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Kirovo užmušėjas ir 
13 kitų sušaudyti

Sušaudė tuoj po teismo nuosprendžio. Bol
ševikai dėl Kirovo sušaudė jau 117 žmonių

nuosprendis buvo 
todėl pasmerkus 
jie tuojaus liko

MASKVA, gr. 30. — Lenin
grade liko sušaudyta 14 komu
nistų, kurie slapta buk veikę 
prieš Stalino diktatūrą, naudai 
Zinovjevo-Trockio grupės. Tarp 
sušaudytųjų yra ir pats komi
saro Kirovo užmušėjas Leonid 
Nikolajev.

Jie liko sušaudyti tuoj po to. 
kai karo teismas juos pasmer
kė mirčiai už nušovimą Kirovo 
ir suokalbiavimą nužudyti kitus 
bolševikų vadus.

Po Kirovo užmušimo išleis
tais patvarkymais, jiems nebu
vo leista nė gintis teisme, nė 
apeliuoti teisino nuosprendi. 
Tad teismo 
galutinas ir 
juos mirčiai 
sušaudyti.

Del Kirovo užmušimo bolše
vikai sušaudė jau 117 žmonių. 
Pirmiau buvo sušaudyti 103 
žmonės, o dabar dar 14.

Pirmiau sušaudytieji buvo 
bolševikų įtariami baltgvardie- 
čiai, teroristai ir neištikimi ko
munistai. Juos bolševikai ir 
nebandė surišti r u Kirovo už
mušimu: jie liko sušaudyti 
vien tik iš pagiežos, keršto.
Zinovjev ir^Karnenev ėsa^yvi

Iš Varšuvos buvo paleistos 
žinios, kad bolševikai jau su
šaudė buvusius žymius komu
nistų vadus—Zinovjevą ir Ka- 
menevą. Tečiaus užsienio rei
kalų komisariatas tas žinias 
griežtai nugina. Jie yra areš
tuoti, bet jų likimas yra n«

žinomas. Bolševikai kalba, kad 
jie busią ištremti į Siberija, 
kur caras pirmiau tremdavo 
savo politinius priešininkus.

Teismo nusprendis apie su
šaudytuosius Nikolajevą ir 13 
kitų sako, kad teisme likę įro
dyta, jog jie yra nariai slap
tos Zjnovjevo komunistų gru
pės, kuri pritarė trockinin- 
kams ir kuri buk siekėsi išžu
dyti Stalino diktatūros vadus. 
Teismas taipgi pakartojo kal
tinimą, kad Nikclajev tankiai 
lankėsi pas tūlą betgi neįvar
dytą konsulą Leningrade^ iš ku
rio buk gavęs ir pinigų.
Konsulai ruošiasi protestuoti

LONDONAS, gr.^30. — Už
sienio konsulai Leningrade ruo
šiasi užprotestuoti ir pareika
lauti iš Rusijos valdžos įvar
dyti tą konsulą, kuris oficia
liuose bolševikų pranešimuose 
yra kaltinamas turėjęs ryšių su 
Kirovo užmušėjais.

Konsulai sako, kad jų dar
bas liko sutrukdytas, nes dabar 
rusai bijosi kreiptis prie užsie
nio konsulų, kad ir ant jų ne
kristų kokis įtarimas.
* Rusija ' neleidžia išvažiuoti

VARŠAVA, gr. 30 — Gauto
mis iš pasienio žiniomis, at
einantys iš Rusijos traukiniai 
yra veik visai tušti, nes po Ki
rovo užmušimo' pasidarė nepa
prastai sunku gauti leidimą iš
važiuoti iš Rusijos.

Pasiruošė pradėti 
Hauptmanno bylos.

nagrinėjimą (

Del nacių pasimirė Pasažierinis lėktuvas 
šeniausias Vokietijos nusileido New York e

laikraštis kalnuose

Amerika nenusilei- 
sianti karo laivynų 
lygybės klausimu

Tokį atsakymą davė valstybes 
sekretorius Hull į Japonijos 
atsisakymą nuo Washingtono 
laivynų sutarties

E LIETUVOS
Hitlerininkai grasina 

Lietuvai

LAIMINGŲ IR GAUSINGŲ NAUJŲ 
METŲ; VISIEMS MUSŲ SKAITY
TOJAMS, RĖMĖJAMS, BENDRA
DARBIAMS, DRAUGAMS IR VI
SIEMS GERO TROKŠTANTIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

NAUJIENOS.

BERLYNAS, ?r. 30. — Se- 
niausiąs Vokietijos 
Munchener-Augsburger Abend- 
zeitung, einantis nuo 1609 m. 
ir greitame šimtmetyje buvęs 
vierias iš pačių žymiausių Vo- 
keitijos idienrašč^ų, paliaus eit 
nuo sausio 1 d. Dar pradžioj 
šių metų jis turėjo 34,000 skai
tytojų, o dabar jų turi tik 
9,000.

Laikraštis buvo labai atgal- 
eiviškas ir Vokietijos republi- 
kos laikais buvo vienas aršiau
sių respublikos priešininkų ir 
vienas iŠ pirmųjų prisidėjęs pre 
nacių. Tas jį ir pražudė.

GLOVERSVILLE, N. Y., 
laikraštis • 30.—šios apielinkes miškais

Papa Pius iš Ameri
kos gavo virš 

£1,000,000

gr. 
ap

augusiuose kalnuose pereitą 
penktadienį sniege audroj buvo 
priverstas nusileisti pasažieri
nis lėktuvas su 4 žmonėmis.

Jis apie tai pranešė per ra- 
dio. -Visi juo skridę žmonės 
betgi išliko sveiki. Tečiaus jis 
negalėjo tiksliai nurodyti savo 
nusileidimo vietos ir 12 va
landų ieškojimas nedavė tei
giamų pasekmių. Tada jam liko 
įsakyta leisti rakietas ir sukur
ti didelę ugnį, kad ieškotojai 
galėtų j j pastebėti.

Jo ženklus jaU pastebėta, bet 
imsią kelias valandas iki lėktu
vas bus pasiektas, nes visa 
kalnuota apielinkė yra apau
gusi tankiais miškais.

FLEMINGTON, N. J., gr. 30. 
—Vietos teismas jau galutinai 
yra paruoštas Bruno Haupl- 
mann bylos nagrinėjimui. Kaip\ 
žinoma, jis yra kaltinamas pa
stvėręs ir nužudęs Lindberghų 
kūdikį ir paskui išreikalavęs 
$50,000 už kūdikio, sugrąžini
mą.

Visas teismas liko pertaisy 
tas, kad jame galėtų tilpti ke
li desėtkai reporterių, kuriuos 
siunčia veik visi laikraščiai. Ki
tame. kambaryje įtaisyti tele
grafo aparatai, kad reporteriai 
galėtų tuojaus pranešti lakraš- 
čiams bylos eigą. Laikraščiai; iš 
tos bylos tikisi padaryti gerą 
biznį, tad net už pinigus per
ku patogesnę vietą savo repor
teriams.

9 Publikai vietos teisme visai 
nebus, nes visa vieta atiduota 
reporteriams.

Jau išrinkti ir tie, kurie
pirmiausia šaukiami į jury na
rius.

Valstija aiškių’ įrodymų, 
Hauptmann išvogė ir nužudė 
kūdikį neturi. Vaduosis tik 
spėjimais ir bandys {rodyti, 
kad jis kūdikio pagrobimo die
ną Hauptmann buvo Lind
berghų 
Taipgi
berghams buvę rašyti patįes 
Hauptmanno. Hauptmann gi 
tvirtina, kad jis tą dieną buvęs 
namie, New Yorko priemiesty 
Bronx.

Svarbiausias įrodymas prieš 
Haųptmanną yra pas jį rastie
ji sumokėti už kūdikio išpirki
mą pinigai. Jis sakosi, kad 
tuos pinigus palikęs pas jį jo 
draugas, kurta išvažiavęs Vo
kietijon pasimirė.

Suėmė užmuštojo 
Nelsono draugą

CHICAGO.-*— MoUnt Shastu 
City, Cal., liko suimtas gangs
teris John Itaul Chase, 23 m. 
kilęs iš Satelito, Cak Jis bus 
ątgąbeht^4^^■ ^a?^, nes J iis 
buk dalyvavęs e. v kartu su nu
šautuoju' gangsteriu George 
(Baby Face) *Nelson—Lester 
Gillis susišaudyme su federa- 
liniais agentais prie Barring- 
ton, laike kurio liko nušauti du 
federaliniai agentai, Cowlęy ir 
Hollis ir liko.' mirtinai peršau 
tas pats Nelson.

Areštuoja gryštan- 
čius į Saar ame

rikiečius

bus

kad

namo apieilnkėj 
kad laiškai Lirid-

VATIKANAS, gr. 3Q.^— Lai
ke 1934 m. Amerikos vyskupai 
prisiuntė papai Pijui daugiau 
kaip $1,000,0000, papai surink
tų bažnyčiose aukų.

Panaikinus korteles 
duona Rusijoj pa
brango 40 nuoš.

Čia ne medžiotojąa 
zuikį, bet zuikis , me

džiotoją nušovė
ST. NAZAIRE, Fancijoj, gr 

30.—-čia atsitiko nepaprasta da
lykas: ne medžiotojas zuikį nu
šovė, bet zuikis nušovė patį 
medžiotoją. Atsitiko taip.

šunų varomas zuikis šoko 
per tvorą, prįe kurios medžio
tojas Paul Cuillon buvo pasi
statęs savo šautuvą, žuikis šok
damas su koja užkabino gaidu
ką, šautuvas išsišovė ir šovi
nys pataikė medžiotojui j kru
tinę, jį veik vietoj nušaudamas.

Susirėmimas su ka
talikais Meksikoj,

5 užmušti

SAARBRUCKEN, gr. 30.— 
Į Saar kraštą plebiscitui gryšti 
daug kituose kraštuose gyve
nančių/ Saar vokiečių. Gryšta 
daugelis ir iš Amerikos. , Bet 
kad jie turi važiuoti per Vo
kietiją, tai Vokietijos naciai 
stengiasi juos perkošti, kad ne
įleisti į Saar sau neištikimų 
žmonių.

Del tos priežasties naciai aš
triai ėmė pulti Chicagos Saai 
gyventojų draugijos prezidentą 
Martin, o vief 
te, Sittell iš 
areštuota, nesjji nepalankiai at
siliepusi apjp< nacius.

Daugelis iš Amerikos atvy-1 
kusių balsuoti yra Amerikos 
piliečiai. Jie dabar yra nusi-1 
gandę, paėjus gandams, kad jie 
savo balsavimu gali prarasti 
Amerikos piįetybe. Daugelis jų 
ruošiasi susilaikyti nuo balsa
vimo, nes nors jie ir nori, kad 
Saar gryštų prie Vokietijos, bet 
jie jokiu budu nenori prarasti 
Amerikos pilietybę, kad paskui 
nereikėtų patiems gyventi taip 
jų giriamų nacių• krašte.

WASHINGTON, gr. 30.—Ja
ponijos . ambasadorius įteikė 
Jungt. Valstijoms notą, kurioj 
Japonija formaliai atsisako nuo 
Washingtono karo laivyno su
tarties, kuri aprybojo penkių 
didžiųjų valstybių karo laivy
nus. Japonija sakosi atsisa
kanti nuo tos sutarties taikos 
sumetimais.

Bet ir Japonijai atsisakius, 
sutartis nepaliaus yeikusi iki 
ji baigsis gruodžio 31 d., 1936 
m. Reiškia, Japonija ir toliau 
turės pildyti sutartį, tik gąl 
sutarčiai išsibaigus, ji nebebus 
atnaujinta.

Nors Japonija ir šakosi, kad 
ji sutartį atmetanti taikos su
metimais, bet priežastis yra ge
rai žinoma: Japonija atsisakė 
nuo sutarties, kad Anglija ir 
Jungt. Valstijos atsisakė Japo
nijai pripažinti karo laivyno 
lygybę ir teisę turėti tokį pat 
didelį karo laivyną, kokį turi 
Jungt. Valstijos ar Anglija.

Gavęs Japonijos notą, vals
tybės sekretorius Hull davė 
švelnų atsakymą, kuriame bet
gi aiškiai Ur griežtai pasakosią, 
kad Jungt.. Valstijos niekad 
nepripažins laivynų., |ygylS5s^itA 
;ud Mausimu nedarys jokių nu* 
sileidimų.

Kalbama, kad Jungt. Valstijų 
laivynas ateinačiais metais ruo
šiasi daryti labai didelius ma
nevrus Pacifiko vandenyne.

dedamais 
prisidėjo

Stalinas

a Saar amerikie-. 
New Yorko, liko

1935 m. bus 5 saulės 
ir 2 mėnulio užte

mimai

R H
Chicagai ir apidinkei tedera 

(io oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė
4:28.

teka 7:18, leidžiasi

MASKVA, gr. 80. . 
paskelbė didelę “malonę” Rusi
jai ir panaikins duonos korteles 
nuo sausio 1 d.

Panaikindami duonos korte
les patys bolševikai iškėlė duonos 
kainą 40 nuoš, O tuo tarpu dar
bininkų algos liko pakeltos tik 
10 nuoŠ. Kadangi rusams tenka 
daugiausia maitintis vien tik 
sausa duona, tai tą duonos kai
nų pakėlimą labai skaudžiai at
jaus visi Rusijos darbininkai.

Susirgo inž. St. Kairys
Kauno m. saviv. kanalizaci

jos ir vandentiekio sk. vedėjas 
inž. Step. Kairys susirgo ir pa
guldytas Kauno m. ligoninėn.

DEL ŠVENČIŲ
RYTOJ /
“NAUJIENOS” NEBEIS IR
“NAUJIENŲ” RAŠTINE BUS
VISĄ DIENĄ UŽDARYTA,

NAUJIENŲ ADM.

MEXICO CITY., gr. 80. — 
Prie priemiesčio Coyoacan baž
nyčios ištiko susirėmimas tarp 
radikalų ir katalikų, kuriame 
penki žmonės liko užmušti ir 
keli sužeisti. Susirėmimas iŠ* 
tiko katalikams užpuolus, ir už
mušus vieną jauną radikalą.

‘ ....... ..  i ,l.li-

Naciai Saar krašte 
puola politinius 

priešininkus
SAARBRUCKEN, gr. 30, — 

Keli žmonės liko gana sunkiai 
sužeisti naciams * puolus jų 
priešininkų masini susirinkimą 
Bliąkastel miestely. / Tai yri 
pirmas nacių puolimas po at
vykimo / fiiternacionplinės ka
riuomenės prižiūrėti /tvarką lai

ALBANY, N. Y., gr. 30. — 
Prapuolęs American Airline pa
sažierinis lėktuvas su 4 žmo
nėmis, po 48 valandų ieškoji
mo liko surastas ant sniegą 
padengto kalno, už 10 mylių nuo 
Groversville., Pasažieriai liko iš 
gelbėti.

PASADENA, Cal., gr. 30— 
Ateinančiais metais bus 5 sau
lės ir 2 menulio užtemimai. 
Tiek daug saulės užtemimų ne* 
buvo jau nuo 1255 metų ir ne
bus iki 2485 metų. \

Bet iš visty tų daugybes už
temimų Jungt. Valstijose bus 
matomas tik vienas dalinis sau
lės užtemimas vasario 8 d. ir 
visuotinas mėnulio užtemimas 
liepos 16 d.

Visuotinas saules užtemimas 
buvo matomas Jungt. Valstijo
se rug. 31. d.. 1932 ir sekamas 
visuotinas saulės užtemimas 
bus mątomas šioje šalyje tik 
1945 m.

puolus jų

SCOTTSBLUFF, Neb., gr. 3Q. 
—Wm. Platz, 68 m., patapo tį- 
vu 24-to vąiko. 16 vaikų gy
vena. Vyriausias šunus yra 43 
m. vyresnis už antrąją Platz 
žrųoną, kuri vakar pagimdė 10 
s v. sūnų.

CHICAGO.— Edward Hines 
Jr. Memorial karo veteranų 1b 
goninėj ties Maywood liko pa
skelbta kvarantina, kad kovot 
ligoninėj pasireiškusią influen- 
zą. Lankytojai bus leidžiami 
tik išimtinais atsitikimais.

NBW YORK. gr. 30. - 
Douglas Faicbanks išplaukė ; 
Franci ją gavęs žinią, kad jo 
žmona, Mary Pickford, įsakė 
advokatąmą greičiau baigti iki-

ke sausio 13 d. plebiscito. , šiol atidėliotą perskirų byla.

Amerikai reikia pus
antro miliono namų

CHICAGO.— Amerikos žmo- 
nė gyvena daugumoj 5 kamba
rių namely, kuris turi maudy
nę ir visus įrengimus, bet di
delėj didžiumoj yra pečiais ap
šildomas. šalę to yra daug vi
sai netinkamų gyvenimui lūš
nų, kurios yra pavojingos svei
katai* Kad ir tų lūšnų gyven
tojai galėtų žmogiškai gyventi, 
valdžios sūrinkotnis statistiko
mis, reikia mažiausia pusantro 
miliono naujų prieinamų pa
prastiems žmonėms namų. Tad 
valdžia deda visas pastangas, 
kad padidinti namų statybą. Ji 
siūlo finansuoti ir privatinę stą- 
tabą ir pati, ruošia didelius lūš
nų griovimo ir namų statybos 
projektus.

BERLYNAS. Elta.— Oficiali 
vokiečių telegramų agentūra, 
skelbdama tendencingas žinias 
apie paskutinius įvykius Klai
pėdos kr. ir jos pačios —kaip 
atrodo, tuo pačiu, kaip ankš 
čiau, vadovavimu— 
piktais komentarais
prie to, kad vokiečių spauda be
veik kasdien piktai Lietuvą 
puola.

“Rheinish Westfaelische Zei- 
tung” gruodžio 5 d. atvirai 
kursto prie karo su Lietuva. 
Laikraštis rašo: “Lietuvių įžū
lumas išmuša stačiai statinės 
dugną. Po Versalio diktuotos 
taikos (Diktatfrieden) kai ku
rie kraštai tikėjo, jog gali su 
Vokietija elgtis taip, kaip asi
las su sergančiu Hutu. Ką lei
džia sau Kauno vyriausybė, to 
pasaulio istorijoje dar nėra bu
vę. Maža tauta, kuri buvo mu
sų išvaduota iš po rusų jungo 
(!?), drįsta nuo senovės vo
kiško krašto (!?) dalį, visų pir
ma, įsibrovus pagrobti (!?), o 
paskui persekioti gyventoj us 
vokiečius ir atimti jiems tarp
tautiniu statutu pripažintą tei
sę (!?). Bet kas gali netekti 
kantrybės. Ar signatarinės 
valstybės dabar visai viešai ma
tomai eneringai įsikiš,, ar turės 
būti suprasta, kad vokiečių tau- 
ta ginsis (!). Didžiosios vals
tybės yra Klaipėdos statuto sig
natarai. Todėl turime į jas 
kreiptis. Tai, mažiausiai, ko* 
gali reikalauti vokiečių tauta, 
ar jos turi sutikti su tuo, kad 
mes lietuvius vieną dieną imsi
me mokyti vokiškai, ne jis mus 
mokys lietuviškai” (!). »

Tai yra, kaip kiekvienam ai 
šku, nedviprasmiškas grasini
mas Lietuvai. O kada Lietu
vos spauda kreipia dėmesį į 
musų kraštui gresiantį tuo bu 
du pavojų, tai vokiečių spau
da, tada kalba apie “šmeižtus” 
ir “melą” iš lietuvių pusės. 
Taip lietuvių, latvių ir švedų 
spaudoje pasirodžiusios žinios 
apie .{Vokietijos kariškus pasi
rengimus ir kurstymą vokie
čių lietuvių pasienyje prieš Lie
tuvą sukėlė vokiečių spaudoj? 
garsų atgarsį.

“Berliner Boersenzeitung” 
deda antraštę “Kaunas siunčia 
aliarmuojančias žinias” ir rašo, 
kad, esą, “savaime supranta
ma, kad tokia sistema, kuri 
stovi ant tokių silpnų kojų, 
kaip lietuviška, negali palikti 
jokių neišnaudotų priemonių“

“Nachtausgabe” 1 antrašte 
“Maląs apie vokiečių įsibrovi- ' 
mą” rašo, kad nuotaika Klai
pėdos krašte dėl “smurto prie
monių” esanti nepaprastai su
jaudinta. Esą, “prie to viso 
teroro prisideda dar tai, kad 
kraštas yra užplukdytas Lie
tuvos kariuomenės”. Laikraštis 
rašo toliau: “Lietuviai visur 
skleidžia gandus, kad Vokieti
ja rengiasi pulti I ietuvą ir kad 
jos vyriausybė ‘tcdėl turi im
tis kontrpriemonių”. Savo iŠ- 
vedžiojimus laikraštis baigia 
Šitaip:. “Lietuvos kurstymo 
kampanija ir nauji teises su
laužymai Klaipėdos krašte nau
jai parodo, kad jau atėjo di
džiausias laikas pašalinti tam 
neramumo židiniui Rytų Euro
poje. Klaipėdos konvencijos 
signatarinės valstybės — pa
reiškia laikraštisreiškia laikraštis — imasi sau 
Sunkią atsakomybę, jei jos da
bar tuoj neįsikiš”.

»
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Binghamton, N. Y. S“'si®.is valgiais h- «««. 
° z mais. Bahavojome ugi pusiau

nakčio. Reporterio ^agelbinin- 
kaš irgi tūrėjo progos dalyvau
ti toje puotoje. Pats Reporte
ris linksminosi kitoje miesto 
dalyje, kur, manau, surinko 
daūg žinių ir jas savo laiku 
praneš. /

Gaila tik, kad J. Cinikas ne
galėjo kartu su binghamtonie 
Čiais linksmintis per Kalėdas. 
Mat, jį yra sužavėjusi viena 
Chicagos panelė, tai jis ir iš 
vyko į Chicago šventes pra
leisti. Kartu su juo išvažiavo 
ir jo sesutė Onutė aplankyti 
savo gimines. Jei jai Chicago 
patiks, tai mes binghamtočriV 
čiai gal greit jos nebematysi
me.

— Reporterio Pageibinink.ts.

Kaip binghamtonieČiai Kalėdas 
praleido

Galima tikrai pasididžiuoti, 
kad binghamtonieČiai labai jau
niai Kalėdas sutiko fr praleido. 
Beveik kiekvienoje lietuvių gy
venamoje s tu boję blizgėjo Ka
lėdų eglaitė. Kalėdų išvakarėje 
— vadinasi, Kūčių vakarą — 
visur prie stalų buvo galima 
pastebėti būrelį žmonių. Jie 
sau šnekučiavosi ir linksmino
si. O tų lietuviškų valgių kva
pas, tai tiesiog veržėsi pro ka
minus. Visi stengėsi vakarienei 
turėti lietuviškų baravykų, ki
sieliaus ir kitokių gardumynų, 
be kurių Kūčios nėra Kūčios.

Taip tai buvo Kūčių vakarą. 
O kas atsitiko per Kalėdas, tai 
ir ant jaučio skuros nebūtų ga
lima surašyti. Tiek visokių įs
pūdžių buvo!

P-lė V. Zmitriutė per Kalė
das apvaikščiojo savo gimimo 
dieną. Tai buvo, taip sakant 
dubeltavos iškilmės. Taja pro
ga jinai sukvietė geroką būre
lį svečių, kuriuos pavaišino

Prieškalėdinis Sen
timentas New Yorke

vis- 
taip 
pa-

Kaip jura banguoja ir 
ką blaško audros metu, 
siūbuoja ir New Yorkas, 
gautas prieškalėdinio sentimen
to. žmonių minios, lyg juros

LAIMINGU NAUJU METU 
Visiems savo draugams ir 

, kostumeriams linki
• 4

S. SENULIS
SIUVĖJAS IR VALYTOJAS

4307 Archer Avė.
LafaVette 9194*

Per visus Naujus Metus leiskit man taisjdi ir valyti 
jūsų rublis, taipgi pertaisyti jtisų kailinius, iš senų 
kailinių padaly ti naujus džeketus.

M
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BAIGIANT SENUS 
PRADEDANT NAUJUS METUS 

PEOPLES RAKANDŲ IŠDIRBYSTES 
CO. KRAUTUVES

Banda daug malonumo, kad per praeitą 
metą prekybos eigoje, šių Krautuvių rėmėjų, 
kostumcrių skaičius ir vėl padidėjo keletą de-

pilną užsitikėjimą kaip 
taip ir^įoin Krautuvėm, 
Metus ši įstaiga yra dar

Šis ženklas, duoda 
laukiančiai visuonienei 
kad pradedant Naujus 
tvirtesnė jr geriau prisirengus dėl visuomenės 
patarnavimo. Tutini, šios Krautuvės valdyba, 
direktoriai ir visi darbininkai, ’tiki šti Tarttstom 
turėti bendrus prekybos rišius greitoje ateityje.

Linki Jums Visiems \ 
Seni, nauji ir busianti kostumefiai 

tz_ t t—i—Naujų Metų

Žiūrint j tą žmonių, minių, davimų. Jau dabai1 paaiškėjo, tuviški vardai ir pavardės bu- 
tikrai prisimena banguojanti kad Klaipėdos magistrate iš vo keičiami

Ka- jūra-. Minia banguoja, blaško- miešto policijos valdybos virš 1931 metais policijos valdyba 
Tgi 25,000 duotų vidaus pasų by- sužinojusi, kad gubernatorius 

lų, patikrinta 3597 bylos ir numato pasams tikrinti skirti 
2483 bylose ląstą trukmų. Kai tam tikrą komisiją, pradėjo 
kurie valsčių viršaičiai ir yp.i- pas save * pasų “tikrinimą”, 
tingai Klaipėdos miesto valdy- Valdybos sekretoriui (jis da
ba, vietoj vidaus pasų, išdavi- bar kaltinamas Klaipėdos hit

lerininkų byloje) vadovaujant 
buvo užpildoma špecialiai pa
gamintuose blankuose kaimų 
seniūnų vardu liudijimai, apie 
piliečių neva išgyventą laiką 
Klaipėdos krašte, pastatytu

ir vokietinanv.

kad

bangos, blaškosi į visas 
sės.

New Yorko gatvės prieš 
lėdas tiek susikimšusios,
sunku eiti. Ypatingai pasižy
mi sušikimšimn Ėroadway. ne
žiūrint to, kad tai pint' gat
vė. Ji labai iškilmingai pasi
puošia, tad žmonių minios ieš
ko ten savo akims pasitenki
nimo. Krautuvių langai trau
kia kiekvieno praeivio žvilgs
nį, — tiek ten sukrauta viso
kių puošnių ir gražių daiktų 
bei Kalėdinių blizgučių. Jie pri
mena mums, kad tai ypatin
gas sezonas, kada reikia neuž
miršti savo mylimųjų, — nu 
pirkti jiems vienos ar kitos rų- 
šies dovanas.

Tarp šauniai pasipuošusių 
ponių ir gražiai apsirengusių 
vyrų slankioja nemažai ir dris
kių. Taip, suskurusių žmone-. 
lių, kuriems rupi ne dovanas 
pirkti, o tai, kur jie gaus pa
valgyti. Dažnai jų rankos iš 
sitiesia ir prašo išmaldos... 
Prieteliau, pagelbėk! Esu su
vargęs bedarbis, neturiu nei 
drabužių, nei maisto...

Krautuvių langai prikrauta 
visokiausių drabužių ir viso
kiausio maisto. Ponų ir ponių, 
nusiteikimas geras. J tik lai Ka
lėdos! Viena didžiausiųjų krik
ščioniškojo pasaulio švenčių, 
kada reikia krikščionišką mei
lę praktikuoti ir savo artimo 
neužmiršti.

Susiminkštiria- jų širdys,- o 
rankos ieško kišenėse smulkiu 
pinigų...

si, kaip audringa juta, 
prieškalėdinis jausmas veikia 
minią, blaško ją...

r
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4179-88 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St. g- 
® Direktoriai ir Valdyba

M.T. Kezes 
g J. A. Krukas 
s S. Kriikas

A. Lapenas
J. Nakrošis

D. Žemaitis

i?- i;

(
Laimingų Naujų 

Metų visiems 
draugams ir 

kostumeriams

Peoples Hardware
& Paint G. 1

5 ’ ' iGrigorowicz Broliai j
1901 W. 47th St.

Pasų Afera Klaipė
dos Krašte

--- - v’ ry
Jau seniai buvo kalbama, kad 

Klaipėdos krašte neteisėtai iš
duodami vidaus pasai taria
miems “Lietuvos piliečiams”. 
Dalis tokių “piliečių” buvo Vo*- 
kietijos valdiniai ir jiems Klai
pėdos krašto administracija pa
sus išduodavo pblitintais sūme-, 
timais. Ypatingai tokiems pi
liečiams“ pasų išdavimai pa-; 
gausėdavo prieš krašto seime
lio rinkimus. Jie, turėdami 'do
kumentus, galėdavo balsuoti už 
vokiškas partijas.

Dabar šiems neteisėtumalns 
patikrinti Klaipėdos krašto gn-i 
bernatorius paskyrė tam tikrą 
komisiją, kuri, miesto polici
jos valdyboje tikrina pasų iš-

nėjo kelis metus galiojančius 
asmens liudijimus. Tie liudiji
mai buvo išduodami be doku
mentų, įrodančių Lietuvos pi
lietybę.

Išduodant vidaus pasus, lie-

ankstyvesnė (1926-1929 m.) 
pasirašymo data ir taip paruo
šti liudijimai buvo . siunčiami 
pasirašyti/ Tokie liudijimai bu- 
vo įdedami į pasų senesnes by
las, kaip paso išdavimo pagrin
das. 734 bylose išviso 
dokumentų, įrodančių 
čio ir pasą gaunančio 
Lietuvos pilietybę. Be 
misija randa Visą eilę
neteisėtumų ir trukumų.

TsK

trūksta 
prašan- 
asmens 
to, kc- 
kitokių
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Gar ginkitės Naujienose

GYDYTOJAI IR DENTJSTAI
.................  I —  "—......... .... ...— —    .   -  --------------- -- -------------- ---- . ..

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

ĮDOMUS VEIKALAS SCENOJE

SELWYN TEATRE
’Dearborn ir Lake

“STEVEDORE”
Puikus lošimas vaizduojąs Netv> 
Orleans vandens pakrantes. Stato 

Paul Peters ir George Sklar.
šio veikalo trupė sėkmingai lošė 
ši veikalą rNew Yorke per šešis 
triumfaliŠkus menesius. “Drąsus, 
apkaltinimas rasinės neapykantos 
vaizduojamas augštai ištobulinta
me veikale. Be abejo, geriausias 
šio sezono lošimas,” sako Sindey 
Howard.
Vak.—40c iki $2.—Dienos laiku 

Treč. ir šeštad.—40c iki $1.50.
Pašaukit DEArborn 2699 jeigu) 
norite gauti pigesnės kainos ti- 

kietus dėl teatrų parių.
-------- į— ■- , ■ n • * ” ' 1 i..... i ' " 'f ,

Laimingai 
Naujų Metų!

Linkiu Visiems Savo 
Draugams ir 
Kostu meriams

Grant Works
Coa1 Yard

■r

Adam Bernadišius
Savininkas

16th St. ir 49th Court
Tel. Cicero 311 

Cicero,-ĮU.

LIETUVIAI KITATAUČIAI
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaiilted.
Pęrkame už CaBh su Neperdi- 
dcliu Atrokavitąu. .Duddame 

Collatera! Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Phone Canal 6122

Dr; S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

| Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredbmis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califomia Avenue
Telefonas Republic 7868

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu T61. PfOsbect 1930

fn.-.r IiiiH---------SU-.. . ■ 1--------U----- i............................. .4...,,

Tel. Ofice Wentworth 6380 
vRez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
B^oterų ir vaiką ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 popiety, 7—8 vai. vak. 
išskyrus ‘ seredomis.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Tark 6755 ar Central 7464

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Sdredoj pagal sutarti.

■ iV,,i ■> ■■ ■ ■■ '—■■II* fctfl

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas^
4631 South Ashland Aye. '

Tėl. Boulevard 2800 . r
. Rez. 6515 SiaiRockwell St.

Tel. Repjįmlią 9723 
Tel. An<joyeę\1588 ,

Hubbard, Baker

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofišo Valandos hūo 2-4 ir nuo 
^-6 v. v. Nedelioj pagal sutarti

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

2400 West Madfson Street
Vai. 1 iki 3 P° pietų, £» iki 8 vhk.

Tel. Seelęy 7830 \
Nhmų telefonas Bruriswick 0597

ADVOKATAI .
Kambarys 1555

1 N. La šale St.
CHICAGO

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ■ i

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvinu aklų, itempitną. kūris 

esti pnfežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-? 
rbo, skaudamą, akių karšti, atitaišo 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vištiose atsiti
kimuose egzaminavimas darorhas šu 
elektra, parodančią mažiausias klai- 

Mar. Specialė atyda ’atkrėipiam | mo
kyklos vaikus. KteiVos Skys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 V. Ne-' 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso-' 

mos :be akinių. Kaittds pigiau , 
kaip pirmiau. Į

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

- LIETUVIS 
Tel. Yards 1829 I

gįOftlk Pritaiko Akinius 
Kreivas Akią’ 

-IŠtbišo.
Ofisas ir .Akinta Dirbtuvė . . 
756 West 85th St 

kanijias-Halsted St. L ' 
Valandos uo 10—4, puo 6 iki 3 

Necfėliomis 'nub 10 iki 12 vai. dtehą.
..ri....— ---------------- ...■.„■■t.-.. h,i, , „i A  

25 METU PATYRIMO
Pritajkime ^akiniu dėl visokių aklą

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės.susilieja i daiktą. 
Jei spaudo^ raštas išrodo dvigubas! 
Jei įkaitant afba' skauda

akys, tuomet jaū 'jutus reikia 

DiTjohn J. Smetana 
1801 Sa Ashland Avė. 

'pia‘t^&^p»xw:kSta8 

Valandos riuo 9:80 ryto -iki 8:80 va-

Phone Canal 0523

Res. 6600 Soitth Artėsian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland AvėUue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po -pietų
7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Katnp. Dameh Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
v Prospect 0469 

- . ..... - ■ ■

Dr. Margeris
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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vąikų ir vįsų 

f ... ^tironiškų ligų.
Ofisas ''3102 'So. Halsted St.

‘ arti 31 st Street.
Vąlandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

vak

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valąndos nuę 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. ntio 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija .
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

9

Visi Telefonai

1742
LAIDOJĄM PIGIAU 

NEGU KITI
Ąrhbulance patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Modernišką Kop

lyčia ir Vagonai 
•DYKAI! .

J. F. ĖUDEIKK
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-67 S. flėrmitage 
Avėniie
Skyrius

4447 S. Fairfield Ave.

». i. <

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., karną. Franciscoav.

. ■ iiiii.uil.* m a. h’Hį n r.i t. i..r.ii .i !«»

Mrs. Anelia K. Jarusz
, ... . : Physical Therapy

and Midwife
6109 s* Alhany 

Hemlock 9252

patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
'duodu massage 
Electric treat- 
ment ir magne- 

' tie blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Simon M. Skudas
dRABOiiiVS ir BALSAMtJO'I'OJAŠ 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monroe 8377

LIŪDNOJ VALANDOJ

J.J.Bagdonas
REP. 3190 

2506 W. 63 St. . 
arba

N. RADIS —A. L. 
PUL. 4151 

10734 S. Michigan Avė.

Tel. Lafayette 3572 
U. Čiulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

, Tel. Cicero 2109^
ANTANASFETKUS

Grabortas, 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South/49 Ct. 
CICERO, ILL.

iii .‘i ■■   ■■irtni-ii. »   '■ ^iah— II. h fa i,.   4. UIŽ.II. ■ Į .

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas ’

Jeigu norite dailumo ir nebranguino 
Laidotuv ėse.......Pašaukite.  
REPubiic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių ęu firma tuo 

pačiu Vardu)

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanicą Avė.
Tel. Boulevard 4139 -

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autoniobilius Visokiems reika
lams. Kdihą prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich irSunus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 28rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516

1439 S. 49Cicero, UI. 
TeL Cicero 6927

Incorporated 
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augš&au. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 
r CHICAOO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46fh St
Tel. "Boulevard 5203 ir 8413 "—

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Įvairios žinutės iš Klaipėdos padangės
Bašo A. Kabardinas •

.raukė tautos himną,-'o susirin- pradėdavo ką nors gaminti, tai 
.usieji pritarė. Paskui, maršui vokietininkai tuoj šokdavo peik- 

,jojant, publikh visomis gatvė- ti, kad gaminiai nėra tikę. Kau- 
nis pasileido .nau¥> Tuo ir už- ne man

Iš MUSŲ POLITIKOS

Musu gyvenimas bcga-sukasi 
tokiu greitumu, kad paprastam 
žmogui sunku net ir pasekti 
tuos visus įvykius, kuriuos at
neša iš įvairių nelauktinumų 
ateinanti rytojaus diena. Kaip 
tarp pasaulio kraštų, taip ir 
tarp pavienių valstybių bei įvai
rių luomų žmonių, —visur vieš
patauja amžinas nepasitenkini
mas, kova už politiką, kova už 
ekonomiką ir kova už visokius 
idealus, tautiškumą, fašizmą, 
bolševizmą ir 11, štai kokių 
musų numylėtame Lietuvos pa-; 
jurio mieste Klaipėdoje 
laukėme permainų.

Šių metų balandžio 30 dieną, z<i^1 
kuomet jau buvo Šiaulių 
Visuomenės Sąjungos veikėju 

JonušaiČio, Trukano, L„_.

herašto gubernatoriui ir paskslb- 
ti spauaojc. 1 rezidiuinas.

Taigi varne gauG.nga,ae pub
likoj susirinkime kaišiojai pa-

į džiaus ir kitų sukrivuliuotas dakė, kad šiandien išmu^c pa 
kelių tūkstančių lietuvių pilie- skutinė valanda. Mes su vokie
čių masinis ; 
kuriame tapo pareikšta, kad 
nuo šiandie gaųa nešioti mums, 
Klaipėdos krašto Lietuvos pilie
čiams, vokiškų kryžiuočių — 
/‘raubritierių” priespaudos jun- 
!gą, kad Klaipėdos kraštas yra 
! Lietuves žemės dalis ir lietu
viai turi patys užkirsti kryžiuo- 
tiškam germanizmui kelią ir pa-;ninkai; kurie dirba prieš valsly- 
imti krašto valdymo vairą į 
savo rankas ir dirbti politinį, 
ekonominį bei kulturinį darbą 
Lietuvos naudai, čia visi daly
viai entuziastiškai pritarė, ir SUSI“ buvo išnešta šitokio turinio re-
ząliucija:

-Jaipėdos miesto visuomenės 
gausus susirinkimas, įvykęs, šių

susirinkimas,lėia.s gyvename ramiai; mes lie
tuviai esame perdaug nuo.aid 
tau ui. Žinoma, yra vokiečių^
kurie esti lojalus Lietuvoj pilie
čiai. Prieš tokius mesnenorimu 
prievartą naudoti; mes visuo 
met saugojame ir saugosime jų 
teises. Bet gerųjų.'tarpe randa
si rėksniai ir išdavikai vokieti-

MES PASIUNČIAME PINIGUS Į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS BATOMIS.

uis pasileido \nau¥> Tuo ir už- ne man teko būti liudininkų 
jbaige. tas* ei'ftuziąstfekas;lietu- vieno juokingo įvykio.. Į a’valy- 

y nės krautuvę atėjo paprastas 
sto^ su-„vežėjas, pirkti savo, dukteriai 

Voki’e- ba4u$. Prašo, kud duotų Vokie- 
Jic dft labiau nuliu- tįjds* darbo? Duktė prisimiera- 

jiems smūgis, buvo vb ir pareiškė, kad;visai geri, 
kad tuoj po susi rinkimo Po to ji padarė komentarą,-kad 

Lietuvos Keleivyje” pasirodė Lic^įrvoje nieltas nemoka tin- 
lar daugiau pareiškimų iš Klai- kam " ^tus pasiūti. Pardavė- 

užtikrino, jog jis ki- 
nepardavinėjąs; 

je gamintus, 
ai buvo pada- 

še, fabrjko “Batas”.
iT^eiliniai vokietininkai 

dažniausiai moka skaityti tik 
gotiškomis raidėmis parašytą 
raštą, lotyniškų raidžių jie 
nepažįsta.

Turiu pasakyti, kad Lietuvo
je batų išdirby s tė stovį gana 
aukštai: padaro geresnius ba
tus nei daugelyje kitų šalių. 
Visoje Lietuvoje galima gauti 
moderniškiausių batų. Kaip ir 
Amerikoje, jie dirbama mašino
mis. Specialistų - batsiuvių jau 
yra pakankamai.

(Bus daugiau)

/ių protestą^. ■ ’
'Pas skai Uingks 

irinkimas 
ininkus. 

’.o. Kitas 
as

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St.
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' Mes norėtumėm būti kiltesni... «
Bet tą, ką mes norime jums pasakyti su pradžia Nau- 
jų Metų nereikalauja būti kilniais. JCąį yra tik draugin- 

ir jūsų ar- SS

SS
SS
SS
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88
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tokius bi 
Kaip tik Vok 
l'uo tarbes suverenumą. Jie ageiitau.a 

svetimos valstybėj naudai. Vo
kietijos hitlerininkai svajoja 
veržtis į rytus per Lietuvą į 
Latviją, 'Estiją, Rusiją. Vokie
tijoj išnyko dėl Hitlerio režimo 
visos idealiosios partijos, o su
sidarė viena militarizuota ka
rui pareng'ta ratibritieriška kry- 

B\.1' balandžio mėnesio 30 die- žiuočių fanatikų gauja. Už Ne-
- - __ --------- r. y-., j.— mun0> Tilžės mieste,t lietuviams

neleidžiama lietuviais pasireikš- 
' ti. Jei lietuviai Tilžės gatvėj 
kalbasi lietuviškai, tai Hitlerio 
rudieji smogikai tuojaiis juos 
muša, kam jie kalba lietuviš
kai. (Musų gerbiamą rašytoją 
daktarą Viduną jau keliolik 
kartų Tilžėje sumušė). O čia, 
Klaipėdos krašte vokiečiai turi 
pilniausią tautiškumo, tikybos 
ir pilietišką laisvę.

Kai kalbėtojai užbaigė savo 
kalbas, visa publika kartu su 
orkestru sudainavo tautos him
ną. Vėliau visi susirikiavo ir 
su šviesomis rankose pradėjo 
maršuoti. Priešakyje ėjo karo 
orkestras. Gatvėse prie maršuo- 
jančių prisidėjo daugiau žmo
nių. Tokiu budu susidarė di
džiulė minia iš kokių penkioli
kos tūkstančių žmonių.

Prezidento Smetonos alėja 
minia nutraukė prie Guberna- 
turos. Ten visuomenės delegaci
ja gubernatoriui Novakui įtei
kė priimtą susirinkime rezoliu
ciją. Gubernatorius priėmė re
zoliuciją ir iš balkorip pasakė 
sveikinimo kalbą. Apie rezoliu
ciją jisai atsiliepė teigiamai ir 
pasižadėjo uoliai dirbti valsty
bės, Klaipėdos krašto ir visų pi
liečių gerovei.

Publiką gubernatoriaus kak 
bą sutiko su didžiausiomis ovą-. 
cijomis. Karo orkestras vėl už-

name

REKORDAI 50 c.
Adatų pakelia dykai su kožnu 
Rekordu. Siunčiame ir kitur, pri- 
siunt'mas extra; prisiu 
už kiekviena rekordų, 

rekordus. I Canadų

6008—Dariaus-Girėno

(imas 25c. 
JOc už 6 
uaugiau.

atminčiai 
ir Kareivėliai. S. Rimkus 
ir E. Sadauskaitė.

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

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

3002— Meilės! Karalaitis ir 4 Ra
tai. Pkžerskas ir Budriko

Radio Akordijon.
14014—Burd’ijfcierius Praktikuoja 

ir Klausyk Mylimoji. J. 
žiūronas ir Grupė.

Motinėle ir Gaspadi- 
Bankietas. J. Žiuro- 

ir Grupė.
Vilnis Valcas ir Ne

pamiršk Manės Polka. In- 
strumentalis Trio.

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

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

14041—Gėlynas Polka ir Deiman- 
* tas Polka. Kaimo Orkest

ras.
14042—Laivyne ir Užmiršai Tė-' 

- vu Kapus. Jonas Butėnas 
Baritonas.

16192—Ėjo Misas ir Trauk, Sim- 
niški. Polkos. Jono Dirve- 
lio Orkestros.

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

16261—Studento Sapnas ir Sveti
ma Padangė. St. Pauras ir 
Jonas Giraitis.

16257—Atsiskyrimas su Mylima 
ir Vasaros Grožybė. 
Pauras ir Giraitis.

16200—Seni Duok Tabokos ir Ei- 
va. Boba, Pupu Kult. Jo* 
nas Butėnas, Baritonas.

16204—Polka “Jovalas” ir 1-2-3 
Brr... Kupletai. Dineika ir

16268—Ar Tu Žinai Broli? “Miss 
Lietuva”. Dineika 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- 
leostras

20023—Atsiskubino Betlejun ir 
Gul šiandieną. 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 
Orkcstirds*

26086—Bučkio Valcas ir Nauja 
Polka. Okeh Tarptautinis 
Orkestras 0

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

26088—Smuklėj Vainikėlis ir Kur 
Nemunas irDa^guva. 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 ir P. Pet
raitis.

26096—Močiutė Valcas ir Lietu
vaitė Polka. Armonikų 
Duetas

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

26105—Angelai Gieda Danguje ir 
- Tyliąją Naktj. Petras 

Petraitis.

14021—Pas 
nės 
nas 

14024—Per

st.

ną, apsvarstęs šių dienų aktu
alius klausimus, konstantavo, 
kad:

1. Vokietininkai, susibūrę 
Neumano ir Zaso (hitlerininkų) 
partijoje, nukreipė visą veiki
mą prieš Lietuvos valstybę, 
tikslu atplėšti šį kraštą nuo 
Lietuvos, pavergti lietuvius ir 
juos galutinai ištautinti.

I 2. Klaipėdos Jcržšto mokyklų 
daugumoje jaunimas auklėja
mas priešvalstybinėje dvasioje; 
lietuvių vaikai mokyklose daug 
kur germanizuojami, nutautina
mi.

3. Dabartinė vokietininko 
Šreiberio Direktorija savo veik

lia sudarė patogias sąlygas iš- 
! augti musų krašte priešvalsty
binėms Neumano kunigo Zaso 
partijoms. Ji vis dar laiko val
stybinėse įstaigose valdininkais 
minimų partijų prieš Lietuvos 
valstybę veikiančius asmenis. 
Ji kursto, savo valdininkus ne
klausyti centro vyriausybes or
ganų ir laužo tuo budu valsty
bės saugumo įstatymą. Bendrai 
iš visų dabartinės Šreiberio Di
rektorijos darbų matyti jos at
kaklus nusistatymas prieš Lie
tuvą ir lietuvių tautą. Akivaiz
doje šių nenormalių reiškinių 
Klaipėdos krašte susirinkimas 
prašo Centro vyriausybę pada
ryti neatidėliotinų žygių, kad:

1. Tuojau butų pašalinta da
bartinė Direktorija ir sudaryta 
nauja, kuri:

a) vykdytų visu griežtumu 
autonomijos Statutą,

b) pašalintų iš autonominės 
valdžios aparato visus prieš
valstybinių partijų narius,

c) prižiūrėtų, kad visose mo
kyklose eitų mokslo darbas val
stybinėje dvasioje, lietuvių gi 
vaikai butų auklėjami 'valstybi
nėje ir tautinėje dvasioje.

2. Visu griežtumu butų išar
dytos priešvalstybinės partijos 
ir visuomenė butų apsaugota 
nuo jų teroro, šią rezoliuciją 
nutariama įteikti Klaipėdos

ėdos krašto. ūkininkų, kad jje 
šstoja iš hitleriškų Neunųino 

\r kunigo Zaso partijų. Savo « 
paaiškinime jie dar . pridurįa, 
jog toms partijoms jie vyriau
siai priklausę todėl, kad 
lavę lengviau Vokietijai
duoti savo produktas, — ver
šiukus, -kiaules ir raguočius. 
Vlat,' tų vokietininkų vadai sa
vo nariams išduodavę specia
lus ženkliukus. Jei Klaipėdos 
ūkininką^ 'turintys tuos ženk
liukus, nuveždavo savo produk
tus parduoti į Vokietiją, tai su
pirkinėjimo įstaigos padaryda
vo jiems mažesnius muitus ir 
šiaip teikdavo visokių lengvatų.

arinyje Neumano. ir kun.
Zaso partijų nariai savo pro
duktus galėdavo 
brangiau parduoti.

Tai reiškia, kad 
vatomis Klaipėdos
ninkai buvo tiesiog paperkami, 
kad jie eitų prieš savo valsty
bę ir dirbtų išdavikišką darbą. 
Na, o Klaipėdos krašte vokieti
ninkai visą laiką dirbo Lietu
vos ekonominei,^ politinei ir kul
tūrinei gerovei pragaištingą 
darbą. Jie varė agitaciją prieš 
visa, kas lietuviška. Jei susikur
davo kokia lietuvių įmonė ir

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Motery, 

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

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 

(Netoli* Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

K«SKI®«SKeSS»:«KSK«««iWI r

.88

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. DLL.

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

PILĘS. FISTULAS, FISSURES—, 
ir panašias mėšlines ligas,, paly
dome.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne- 
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS-r-nieŽėjimas, degini
mas. išbėrimas.
NERVŲ LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
SLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir Įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neurltis. Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankyki t šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos— Garrick Theatre Bldg.

Dova
nos

lengviau ir

tomis leng- 
krašto ūki-

88

PAIN-EXPELLER
W Trmto *•«. U. M. I’M. 04

r Nuo Neuralgiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

88 St
SSS Laimingų ir Pasekmingų Naujų Metų Visiems Musų 

Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems
H
« 63RD & TALMAN SERVICE STATION

Joseph yiŲmąsį Vedėjas.

Republic 1701

88
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| 2634-6 Wi 63rd St Si 
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Laipiingų Naujų Metų Visiems 
Draugams ir Kostumėriams .

35TH STREET RESTAHRANT
Lietuviški ir Amerikoniški Valgiai gaminami iš geros rųšies 

mėsos ir daržovių.

3502 South Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS.

d 1

88 Laimingų Naujų •Melų Visiems Draugams ir
88 Kostumeriams

88
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

SS
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88

.88
88
.88

88

SS
SS
SS
SS
SS
SS

gas pageidavimas, kad tie 1935 metai jun 
timiems butų Linksmesni, Geresni ir kad jiėsjums 
daug Pasekmingesni negu tie metai, kurie jau praėjo SS 
užmirštin, bet kurie buvo jums geriausi. SS
THE HALSTED EXCHANGE NATIONAL!

BANK OF CHICAGO |
19th Place and South Halsted Street jšj

<3
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VISOMS — VISIEMS 
širdingiausi dėkavojimai 
Už paramą praeitą metą

v Su pilna vilcia tikėdami
K\d bęgije Naujų Metų musų rėmėjų, kostume- 

gį rių skaičius labai, 
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Sveikinam su
NAUJAIS 1935 METAIS 

’ Velydami geros sveikatos ir laimės 
Kiekvienam

SS

SS
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SS 
SS 
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SSFUBITUKE C? B

3222-24-26 So. Halsted Street ss
J. KALEDINSKAS, Vedėjas Si

$5000.00 KIEKVIENO ASMENS 
ŠiojFederalėj Įstaigoj Apdrausti

SMITH^JAįMGARpEN
rųšies alus, degtine, kvepianti cigarai ir skanus 
užkandžiai visados randasi musų užeigoje.

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

, — , I—.

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

Iraudžia kiek- 
Jnam asmeniui 

$5000.00

Hm Rm KR R
-- ------------- r-... y
M*................... ■tEDERALSAVlNGS 

wIĮ|aND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga, 

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 167S 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Mokam dividendus < kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisų.

Kas pirks musų krautuvėj j 
čevėrykus už $2.95 arba j 
brangesnius, gaus gražią ’ 
dovaną ir kalendorių i 

‘DYKAI.
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Mes turime pasirinkimui
1OOO porų čeverykų

UNIVERSAL 
SHOE STORE

ZALESKI Ir MARTIN, sav

3337 S. Halsted St.

Laimingų Naujų Metų Visiems 
Draugams ir Kostumeriams

J. BASKIS ir A. STUPER
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies alus, degtinė, cigarai ir skanus 

užkandžiai.
607 West 63rd Street 

Chicago, III.
a,>”a
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NŪDIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
Fhe Lithuanian New* Pub;» Co.,Inc.

1739 South Halsted Street
/ Telephone CANal‘8500

Edltor P. GRIGAITIS

Stabscription Ratas:
8&00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ėntered as Stcond Gan Mittir 
March 7th 1914 at the PoH Offlce 
o* Chicago, III. nnder tbe act; of 
March Srd 1879.

I ....... . ........... .. Į ...

Naujienos eina kasdien, llskinąnt. 
sekmadienius. Leidiia NaujienąBen
drove, 1789 S. Haisted SU Chicago^ 
Iii. Telefonas Canai 8500.

Utakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama —________ ___—
JE^usei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams'--------

, Vienam mėnesiui

Chicago] per iinešiotojus: 
. Viena kopija ------------------------ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, no Chlcagoj, 
paitnt

Metams .......     87.00
Pusei metų_________________3.50
Trims mėnesiams ..... —.. . 1.75

■' Dviem mėnesiams - ------------1*25
Vienam mėnesiui--------------------75c

Lietavon ir kltnr užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  ........—— 88400
. Pusei metų _____________— 4.00

Trims mėnesiams ----------------- 2*50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Určorin kartu su užsakymu.

88.00
4.00
2.00
1.50

SU NAUJAIS METAIS

jo kaltė butų “įrodyta?, tai kal- 
tinamasai būdavo kankinamas 
tol, kol jisai neprisiimdavo ant 
savęs’visa, kas jam būdavo pri
kišama.
. Nikojajevas buvo suimtai 
gruodžio 1 d. \Per pirmas dvi 
savaites nebuvo nieko girdėt 
apie kokį nors ryšį tarpe jo ak
to ir Trockio bei Zinovjevo. Bu
vo skelbiama, kad Nikolajevą, 
pasamdė “baltagvardiečiai”, ir 
daugiau; kaip šimtas tų taria
mų “baltagvardiečių” buvo su
šaudyta įvairiuose sovietų mies
tuose. Tik apie Kalėdų laiką 
viskas staigiai pakrypo į kitą, 
pusę: “baltagvardiečiai ”-4apo 
užmiršti ir atsirado “tikrieji 
kaltininkai” tarpe opozicinių 
elementų komunistų partijoje!
• Ėmė tris savaites laiko Sta
linui, iki jisai, galų gale, nusta
tė bylos liniją: kas turi būti

kaltinami ir kas reikia, skelbti 
publikai. Iki to laiko nė Niko
lajevas nebuvę “prisipažinęs”. 
Matyt, jisai dar nežinojo, prie 
ko reikia “prisipažinti”.

Bet dabar jau viskas yra* 
tvarkoje. ‘Kiekvienas bylos de- 
talis jau yra. apgalvotas, ir Sta
lino žvalgyba bei jos. agentūros 
užsieniuose (t. y, komunistų 
internacionalo sekcijos), jau 
daugiau nebesipainios savo pa
reiškimuose.

O kad buvo ant greitųjų su
šaudyta 103 tariamieji “balta
gvardiečiai”, kurie veikiausia 
neturėjo nieko bendro nei su 
Kirpvo užmušimi, nei su troc- 
kininkais, (tai kokio čia-daikto! 
Matuška Kosėjai didele, šimtas 
gyvybių tarpe šimto ir šešių 
dešimčių! milionų bolševikiško 
rojaus gyventojų — nieko ne
reiškia.

siau ir lanksčiau vykinti tą 
taktikų, pereidami prie drą
saus užpuolimo ant socialde
mokratijos”. **
i- Tai- štai kokią reikšmę turi 
bendras frontas! Komunistai 
steigia bendrą frontą-tam, kad 
galėtų “drąsiau” pulti social
demokratus^
; Bolševikai plusta socialistus 
už tai, kad jie nesideda “prie 
bendro fronto”, o atsigręžę sa
ko, jog tas bendras frontas 
jiems yrąf reikalingas tam, kad 
butų galima drąsiau r užpulti so
cialistus.

Tai tikrai “bolševikiškas ju
moras”.

zentuojąs tą ‘‘kapitalistišką pa
saulį”, su kuriuo sovietų žvaL 
gyba ir prokuratūra nori, kad 
ir čia dar taip, sujungti Kirovo 
“sąmokslą”. Pasakyti tiesiai ir 
atvirai, kad..kohiunistas Nikola
jevas nušovė komunistą Kiro-* 
vą, ir kad .Nikolajevo sėbrai 
gi yra! komunistų partijos/na- 
riai, norsz ir “zinovjevininkai” 
arba “trockininkai”, juk- tai 
reikėtų padaryti galą tai ‘^die
vobaimingai” legendai, kad po 
Stalino diktatūra visi darbo 
žmonės yra laimingi, tik sau
jelė dar* kažin kokiu stebuklin
gu budti išlikusių “baltagvar
diečių” ir “kulokų” slaptai zur- 
za prieš “vienintelę darbininkų 
valdžią”.

-Nes jeigu visi gyventojai bų- 
ų patenkinti, tai kaipgi galėtų 

atsirasti net valdančioje parti
joje ištisos grupės žmonių, pa
siryžusių su ginklais rankose 
pašalinti stambiausius tos ge
ros valdžios šulus?

“Kapitalistai” būtinai reika- 
ingi, kad išeitų “revoliucinis” 

vaizdas. Bolševikai šitą taisyk- 
ę žino jau seniai. Dar Kronš- 
tadto sukilimo metu (1920 m.), 
kai Leonas Trockis dar buvo 
visagalis sovietų karo komisa
ras, buvo išrasta, kad bolševi
kai matrosai? toje tvirtovėje su
kilo ne savo valia, bet “užsie
nio kapitalistų” prigundyti. Ir 
tuo pačiu laiku, kada “raudo
noji” artilerija bombardavo 
Kronštadto fortus, tai sovietų 
propagandos organai - triubijo 
apie “pragariškas užsienio* ka
pitalo užmačias”, tykojančio 
progos padaryti “ginkluotą in
tervenciją” Rusijoje.

Užsienio kapitalistų “inter
vencija” ir šį kartą, minima 
kuone kiekviename Maskvos 
pranešime apie Nikolajevo są
mokslo bylą.

Bet visos bylos centras tai— 
kaltinamųjų i “prisipažinimas”. 
Be jų “prisipažinimo” kaip tu 
Čia sujungtum J daiktą tuos Vi
sus dalykus, iš'kurių yra suda
ryta ši nauja “raudona” dra
ma: komunistų partijos narį 
Nikolajevą, misterišką “konsu- 

eningrade, franeuzų poli
cijoj saugojamą Trockį, kuris 
gyveną už. poros tūkstančių. my
lių ųuo Smolrto instituto, ir 

 

kapi taktiškų valdžių rintęrven- 

 

cijos” planus.? 1

: Visose pirmesnėse didelėse 
sovietų bylose kaltinamieji vi
suomet “prisipažindavo”. Kiek
vieną kartą jų “prisipažinimai” 
būdavo kaip tik <toki, kokių 
Reikėdavo sovietų žvalgybai, — 
nors kartais jie griežtai prieš
taraudavo lengvais patikrina
miems " faktams. Pavyzdžiui, 
kada buvo' anąmet* garsioji 
“menševikų byla”, tai kai k u* 
tie kaltinamieji “prisipažino” 
laikę slaptas konferencijas? 
Maskvos hotelyje su AbramovL 
čiu, kuris per dešimtį metų ne
buvo: koją- įkėlęs į sovietų- te
ritoriją!
> Nikolajevas ir jo nelaimės 
draugai turėjo, žinoma, “prisi
pažinti” prie to, kuo jię yra. 
kaltinami. Teisme, kuris juos 
teisia, advokatų nėra, spaudos 
atstovų nėra; liudininkai šau
kiami tiktai tie, kuriuos nori 
išgirsti teismas. Tai kas gali 
įrodyti; ar tie “prisipažinimai” 
turi kokią nors; vęrtę^ ar( ne? 
Bet jais ir greičiausią tife jais 
pasiremiant, bus padarytas gy
vybės arba mirties, sprendimas 
(tiems 14-ai kai lipamų j ųl;
į O dar kai kuria žmones šian
die piktinasi inkv|$teijO3< tėis- 
fnais, kurie buvo; įyęstį: vįdhrr 
hmžių gadynėje katalikiškose 
šalyse. Kas gi. yra- šitas. Rusi- 
tos komunistų “teismas”, jeigu 

ie inkvizicijos • teismas'? Ihkvi- 
Iiicija kaip tik: ir reiškia, tokį* 
eismą, kur. teisėjas yra kartii 
r kaltintojas, ir- kur svarbiau* 
das kaltes.. “įrodymas < yra, kal- 

Jinamojo “prisipažinimas“', nors 
ir prievarta iš jo lupų išplėštas, 
kankinimas buvo, logišką, tę 
įeismo procedūros pasėka: ka
dangi teismas turėdavo gtlUti 
kalitamojo p^isipąžtoimąf idant

- Marksistas.

AKLAS LIETUVOS 
ŠVIETĖJAS.'

inom mes 
> ir nuve-

mane stražnikai ir capt už apy
kaklės. “Kur lietuviškos kny
gos?” O man širdis ir dreba. 
Turiu šešias maldaknyges, ke
letą kalendorių ir dar kaž ko
kių .storų knygų....

“Aš gi aklas, porinu, ku
riems galams man knygos”. 
Sulaikė nevidonas, iškrėtė ir 
viską* surado.

“O . kas čia, ai?” 
tokius.... šaukė ths
dė mane pas isprauniką.

“Kas tau tas knygas davę?” 
— klausė rustus, tur buL is- 
prauniko balsas.

“Nieko nežinau ’ Aš prašiau 
duonos. Gal koks piktas žmo
gus bereikalingų daiktų ir įme
tė...”

Naktį šaltojoj palaikę, pa
leido.

“Jei dar kartą pagausim, su- 
šaudysim,” — tarė išleisdami.

— Nieko nebojau, — pasa
koja toliau aklas knygnešys — 
Čia ne jūsų žemė, maniau. Jei 
jus tų knygų bijot, tai matyt, 
kad jose apie jūsų darbelius 
rašjma. Ir nešiojau knygas vi
są laiką, kol rusai leido... Vi
suomet 
tarbon 
knygą, 
daiktas, 
suomet 
nams, 
Daug dar man žmonės skolin
gi paliko. Jei dabar galėčiau 
juos pažinti, pamatyti skaud
žiai pabarčiau.

— Na, o pensiją ar gauni?
žadėjo jau duoti. Martynas 

Jankus prašymą jau parašė. 
Buvau net. Kaune pas poną 
Prezidentą. Taigi ponas Preei- 
dentas ir pažadėjo duoti. Dar
gi man pinigų davė ir tarnai
tei liepė pietumis pavaisinti. 
Atsiduso senelis. Tsb/

Senieji metai baigiasi. Jie nedaug gero davė žmo
nijai, bet davė apsčiai blogo.

Ękonpminis krizis nesiliovė slėgęs beveik visas ša
lis. Kai kur jisai šiemet dar paaštrėjo. Krizio rezultate 
didėjo nr suirutė politikoje.

Fašizmas ir diktatūros apniko dar kelias valstybes 
— Austriją, Latviją ir Estiją. Fašizmo pavojus atsira
do net ir FrancijojjL

Šitokiose aplinkybėse, žinoma, negalėjo tarpti su
sipratimas tarp* tautų. Todėl nepadarė jokios pažangos 
tarptautinis nusiginklavimas; Pasaulio taika šiandie yra 
kuone mažiau užtikrinta, negu* kad ji buvo šių metų 
pradžioje# • .

Du kartu per šiuos metus ką. tik neiškilo karas: 
Avieną kartą, kada Vokietijos “naciai” bandė padaryti 
perversmą Austrijoje; antrą* kartą, kai dėl karaliaus 
Aleksandro nužudymo susivaidijo Jugoslavija su Veng
rija. Be to, visą laiką kam* debesys niūksojo Tolymųjų: 
Rytų padangėje.

Metams baigiantis, pablogėjo santykiai ir dėl gink- 
lavimojsi jurose, Japonijai1 atsisakius pritarti Washing- 
tono sutarties pratęsimui tarpe Britanijos, Jungtinių. 
Valstijų ir Japonijos.

Šių metų eigoje, paaiškėjo, kad svyruoja pamatai 
ir sovietų Rusijos, kurios politinė sistema per eilę metų 
buvo daugelio laikoma pastovumo pavyzdžiu. Jos vab 
džia, pirmiausia, buvo priversta griežtai pakeisti visą 
savo nusistatymą santykiuose su “kapitalistiniu pasau
liu” — tartis su Francija ir stoti Į Tautų Sąjungą; pas
kui, tą valdžią sukrėtė atentatas prieš polit-biuro narį 
Kirovą.

Amerikoje su triumfu laimėjo kongreso rinkimus 
Roosevelto “naujoji; dalyba”, bet- jos reformos iki šiol 

. neatnešė daug teigiamų vaisių; Nedarbas mažyn dar 
neina* Kapitalas pats save gąsdina įvairiais baubais ir 
laukia kažin kokių, geresnių* progų. Tarp 11 ir 12 milio
nų-darbininkui tebėrabe-darbo, ir apie pusę jų* šelpia 
vienokiu arba* kitokiu budu valdžia.

Tik fariperiil padėtis pasitaisė/ nes už sėjos suma
žinimą, ^aidžia jiems mokėjo premijas. Ėmė atgyti be
je, ir prekyba,, kadangi, valdžia be. paliovos pylė* apy
varton dideles sumas pinigų.

Bet artimiausioji, ateitis priklausys daugiausia nuo 
dviejų, dalykų:* viena, nuo to, ar bus greitai atsteigti 
normaliniai santykiai pasaulyje; antra, nuo.tp, kaip pa* 
vartos Amerikos valdžia tą milžinišką galią, kurią jai 
suteikė žmonės.

žmonių, nuotaika, šioje šalyje nėra* bloga. Vilties ir 
pasitikėjimo geresne ateitim šiandie pastebima^ daugiau, 
negu metai, laiko atgal. Norėtųsi tikėti, kad tai nė be 
pamato; Bet, vistiek, kaip bus, kaip ne, mes linkime vi* 
siems musų skaitytojams ir draugams; laimingų Naujų 

' Metui,
•9“

Apžvalga
KAIP IS NATŲ

Praėjus panikai ir sumišimui, 
kurie buvo apėmę sovietų val
dovus po Sergiejaus Kirovo nu
žudymo, dabar Stalino karalys* 
tėję jau viskas eina. kaip.išna-r 
tų. Laikraščiai rašo griausmin
gusstraipsniusprieš, “kapitelis* 
tų valdžias”, policijąJr, “teisin
gumo” organai kelia aikštėn 
susekto “sąmokslo” paslaptis, 
karo teismo komisija kamanti
nėja suimtuosius, o fabrikų

kių.bylų sovietų Rusija jau yra 
turėjusi!

Pirma jos visuomet įvykda
vo Maskvoje. Dabarį kažin ko
dėl, ji svarstoma- Leningrade. 
Siekrtięk^ pasikeitė ir kai kurįė 
kiti i detaliai. Sąryšyje su kalti-* 
irimu tariamos “teroristų gru-r 
pės”, nuolatos minima kažin 
koks, “svetimos valstybės kon
sulas”, gyvenąs pačiamę Lenin
grade ir buk davęs Kirovo už
mušėjui. Nikdajęvui- 5,000* rub
lių. Keista, kad* sovietų valdžia 
tokio piktadarių talkininko 
vimą Lenįngrade pakenčia, 
ne tik-jo neliečia; bet dagi 
drįsta jį (įvardinti, 

t

bu

ne

darbininkai/ motę “socialistinės ' O'tuę tarpu savo pilietį Troc-
kį ji nori net Francijoje pasięk*
Li* /

Bet tai mažmožiai, šiaip visa 
byla eina pagal “generalines Ik 
jrijos” taisykles.
r Tas* “konsulas”, matyt, yra 

sina "niirtte bausmė, Kiek to- tiktai*sriuba^ (ženklas), repre*

statybos? darbą< laika masinius 
mitingu#, priima rezoliucijas ir 
maršpoja gatvėmis, reikalauda
mi mirties Zinovjevo grupei.

Leningrade eina didelė byla, 
kurioje Wai kaltinamųjų/ gra

lą’

Bolševikai dacjo net ligi to; 
kad pradėjo kaliošus teist*. 
Bimbos organe ‘štai kas rašo
ma: Maskvoje šięmis dienomis 
buvo padaryta kaliošų teismas. 
Kaipo kaltinamieji, buvo pa
statyti du didžiokiški. kaliošai. 
Teisėjai buvo to darbo specia* 
listai, kooperatyvų atstovai ii* 
paprasti kaliošų • nešiotoįhi. Pa
skutinis žodis buvo duotas di
rektoriui fabriko, kuriame pa-* 
gaminama 21,000,000 porų, ka
liošų per metus.

Visa tai butų juokinga, 
gu nebūtų perdaug, kvaila, 
reikėjo stalincams aprašyti 
liošų* kalbas, tąsyk viskas 
tų buvę tvarkoje

“Laisvė”.(praneša, kad* sovie
tų Rusija paskyrė Japonijos 
badaujančių žmonių gelbėjimui 
100,000 jenų.

šelpti badaujančius žmones; 
žipoma# yra geras. dalykas. Ta
čiau labdarybė1 prasideda na
mie, —. tad bolševikai daug ge
riau padarytų, jeigu aprūpin
tų maištu savo badaujančius ir; 
pusbadžiu gyvenančius pilie
čius.

jei- 
Bė- 
ka- 
bu-

jie gali, balsuoti už beparty- 
vius. Jie gali kritikuoti savo 
valdininkus. Kuomet tokios mi
nios įtrauktos į politiką, į ūkio • 
visuomenes darbą* į kultūros 
darbą, tai negalima kalbėti, 
kad ten nėra demokratijos7’.
: Leonas. Pruseika drįso pasi
šiaušti tik prieše Bimbą; ir1 ta* 
išlėkė iš komunistų partijos,

. na, o kas su Juo butų, atsi
tikę, jei jis butų gyvenęs Ru
sijoje ir ten pakritikavęs drau
gą Staliną? Greičiausiai jis 
butų atsidūręs kur nors Solo- 
veeko salose arba paragavęs 
švino.

Apie- rinkimus neužsimoka 
nei; kalbėti. Visi; juk žino, kad 
bolševikijoje slaptų; rinkimų 
nėra. Ten GPU.. agentai bud
riai žiuri, kad žmonės balsuo
tų- už valdžios pastatytus kan
didatus. Ir žmonės, supranta- 
ma,, balsuoja už juos,0 nes at
sidurti , kur nors koncentraci
jos stovykloje- nėra labai ma- 
lonu* . j ; |

Lazdele tarškina j vieškelio 
akmenis aklas senelis elgeta 
šapeliotas, slankioja po Vidu- 
kės apylinkę, rankioja pas uki- 
ninkuę duonos riekes ir visuo
met šypsosi. Niekas niekuomet 
bematė to aklo elgetos susi
krimtusio, rugojančio. Apako 
jis dar jaunas būdamas ir šian
dien, kąd ir sukako jam 84 
metai, jis nėra matęs, nežino 
net kaip atrodo jo sunaus 
žmona-mąrti, pas kurią jis ran* 
da prieglaudą.

Ištisas istorijas apie tą se
nelį galima išgirsti, žinomas 
tų kraštų knygnešys Bikinas 
prikalbėjo ąkląjį nešioti iš Prut 
sų knygas.

— Kad gi aš kelio nerasiu 
iš pradžių dvejojo šapeliotas.

— Aš basius tavo palydo
vas. Vedžiosiu tave, kaip aklą 
elgetą, o tu tarboje vietoje duo
nos neši knygas.

Sutiko šapeliotas ir ištisus 
dešimts metų knygnešio dary
bą dirbo.
’ — Alė kiek vargo būdavo, 
— pasakoja užkalbintas sene-

Kol dar dviese vaikščio-

Vi- 
budavau linksmas, kai 
man įmesdavo storą 
“Ot* čia tai gudrus 
— manydavau, ir vi- 
tekias nešdavau klebo- 
žinoma, lietuviams”.

Įžūli Vokietijos Av
iacija Prieš Lietuva

1919 metais 
buvome be 

be drabužių

Kominterno j 13-jo: rezoliuci
joje yra štai*, kas pasakyta: 
^Socialdemokratija ir*. toliau 
pasilieka pamatinis kapitali?* 
mo ramstis: net, tose šalyse, 
kur yra atvira fašistinė dik 
tatura”.

Kada kominternas taip kai 
ba, tai, žinoma, jokis susipra 
tęs socialistas negali- dėtis< 
bendrą, frontą su. komunas 
tais.

*

' “Laisves” No. 246 štai kas 
rašoma; “Jus- matėt prieš’ sa
ve įvairius kūdikius, jus jiems 
užsi tikėjote* net benamiams 
kūdikiams; šiandien jie jau 
yra pionieriais, 
laike, kada mes 
duonos, šviesos,
musų viena Jaroslavlio guber
nija daugiau prirengė teatra
lių veikalų, , negu visa Franci
ja”.

Vadinasi,.- badaujantys žmo
nės buvo maitinami “teatrajiš* 
kais veikalais”. Tik bolševikai 
gali sugalvoti tokią stebukliliH 
gą priemonę nuo badavimo.:

“Draugo”! jubiliejiniame: nę-r 
meryje telpa ir kardinolo Mum? 
delein* raštas;* kuriame sako-, 
mat “Šventasis Tėvas labai yrą 
reikalingas paramos, ypatingai 
šiandien, kada jis pats gauna 
galybes prašymų. Tada aš: nui 
šprendžiau, kad šiais musų Jttt 
hiliejaus metais kreipiuos į1 sa? 
vo kunigus ir tikinčius prašy
damas, kad’jie daugiau * dėtų 
pastangų Petro skatiko meti-? 
pėjo* kolektoję, ne tikį kad- paį 
podžius* savo sūnišką ištikimy.- 
bę ir; męilę musų Bažnyčios 
matomąja! Galvai, bet taipypjaitį 
kad palengvinus šventajam T& 
yui naštą”.

Aš. mariau, kad milijonai? kn^ 
Uliftą norėtų turėti tokią “supi 
kįą, naštą?, kokią dabar velka

1929 m< Stalinas sumanė. bū
ti? pranašas; Apie Ameriką) jis 
padarė7 tokį pranašavimą:: “Tie 
trys, iriilijonai* dabar esančių 
Amerikoje bedarbių yra pirmo
sios kregždes,' rodančios bren
dimą ukįškot f krizio*!.. Aš iria* 
imu; kad* netoli-tas laikas, kuo* 
meti Amerikoje* pasireikš revo
liucinis krizis — tai bus. pra-: 
clžia pabaigos visam kapitaliz* 
mui?’.
! J^U praėjo penki su. viršum 
inetą> kaip ta«š. pranašavimas 
buvo padarytas. Ir jeigu tas 
pranašavimas ką parodė, tai 
tik viė^ą/ dalyką; būtent, kad 
Stalinas yra vis^i menkas pra* 
na$as.-

“Naujoji- Gadynė” No;, 45 
rašo: “Sovietų oponentai; iv 
priešai amžinai* sielojasi, kad 
tea> nėra; demokratijos. Bet 
mes. skaitome sovietinėj spaut 
doj?. kad. pdbai^oj šių metų; 
iėh įvyks rinkimai- j 
įstaigas ir kad tuose rinkimųo* 

;e.ę delsaus apie 90 milioni^ 
fžn\ęriių. Nuo aštuoniolikos .mę< 
tų piliečiai ten turi balsą;, Jie

balsuoti* už* koirtU^sttiE,

O štai, kitas jTranašavimasj 
kurį saVo laiku,, padarė Lenk 
naš. Jis , pasakė; “Męs žiponfiet 
kad Europos> proletarinė revo* 
iiucija dar gali neužsižiehtį 
per daugelį savaičių, kad dat 
ir taip, skubiai ji bręsta pastai 
ruęją; laiku”.

jau ‘ tikrai daug savaičių pra* 
bčgo, o “proletarinės revoiiu? 
ei jos” neįvyko. Ir juo tolynį 
tuo atrodo mažiau šansų, kad 
bolševikiška revoliucija galės 
įyyktk

lis.
davom tai nieko; Pats BįkinaS 
su Martynu Jankum susikalbėk 
davo, pats pinigus mokėdavo 
ir knygas bei ’ gazietas parink
davo.
; Bet' po penkerių metų ben
dro darbą jį- žandarai pačiupo 
Išepty irius mėnesius^ iškalmtas 
Raseiniuose, Bikinaš buvo iš* 
vežtas j Archangelską* ir ten 
išbuvo; penkeris metus.

— Tai* kaip- gi vienas likęs 
knygas- platindavai?’ — buvo 
Užklaustas' senelis.

— Oi# slinku, sunku buvo... 
Kas aklam patikės?- Iš prad
žių Prosuose- nė knygų neno
rėjo man dttoti; Vieną- kartą, 
sako, atėjai; o Uitą’ kartą it 
neberasi; Be to; kaip gi knyr 
gas išplatinsi ? Nuėjau* pas Jan
kų; verkdamas prašiau, davei 
Pinigų* nepaėmė; Tik žiūrėk, 
kad neprigautų? — tarė išei- 
hant* senelis šypsos.

— Kas jau čia žemaitį, kad 
ir aklą, prigaus. Mano pirštai 
taip* puikiai pripratę pinigus 
atskirti, kad f kitas ir matan
tis taip greiti nesuskaičiuos. . O 
tikrus, dorus lietuvius aš iš 
balso* pažindavau # Apsinąkvoj u, 
pudavO; ir jai tik vyrąs per* 
pelyg plonyčiu balsu , kalba, o 
dar po. truputį, kosti, tokiam 
nę n erodam knygų.. Apgaus, ar* 

.išduos.

Kominterno šulas Piatnickiš 
apie bendrai frontų? rašo sekai 
mai:- 
dime* bendroj fronto taktikos 
dabar.-’ yra* ne tame, kad buk 
pasikeičia? prį-ncipims. apkąnW 
vimąs.-tos ar kitos, bendro froni 
to formos, o* tarne, kad konru-j 
uis tai pasirengę griežčiau, dr$-j

“Naujas, dalykas prayo*

ba dąr hlogiąu,- 
i — Dėl ko gi ?.-.
■ — O dėlto,:, kąd?’ tokie blogi 
žmonės. Moterys, taip pat. Tat 
ciatr moterų reikia saugotis tik 
tų# * kuries c per? dang storai nu-t 
šneka,.A. Nežinau, gal mokslini 
Čiai kitaip. pasakoja,’ bet man 
gyvenimas tik taip pamokjno 
Gerieji žmonės manęs neskriaU 
šdąvo. Patys ir: knygas. pafeL 
rinkdavo ir* pinigus sumokėdAi 
yo. Jei kuris truputį ir mėgi-* 
no, tai mano pirštai iš virše- 
Įįo, ai*; popierįo visas, knygas 
išskirdavo.
! —- Ar n'č kąrįto* rusai nepa*f 
čiupo?

—* Visaip būdavo..-. Mat, kąi 
“suareštavoV mano palydovą* 
rasai truputį įtkrė' ir manei 
Birtų • kartą netoli Raseinių, o

i

Kiekvieną kartą, kada tik 
Lietuva- vykdo teisėtus ir tei
singus veiksmus Klaipėdoj kraš
te arba ■. tramdo vokiškų prieš
valstybinių gaivalų, veikimą 
krašto viduje, Vokietijoje pra
dedama smargi agitacija prieš 
Lietuvą. Ją veda ne tik priva
tus. vokiečių laikraščiai, bet ir 
oficiozai ir valdžios* radiofonai. 
Tft* agitacija nueina taip toli, 
kad ‘ Lietuva plūstama net vie
šo - padorumo neleistinais žo
džiais.

Irt dabar, sudarius Bruvetei- 
Čio direktoriją Klaipėdos kraš
te, į kurią įėjo du net vokiškų 
partijų atstovai, Vokietija ro
do didelį nepasitenkinimą ir 
net nervingumą. Vokiečių spau
da ir radto agituoja Klaipėdos 
krašto gyventojus, neklausyti 
direktorijos, o krašto seimelio 
nariams, tiesiog liepia jai pa
reikšti nepasitikėjimą,: kąd Bru* 
velaičio direktorija turėtu pasi- 
ti'aukti;

Savaime aišku, kjad Lietuvos 
vyriausybė ir. visa- tauta- toliau 
negalėjo tęsti; tokio vokiečių 
įžūlumo ir svfetimos valstybės 
kišimosi į Lietuvos vidaus iti- 
kalus. Tas įžūlumas turi aiškų 
tiksiąs — sutrukdyti normalų 
Klaipėdos krašto statuto vyk
dymą ir seimelio teisėtą* it: są- 
varankišką, darbą. Dėlto Lietu
vos vyriausybė vokiečių-valdžiai 

‘įteikė protestą. Be? to, Lietuva 
kreipsis į • Klaipėdos krašto' sta
tutą pasirašiusias valstybes, kąd 
jos sudraustų Vokietiją nuo to
kios begėdiškos agitacijos ir 
akiplėšiškumo. Tikimasi, kad 
šie Lietuvos žygiai kitose val
stybėse ras tinkamą atgarsį. 
Vokietija po to nesmagiai jau
čiasi, nes žinou>.kąd Lietuvos nįu- 
siskundimaS turi’ rimto pagrin
do. TsbJ

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bite kumpo; kur parduoda
mi ‘ l&ikra&čiftU. Pardavėjai lai
kraščių bus gatavu Jums , pa
tarnauti. Jisai tenai Movi ne sa
vo smagumui, bet1 Jūsų pato
gumo delek ,
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Mirę 1934 Metais

(Tąsa pusi. 6-tam)

parlia

69.50wss«

'$145.00 Atwater Kent Radio

$49.50
aukščiau

už pre

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

■

čechoslovakijoį ir kitose sla 
vų valstybėse yra didelė stoka 
duonos ir perteklius eksporto 
dalykų.

Visos

NAUjy METU
DIDIS RADIO

$300.004—9 tūbų Brunswiek.
Comb. radio su gramafonu 

$105.00—9 tūbų Zenith Radio

gelis kitų politikų tą patį tvir 
tino.

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

radio mainais. Atsilankykite 
pamatykite. •'

GENERAL 
ELECTRIC 

RADIO

Europos politikieriai

Laimingų ■ 
Naujų Metų 

Linkime musų 
kostumeriams ir 

draugams

Pasaulis pereitais metais bu
vo pasidalinęs, pasišiaušęs ir 
nežinojo kur stov» ar kur ei-

Pereitų metų pradžioje bu
vo daug k,albų apie karą. So
vietų Rusija buvo pasirengu
si karui su Japonija. Amerika 
karo su Japonija vengė. Japo
nija viešai kaltino Ameriką,

kovo mėnesyj tapo
kariuomenės vado

nedaro jokių išmintingų, pa 
stangų depresijai panaikinti. 
Jie tik rengiasi prie karo.

Maž-daug pieninga kova su 
depresija buvo vedama perei
tais metais vien Anglijoj it 
Amerikoj.

DR. J. PURICKIS, poliftikos 
veikėjas,- mirė" spalio 25 d- 

JONAS NAUJALIS, kompozi
torius, 65 m. amžiaus, mi
rė rugsėjo 9 d.

KITUR PASAULYDiktatūrų įsigalėjimas ir civilizacijos puo
limas Europoj.

Darbo1 partijos laimėjimas Anglijoj.
Streikų banga ir darbininkų laimėjimai 

Amerikoje;
Socialistų skerdynės Austrijoj.
Hitlerio ir Stalino siaubimas.

Italija ‘susmuko visiškai

Laimingų Naujų Metų Visiems Draugams 
Kostumeriams

It keletas desėtkų kitokių gerų radio bargenų rasite 
PEOPLES KRAUTUVĖSE.

LIETUVOJ
JURGIS JASUTIS, Klaipėdos 

teismo vachmistris, dingo 
balandžio 15 d. Juro^ upė 
išplovė jo kūną kovo 23 d. 

VACLOVAS JUODIS, lakūnas, 
1 užsimušė.

Dar nėra vėlu įsigyti tą 
General Electric Radio sen
saciją : Radio priimtuvas, 
kuriuo galite klausytis viso 
pasaulio. Didžiulį “eonsole” 
radio puošniame ir aukštos 
vertės kabinete galite pas 
mus gauti pradedant nuo

Apart savo didelio jums 
tarnavimo šie radio bus ir 

papuošimu jūsų namų.

Badas ir vargas Rusijoj, Lenkijoj, Italijoj 
ir Balkanuose.

Karo baimė ir rengimasis prie karo.
Sausrą Amerikoj ir kitose pasaulio dalyse.
Kalbos apie susitaikymą Lenkijos su 

Lietuva.
Pasaulio Paroda Chicagoje.

t S

Manyta buvo, kad Jugosla
vijos karaliaus užmušimas ga
lės iššaukti karą Balkanuose* 
bet Tautų Lyga savo įsikišimu 
karo galimybę panaikinusi.

Nusiginklavimo klausime nie
ko nepadaryta. Anaiptol visos 
šalys ginklavosi . kiek tik ga
lėdamos. Franci ja paskyrė bi- 
lioną dolerių apsiginklavimui 
ir. Vokietija kovojo už “teisę” 
lygiai ginkluotis.

Taigi savo pasiutime nežmo+ 
niškos valdžios ir toliaus ren
gėsi ir rengiasi prie žmonių 
skerdynių. Barbarizmo gadynei 
dar nesimato galo.

Diktatūros ir civili- 
zacjia

Didžiuma Europos 1934 me
tais galutinai suaziatėjo. Kai- 
kur dar blogiau negu suazitė-

Ispanijoj Katalonijos gyven
tojai buvo sukilę prieš kata
likiškus diktatorius. Maištas h 
čia buvo* žiauriai numalšintas.

Rumunijoj buvo padarytas 
išžudyti Rumunijos

Vienur įsigalėjo, kitur nau
jos įsisteigė žiaurios diktatū
ros. Diktatoriais dažniausia 
yra palikę ar tapę siaurapro
čiai žmogeliai, degeneratai, sa
distai ir skerdikai.

Vokietijoj sadistas Hitleris 
išsirinko save prezidentu ir vo
kiečių taigos “vadu” po to kaip 
mirė von Hindenburgas. Kada 
pačio Hitlerio sadistai-draugai 
sumanė Jį Nuversti, jis juos 
Visus išpjovė be jokių teismų 
ar ceremonijų.

Sovietų Rusijoj kitas razbai- 
ninkąs Stalinas per visus pe
reitus metus tęsė skerdynes ir 
metų pabaigoj galutinai pa
skendo savo sankvailių krau- 
juj, kada jo komisaras Kiro- 
vas tapo nušautas.

Vasario menesyje Austrijos 
degeneratai su katalikų pagel- 
ba surengė baisias socialistų 
darbininkų skerdynes. Darbi
ninkų namai buvo sušaudyti 
kanųolemis, užmušta apie 1000 
žmonių, darbininkų vadai išžu
dyti. Bet liepos mėnesyj buvo 
nušautas ' Austrijos kancleris 
Dolfųss,

Vokietijoj pradėjo būt kone 
taip pat blogai kaip Rusijoj. 
Hitleris nukirto Vokietijos pre
kybą su visomis šalimis, tikė
damas, kad Vokietija pati iš
silaikys. Todėl Vokietijoj žmo
nės nebeturi duonos ir maistą 
jau gauna tik pagal kortelių.

‘Dėl Vokietijos kvailumo pa
blogėjo Lietuvos ir Lenkijos 
ekonominė, padėtis. Vilnijo; 
siautė badas. Dizinterijos epi
demiją apėmė kene visą- Len
kiją. Vargą dar padidino pot
vyniai. Lietuvoj žmonės nebe
žino ką daryt su savo. žąsim 
ir galvijais. Niekas jų neper-

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

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

Charles Valantas ir Klim. Klimas
______________ 4180 AjįĮ^HER AVENUE____________

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY 
Incorporated

N?. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS

Iškilmingas Naujų Metų Sutikimas 
THREE IN ONE TAVERN 1

1902 So. Western Avenue
Pirmadienio Vakare, Gruodžio 31,1934 
širdingai kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius atsilankyti 
pas mus užbaigti senus ir pasitikti Naujus Metus, linksmai pasiulia- 
voti ir smagiai laiką praleisti. Bus gera muzika, įvairus/perimai, gar
dys valgiai veltui. Kas atsilankys, bus jfflnai patenkintas.

Kviečiame GALSKIS ^KAULINAS.

Mexikoje žmonės galutinai 
atsikratė klerikalų intakus.

Išrodo, kad tik vakaruose, 
Anglijoj ir Amerikoje, augš- 
tesnė žmonių civilizacija dar 
atlaiko savo, ir tik iš vakarų 
žmonija < galės laukti išganymo 
arba bent pavyzdžio, kaip at- 
steigti suirusį gyvenimą.

Depresijos stovis
1934- metais depresija 'dar 

tebeslėgė visą pasaulį.
Blogiausia padėtis tur būt 

buvo ir paliko' Rusijoj. Milijo
nai žmonių ten neturėjo ko val
gyti ir stipo basi ir nuskur-

Rusiją ir Chiniją, kad šitos 
šalys besirengiančios prie ka
ro. Sakoma, kad Japonija pa
darius slaptas sutartis su Vo
kietija.

Gegužės pabaigoj buvo su
šaukta nusiginklavimo konfe
rencija Genevoj. Bet po tos 
konferencijos kalbos apie karą 
nesiliovė. Anglijos darbo par
tijos narys Jaok Mil 
mente viešai pareiškė.k kad Ja 
ponija ruošiasi prie karo. Dau

CHICAGOS LIETUVIUOSE
KAZIMIERAS BARTKUS,x mi

rė sausio 4 d.
AUGUSTINA JUCIENĖ, St: 

Dariaus motina, mirė gruo
džio 11 d.

JUOZAS JUOZAITIS, kontrak- 
** torius, pasikorė birželi.

14 d.
KAZIMIERAS JURŠĖNAS, mi

rė sausio 9 d.
ANTANAS JUŠKA, siuvėjas, 

mirė balandžio. 30 d.
DR. KAZYS- KASPUTIS, “Vi

kingo Kelių” autorius stai
giai mirė balandžio 17 d. 

JUOZAS KEMĖŠIS, mėgėjas 
aktorius, mirė lapkričio 

,25i d.
VINCENTAS MAKAVECKAS; 

Peoples rakandų krautu
vės įsteigėjas, mirė balan-

l džio 6 d.
KAZ; MAKUTĖNAS, kūnas ra

stas Michigano ežere, ko
vo 26° d. Prapuolė kovo
15 d.

ST. MEŠKAUSKAS, biznierius, 
mirė rugpjličio 12 d.

VINCAS MILAŠEVIČIUS, se
nas lietuvių biznierius, mi
rė sausio 27 d.

ALDONA SADULIUTĖ, mirė 
balandžio 23 d.'

KAZYS SHATTAS, hotėlio sar 
vininkas, mirė spalio 10 d. 

JUOZAS ŠIMKUS; ristikas, mi
rė. gegužės 30 d.. Worces- 
ter, Mass.

JOS. BAGUČANSKIS
Musų užeigoje visados geros rųšies alus,Įdegti 

cigarai ir penktadieniais veltui žuvis.
4213 So. Campbell Avenue

Laimingų Naujų Metų Visiems Draugams ir, gįįį
kostumeriams Sf

' ANNA- IVAILENT B
• Kviečiu visus draugus, ir pažystamus į Naujų Metų, g! 

parę Gruodžio d;, kurį įvyks.
SANETA TAVERN ' &

4704 South Westerft A ve. ŠĮ
! skanių užkandžių, keptų (paršiukų, paukštienos 

ir kalakutų. Gera, muziką: ir linksniinsiinės- iki anksi ĮįS
; tyvo ryto. Toji pati saviniukčl užlaiko ir kitą; alinę. yS
■ 2455 West: 48W‘ Streėt R

Tęl. Ęafayctte' 26*49/ S

► RR Mfį Jrh p

Jugoslavijos karalius ALEX- 
ANDRAS, nušautas Mar- 
selles mieste Francijoj, 
spalio 9 d. Jo užmušėjas 
buvo Petrus Kalemen, ma- 
kedonietis.

EKATERINA BREŠKOVSKA- 
JA, Rusijos revoliucijos 
bobutė, mirė Prahoj su
laukus 90 m. amžiaus, rug
sėjo 12 d.

MARIE CURIE (Skladowska), 
mokslininkė, mirė lapkri
čio 1 d., Valence, Francl-

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rdi Sti 
Tel. Lafayette 3171 Tek Hemlock 8400,

chicago; ill. .

58.00
89.50 
65.00

1935 Metų Philco visų bangų 4 Qk QBŠ 
Radio gražiame kabinete......

$85.00—7 -tūbų Zenith Radio .... 37.50 
$20.00—5 tūbų Midget Radios .... 12.50 
$15.00—4 tūbų Midget. Radios, "9 QR

1935 metų mados ..................... I

. ........................   į ............. .... -r- — ..  .. . I I ......   ' I " . 1

Išpardavimas
Kainos Stebėtinai' Sumažintos ant Visokių! 

Aukštos Rųšies Radios
Šiame išpardavime įeina visi nauji 1935 metų mados radios, de- 

monstratoriai ir gauti į mainus. Visi pilnai Garantuoti.

j ROOSEVELT 
IFURNITURE CO. Ine.
3 M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai V 
1 2310 WEST ROOSEVELT ROAD
sai CHICAGO, ILL.

suokalbis 
vadus.

Estijoj 
paskelbta 
diktatūra

Bulgarijoj gegužės mėnesyj 
tapo įsteigta fašistinė karinini 
kų diktatūra, kada kariuome
nė naktį nuvertė konstitvrei.iv 
nę valdžią. Makedoniečiai ban
dė kovot naują Bulgarijos dik
tatūrą, bet nepasekmingai..

Lietuvoj e Augustinąs Volde
maras bandė nuversti Antaną 
Smetoną, ir už t^i buvo n-i- 
teistas 12-kai metų kalė i- 
man.

Iš Europos šalių, tik čecLo- 
Slovakijoj ir Anglijoj dar iš
silaikė civilizacija ir žmonišku
mas.

čechoslovaŲijoj išrinko Ma: 
wykią, į prezidentus trečiam 
terminui.

Anglijoj darbo partija galė
jo pasidžiaugti dideliąis laimė
jimais. Londono miestas . per
ėjo į darbo partijos rankas.

. Amerikoje lapkričio rinki- 
Jmuęse balsuotojai labai aiškiai 

pasisakė už progresu 
zidentą Rooseveltą.

JUSTINMACKKWIGH
MGRTGAGE BANKER

2324 SO. LEAVITT STREET 
CHICAGO, ILLINOIS
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KUO PASIŽYMĖJO 1934 METAI

atstovu

amžiaus

žuvo

vadinsis

F. Vaitkaus iš

CICERO, ILL
Visiems Cicero Lietuviams

kinimo

Prasidėjo streikas atidi

AlbinaMikužiutėdelegaciją j

New Jer
237 žmo

kruvini
Francis-

$165.00
Gazo

Amerikos žengimas 
į geresnę padėtį

Jakavičius 
konteste 
dainuoti

ne tik 
bet ir

Lietuvoj legalizuota civiline 
metrikaliacija.

'l ies Bermudos salomis Dr. 
W. C 
nusileido 
pėdų 
tebėjo 20 pėdų ilgio jūrių gy
vį, (rugpiučio mėn.).

Lietuva, Latvija ir Estija 
pasirašė bendradarbiavimo su
tartį.

Sovietų Rusija įstojo Tautų 
Sąjungom

Maistas Amerikoj pabrango

.Johnson 
cius a 
unijos vadus 
lai buvo 
(’onneclicul 
valslij ose 
šaudomi.

P.RONISLAV.A
Lenkijos 
ministeris 
lio 15 d.

RAYMOND PO1NCARF 
rijos politikas 
lio 15 d.

Dainavo Bronė Dran 
, Alice Stcponavičic

žmona Ovillia, 
pagimdė 

mergaitės (ge-

Kanadoj Corbeil, Ont 
nešto Dionnc 
20 metų 
vienu s 
gūžės 30 'd.). Neužilgo po to 
Mrs

Lietuvis John Goodman An
glijoj nugalėjo golfo čampio- 
nūs.

Beebe ir Otis Barton 
juros gilumon 3028 

2750 pėdų gilumoj pas-

Union Pacific “streamlined” 
traukinys iš Los Angeles at
vyko Chicagon į 38 vai. ir 49 
sekundas. b '

Lapkričio mėnesyj Vokieti
ja gryžo prie duonos ir maisto 
kortelių.

mėnesyj sustreika
anglių išvažio

gazolinų stočių
Pramonininkai

kovoti teismais prieš

Pirniaįįonis

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

WGES, 1360 kilocycles.

laimingi jums visiems

ŽYMESNI CHICAGOS LIETUVIU PAREN 
GIMAI193FMETAIS

parinktos lietuvaitės
Valerija Če-

Fran 
mirė spa-

Didžiosios nelaimės
1934 metais

Širdingai linkime gerovės, pasiten- 
1 ■' a ■ . ' ' " ' ■ '*[ ■■ ■ .. ' /■ ; . • ' ’ •

laimės ateinančiais Naujais
Metais. Lai būna šie Nauji Metai geri

Joseph G. Cerny,
President Town of Cicero

Jerry J. Viterna,
Town Clerk

Rudolph J. Hurt,
Town Trustee

Michael Solor,
Police Commissioner

Progress
FURN1TURE CO 

KRAUTUVE 
Turi Sumažinti 

Staką 
Siulia Bargenų 

Galybes

Rugpiučio
Slankiui?. išrinkta būti Lie
tuviu Dienos Karalaitė Pa
saulio parodoj ir vaizduoti 
lietuvių pažangos dvasių.

Rugpiučio
Pasaulio Parodoj 
gani parengime 
10,000 žmonių 
tuvių 
mininkas adv 
uis

laimėjo prizą už 
greičiausią ir akuratišką rašy
mą mašinėle Western Electric 
kompanijoj (bal. 4). v

Šakių Naumictsyj pastatytas 
Vincui Kudirkai paminklas.

Lenkijoj sudegė Wlodzimie- 
rz miestelis.

E. Kalniškis, lietuvis žurna-

savo šešiom palydo
te, dalvvavo su viršum

SERGEI 
ras, nušautas 
d. 103 žmones 
sąru sušaudyti

! PIERACKI 
vidaus reikale 
nušautas birže-

listas, antru syk apvažiavo vi
sų pasaulį, pirmu syk dvira
čiu, antru syk motocikliu, ir 
padarė 59,000 mylių. Ketina 
dar apvažiuoti automobiliu ir 
lėktuvu.

Ben Ali, A. Pilkauskas, ste
bino žmones Pasaulio Paro-Omahbj sutsrei- 

darbininkai 
audiny-

gangs 
keletas j t

kuri rodė 
pažangos dvasią, 

lietuvių die-

(Tąsa iš pusi. 5-to)
Austrijos kancleris DOLLFUS, 

nušautas birželio 25 d.
MARY DRESSLER, aktorė 

mirė birželio 29 d.
PAUL VON HINDENBURG 

Vokietijos prezidentas, fni 
rė rugpjūčio 2 d

HENRY T. RAINĖY 
buto pirmininkas (speak 
er), mirė rugpjūčio 20 d 

KIROV, komisą 
gruodžio $ 
tapo komi 
už jo mir

3222-26 S. Halsted St
Tel. Victory 4226 

vpdėinq J. KALEDINSKAS

leisluvių aviacijos diena.
Rugsėjo 30. Aldona Grigonį li

te išrinkta Pasaulio Parodos 
konteste būti Miss Lithuania.

Spalio 27. Pranas
Pasaulio parodos 
laimėjo kontraktą 
operoj.

Lapkričio 4. Pirmyn 
metų jubiliejaus vakaras

prasidėjo ahimi- 
darbininku streikas Mcl- 
kontroliuojamo.se dirbt li
te išsivystė po visą Ame- 
United Tc.vlilc Workers 

darbi- 
daly- 

ninkų. 
s rug- 
mėne-

Sausio mėnesyj čili valsti
joj buvo dideli potvyniai.

Chinijoj, išsiliejus geltonąją! 
upei, žuvo tūkstančiai žmonių.

Pereitą pavasarį lenkų už 
imtoj Vilnijoj badavo 80,000 
žmonių. Lietuvos Raudonoj.) 
Kryžiaus siūlomą pagelbą Len
kija atmetę.

Kwantung pakraščiuose pie
tinėj Chinijoj perėjo uraganas, 
kuriame žuvo 800 žvejų kovo 
mėnesyj.

Vokietijoj Buggingen pota 
,šo kasykloj gegužes 
gaisre 80 darbininkų

Gegužes 18 d. Chicagos sker
dyklose iškilo didelis gaisra-, 
padaręs $15,000,000 nuostolių.

Rugpjūčio pabaigoj Lenkijoj 
pradėjo siausti dizinterijos epi 
demija.

Mbrro Castle, laivas plaukęs 
iš Kubos, sudegu ties 
sey pakraščiais, žuvo 
niu.

Bugpj učio 23 d.
Gresterd 
žmonių.

Japonijoj nuo Argasaki ik5 
Nagano rugpjūčio mėnesyj 
siautė tyfunas, kuriame žuvo 
1400 žmonių ir apie 4000 bu
vo sužeisti.

Washingtoną, kur priėmė pre
zidentas arbilraciją, Milwau- 
kec sustreikavo gatvekarių 
darbininkai, • taipgi 
Bend, Ind., nauji slerikai pra 
sidėjo Minneapolyj 
josi kraujas 
karo stovis, 
kavo gatvekarių 
Alabamoj sustreikavo 
čios.

Liepos mėnesyj 
streikai prasidėjo St. 
co ir Seattle, Wash. St. Frau 
cisco lapo paskelbtas generalis rė 
streikas po to kaip policija su 
šaudė daug streikierių.

Rugpiučio mėnesyje įvyki 
streikas Chicagos skerdyklose. Mihvaukec 
Pittsburgh 
nijo 
Jono 
vūse 
riką. 
unija paskelbė audimo 
ninku streiką, kuriaiM 
vavo apie 500,000 dali 
Streikas buvo paskeln 
pjucio 30 d. RųgrėjU

NRA administratorius 
nupeikė streikuojan- 

udinio darbininkus ypač
labiausia už 

pašalintas iš vietos.
ir Rhode Island 

streikieriai buvo 
Streikas buvo al<

pirmininkas, E. Miku 
, sekretorė, J. Maskie 

iždininkas, nariai ii

1934 metais Amerikos žmo 
nes parodė pasiryžimą 
atgauti pamestą gerovę, 
iškovoti geresnę ateitį, 
abejonės, kad liberale prezi
dento Rooscvclto politika da
vė žmonėms daugiau drąsos ir 
vilties.

Pereitų 
kurios didesnės pramonės pra
dėjo kelti darbininkams algas. 
Kovo mėnesyj buvo pakeltos 
algos darbininkams automobi
lių industrijoj taipgi plieno 
industrijoj. Birželio mėnesyj 
geležinkelių darbininkams bu
vo pradėti laipsniškai kelti al
gos ir iki, balandžio 1 d. 1935 
m. bus pakeltos iki 10%. Mink
štųjų anglių kasyklose įvesta 
35 valandų savaitė.

Tcčįaus pakėlimas algų dau- 
gomoj pramonių tapo atsiek
tas tik aštria ir net kruvina 
kova.

Pereiti metai prasidėjo pie
no farmerių streiku apie Chi- 
cagą ir kitur vakarinėse val
stijose.

Vasario 
vo Chicagojc 
tojai.

Kovo mėnesyj gręsė automo
bilių darbininkų streikas, be 
buvo atidėtas. Streiko buvo 
išvengta, kada kompanijos su
tiko pakelti darbininkam.-i al
gas. Vienok Racine ir Kcno- 
shoj Nash dirbtuvių darbinin
kai buvo priversti streikuoti.

Balandžio mėnesyj streikavo 
Clevelando 
darbininkai 
pradej 
NRA.

Gegužės mėnesyj Pittsbur- 
gho geležies liejyklų darbinin
kai pradėjo ruoštis prie strei
ko. Streikas išrodė neišven
giamas, tečiaus valdžios pagel- 
ba buvo išvengtas.

Toledo j unijos išstatė reika
lavimą, kad NRA kodai butų 
geriau vykinami ir grąsino ge-į 
noruliu streiku.. Mineapolyj 
prasidėjo trokų darbininkų 
streikas; o po to sustreikavo te 
elektros darbininkai. Minnea- 
polyj streikierius šaudė mili
cija 
nio pramonėje.

Birželio mėnesyj 
banga pradėjo dar labiau aug
ti. Streikavo Oklahomoj sker
dyklų darbininkai, Pittsbur- 
ghe buvo konvencija dėl gele
žies darbininkų streiko, kuri 
paskui pasiuntė

$20.00 Nauji šildomi Pečiai

12.50
$3.50 Didelės ir šiltos 

KALDROS

šauktas rugsėjo 23 d., o rug
sėjo 27 d., rezignavus Johnso- 
nui, prezidentas paskyrė pen- 

South kių žmonių tarybą vesti NRA 
reikalus, l’arybon įėjo: D. E.

vėl lie- ( Bichberg, 11. lokes, Franccs 
Buvo paskelbtas Puikins, C. Davis ir H. Ilop- 

kins. ’
^pailo 1 dieną prezidentas 

Rooseveltas savo radio kalboj 
pašildė industrinės kovos pa
liaubą, išreikšdamas norų, kad 
bent laikinai butų įvykinta in
dustrine laika. Vėliau pasky- 

larybą industrinei laikai 
v kinti.
Po to streikai apsimalšino, 

palio pabaigoj Clevelando, 
kitur dar strei

kavo grandinių sankrovų dar
bininkai.

Farmeriai visoj Amcriko’j 
gavo mažesnių ir didesnių pi
niginių subsidijų iš valdžios.

Valdžia šelpė visoj Amerikoj 
apie 16,£M)0,000.žmonių. Bedar
bių buvo apie 11,000,000.

Amerikos Darbo Federacija 
nusprendė kovoti už įvykini- 
mą 30 valandų darbo savaitės. 

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė komisiją prirengimui 
projektų apdraudos bedarbė
je, ligoje ir senatvėje. Paga
minti projektai veikiausia bus 
pateikti kongresui priimti 
1935 metais.

Lietuvių Diena 
Jspudin- 

dalyvavo 
Kalbėjo Lie- 

Dicnos komiteto pir- 
Kl. Jiirgelio- 

konsulas A. Kalvaitis ir 
u j ienų redaktorius P. Gri

gaitis, 
gebenė 
ne, Helena Pečiirkaitė ir An 
tanas Kaminskas. Grandiozi 
nė j vaizduotėj 
lietuvių 
.pirmininkavo 
nos karalaitė Elena Slankiu 
te su 
vėm, 
300 dainininkų, šokėjų ir 
muzikantų. Muzikos vedėjas 
buvo Jonas Byanskas. Svei
kiausi lietuvių vaikai Lucilė 
Jankauskaite ir Arthur Tu- 
mosa gayo diplomus. Lie
tuvių Dienos komiteto na
riai buvo: Kleofas Jurgelio
nis, 
žiu t ė 
wich.
subkomisijų pirmininkai: J. 
Byanskas, J. T. žurs, P. Mil- 
ler, Dr. A. Monlvidas, V. 
Mackevičienė, Nora Gugie- 
ne, K. Steponavičius, Dr. V. 
Šimkus.

Rugpiučio 9. Elena Bartush ir 
Stasys Rimkus laimėjo pir
mus prizus už dainavimą 
Tribūne Konteste.

Rugpiučio 2;

Town Attorney
Joseph Danek,

License Commissioner
Frederick Weil,

Justice of the Peace
Peter Satkus,

Committeeman 2nd Precinct

Samuel Insull vargais nega
lais lapo atvežtas iš Graikijos 
Amerikon 
syk teisiamas ir abiejose bylo
se išteisintas.

Dr. Mlice Wynekoop nuteis 
ta 25 metams kalėjiman 
vo marčios 
6 d.

Nušautas didžiausias 
toris Dillingeris 
sėbrų.

Dolerio vertė nustatyta 
59.06c.

Belgijos 
poldas II kovo mėn.

Maneliukuo karalium pade 
tas Henry 
imperatorių Kang Teh.

Adele Ambrazaitė, 1407 S. 48 
s t., Cicero

Senator 19 th District
Dr. Frank J. Jirka,

State Health Commissioner
Frank J. Novak, 

Town Trustee
Walter F. Galias, z^

Supt, of Public Works V
Dr. Frank J. Pokorney, J

Health Commissioner^
Joseph J. Mockus,

Building Commissioner
Henry J. Sandusky,

Police Magistrate
John W. Raleigh,

Fire Commissioner
Charles W. Ellis, 

Committeeman 11 Precinct
Joseph Mažintas,

Committeeman 1^ Precinct

Anglijoj 
kasyklų j žuvo 261

Sausio 1. Naujų Melų aviaci-<? 
jos balius antro skridimo 
naudai Ashland Auditorijoj.

Sausio 4. Kazimtero Pažarskio 
koncertas.

Sausio 12. A. Zabukienės 
Brighton Parko vaikų drau
gijėles vakaras.

Sausio 21. St. Rimkaus kon
certas.

Sausio 22. Jteonės Drangelicnes 
debiutas Chicagos Grahd 
Operoj, rolėje La Gioconda.

Sausio 28. Pirmyn pastatyta 
operetė Agurkai^ {įt, Agnės 
auditorijoj. Meftifėjė 
doje Art Institute 
M. J. Šilcikio paveikslai.

Vasario 8. Birutės Sarpaliutės 
piano koncertas.

Vasario 21. Išrinkta Miss Nau
jienos, panelė Birutė Lau- 
ciskaitė, vaizduoti Naujie
nas jubiliejaus vakare. Jos 
sargais palydovais paskirti 
Petras Beinaratiskas, VI. Jur
gelionis, M. Kaziunas ir Al. 
Nekrash.

Vasario 25 d. Naujienų Jubi
liejaus 20 metų jubiliejaus 
iškilmingas vakaras Ashland 
auditorijoj. Atvaizduota spe
cialiai šitai progai parašyta 
muzikalė komedija “Redak
torių Ruoša” ir Naujienų rei
škimo vaizduotė.

Kovo 11 d. Bronės Drangelie- 
nės pirmas koncertas.

Kovo 11 d. Teatralis Kliubas 
Lictuvo statė scenoje “Gra
žią Magelioną”.

Kovo 16. Steponavičių koncer
tas St. Agnės auditorijoj.

Bal. 1. K. Menkeliuniutės kon
certas.

Bal 
pirmu syk pastatyta M. Pet
rausko opera šešiuose ka
inose “Eglė Žalčių Karalie
nė”. Svarbiausias roles at
liko Antanas Kaminskas ir 
Julia širvaitė Gapšienė. Mu
zikos vedėjas J. Byanskas, 
rezisorius Kl. Jurgelionis.

Gegužės 9. .Poezijos vakaras 
Universal Kliube Juozui Tys- 
liavai pagerbti.

Gegužės 6. V. Beliajaus šokių 
parengimas Lietuvių Audito- 

nrijoj’
gegužės 10. Valerijos Čepukai- 

tės, smuikininkės koncertas.
Gegužės *20. Išrinktas ' pasto

vus Lietuvių Dienos Pasauli
nėje Parodoje komitetas.

Gegužės 26. Pasaulio Parodos 
atidarymas. Lietuvius atsto
vavo Lietuvių Dienos Komi
teto 
kostiumuose 
pukaitė, Aldona Grigoniutė, 
Venera Grybaite, Rūta Kar- 
tanaitė, Birutė Laučiskaite, 
Albina

$70.00 Nauji, Gražys 
PARLOR SETAI

34.50
$65.00 Miegamų ir Valgomų
Kambariu Setai, pasirink.

*33.00
$38.00- 9x12 pėdų didžio

puikus miu j i KAURAI

*16.75
$55.00 Virtuvėm Gcsiniai

PEČIAI

26.50
Nauji Kombinacijos 
ir Anglių Pečiai

89.50
$150.00 Nauji Reffigeralo-
riai Standard išdirbvsčiu

79.50
$30.00 Breakfast Setai iš 

aržuok) medžio

*14.95
$60.00 Naujos Garantuotos

Drabužiam Plovyklos

29.95
$30.00 Nauji Lounging 

Minkšti Krėslai

*13.95
$L7> Kukniniai Krėslai po

R. Wycoff Cac City.
Chicagoj buvo du Iowoj, pagimdė vienu sykiu 4 

vaikus.
Chicagoj Ant. Pocius ir adv.

F. Bračulis gavo po Gedimino

sąru sus.
ii

4- ' •

kontroliuojamo.se
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“PIRMYN” CHORAS PRADEDA NAUJU 
METŲ SEZONU GRAŽIA OPERETE - 

“KORNEVHJO VARPAI”
“Komevilio Varpai” suskambęs sausio 27 

d., Sokol svet., prie 24 ir Kedzie gatvių
Chicagos Lietuvių Choras 

"Pirmyn”, kuris Šiemet švenčia 
savo sidabrinį jubiliejų, per vi
są savo gyvavimą stengėsi tiek
ti lietuvių visuomenei geriausia, 
kiek jo jėgos nešė. Stiprėjant 
jo jėgoms, jo pastatymai darė
si didesni, įvairesni, geresni. 
Kad duoti geriausius muzikos XT . _. , . . , _ .
kurinins, choras tankiai turėda-Mebtų s^a«ktuv?s bus 

v . .. . .. šiandie vakare, Hollywood sve-vo užsakyti specialius operečių . .K tainej, . 2417 W. 43 St., prie 
VVestcrn Avė. Pradžia 8:30 vai. 
vakare, o baigsis tik ateinan
čiais metais. Bus šokiai, užkan
džiai, dainos ir visokios pramo
gos. Bus linksma ir jauku se
nųjų ir naujų draugų linksma
me būrelyje. Todėl kviečiami 
dalyvauji visi choro rėmėjai, 
draugai ir dainos mylėtojai. 
Įžanga tik 50c. Dg.

vertimus, arba originalius ku
rinius parsisiųsdindavo tiesiai 
iš Lietuvos.

ras yra davęs per kelis perei
tus sezonus.

Niauju Metų sulauktuvės
O kol ateis ta garsioji diena, 

sausio 27 d. su “Kornevilio Var
pais”, šiandie choras jaukiu va
karėliu linkmai baigs senuosius 
ir pasitiks Naujus 1935 metus.

Pradedamas ateinančių metų 
sezoną choras ruošiasi pastaty
ti vieną iš gražiausių ir melo- 
dingiausių operečių, kokių tik 
buvo pastatyta lietuvių scenoje 
— 3 veiksmų operetę 6Korne- 
vilio Varpai”. Pastatyta jis bus', 
sausio 27 d., tokioj salėj, kur 
yra tinkamos scenerijos, akus-; 
tika ir kurioj yra užtektinai! 
vietos publikai susėsti, būtent 
Chicago Sokol svetainėj, 2345 
S. Kedzie Avė., prie 24 gat. To-' 
kioj vietoj 
vaidinti ir 
klausytis.

Operetės 
rūpestingai 
tas mėnuo
įtiek pat gerai ir rūpestingai, 
kaip buvo , pastatytos ir kitos 
didžiosios operetės, kurias cho-

ni. Depresija pasibaigs; dar
bo atstovai — darbininkai 
įgys daugiau žmoniškų teisių. 
Visų ateitis bus labiau užtik
rinta. čia Amerikoje bus 
įvesta apdrauda nuo nedarbo 
ir senatvės pensija.

Jei tik tie du sumanymai 
bus įvykdinti, tai mes visi ki
taip pasijusim, — musų ryto
jus bus labiau užtikrintas.

tt tt tt
Lietuvių draugijoms aš lin

kiu susijungti į vieną galingą 
ir didelę organizaciją, nes ma
žu draugijų likimas nelegalus 
ir netikras.

Lietuviai pasidalinę į tris 
sroves: pažangiečiai, katalikai 
ir bolševikai. Dar yra fašis
tų ir tautininkų, bet šios gru
pės mažai ką reiškia viešame 
lietuvių gyvenime.

Patariu pažangiečiams susi
jungti kuotvirčiausiai.

Draugijinė kova musų vie
šame gyvenime nesiliaus: pa
žangiečiai turės kovoti ir su 
katalikiškomis ir su bolševi
kiškomis draugijomis.

Pažangiečiai turės būti per
galėtojai.

bus smagu ir chorui
publikai žiūrėti ir

pastatymui choras 
ruošiasi jau kelin- 

ir ji bus pastatyta

i ambroziejus
/ < SZYMKIEWICZ

' ’ ,’iiibi‘i ■ ■’ ■ ■ •,;!.' , 1 ' 1:: ■ ’ ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 80 dieną, 12:45 valan
da po piet 1934 m., sulaukęs 
83 metu amžiaus, gimęs Šiau
lių apskr., Šiaulėnų parap., 
Repšiu kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliydime 

4 sūnūs Antaną, marti Kostan- 
cija, Vladislovą, Stanislovą ir 
Francišku. marti Viktorija, 5 
dukteris Ona Brazauskienė, 
žentą Ignacą Julija Bagočans- 
kienė, žentą Juozapą, Jadvigą 
Tietz, žentą Pranciškų, Elzbie
ta ir Salomiją, seserį Elzbietą 
Gražiavičienė, 14 anūkų ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3045 W. 42nd Str. Lafayette 
1861.

Laidotuvės Įvyks sausio 3 d. 
1935 m., 8 vai. ryte iš namų i 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Ambroziejaus 
Szymkievvicz giminės.' draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam TJaskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sunai, Dukterys, Marti,
Žentai. Seslio ir Giminės.

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

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Nusprendžiau kasdien į 
"Naujienas” rašyti “Mano Pa
stabos”. Tokia yra mano 
Naujų Metų rezoliucija.

Kadangi šis "Naujienų” 
numeris yra Naujų Metų nu
meris; ta proga sveikinu vi
sus su Naujais Metais.

O savo draugams linkiu lai
mės, pasisekimo, sveikatos, 
džiaugsmo, draugingumo ir vi
so gero.

Esu įsitikinęs, kad 1935 me
tai bus visai žmonijai gorės-

JURGIS TEKWIDOWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 29 dieną, 6:00 valan
da vakare 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Kaune 
rėd.. Rokiškio ap., Jūžintų par. 
Kuprių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
broli Vincenta, seserį Marijona, 
švogeri Povilą Pocių, krikštų 
dukterį Ona ir Mary Pocaitės 
draugus ir kaimynus, Lietuvoj 
seserį Ona ir 2 brolius Fran- 
ciškų ir Kazimierą ir giminės.

Kūnas pašarvotas. randasi 
1823 S. Union Avė.

Laidotuvės ivyks seredoj sau
sio 2 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
siela o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Terwido- 
wicz giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo, švogeris.
Seserų Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

Otto H. Beutler
Mylimas Vyras, tėvas, sūnūs ir brolis persiskyrė SU 

^iuo pasauliu gruodžio 29 d. 1:30 vai. iš ryto 1934 m., su
laukęs 60 metų amžiaus. Paliko dideliame nubudime mo
terį Anna, dukterį Lillian ir sūnų Albert. Elsie Hensel gi
minaite, Emilija Beutler motiną, Charles ir Albert Beut
ler broliai, Bartha Voidt ir Helen Byczynski, Emma 
Schultz ir Milka Schubert ir Olga Beutler seseris, Gertrude 
ir Marie Beutler švokerkos ir Vladislovas Byczynski, Otto 
Schultz ir Johanu Schubert švogeriai. Kūnas pašarvotas 
randasi 4754 So. Wood St.

Laidotuves įvyks seredoj, sausio-Jan. 2 d. 1935 m. 9:30 
vai. ryte iŠ namų į St. Joseph’s parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Resurreclion kapines ir palaidotas šei
mos lote.

Visi a. a. Otto H. Beutler giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame /
Moteris, dukjtė, sūnūs, broliai, seserys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Henryk Albin -‘Petka, 
1734 W. 48th ;St. Tel. Yards 3713.

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

TVARKOJE

DAILY BUSINESS
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

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

. tt tt £
Po darbo, važiuodamas na

mo, buvau manęs rašyti savo 
pastabas juokingoj formoj, 
bet kaip pavalgiau vakarienę, 
tas juokingumas kažinkur din
go. Mano pastabos išėjo ki
tokios, negu buvau manęs.

Poryt jos bus dar kitokios; 
užporyt vėl ■kito'kios.

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

MADOS

ANGUS
COAL

■ ■ - ■»----------------- ■ - ------------------- ---------------- ----------------------------------

ANGLIS-! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
tun —- $5.75; Lump arba egg —• 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., ! 
3 telefonai

Republič 0600 — LaWndale 7366 — 
Merrimac 2524

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

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

3012 Archer Avė. Lafayette 1285

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti 'stalai, krėslai h 
įrengimai restoranams.
... Priimsime jūsų senus fikčerius UŽ 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO.
1140-42-44 Blue Isląnd Avė. " 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

RADI O

Čia
susirasit

tift*
jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

K A SS JEWELRY & M U SIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 

NTonLi lUTzU-u Parker fountain plunksnosiNRUjy IVletŲ opeClUllS setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika. ____ _

KAILIAI
FURS

Radio Programas
Ryloj 7 vai. vakare iš stoties 

WGES pastangomis Peoples Ra
kandų Išdirbystės Kompanijos 
Krautuvių bus transliuojamas 
specialiai prirengtas Naujų Me
tų radid programas, kuris susi
dės iš sezono smagiausių^ dai
nų, muzikos, rezoliucijų, pasvei
kinimų ir įdomių pranešimų.

Dalyvaus dainininkai K. Sa
bonis, Mrs. Sauris, Mrs. Sabo
nis, A. Chapas, tPeoples Parlor 
Kvartetas, duetas ir -kiti. Kal
bės Dr. K. Vezelis D. D. S. ir 
kiti. ' '

Todėl k^s norite - smagiai 
Naujus Motus praleisti su mu
zika nepamirškite patys pasi
klausyti ir pasikviesti savo sve
čius prie radio minėtame laike.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

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

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR
ŽILI PLAUKAI

TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plaukų spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
2501 1KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. c 

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield_______

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

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

Musų kainos yra žemos 
Esame šiame bizny jau 40 metų 

T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
Kampas Sawyer Ąvn.

STOGAI
ROOFING

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

FELIX KLIMAS ir JOE KAZ1K 
Savininkai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
_______ Tel, VICtory 4965,______

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seat kailiniai BAK
ir augšč.................................
Kailinės milftos
ir augšč.......... .......   w«vW
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

Įsteigta 1906 metais
65ĮQ g, Halsted Normai 5150

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

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

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

Marshall Sąuare Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilnų Patarnavimų 
2617-19-21 West Cermak Rd.

KNYGOS
BOOKS

STORAGE RAKANDŲ 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.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

Senų ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. III.

PRANEŠIMAI

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos 

susirinkimas
'■’/ M---------—-------------

Dr. ttg. E. . .Makaras tapo iš
rinktas draugijos įpirmininku

922 — šioj suknelei Išromysite plo
nutė ir smagi. Kodėl jums nepasi- 
siudinti? Nusipirkite 8% yardų 89 
inčių materijos ir pamėginkite jų 
pasiūti per vienų dienų. Nesigailė
site. Sukirptos mieros 16, 18, taip
gi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per kru
tinę.

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

NAUJIENOS Patrern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti -man pavyzdi No

Mieors - p«t kratiiif

(Vardas ir pavardė)

(Adr«ią>)

NORTHWEST SIDE LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLIUBAS 

Rengia 
Naujų Metų Sulaukimo 

VAKARIENĘ 
Gruodžio-December 31 d., 1934 m. 

'MlL-'ROJ SVETAINĖJ, 
1564 N. Damen Aye. 
Pradžia 8 vai. vakare, 

įžanga 50 centų ypatai.
Kviečiame visus atsilankyti ir link

sniai užbaigt senus ir pasitikt Nau
jus 1985 metus.

Visi kurie norite turėti smagų lai
kų, prašomi atsilankyt.

Komitetas.

Penktadienį, gruodžio 28 d.. 
Amerikos liidtuvių Daktarų 
Draugija llaikė •'savo priešui e ti- 
>Uį susirinkimą ip. Mačiulio sve
tainėj, >6641 S. We^ern av. Vy-I 
riausias Sitširirikimo tikslas bu-; 
vo išrinkti valdybą ^sekamiems: 
metams. B?ririkta itapo: pirmi
ninku Dr. tt. E, Makaras; vice-: 
pirmininku Dr. A. R. Laurai
tis; sekrėterium Dr. J. J. Ko- 
warskas, ttr Iždiriinku Dr. C. K. 
Kliauga. , . i

Dr. Makaras ^ra rosėlandietis 
ir ipriklauso draugijai jau gero
ką skaičių įmetu.

Švietimo domisijon paskirta 
sekami ftdktarai r St. Biežis, G. 
Bložls, A., ‘Juozaitis, M. Stri- 
kolisMr A. tfacobs.

M. Tgrtutis ir S. Shur- 
nas laukią Naujų Metų 

ir svečių

m.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė. -

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir gerinu negu kiti, šaukit Laf. 6195

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par- 
duodame. už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESIIACCORDION MFG.Co.

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

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

P. CONRAD
PROTOGRAFAS

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St

Englewood 5883-5840

Ąss. Lietuvių Namų Savininkų 
Bridgeporte laikys metini susirinki
mų trečiadieni, sausio 2 dM 1935 m. 
7 :30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj 8133 S. Halsted St. Visi 
nariai bei narės Namų Savininkai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti. Bus išduotas 
komitetų raportas kas link protestų 
dėl invedimo vandens myterių ir ra
portas patikrinimo metinių knygų ir 
taipgi randas daug kitų svarbių rei
kalų, 'kuriuos būtinai turėsime ap
tarti.

BRUMEBOJiT — Mike Ta
rutis ' ir >S. /Shurnas, savipihkai 
New Century Tavernos, 3149 S.: 
Halsted St., kviečia visus savo 
draugus ir kpstumerius šjv&kar 
'pasitikti Naujus Metus jų ta
vernoj. Jie rengia šaunų bailių. 
>Be to, p. Tarutis pranešė, Rah 
Naujų Metų vakare sąskaitų 
nedarys. Reiškia, gausime ir 
■vąkarienę vdltui!

Baliaus pradžia 8-tą vai. va
kare, o kada bus pabaiga, jtai 
patys baliaus daly'viai^nuspręs.

■Z Tv*B.

GaAliftes “N-noseV

S. Kunevičius rašt,

LĮSTE ri n e
re/ieves

S O R E T H R O AT
Listeiine beveik moine taliąi 
užmuša turinčias bendrumo 
•U ipaprdstais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
‘taipjau labai veiksminga ne- 
prtleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 

\trtfrupesnius ir % lengvesnius 
už tuosj kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St.. 
Louis, -Mo. i

Reduces COLDS

66%

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

VaL—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.

jjicheese 
children

toasts 
mėlis

MILS A
3140 S. Halsted

GRUODŽIO 31 
“6 DAY BIKE RIDER” 

su Joe E. Brown ir kitais 
taipgi komedija ir 

“La Cucaracha” 
Pirmadienio vakare Moteris gaus 

indus DYKAI.
SAUSIO 1 d.

“DOCKY- RHODES”
su Buck Jonės 
taipgi komedija 
SAUSIO 2 IR 3 

“KANSAS CITY PRINCESS” 
su Joan Blondell ir kitais 

taipgi -komedija

RAMOVAI I TEATRAS
35 ir S. Halsied St

GRUODŽIO 31
“ONE NIGHT OF LOVE” 

Muzikai iškas Romansas
su Grace Moore

SAUSIO 1, 2 ir 3

“The st. louis^ kid”

su James Cagnes ir kitais 
taipgi kitos atrakcijos ir

“LA CUCARACHA”
Trečiadieni ir Ketvirtadieni 
- Bak - Serv DYKAI vietoj 

Antradienio

YODRtYtj
Night and Morning to kecp 
them Clean, Clear and Health*

Wr<te įor Free “Eye Gare” L 
or “Eye Beauty” Book /

Murino Co., Depu H. S.,9 E. Ohio St., C
(Miestas k valstija)'
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS MADOS MADOS MADOS

Gerkit ir Reikalaukit

KANTER

TEL. REPŪBLIC 8402

Lietuviškos
Degtinis

mes paitemiję 
iš naujo kar-

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

kuriuose paduor, 
vėliausios žinios

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Naujus Metus 
pradedant...

Financial
Finansai-Paskolos

Rengiamas didelis skaičius flu 
tiktuvių vakarų; besilinksmi 
nantieji tuiės galės linksmin 
tis laisvai.

Dėl Laimingu Naujų 
Metų ir gero apetito 
gerkite Three Mus- 

kateers degtinę

WGES 
1360 kilocycles

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III

The Three Muska 
teers Liųuor Co.,

Dariaus-Girėno Posto vakara

REFORMUOKIMĖS,1935 METAIS, .JEI PRE 
TENDUOJAME Į GIEDRESNĘ ATEITĮ

dabar 
rytiniai radio progra 
mai, 
dama
iš Chicagos ir viso pa 
šaulio.

Nusipirkit visokios rų- 
sies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

karienę kaip Morison Hotelyj ir 
prie to galėsite šokti iki anksty
bam rytui. Rengimo komisija 
užtikrina, kad tai bus vienas iš 
linksmiausių vakarėlių North- 
sidėje.

Northwest Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia vakarienę su šo
kiais pasitikti Naujus Meitus 
Mil-Roy svetainėj, 1564 North 
Damen avė.

Už 50c moterys prirengs va-

9 vai. vakare
■ • ’ •

iš stoties 
wsbc '

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

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

Crane Coal Co 
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1V.

REIKALINGA mergina prie leng- 
vaus namų darbo. * Atsineškite pa
liudijimus. 704 Independence Blvd, 
Tel. Kedzie 6338, 2 lubos.

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

CHICAGIEČIAI RENGIASI IŠKILMINGAI 
SUTIKTI NAUJUS METUS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Pasakyta iš Stoties WGES 
gruodžio 30, 1934 m.

ADV. K. GUGIO 
KALBA

m u. Laiškus reįkia adresuoti: 
Naujienos, Pat t er n Dept., 1739 
So. Halsted St., Cbięago, III.

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

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

TAVERN ir Restaurantas parsi- 
dupdar-pilnai įrengtas, gerai įsteig 
JOls biznis. 50 TOtų atsisėdimui. Ap 
leidžiu miestą, 3318 W. 63 St.

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musų spulka.

TEL.

2608 West 47th St

3316 So. Halsted Street
Phone Boulevard 7314 

Chicago, III.

Naujų Metų sutiktuvių va
karą rengia ir Dariaus-Girėno 
paminklo fondas St. Agnės au
ditorijoje.

Ncrthsidiečiams gera proga 
linksmai sulaukti Naujus 

Metus

Ir mums lietuviams, įžen
giant į naujus metus, pravartu 
paanalizuoti nuveiktų darbų rai
dą, surasti padarytas klaidas ir 
sudaryti planus ta prasme, kad 
patėmytų klaidų nepakartoji. 
Musų visuomeniniame gyveni
me atsiekta daug darbų, kurie 
išgarsino lietuvių tautos vardą. 
Buvo ir įvykių,, kurie anaiptol 
neišėjo musų tautos naudai. 
Bet nėra ko nusiminti dėl pa
darytų klaidų. Patarle sako, kas 
dirba, tas ir klysta. Bet reikė
tų nusiminti, jei 
savo klaidas jas 
tosime.

Vieną iš didžiausių sutiktu 
vių vakarų rengia Dariaus ir 
Girėno Legiono postas, Chica
gos Lietuvių Auditorijoje.

Štai ką sako Frank Krasaus- 
kis, Posto “Publici'ty” mena- 
džeris: “Ar busite Naujų Me
tų sutikftivių vakare Lietuvių 
Auditorijoje? Tikrai busiu ir 
savo ‘sweetheart’ atsivesiu. Kur
gi nebusi, kuomet postas rengia 
šj iškilmingą bankietą. Ten bus 
to, ko ikišiol niekur kitur ne
buvo. Bus gražiausias floor 
thow, įvairių muzikantų, šokė
jų ir kitokių prašmatnybių.*Tie 
lietuviai legionieriai tikrai pa
linksmins publiką savo paren
gime. r

“Vakaras bus visai skirtin
gas nuo kitų parengimų, todėl 
kad jo programas bus naujieny-

L0VE1KIS
KVIETKININKAS

reikia būti madniom, todėl, kad 
byle kurios materijos — šilko

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

592 — Mergaitei A.ųoelis, 
rimtai seka savo motutes

bė tarp lietuvių. Apart nepa
prasto “flood show”, muzikos ir 
šokių bus gardžių valgių ir už
kandžių. Bilietai 75 centai as
meniui.”

eina Naujieną

tą šmeižiame, niekiname 
stengiamės savo tulžį išlieti. O 
ar tai įdomu skaitančiai visuo
menei? Ar ji iš tų ginčų ir po
lemikų ko nors pasimoko? Ar 
asmens, kuriems lemta stovėti 
spaudos priešaky, realizuoja 
kaip sunkiui jie nusideda ne tik 
prieš bendrąją visuomenę, bet 
ir prieš spaudos pavestas jiems 
pareigas? Užuot duoti mums 
pamokinančių žinių, kelti musų 
visuomenę į gražesnę Šviesesnę 
ateitį, musų spauda apie tuos 
reikalus arba mažai arba visai 
nerašo.

(Paskui mes guodžiamės, kad 
lietuviška liaudis nuo musų to
linasi, kad mpsų jaunuomenė 
nenori eiti musų keliais. Aišku, 
ne liaudis, nė jaunuomene nesi- 
•domauja musų asmeniniais ne
susipratimais. Savo negudriomis 
polemikomis jų nepaviliosime.t

čh įdedu 15 centų it prašau a 

dusti man pavyzdį No ••••••••••••••••«< 

Mitros

štai ir vėl stovime Naujų Me
tų prieangy, šiame žiemos se
zone, kuomet saulėtoms gied
rioms dienoms praėjus ir už
baigus amžino stebuklingai nuo
stabaus tvėrirno darbą, gamta 
įžengia į periodinio poilsio lai
kotarpį, tartume koncentruoda
ma jėgas busimai vasarinei 
veiklai, taip ir žmonija, prisi
laikydama tų gamtos natūralių 
nuostatų, kaip ir sušvelnina 
įtemptą gyvenimo tempą ir 
naujus metus pradedant pažvel
gia į praeitų metų nuveiktus 
darbus, juos kritiškai išanali
zuoja ir suradus-klaidas nusta
to ateinančių metų veikimo gai
res. ,.

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

vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kainą 15 centą. Gali* 
ma pasiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kąrtu su užsaky 

“ adresuoti:

griūna, ir atrodo kaip laive
liai didelėse jurose, žiaurių ve
jų blaškomi, kurie ieško sau 
pagclbos.

O mes, kurie išsijuosę dide
lę dalį gyvenimo praleidome 
dirbdami, kad musų organiza
cijas ir bendroves tverti ir jas 
palaikyti 
nervuoti, linkę, daug daugiau 
peštis, koliotis, varinėti “ožį 
užsispyrėlį“, vietoje stoti dar 
su didesniu įtempimu į darbą, 
suglausti pečius ir iš,visą jė
gų stumti naudingą mums lie
tuviams ir reikalingą dajrbą 
pirmyn.

Bet ką čia -kalbėti. Juk aš 
pats ir kiti ne vieną kartą ba
ladojome į snaudžiančių musą 
brolių lietuvių duris, juos 
kvietėme prie bęųt|pQ darbo, 
naudingo darbo. Raginome 
mesti asmeniškus, menkos ver
tės nesusipratimus, nes šimt
mečiais žmonių patyrimas pa
rode, kad su neapykanta ir 
pagieža nieko negalima subu- 
davoti ir atsiekti.

Čia prisiminęs, galiu pasa
kyti, kad daug savo pažysta
mų ir prietelių šiais metais 
netekau. Persiskyrė su šiuo 
pasauliu Dr. Kasputis, biznie
rius Antanas Maženis, artistas 
Jąozhs Kemėžis,o ir šimtai ki
tų. Žmogaus gyvenimas trum
pas. Tam tikrus darbus žmo
gus atlikęs eina amžinai pa
ilsėti.

Dar musų, gyvųjų, darbai 
toli gražu neatlikti. Todėl vi
si, jauni ir senesni, mažiau 
“good times”, o daugiau nau
dingo darbo. . Musų ateinan
čios kartos gerbs mus už ge
rus darbus, bet ne už musų 
“good times“.

Ir taip visi prie darbo!
Sveikinu Jus visus, savo 

draugus ir priešus, su ateinan
čiais Naujais Metais. Lai jie 
bus mums visiems geresni ir 
naudingesni. Sudieu.

Chicagos lietuviai nepapras
tai triukšmingai atsisveikins su 
senaisiais metais ir sutiks nau
juosius 1935.

•Sutiktuves šįmet bus triukš
mingesnės ir iškilmingesnes, 
negu per keletą paskutinių me
tų, nes pas visus yra nepapras
tai smagus, geras ūpas ir yra 
rengiama visa 
vakarų 
tiškus 
ivariuose tavernuose. 
»

Visi galės linksmintis lais
vai—niekas jų nevaržys. Po
licija ir šerifas paskelbė, kad 
alinės nebus verčiamos užsida
ryti reguliariu laiku —tai yra 
1 vai., naktį—jeigu nebus ke
liami perdideli triukšmai ir be
silinksminantieji prisilaikys 
tvarkos.

taip 
kaip jie išgalvojo per kelias sa
vaites suglaudę galvas ir ieško
dami naujoviškų ir triukšmingų 
būdų tų metų sutikimui.

Šiame parengime dominuos 
jaunimas ir kur, jeigu ne pas 
jaunimą, daugiausiai energijos 
ir linksmumo!

ji atsiekia savo 'tikslo, kai kri
tikas savo išvadas remia šal
tais faktais ir stengiasi objek
tyviai, ant kiek galima bešališ
kai, reikalą nušviesti. Toksai 
kritikas atlieka svarbų visuo
menėje darbą ir jo pastabos bei 
patėmijimai turi būti priskaity- 
ti prie naudingų konstruktyvių 
darbų. Bet kada asmuo ar as
mens pretenduoją į kritikus ją 
remia gandais ir nepatikrintais 
faktais, tai tokia kritika, aiš
ku, yra nenaudinga ir destruk- 
tyve, kuriai neturėtų būti vie
tos musų visuomeniniame gyve
nime.

Kritikavimas paskutiniais me
tais, ypatingai musų tarpe, vir
to ^nėgiamu laiko praleidimo 
objektu. Kritikuoja kas moka ir 
kas nemoka rašyti. Kalba kas 
supranta ir kas mažai apie rei
kalus nusivokia. Vienu žodžiu, 
visi kritikuojame.

Jėga, kurios pareigos buvo 
užmirštos

Toji kritikavimo manija per
simetė ir į musų spaudą ir ją 
užkrėtė limpama dvokiančia li
ga. šiandiena mažai kam rupi 
kritikuoti idealą, bet dažniau
siai savo atakas nukreipiame į 
asmenį. Neginame. įsitikinimo 
principo, bet stengiamės suras
ti butų ir nebūtų dalykų, kad 
tik pažeminti priešingo įsitiki
nimo asmenį. Rezultate musų 
spauda daugumoj virto asmeni
nių sąskaitų suvedimo įrankiu, 
ir užstelbė vyriausią spaudos 
tikslą.

Mes visi gerai suprantame 
spaudos reikšmę ir jos jėgą. 
Kaip senai kovota už atgavimą 
lietuviškos spaudos, kiek vargo 
padėta, kad • ir lietuviams ’ butų 
užtikrintos pilietiškos teises ir

Už poros dienų nuo šiandien 
Nauji Metai.

Nauji metai baladoja jau į 
duris.

Mes žinome, kaip šie metai 
prabėgo. Mes tačiau nežino
me, kas mus laukia sekančiais 
metais, nors mes žinome vie
ną dalyką, kad esame visi gy
vi ir vienais metais senesni.

Pergyventi metai turėjo 
mums duoti daugiau patyri
mo, nes tai buvo metai/ kurie 
liepė mums visiems akis ati
daryti. Ar mes dar nemato
me, kaip tos musų sunkiai su- 
bųdavotos organizacijos ir ben-

Reikalingos reformos
Tad ir prie šios naujų metų 

progos, darydami ateičiai pla
nus, turėtume įrašyti į musų 

i'tis vieni ki-

0, metai, tie metai! Kaip žir- 
(gas laukinis... 

Jiems kamanų nieks neužmes 
(ant galvos.., 

0 mes tik spėlioti temokam, 
Kuriuos jie skausmus sugalvos
O, metai

Roselandiečiai, westpullma- 
n iečiai, burnsidiečiai ir kiti to
limi southsidiečiai šį vakar su
sirinks sutikti Naujus Metus A. 
Balchuno svetainėje, kur South- 

‘sides SLA kuopos bendrai ren
gia sutiktuvių vakarą. Atsimi- 

eilė sutiktuviųkad vakaro rengimui va- 
, nekalbant apie priva-‘dovauja p. J. Pučkorius, 'Pučko- 
vakarėlitis ir sutiktuves rienė, A. Narbutas ir kiti pa

sižymėję sėkmingų vakarų ren- 
' gėjai, visi gali būti tikri, kad 
susirinkę į tą vakarą, visi tu
rės “fun galore”.

Ir “Pirmyn“ choras Naujų 
Metų proga nemiega, bet 
gia sutiktuves Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd 
kur choro talentas patieks 
tų programą — “Pirmyn 
view” — ir sutiks 1935

Kritika ir
Kadangi praeiti metai buvo 

vieni iš veikliausių* musų visuo
meniniame gyvėjime metlli, aiš
ku, neapsieita be triukšmo ir 
karčios, kartais'? visai neužtar
nautos kritikos! Bendrai sako
ma, kad kiekviename darbe kri
tika yra sveikas' dalykas ir jos 
tikslas yra- 'ŲniįĮęodyti veikian
čiam asmeniui,' grupei ar orga
nizacijai padarytas klaidas. Bet

A. Kalvaičio kalbapasaky ta iš radio stoties 
WCFL gruodžio men. 23 dieną

^232 S. MORGAN ST.-4161 ARCHER A VE 
RAUDONAS FRONTAS

VERŠIENOS KULŠIS
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(pilni
Ir klausiam, nedrąsiai, viens kūtę arba priduoti pavyzdžio 

(kitą sutikę, numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
Kodel, kaip naktis, be dienos kini parašyti savo vardą, pa- 

(pareini?
—Albina Grigalytė.

PASKOLOS ANT‘PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Paskolos iki $3,000.00 daro- 
ant namų nuo vienų iki 

Reikalau- 
paskolos, meldžiame 

namo ant

Mutual LipuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

vielelė tarptautinėje šeimoje. 
(Atgavome spaudą. Džiaugėmės, 
kad dabar jau turėsime, progos 
žengti į šviesesnę ateitį. O į ką 
mes tą spaudą pavertėme? Po ateities veiklą liai 
kritikos priedangščiu vienas ki-'tus šmeižti, paduoti vienas ki- 

ir tam brolišką ranką. Užmirški
me praeities nesusipratimus. 
Prisipažinkime vieni ir kiti, kad 
praeityj padarėme klaidų, bet 
parodykime gerą valią, kad mes 
pasirengę tas klaidas, atitaisyti 
ir jų jau nekartoti. Daugiaus 
pagarbos kaimyno įsitikinimui. 
Vadovaukimės mažiau nepatir
tais gandais, kurie faktinai ir 
sudaro visų nesusipratimų cent
rą. Toji taktika, kurią mes var
tojame kovodami su savo poli
tiniais priešais nėra pripažinta 
civilizuotų tautų šeimoje. Tad 
ir mes ją turime mesti lauk, jei 
pretenduojame į giedresnę atei-

Lietuviška įstaiga 

4641 S. Ashland Avė
Chicago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

mos
trijų pagyvenimų
darni
pranešti antrašą
kurio manote imti paskolą.

Ėašykit
Rox 192

1739 So. Halsted Street

Joms irgi
, - t —« .i’ — T Tinka;iš -------- - 7

metai, tie lau- arha vilniju Sukirptos micros 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm
kiami metai!, Norint gauti vieną ar dau- 

Kaip musų svajonės, jie visko ginu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti padu'otą blan-

Exchange—Mainai
MEDINIS namas ant cemento, 4 

pagyvenimu. Skola tik $900. Mainy< 
siu ant nedidelės farmos. F. L. Sa 
viekas, 2037 Canalport avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo. Atsišaukite LYONS, 4035 
Gladys Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vyrų 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.

i'or Kent
RENDON Storas su 4 kambariais, 

Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, jra- 
Ūma vartoti. Renda pigi. Atsišauki
te 3341 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

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

Pirmadienis,
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