrimų, o norintieji baliavoti 
galės linksmintis iki rytmečio. 
Minėtas bailūs rengiamas kaip 
pasaulinėje parodoje iš visų 
kampų, kampelių tą diėną 
trauks automobilių eilės ir visi 
pilni mažų ir didelių, senų ir 
jaunų ir nekaltų bernelių.

SLA. 178 kp. rengiamas ba 
liūs įvyks šeštadienį sausio 
5 d. 1935. m. 6 v, v. prasidės

Laiškai Pašte
ų ----------L

( Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Ganai ir Van Buren streets) 
atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba 
“Advertised Window”.

Omlley’s svet., 3016 W. llltb, 
St. Įžanga 15c. Kuopos naria., 
kurie savo tikietus pardavė, 
tiems įžanga dykai. Kviečia vi
sus \

B. Walantinas kom. pirm? ~ 
Skelb. ---------

DON!
NEGLECT
A COLD

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 

' vien mbstis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, ' ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

pėi; apgailestaVi
viršminčtas atsi-

S.' V.

Skelbimai Naujienose 
dūo)da naudų, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos;

montieiiė 
siunas*—- 
J. Manikas; dakta'raš k^otėjas^ 
Susirinkimas įvyko gruodžio lė 
d. Gramonto svetainėje.

Kliubas be valdybos rinko* įr 
komisijas, į kuriai įėjo: politi
nio skyriaus - komisija —P; J. 
Petraitis ir DjOfanikas; bonds- 
monų- 
dūkas ir/J. Baršauskas; pilieti
nių popierių komisija — A. Sal- 

Idūkas/ A. Putrimas. Maršalka 
~ J/yal!avičia. 4

^Ttp/edamas tokius žmones sa
vo priešakyje, kliubas, be abė- 
jonėS, augs4 įr ateityje, kaip j iš 

j augo per 1934 metus.
Organizuos jihtftfmą

Naujiems metams kliubas 
Įpertvarke savo pomirtinės-rnė- 
rkesčių* reikalų ir, bt to; stisitio-

^/Gramontas, A1. Sal

1 Mrs. Jane Emery Newtbn, 
buvusi uiiiversitetb
studentė; duktė- buvusio Ameri
can Lė'gion" komanduotojo, ku
ri' prisi'dejo prie komuhistų ir 
ap^ivedė-su nėgrįi. Abu jie li
ko a?rėštuo^M įrengtos ko
munistų deWnstraeijos juos dėl 
rieužšiįnbkęjin^^ nuomos išme
tus'iŠ* buto, j' .

Mt. Greenwood
žiūrėk! žiūrėk!
Netik žiūrėk, bet rengkis!
’SLA. 178 kp. pradeda Nau

jus Metus su dideliu šokiu> ir 
komedija. Rengiamojo Baliaus 
Komisija su briedžiais ir iŠ 
Lietuvos skambaliuku pasisko
linę važiuoja ir kviečia j sve
čius. Vai tai sulauksim gerų 
metų, jau užmirštos bėdos, at
gijo širdies jausmai musų' ge
raširdžiam 
draugams
Sveiki gyvi kurie pasižadėjote 
musų iškilmingam' baliuje da
lyvauti kaip garbės , svečiai, 
tiems ačiū.

M t. Green vvood padaužų dik - 
tatouiųs užtikrino, kad ir jis 
bus baliuje ir nemenkų rolę

MILDATEATRAS ■ ■TEATRAS
3140 S. Halsted

GRUODŽIO 28 IR 29

Ann Harding veikale

“THE FOUNTAIN”

kostumeriam ir 
ir pažįstamiems.

su Brian Aherne, 
Paul Lukas ir kiti.

5 AKTU VODEVILIS

RAMOVA
I ITEATRASn

35 ir S. Halsted St

GRUODŽIO 30 IR 31' 
“6 DAY BIKE RIDER” 

su Joe Ė. Btown ir kitais 
taipgi komedija ir 

“La Cucaracha” 
Pirmadienio vakare^Moteris gaus 

indus DWI.

GRUODŽIO 28 IR 29

“NIGHT ALARM”

su BrUce Cabot, Judith Allen, 
H. B. ’įrarner 

taipgi komedija ir kitos 
atrakcijos

GRUODŽIO 30 Ifc 31

“ONE NIGHT OF LOVE”

MuzikaliŠkas Romansas 
su Grace Moorc 
taipgi* komedija



NAUJIENOS, ‘Chicago, III

CL ASSIF1ED ADS
bilis

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

The Three Muska
teers Liquor Co

Tamara Toumanova Chicago, Illinois
PRANEŠIMAI

MADOS MADOS MADOS

SUPREME MEAT
TEL. REPUBLIC 8402MARKEI CO CLASSIFIED ADS

For Rent

Tatiana Riabouchinsika

Gerkit ir Reikalaukit

Furnished Rooms

(Vardas ir pavardė)

STRAIGHT KEHTUCICf
(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Chicago. III.

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

Pagedėli 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Personai
Asmenų Ieško

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

7 žmones užmušęs 
traukinys vėl užmu

šė dvi moteriškes

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

čia įdedu 15 centų ir praiau at 

siųsti man pavyzdį No 

Mitros

Apdraudžia va 
deral Savings and Loan 
sumnce Corporation.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1730 S. Halsted St

Financial
Finansai'Paskolos

Vienas ir tas pats traukinys už 
važiavo ant antro automobi 
lio bėgyje trijų dienų.

PARDAVIMUI' restauranto barai 
ir visi rakandai, labai pigiai.* Atsi
šaukite 4180 Archer Avė.

WGES 
1360 kilocycles

Dėl Laimingų Naujų 
Metų ir gero apetito 
gerkite Three Mus- 

kateers degtinę

t

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon

Šie metai buvo reikš
mingi metai Pirmyn 

Choro istorijoj

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

jaukiu ir 
Hollyvvood 

13 St., arti 
kur choristai-ės

MEDINIS namas ant cemento, 4 
pagyvenimu. Skola tik $900. Mainy 
siu ant nedidelės farmos. F. L. Sa 
viekas, 2037 Canalport avė.

6 kambarius, nėra mortgage. 
reikalas pridėsiu cash.

M. ABRAMOVICZ
2969 Archer Avė,

PARDAVIMUI Tavern pigiai su 
ar be namo. įsteigta per 32 metus. 
615 W. 16 St. Tel. Canal 0394.

PASIRENDUOJA gražus švarus 
moderniškas kambarys Marqu'ette 
Parke ,del vaikino, su ar be valgio.

6740 So. Maplewood Avė.

Nusipirkit visokios rų- 
šies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami j taverną, rei- 
kaląukite Three Muska
teers Strąight Bourbon 
arba Brandy.

ANT RENDOS kambarys vedu
siai porai. Labai gražus kambarys 
su vėliausiais įtaisymais.

7136 S. Maplewood Avė.

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ

' MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

Užkviečiu visus 
Metu laukimo.

Kviečia

Ballet Russe de Monte 
Carlo

PARSIDUODA Alinė, biznis iš
dirbtas per daug metu, matykite sa
vininką Jos. Bovshis, 4535 South 
Hermitage Avė.

Baletas atvyko ir pradėjo 
šokti gruodžio 26 d. ir pasiliks 
iki sausio 2 d. Trupe yra rezul
tatas buvusios garsios Diagile
vo trupės, kuri eilę metų atgal 
važinėjo po Amerika ir kitus 
kraštus. Naujoji Monte Carlo 
trupe yra nupirkusi'visas pir- 
mesniosios grupės dekoracijas, 
muzikales teises, kostiumus ir 
baletus.

Gorint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų 
tna pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus ręikia adresuoti: 
Naujienos, Paltėrn Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

RENDON krautuvė ant 63 gatvės 
Gera dėl degtinės biznio arba Ta- 
verno. Atsišaukite pas “žydukas” 
4707 So. Halsted S t. Yards 0803.

RENDON vienas ar daugiau kam
barius, karštu vandeniu apšildomi 
gyventi sykiu su maža šeimyna — 
penkių kambariu flate.

7115 So. Honore St.

Išteisino slaugę, nu 
žudžiusių policistą

MOTEREI ar merginai už dyką 
ruimas ir valgis, gali pasigaminti 
katra dirbate naktimis. Reikalinga 
prižiūrėti 8 metu mergaite. Ji eina 
į mokykla. Katra galėtumėte būti 
nuo 7 iš ryto iki 6 vakare, atsišau
kite greitai, ne šventoms dienomis. 
118 S. Halsted St.

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

Vien Ilarvey ir Bhie Islande 
šiais metais traukiniai užmušė 
23 žmones.

MAROUETTE PARKE — išsi- 
renduoja apšildomas kambarys, pri- 
vatiškas įėjimas. Netoli gatvekarių 
linijos kreipkitės telefonu.

Hemlock 4198

JPAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
fuaus sugryžimo vieno savininko. 4 
kambariai apačioj ir 6 viršuje. Biz
nis eina gerai. Nesveikata yra prie
žastis pardavimo.

6747 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos Alu
dė, modemiškai įrengta, gerai iš
dirbtas biznis, maišytų tautų apie- 
linkėj. .Nebrangiai. Turiu kitų biz
ni. Silver Leaf Inn, 5000 South 
Ashland Avė. Tel. Prospect 4993.

Reikal^u- 
ineklžiamc 
namo ant 
paskolą.

MAINYSIU 160 akerių farmą Mi- 
chĮfaan valstijoj, be skolos, su sta'ku 
ir triobomis.

6 kambariu cottage išmainysiu ant 
2 po 
Jeigu

Situation VVanted
Darbo Ieško

RENDON Storas su 4 kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. Atsišauki
te 3341 So. Halsted St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

VERŠIENOS KULŠIS A1 C
KIAULIENA KEPIMUI 7ip

BEEFRIBS K J-f*
svaras ........................................... . w 2 V

Reikalaujame pardavėjų 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv?)

Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė

KALfiDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

Rasokit reikalaudami kataliogo —• 
gausite dirbtuves kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par- 
Juodame už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co 

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

PARSIDUODA aludė tarpe dviejų 
gatvekarių; priežastis du bizniu. 
Vieną turiu paleisti. Pigiai. Ne
praleiskite Šios progos.

4644 S. Westem Avė.

Kad pažymėli užbaigimų šių 
sėkmingų choro gyvavime me
tų ir kad gražiai ir linksmai 
pasitikti Naujus Metus, choras 
ruošiasi linksniai palydėti se
nuosius metus ateinantį pirma
dienį, gruodžio 31 d 
bnksmu vakarėliu 
svetainėj, 2117 W.. 
Western Avė 
kartu su savo draugais, choro 
prieteliais ir rėmėjais ir visais 
kitais gražaus meno ir dainos 
mylėtojais užbaigs senuosius

Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu *nulką

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. I1L

GERAS “combination” pečius par
davimui. Atsišaukite vakarais pc 
šešių. 4607 So. Rockwell, 2nd floor

Po nepaprastai sėkmingų 
gastrolių Chicagoje pereitais 
metais, šįmet į Auditorium te
atrų vėl grįžo baleto trupė, W. 
de Basil’io Ballet Russe de 
Monte Carlo.

PAIEŠKAU savo broli Tamošių 
Kunsevičių, pirmiau gyveno Chica- 
goje. Yra svarbus reikalas, prašau 
jo paties arba kas apie jį žino pra
nešti, busiu dėkingas. Rašykite Ste
pas Kunsevičius, Kruopiai, Šiaulių 
ąpskr. Lithuania.

Nelaimė įvyko, kai automo 
dėl slidaus cemento nega 
sustoti ir užbėgo ant be 
Traukinio mechanikas^!! 
pamatęs, kad automolfflh!

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

atidarė nuosavą mo 
derniška studiją si 

Hollvvvood šviesoms. 
i20 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Iš LIETUVOS du metai; ieškau 
darbo prie namų ruošos — geruose 
namuose ir prie getų žmonių. Turiu 
patyrimą. Tel. Drexel 3641.

Krįminalio, teismo jtiry vakar 
išteisino slaugę Bernadine Dun- 
ning, 26 metų, kuri spalių mė
nesį nušovė policijos seržantą 
Louis Kolb. Bylos ^varstymas 
prasidėjo užvakar ir^vakar po 
pietų jau buvo išneštas nuo
sprendis.

tolt>
negalės sustoti, tuojau pradėjo 
traukinį stabdyti taip, kad vie
nas iš važiavusių išliko gyvas.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ALUDĖS 
PER NAUJUS METUS

Jokūbas Plauška atidaro naujai įrengtą Alinę ir Turkiš- 
ką-Rusišką Pirtį adresu 3318 So. Morgan Street. Maudy
nės įtaisytos su visais parankuniais. Ketvergais dėl mo
terų, Subatomis dėl vyrų. Bus atdara visą dieną per Nau
jus Metus. Kviečiu visus draugus, pažįstamus ir nepažį
stamus atsilankyti, o užtikrinu, kad busite užganėdinti.

Jokūbas Plauška
3318 So. Morgan Street

choras savo sidab- 
i atšventė dideliu 

jubiliejiniu kon- 
Bot jubiliejiniai metai 

ki atei-
WESTSIDE — Federalčs val

džios įstaiga Fedcral Savings 
and Loan Insurance Corporation 
apdraudžia federalių spu’kų šč- 
rininkų įdėlius iki $5,000 kiek
vienam jdėlininkui.

Viena iš pirmųjų tokių spul- 
kų Chicagoje yra Standard Fc- 
deral Savings and Loan Associ- 
ation, 2324 S. Leavitt street, 
kuri yra buvusioji D. L. K. Ge
dimino spulka.

Perėjusi į federalės valdžios 
jurisdikciją, buvusioji Gedimino 
spulka pakeitė 'vardų į “Stand
ard” ir dabar operuoja po tuo 
čarteriu, sekretoriaujant p. Jus
tinui Mackevičiui, kuris buvo 
ir senosios spulkos sekretorius.

Nedėlioję, 
1934 

Para- 
Uni o n

Dvi moteriškės buvo užmuš
tos ir vienas vyras sunkiai su
žeistas, kai jų automobilis pa
kliuvo pd International Limited 
ekspresiniu traukiniu Bhie 
Islande.

Nelaimė įvyko prie Burr avė. 
bėgių kryžkeles. Užmuštieji bu
vo Marie Metzinger, 45 metų, 
jos duktė Leoną, 19, o sunkiai

ties ir pasiryžimo darbuotis lie
tuvių dainai ir ateinančiais me
tais, pasitiks Naujus Metus.

O choras ateinančiais metais 
yra pasiryžęs daug darbuotis 
ir atlikti didelius darbus, prie 
kurių jau stropiai ruošiasi, kad 
tinkamai apvainikuoti savo 25 
metų darbuotę.

Kviečiami visi prisidėti prie 
linksmaus vakarėlio, kad 

linksmai ir kultūringai visiems 
kartu palydėti senuosius ir pa
sitikti Naujuosius Metus.

Vakarėly bus šokių, užkan
džių, dainų ir visokiausių pra
mogų. Bus visiems linksma, 
gražu ir jauku. O įžanga į vi
sas tas linksmybes tik 50c. Tad 
visi ir kviečiami j jas. —b.

Besibaigiantys metai buvo šio 
reikšmingi metai Chicagos Lie
tuvių Choro ‘Virmyn” istorijoj. 
Tai buvo choro jubliejiniai me
lai - 25 metų sukaktuvės nuo 
choro ’sikurimo. lik vienas lie
tuvių choras visoje Amerikoje 
yra sulaukęs tokio ilgo am
žiaus. Ir tas choras irgi gy
vuoja Chicagoje. Taigi Chica
goje turime du seniausius cho
rus.

“Pirmyn” 
rinį jubiliejų 
ir sėkmingu 
certu 
tęsis visų šį sezonų 
nančio pavasario.

Tad ir ateinančius metus cho 
ras pasitik* linksiuiu vakarė 
liu Hollywoo:l svetainėj.

Tas pats traukinys. Interna
tional Limited, pereitą trečia
dienį užmušė 7-is žmones, llar- 
vey, Illinois, ’ kur automobilis 
taipgi negalėjo sustoti dėl kelio 
cemento slidumo ir užbėgo ant 
traukinio bėgių.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Paskolos iki $3,000.00 daro
mos ant namų nuo vienų iki 
trijų pagyvenimų, 
darni paskolos, 
pranešti antrašą 
kurio manote imti

Rašykit
Botf 192

1739 So. Halsted Street

LINKSMAS BALIUS 
Gruodžio-DeceinberV 30 dieną, 
m. Pradžia 7 valandą vakare, 
pi.ios svetainėje, 3501 South 
Avenųe. ’ ■

Kviečia it 11
Kun. Linklis ir 
Parapijos Komitetas.

' D?c. 31 
Presages 
F i re Bird 
Beach 
Prince Igor

Tuos. Mat., 
New Year’s Day, Jan 
Beach
Coutes Russe
Aurora’s Wedding

Tues. Eve„ Jan. ;
Sylphides
Presages
Union Pacific

VVcd. E ve., Jan. 2 
Concurrence 
Fire Bird
Beau Danube.

Tarp žymeklių grupes šokė
jų yra Leonide Massine, Ta
mara Toumanova, 16 metų šo
kėja; Irina Baronova, Tatiana 
Riabouchįnska, Alexandra Da- 
nilova, David Lichine ir Yurek 
Chabelevsky.

Į šio 'vakaro ir visų kitų va
karų programą įeis sekami šo
kiai:

Sat. Mat., Dec. 29
Coutes Russe (New) 
Boutiųue Fantasųue 
Prince Igor.

Sat. Eve., Dec. 29
Aurora’s Wedding
Union Pacific 1
Beau Danube

Sun. Mat., Dec 30
Sylphides
ĮPetrouchka
Beau Danube

Sun. Eve., Dec. 30
Presages

(Tchaikowsky’s Fifth Symphony) 
Three-cornered Hat
Beau Danube

Mon. Eve., New Year’s Eve.,

Apdraudžia spulkos 
šėrininkų pinigus 

iki $5,000

997 — Balinė suknelė. Tai paskutinis žodis Paryžiaus madų pa
sauly. Galima siūdinti iš lengvo aksomo arba kitos madingos materijos 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, metų, taipgi 36, 38 ir 40 coliu per krutinę.

Laimingų Naujų Metų visiems 
draugams ir kostumeriams

AMBROS TAVERN
draugus ir pažįstamus ant šeštadienio ir Naujų 
Bus gera muzika ir užkandžiai.
savininkai

Paul ir Carrie Ambros
1843 SO. HALSTED ST.

IDAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. | 
i Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 

<lėl Pocahontas; Black Gold, iump 
arba eggt $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grundy Mining 
Co.. Cędercrest 1131.

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

REIKALINGOS patyrusios popie- 
ru atkarpų sortuotojos. Atsišauki
te Sangamon Paper Grading Co. 
1449 So. Sangamon St.__

REIKALINGA veiterka turinti pa- 
tyriipą turi kalbėti lietuviškai ang
liškai ir lenkiškai. Atsišaukite nuo 
10 iš ryto iki 7 vai. vakare.

671 W. 14th St.

ir tiek pat linksmai, pilni Vii- sužeistas Leon Metzinger, 52 
metų. Visi buvo iš Fargo, North 
Dakota.

Help Wanted—Male-Female 
_______ Darbininkų .Reikia _____

REIKALINGA vyru ar moterų ku
rie interesuojasi kai kuo nauju. Kur 
su mažu investmentu galima pada
ryti gera bizni. ‘ Nenorėdamas už
imt perdaug vietos laikrašti, dau
giau informacijų suteiksiu per laiš
ką. Rašykite

JOHN J. JESUS,
283 St. John St., New Haven, Conn.

Real Estate For Sale
JĮamai-žemę Pardavimui_____

PARSIDUODA FORCLOSEREI 
UŽ MORGIČIUS. Mūrinis namas 
ant dviejų lotų. 4 pagyvenimu po 5 
ir 6 kambarius. Vanos, elektriką, 
gazas. Rendos ir dabar neša $75 
i mėnesi Gražiausioj West Sidės 
apielinkėj arti bulvaru, mokyklų, 
bažnyčių. Storų ir gatvekarių. Kai
na tiktai $2,650. Vieni lotai toj vie
toj yra verti daugiau negu kaina 
viso namo. Namą gaunate dykai, 
taksu i metus tiktai $46.00.

Kitas South Sidėj medinis namas 
geriausioj padėty, ant dvieju lotu, 3 
pagyvenimai po 4 kambarius. Kai
na tiktai $2,650.

Kitas taipgi medinis namas South 
Sidėj: ‘Storas su užpakalio kamba
riais ir 4 flatai po 4 kambarius ir 
dabar rendos neša $100 i mėnesi. 
Kaina tiktai $3,250..

Jeigu pirkikui truktų pinigų pri
rengsime nauja paskolą ant tiek, 
kiek truks ir be jokių iSkaščių.

Prašome atsiliepti per Naujienas 
laiSku arba atvirute prisiųsdami savo 
varda ir adresą ir nulaikysite pilną 
aprašymą ir nurodimą. Adresuokite: 
Box 203 In care of Lithuanian Dailv 
News, 1739 S. Halsted St. Chicago.
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