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No. 1

Rytoj susirenka
*

kongresas
Rytoj susirinks po 

džiauti naujasis 
kongresas

Turės pravesti svarbių reformų 
ir įvesti nedarbo apdraudę ir 
senatvės pensijas

WASHINGTON, sausio 
Sausio 3 d. susirinks 
džiams naujasis Jungt. Valsti
jų kongresas, kuriame demo
kratai turės dviejų trečdalių bal
sų didumą.

Rytoj bus laikomi partijų 
kokosai, kuriuose bus nustaty
ta kiekvienos partijos .taktika 
ir kuriuose bus sutartas seka
mas atstovų bute pirmininkas, 
vieton pasimirusio pirmininko 
Riney. Spėjama, kad buto pir
mininku bus išrinktas atstovas 
Joseph W. Byrns iš Nashville, 
Tenn.

Numatoma, kad šis kongre-

posė-

sas turės daug darbo, taip kad 
jis gali pavirsti istoriniu kon- 
gresu, įvedusiu labai svarbių 
reformų Amerikos ekonominia
me ir politiniame gyvenime. 
Tarp kitko numatoma, kad jis 
turės įvesti nedarbo apdraudę 
ir senatvės pensijas, taipgi pra
vesti kitas reforhnas ir tęsti 
pradėtąjį šalies gaivinimo dar
bą.

Jau dabar Washingtonas yra 
pilnas žmonių, kurie stengsis 
visais budais paveikti kongresą, 
kad jis nedarytų perdaug ra 
dikalių reformų ir kad paliktų 
kapitalistus pilnoj ramybėj.

Suvažiavę ir ex-kareivių bo
nusų ląbbyistai, kurie spirs 
kongresą išmokėti kareiviams 
bonusus. Prezidentas tam prie
šinasi, bet manoma, kad kon 
gresas, prisibijos ex-kareivių ir 
nenorėdamas prarasti jų bal
sus, gal priims kokį kompromi
są.

Prezidentas jau baigia ruoš
ti metinį pranešimą kongresui.

Chicago, III., Trečiadienis, Sausis-January 2 d., 1935

Sudaužytas ties Dundas, Opi., specialis kalėdinis traukinys, ėjęs iš London į Toronto, sustojęs 
ant šoninių bėgių, kai į jį įvažiavo greitasis Canadian National Railways traukinys, ėjęs į 
Toronto iš Detroito. Nelaimėj žuvo 18 žmonių ir 30 liko sunkiai sužeisti, garvežiui į šipulius 
sudaužius medini vagoną.

Papa Vatikano mies 
te ivedė diktatūrą

Lietuvos Naujienos
Žiauri žmogžudystė

PanemuMARTINIŠKBNAI.
nėlio v. Rokiškio apskr. Gruo
džio mėn. 1 d. pil. Dugnai: tė
vas ir du sūnus ir jo draugas 
Vladas Misiūnas prisigėrę sa 
mogonkės nuėjo pas kaimynę 
Petrą Kazanavičių ir dėl mažų 
ginčų basliais jį užmušė. Nu 
žudytas buvo vedęs ir turėjo 
šeimą. Visi mušeikos suimti.

“Amazonė” arkliavagi
nių. vasarųPANDEL1S. — šią vasarų 

Pandėlio apylinkėj buvo suim
tas “raitelis”, kuriuo pasirodė 
esanti žinoma aferistė Sapož 
nikovienė su vogtu arkliu. Da
bar teismas ją nubaudė 1 ’/2 me
tų s. d. kalėjimo.

Turėjo mokėti na
ciams ir už laiky

mą kalėjime

Apie streiką “Bat^” 
fabrike

išgyventi Fabrikantai

Pasaulis linksmiau 
ir su vilčia pasitko 

Naujus Metus
Tik Vokietija ir Austrija pasi

tiko Naujus Metus bevilčiai

Didelio optimizmo parode Ai
rijos prezidento de Valeros iš
leistas Naujiems Metams pa
reiškimas:

“Mes pasitinkame 1935 m. su 
šypsena ir mes .Ųtemgs dides
nio progreso kely į pilną poli
tinę ir ekonominę nepriklauso
mybę ir padidėjusį gerbūvį“.

VATIKANAS, š. 1. — Pape. 
Pius, kad pravesti pagrindinį 
Vatikano miesto civilės admi
nistracijos reorganizavimą įve
dė, bent laikinai, visoje savo 
“karalystėje”“-diktatūrą. Dikta
torium paskirtas papos 
bės sekretorius.

Del Kirovo užmuši 
mo Rusijoj praside 
da žydu pogromai

Anglija dabar turi 
2,085.815 bedarbių

valsty-

Trckis užsigina nieko bendra 
su Kirovo užmušimu neturė
jęs. Bolševikai net ir už pikt
žoles šaudo žmones.

LONDONAS, s. 1. — Angli
joj bedarbė' pamaži mažėja ir 
gruodžio 17 d. visoje šalyje bu
vo 2,085,815 registruotų bedar
bių, arba 34,970 mažiau, negu 
jų buvo lapkr. 26 d. Taipgi 
138,264 mąziau, negu bedarbių 
buvo metai atfeal.

1.
CHICAGO.— Amerika visur 

šiuos Naujus Metus pasitiko 
daug linksmiau nė kitais me
tais ir su daug didesne vilčia, 
kad depresija, pagalios, bus nu
galėta ir kad visi sulauks ge
resnių laikų. 
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Kavinės, kabaretai, hoteliaf 
buvo pilni žmonių, kurie beru- 
pestingai linksminos laukdami 
Naujų Metų. Taip buvo Chi- 
cagoje, taip buvo kituose did
miesčiuose, taip buvo ir net ma
žiausiuose miesteliuose.

Keturi išgelbėti po 65 
valandų šalčio 

ir alkio
ALBANY, N. Y., s. 1. —Ke

turi žmonės, kurie skrido Ame
rican Airline lėktuvu, kuris 
buvo priverstas nusileisti kal
nuotame miške, liko išgelbėti ir 
rogėmis atvežti j Mourhous-

Persija pakeitė 
vardą, vądinsis

savo
Iran

TEHERAN. Persijoj, 
Persija po Naujų Metų 
vadins- Persija, bet Iran. 
Persijoj,— i 
Metai būna ne sausio 1 d., bet 
kovo 22 d. Apie pakeitimą var
do pranešta ir visoms užsienio 
legacijoms.

nebesi-
Bet

LONDONAS, sausio
Varšavos žinia sako, kad daug 
žmonių liko sužeista žydų po
gromuose Leningrade ir Mask
voj. Pogromai prasidėjo dirb
tuvių darbininkams puolus muš
ti 'žydus darbininkus. O tai už
tai, kad buk prie Kirovo už- žmonės žuvo ir 15 liko sužeisti

5 žmonės žuvo gaisre 
senelių prieglaudoj

GAFFNEY, S. C., s. 1. —Ne
žiūrint kalinių pagelbos, penki

taigi Irane, Nauji mušėjų grupės priklausę daug gaisre, kuris sunaikino didįiį 
trobesį Cherokee pavieto sene
lių prieglaudos.

žydų, neskaitant jau pačių opo
zicijos vadų, Zinovjevo ir 
menevo, kurie taipjau yra 
dai.

Ka- 
žy-

S veikiausias miestas

NEW YORK, s. 1. — Ame
rikietė Isobel Lillian Steele, ku
ri buvo nacių areštuota neva 
už šnipinėjimą, liko ne tik įka
linta Vokietijos kalėjime, bet 
dar turėjo užsimokėti nacių 
valdžiai už jos laikymą kalėji
me.

Visus pinigus, kuriuos ji tu
rėjo su savim naciai konfiskavo 
ir paskaitė jos užlaikymui ka- 
lejime. Taipgi buvo konfiskuo
ti ik visi tio pinigai, kuriuos 
jai prisiųsdavo jos draugai. Gy
venimas kalėjime buvo labai su
varžytas, nepakenčiamas.

Amerikos valdžios pstangomis 
ji liko paliuosuota ir sugryžo 
į Ameriką. Dabar apie nacius 
ir Vokietiją ji ir girdėti nebe
nori.

ŠIAULIAI— 6. XII atėję į 
darbą “Balto” fabriko darbi
ninkai rado iškabintą fabriko 
patalpose 20% sumažintą nau
ją darbo atlyginimo tarifą. 
Darbininkai atsisakė nauju ta
rifu dirbti ir paskelbė streiką, 
kuris tik 11. XII tebuvo galu
tinai likviduotas. Derybose da
lyvavo darbo inspektorius. Dar
bininkai skundėsi, kad dirbdami 
vos po kelias dienas savaitėje, 
jie visai mažai teuždirba ir su
mažintais tarifais visai nega
lėsią
nurodė, kad avalinės kainos dėl 
užsienio konkurencijos krito 
apie 20—30% ir todėl jie esą 
priversti tiek pat mažinti atly
ginimą. Po derybų buvo su
tarta, kad fabrikas turės rack- 
nalizuoti darbą ta prasme, kad 
darbininkai galėtų dirbti ne 
kelias dienas, bet visą savaitę, 
ir tokiu bųdu darbininkų atly
ginimas nesumažėsiąs. Atlygi
nimo didumas nustatytas 70% 
vidutinio š. m. vidurio atlygi
nimo ir tai busiąs naujo atly
ginimo minimumas, kurį fab
rikas garantuoja darbininkams 
be jokio termino. Be to, su
tartyje numatyta, kad, jie ku
ris darbininkas neuždirba laike 
vieno menesio 70 ęį ankstyves
nio* atlyginimo normos, tai jis 
galės palikti darbą ir išeidamas 
gaus iš fabriko pilną kompensa
ciją, kaipo savininkų atleidžia
mas,
numatė kai kuriuos darbiniu 
kus atleisti, bet darbininkams 
grasinant vėl streikuoti ir dar
bo inspektoriui tarpininkaujant 
visi paliko dirbti.

Po streiko fabrikantai

Paskutinė karo vete 
ranams diena pra

šyti bonusų

Nesuvaldomas 
kantas

ŠIAULIAI.—Šiaulių 
fabrike “Globus“ po

fabri-

Europą irgi tikisi geresnių 
laikų

LONDONAS, sausio 1.—Veik 
visa Europa, gautomis čia ži- 
nimis, pasitiko Naujus Metus 
linksmai ir su vilčia į geresnę 
ateitį.

Išimtį gal sudarė tik Vokie
tija ir Austrija. Berlyne na
ciai dirbtinomis priemonėmis ir 
fejerverkais bandė pakelti žmo
nių ūpą, bet tai nevyko, nes 
žmonės pradeda prarasti viltį 
sulaukti geresnės ateities prie 
nacių. Visuomet lįnksmiojt 
Vienna šiemcįt Naujus Metu.s 
pasitikio labai liūdnai, žmonių 
ūpas buvo taip prislėgtas, kad 
valdžia nė nebandė jį pakelti, 
o diktatorius Schuschnigg naktį 
nuėjo melstis prie užmuštojo 
diktatoriaus Dollfuss kapo.

Premjeras MacDonald savo 
draugų namuose Škotijoj pa
sitiko Naujus Metus —Hogma- 
nay, prisilaikydamas visų ško
tų tradicijų.

Lakūnas Dryer yra labai per 
šalęs, gal susirgęs plaučių už
degimu, o jo brolis sužeistas. 
Abu liko patalpinti į ligoninę. 
Kiti gi du pasažieriai persiren
gė, pavalgė ir tuojaus išskrido 
į Washingtonų.

Išsigelbėję pasakoja, kad mo
toras sugedo ir lėktuvas buvo 
priverstas leistis miške. Bet 
nusileido laimingai: liko kiek 
sugadintas tik lėktuvas, bet 
pasažieriai išsigelbėjo. Tečiaus 
nusileidę jie turėjo per 65 va
landas kęsti didelį šaltį ir al
kį, nes nė maisto, nė šiltesnių 
drabužių neturėjo, todėl
gerokai peršalo. O šaltis kal
nuose buvo labai didelis, 
susikūrė uguį ir išliko gyvi, bet 
^abejoja, ar butų išlaikę dar 
vieną naktį, nes visi buvo per
daug silpni, kad prigabenti me
džių ir kurstyti laužę. Jie nu
sileido žiemę negyvenamoj 
apielinkėj, tad ir pagelbos ilgai 
negalėjo susilaukti. Pagalios, 
juos rado lėktuvai, kurie nu
metė jiems maisto ir šiltų dra
bužių ir atskubėjo kiti gelbė
tojai.

Apvainikuos melagių 
karalių

BURLINGTON, Wis., gr. 30. 
—Vietos melagių kliubo prezi
dentas Hulett apvainikuos pa
saulio melagių karalių.

Melagių karaliaus rinkimas 
išpradžių buvo vietos dalykas, 
bet paskui jis ėmė plėstis, ap
ėmė visas Jungt. Valstijas, o 
šių metų konteste dalyvavo 
5,000 melagių veik iš viso 
šaulio. Karaliaus vardas 
skelbiamas.

pa- 
ne-

Trockis ginasi
PARYŽIUS, s. 1. — Leonas 

Trockis iš savo slaptos, tik 
Francijos slaptą jai policijai 
žinomos buveinės, išleido pa
reiškimą, kuriame jis griežtai 
nuneigia bolševikų kaltinimus, 
kad jis buk turėjęs 
Kirovo užmušimu, ar 
šėjais.

Trockis sako, 
meninį terorą 
jęs, todėl ir su 
negalėjęs turėti 
ra.

ryšių su 
jo užmė-

jis i as-

CHICAGO.—Sveikatos komi- 
sionierius Dr. Bundesen tvirti
na, kad Chicago yra vienas iš 
sveikiausių didmiesčių visame 
pasaulyje. Pernai pirmą kartą 
visai nebuvo susirgimų rau
pais, sumažėjo ir mirimai nuo 
džiovos, o ir abelnas mirtingu
mas 
tarp

buvo vienas iš žemiausių 
pasaulio didmiesčių.

CHICAGO.—šiandie yra pas
kutinė diena, kurioj tarnavę 
laike karo kareiviai gali pa- | 
duoti prašymus išmokėti jiems 
bonusus. Paduoti prašymus pri
valo tik tiek, kurie nėra pir
miau prašę bonusų, o tokių ek- 
kareivių esą net 280,000. Ne- 
padavę prašymų šiandie, bonu
sų nebegalės gauti.

visi

Jie

Kunigas nuteistas 
kalėjiman dėl su- 
kurstymo užmušimo

Žemė dreba

ORH Padidėjo vedybos

MEXICO CITY, s. 1. 
bylos nagrinėjimo, kuris užsi
tęsė kelis metus, kun. Jose Ji- 
minez Polacio liko nuteistas 
20 metų kalėjiman už sukurs- 
tymą užmušimo išrinktojo 
Meksikos prezidento gen. Ai
varo Obregon 1928 m.

Manuel Morales liko nuteis
tas 14 metų kalėjiman už pa- 
rupinimą revolverio prezidento 
užmušėjui.

kad 
niekad netikė- 
teroristais jis 
ką nors bend- 

Neužilgo jis išliesiąs bro
šiūrėlę, kurioje išdestysiąs tas 
policines sąlygas, kurios prive- 
iė prie Kirovo užmušimo.
Net ir už piktžolių neišrinkimą 

šaudo
TAŠKENT, Rusijoj, s. 1. — 

Vyriausio Uzbekistano teismo 
įsakymu liko sušaudytas neva 
už sabotažą ūkininkas Lomakin. 
Jis liko sušaudytas vien tik už 
tai, kad iš medvilnės pasėi.i 
neišrinkęs piktžolių ir kad jis 
vartojęs perdaug trąšų, kad 
geriau medvilnė užderėtų.

Pašalinu iš partijos buvusį 
Komisarą

FRUNZE, s. 1.
lymo Kirgizų respublikos komu
nistų partijos liko iš partijos 
pašalintas 1923 nu buvęs visos 
Rusijos agrikultūros komisaras 
Alesandras P. Smirnov. Jis pa
šalintas už veidmainiavimą, nes 
nors jis viešai ir dėjosi Stalino 
šalininku, >bet privatiniai 
reiškęs jam (opozicijos.

ANAHEIM, Gal., s. 1. — 
Pietinėje Californijoje ir Ari
zonoj buvo jaučiamas gana 
smarkus žemės drebėjimas, ku
ris išardė kelius, bet didesnių 
nuostolių nepadarė.
Meksikos pusėje jis sugriovė 
kelis namus ir sužeidė 3 žmo
nes.

Šiandie prasideda
Hauptmanno bylos 

nagrinėjimas

Tečiaus

JEFFERSON CITY, Mo 
1.— Rackers, 75 m., Cole pa
vieto farmeris, jau nuo gruo
džio 22 d. be paliovos žekČio- 
ja ir visos gydytojų pastangos 
žekčiojimą sustabdyti ikišiol 
nedavė pasekmių

s.

FLEMINGTON, N. J., s. 1.— 
Rytoj vietos teisme prasidės 
nagrinėjimas sensacingos bylos 
Bruno Hauptmann, kurioj jis 
yra kaltinamas išvogęs ir nu
žudęs Lindberghų kūdikį.

Visur jaučiamas didelis susi
domėjimas ta byla.

Eksplozija miesto 
salėj; 3 žmonės 

žuvo

tekstilės 
lapkričio 

m. 7—8 d. d įvykusio streiko 
buvo pakeltas darbininkams at
lyginimas iki 2,50 lt. per dieną, 
bet ta “laime“ darbininkai neil
gai tesidžiaugė. Dabar vėl mo- 
kama po 1—lt. per dieną, 
verčiama dirbti daugiau, kaip 8 
vai., dirbama sekmadieniais 
(yra surašyti protokolai), ir at
lyginimas išmokamas nelaiku, 
tik kelis kartus darbininkams 
pareikalavus. Apie “Globuso“ 
fabrikanto Atlaso sauvalę jau 
daug kartų įvairių pakraipų 
laikraščiai rašė, o darbininkai 
darbo inspektoriui skundėsi. 
Keisčiausia, kad “Globus“ fab
rike naktimis dirba moterys, 
nors įstatymas aiškiai draudžia 
naktinius darbus moterims ir 
vaikams iki 17 m. amžiaus!

Protokolą už darbą šventadie
niai policija surašė 8. XII “Glo
bus” fabriko savininkui Atla
sui. Kitą dieną, 9. XII, policija 
nuėjo vėl patikrinti, ar pildc- 
mas švenčių ir poilsio įstaty
mas, ir vėl rado fabrike dir
bančius darbininkus. Savininkui 
surašytas antras protokolas už 
vertimą darbininkų dirbti šven
tadieniais.

Laike va-

t
Chicagai ir apiėlinkei tedera 

tio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4> 

30.

CHICAGO.— Vedybos Chica- 
goje pereitais metais žymia: 
padidėjo. Per visus metus liko 
išduoti 41,752 vedybų laisniai, 
arba 8,020 daugiau, negu buvo 
išduota užpernai.

COLON, Panamoj, s. 1. —Pa
namos kanalas yra labai stra* 
piai saugomas gavus anonimig- 

išsprogdintikų grūmojimų 
svarbiausius kanalo Gatun vav- 

[tU3.

JERUZOLIMAS, s. 1 
lietų, kokių nebuvo čia per 10 
metų, kilo potvyniai, kurie pri
darė nuostolių už $5,000,000. 
Susisiekimas sutrukdytas.

SEMINOLE, Okla., s. 1. — 
Eksplozijoj, kuri sugriovė vie
tos miesto salę,- žuvo trys žmo
nės.
kilo dėl rūsy prisirinkusio gaso.

Manoma, kad ekplozija
Mirtinai suvažinėjo 

traukinys

■u‘
?> ■'j&.kUŠj

63^3

GARDEN CITY, Kas., s. 1. 
Veik visoje Kansas valstijoje 
siaučia 
audra.

labai

LONDONAS, s. 1. — Kardi
nolas Francis Bourne, galva 

___  ____ , katalikų bažnyčios Anglijoj, pa- 
smarki dulkių slmirė nuo bronchito ir širdies 

ligos, sulaukęs 78 m. amžiaus.
I ■ ”

KUPIŠKIS.—Gruodžio mėn. 1 
d. nuo Obelių link Panevėžio 
ėjęs traukinys, ties Kupiškiu 
suvažinėjo mirtinai p. Dačiulytę 
Kupiškio 
kaimo.

valsčiaus, Sodininkų
■ IZ*
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Įvairios žinutės iš Klaipėdos padangės
Rašo A. Kabardinas

(Tęsinys)
Kada “Maisto” Bendrovė ir 

Lietuvos “Eksportas” pastatė 
gyvulių skerdyklų, kurioje per 
dieną paskersdavo po tūkstan
tį kiaulių, tai vokietininkai ir 
šiaip vokiečiai mėsininkai pra
dėjo skleisti visokius prasima
nymus. Jie leido gandus, kad 
skerdykla esanti baisiai nešva
ri, kad jos gaminiai neinka 
maistui, — esą nuodingi. Sker
dykloje prie įvairių dešrų išdir
bamo dirbo vokiečiai meisteriai, 
kurie taip pat prisidėjo prie 
gandų platinimo. Vadinasi, sa- 
hotažavo. Tačiau prižiūrėtojų 
jie buvo greit suvaldyti.

Šiandien bendrovė “Maistas” 
beveik visose Klaipėdos miesto 
dalyse turi savo-mėsos produk
tų krautuves, kurios yra tikrai 
pavyzdingai įrengtos. Sienos vi
sur iš baltų koklių, barai šva
rus, patarnavimas mandagus. 
Žmonės tąs krautuves pamėgo 
ir jose pęr^a sau mėsą.

Kai Direktorijos vairas buvo 
Betherio ir šreiberio rankose, 
tai lietuvių įsteigta skerdykla 
buvo bandoma pasmaugti di
džiausiais mokesčiais. Dabar 
jau virto kiti laikai. Direkto
rija išsprūdo iš vokietininkų 
rankų, tad ir mokesčiai teisin
giau paskirstyta.

Klaipėda ir Kaunas
Klaipėdos mieste priskaitoma 

42,000 gyventojų. Tuo tarpu 
laikinoji Lietuvos sostinė, Kau
nas, turi 130,000 gyventojų. 
Vadinasi, Kaunas yra tris kar
ius su viršum didesnis nei Klai
pėda. liet štai 1932 m. tiek 
Kauno, tiek Klaipėdos savival
dybių 
litų.

Tai 
čiau 
faktą,
buvo pusėtinai nuterioias, su
naikintas. Jis neturėjo vanden
tiekio, gatvės buvo suirusios, 
namai apšepę. Visi žino, kad 
caro laikais Kaunas buvo pri
mityviškai tvarkomas, — visur 
tik ir kyšojo griuvėsiai. Fakti- 
nai tai buvo tik milžiniškas kai
mas, ir daugiau nieko.

Visai kitaip Kaunas atrodo 
. dabar: tapo įvesta vandentiekis, 

gatvės liko pertvarkytos, pra
platintos ir išmeksfaltuotos; 
pristatyta daug valdiškų namų, 
mokyklų bei kitokių kultūrinių 
įstaigų. Ir visa tai padaryta iš 
savivaldybės pajamų.

Musų Klaipėda karo nebuvo 
paliesta ir nenukentėjo. Nenu
kentėjo ji nei 1923 m., kai ten 

‘ įvyko sukilimas. Dar prieškari
niais laikais buvo įvestas van
dentiekis. Gatvės užsiliko nuo 
Napoleono laikų, — taip pasa
koja senieji žmones. Jas tik 
kartas nuo karto reikia patai
syti. Vadinasi, išlyginti duobes. 
Visame Klaipėdos mieste nėra 
nei vienos išmeksfaltuotos gat
vės, kaip kituose moderniškuose 
miestuose.

Klaipėdos mieste gatvių ša
ligatviai tik vienoje pusėje yr*> 
lygus, — kitoje rusėje jie yra 
išgrįsti apskritais, kopūsto gal
vos formos, akmenimis. Mie^ 
sto pakraščiuose yra dar dau<, 
negrįstų gatvių, kur niekuo
met netrūksta purvo.

Dabar gali kilti 
kaip savivaldybė 
surinktus pinigus?

Autonomiška ir 
tiška” vokietininkų

nors Klaipėdoje pragyvenimas 
visų laikų buvo bent kelis kar
tus pigesnis nei Vokietijoje. 
Valdžios įstaigose dirbo ir šau 
nias algas ėmė daug Vokieti 
jos piliečių, kurie savo sutau
pąs laikė Vokietijos bankuose 
Tokiu budu tie ponai daug Pi
nigų išveždavo į savo “fader 
landą”, darydami nemažai 
skriaudos Lietuvai ir Klaipė 
dos kraštui.

išlaidos sudarė 9,000,000

dar butų pusė bėdos. Ta- 
reikia turėti galvoje tą 
jog karo metu Kaunas

VAKAR IR
ŠIANDIEN

I. Juozaitytė vedė Lietuvos 
Ministerio adjutantą

NAUJIENOS, Chicago, III, 

go Beach Viešbutyje, prie Hyde 
Park bulvaro ir ežero, šokiams 
gros J. Byanskd orkestras.

Dainuos Bulaw’o šokių 
vakare

Trečiadienis, sausio 2, 1935
vrą didele ir puiki lietuvių į Vyrai, pirkit overkau 
krautuvė. Savininkai šios če- 
verykų krautuvės yra: Zales
kis ir Martin. Abu sumanus 
biznieriai. ,

Prieš Kalėdas jie nupirko 
kelis šimtus porų čeverykų vy
rams, moterims ir vaikams.

Tų gerų kalėdinių čeverykų
dar yra likę. Jiedu sumanė i nusipirkti gerą overkautą net 
tuos Čcverykus išparduoti už už $19.35 ir brangiau. (Jų skel- 
tiek, kiek patys mokėjo. Taigi,! himas telpa šiandien Naujic- 
publikai gera proga nusipirkti nose). 
čeverykus pigiai. (

Kaimynas.

tus pas Turner Bros.
Roosevelt ir Halsted St

Bros, sutaupysite pinigų.
’ — Kaimynas,

PAIN-EXPELLERKuomet jau prabėgo pusė 
žiemos ,tai Turner Bros, suma
nė išparduoti tūkstančius over- 
kautų nupigintomis kainomis.

Jų krautuvėj dabar galite

LIETUVIAI

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Buvusi chicagietė šokėja p-lė 
Irena Juozaitytė, duktė Dr. ir 
p. A. Juozaičių, 6634 S. Camp
bell avenue, Lietuvoje ištekėjo 
už majoro Zybavičiaus, Lietu
vos Vidaus reikalų ministerio 
adjutanto. P-lė Juozaitytė Lie
tuvon išvyko 1933 metų rude
nį. Dabartiniu laiku ten vieši 
ir p. Juozaitienė.

Chicagietė sužeista Los 
Angeles mieste

Chicagietė p. M. Gilason-Gc- 
ležiniene, 8021 Drexel avenue, 
trumpą laiką atgal buvo sužeis
ta Los Angeles, Californijoje, 
Ji ten išvyko trumpam laikui 
paviešėti. Turės išgulėti lovoje 
keletą savaičių. Pavojaus jos 
gyvybei nėra.

Sunkiai susirgo p. Hert- 
manavičienė

P-ia Eugenija Hertmanavičie- 
nė, žmona p. J. Hertmanavi- 
čiaus, 3631 Wallace street, pir
madienį staigiai sunkiai susir
go. Liga taip netikėtai ir taip 
smarkiai užklupo p. Hertmana- 
vičienę, kad ji vos nemirė. Ji 
kiek pagerėjo po to, kai Dr. V. 
Šimkus įleido vaistų į jos kū
ną. ,

Operacija padaryta p-iai 
Antaninai Malinauskienei
Pereitos savaites pabaigoje 

sunki operacija buvo padaryta 
Antaninai Mašinauskienei, 2412 
West 71 street. Ligonė guli li
goninėje prie California avenue 
ir 69th street.

P-ia Mašinauskienė yra žmo
na Antano Mašinausko, kuris 
užlaiko siuvyklą., ,s We§twood 
Tailors, aukščiau paduotų adre
su. Jie turi sūnų Vytautą.

M. Kemėšienė išvažiuoja 
gydytis j Hot Springs 
M. Kemėšienė, 814 W. 33rd 

street, šiandien ar ryt planuo
ja išvažiuoti į Hot Springs, Ar
kansas, gydytis. Ji negalavo per 
ilgą laiką ir keletą kartų teko 
jai daryti operacijas. Ji mano 
užtrukti kurorte apie dvi-tris 
savaites laiko.

Kam reikalingas ©verkau
tas, pirkit dabar pas Turner'

KULS PAIN.

Vokietininkų veikimas
Vokietininkų veikimo bran

duolį sudarė visokie valdinin
kai, dalis teisėjų, dalis kunigų 
evangelikų ir keli šimtai vo
kiečių mokytojų. Jie Klaipėdo
je ir Klaipėdos krašte pelnė sau 
gerą duoną, o dirbo Vokietijos 
naudai. Sakysime/ Klaipėdos 
krašte yra apie 2c^ mokyklų, 
kurios buvo apdraustos nuo ug
nies Vokietijos kompanijose.

“Lojalios” Betherio ir Šreibe
rio Direktorijos ne tik į visą 
tai pro pirštus žiurėjo, bet lei
do vokietininkams dirbti kenk
smingą Lietuvos ncpriklauso- 
myber darbą. Mokyklinio am
žiaus vaikai buvo atvirai orga
nizuojami j hitleriškus burius, 
kurių tikslas buvo priruošti su
kilimui, kad atplėšti Klaipėdą 
nuo Lietuvos. Būdavo vokieti
ninkų jaunimas be niekur nieko 
paroduoja nacių uniformose. 
Ant mokyklos sienų visur buvo 
galima pastebėti nacišką ženk
lą ■—.svastiką.

Užkalbintas lietuviškai, vo
kietukas tuoj, atsakydavo, jog 
jis nieko nesuprantąs, nors jis 
ir mokėdavo lietuvių kalbą. 
Klaipėdos krašto konvencija yra 
nustačiusi, kad vokiečių ir lie
tuvių kalbos privalo turėti ly
gias teises. Vadinasi, visose au
tonominėse įstaigose galima 
vienaip ar kitaip kalbėti. Iš to 
savaime išplaukia, kad valdinin
kų pareiga yra mokėti abidvi 
kalbas. Nežiūrint to, vokietinin
kai mokytojai stengėsi įkalti 
vaikams į galvas tą mintį, kad 
nėra mažiausio reikalo lietuvių 
kalbą išmokti. Girdi, Klaipėdos 
kraštas neužilgo visvien bus 
prie Vokietijos prijungtas.

Klaipėdos krašte priskaitoma 
200 mokyklų, ir tik astuoniose 
jų buvo mokama lietuvių kalba. 
Na, o tuo tarpu konvencijos 
nuostatai aiškiai sako, kad tiek 
valdiškose įstaigose, tiek mo
kyklos^ lietuvių kalba turi to
kias pat teises, kaip ir vokiečių.

Kodėl taip atsitiko? Kodėl 
vokietininkai pradėjo atvirai 
nebepaisyti patvarkymų?

Vyriausia priežastis bene bus 
nacių įsigalėjimas Vokietijoje. 
Kai Hitleris pasigrobė valdžią 
į savo rankas, tai pradėjo gal
vas kelti ir Klaipėdos vokieti
ninkai, manydami, kad dabar 
atėjo tikrai geras laikas pradėti 
akciją prieš Lietuvą. Centrali- 
nė valdžia per ilgoką laiką ne
sitvėrė jokių griežtų priemonių, 
nes tai juk butų autonomijos 
varžymas! Jei kada įvykdavo 
koks konfliktas, tai vokiečiai 
tuoj pradėdavo rėkti, kad Kau
nas kėsinasi Klaipėdos demokra
tiją ir laisvę paminti. Centrali- 
nės valdžios liberališkumą, viso
kie hitlerininkai pasirūpino sa
vo tikslams panaudoti.

Centralinė valdžia per metus 
Klaipėdai sumoka 7,000,000 li
tų už degtines monopolį ir ak- 
cyžę. Klaipėda pasidarė vyriau
sias Lietuvos prekybos centras. 
Čia yra susispietęs eksportas ir 
importas. Dėįiai to Klaipėda 
pradėjo smarkiai vystytis ir 
augti* Prekyba didėja, miestas 
auga, statyba eina visu sman 
kurnu. Klaipėdos uosto įrengi
mas vyriausybei kainavo apie 
20,000,000 litų. Prie uosto dar
bai dar ir dabar neužbaigti: 
statoma nauji ir moderniški 
sandėliai, įdedama kilnojamieji 
kranai ir t. t. žodžiu, neužilgo 
Klaipėda turės visais atžvilgiais 
modemišką uostą.

(Bus dauginu)

Iš Hot Springs grįžo 
M. Narvidas

Praleidęs kelias savaites ato
stogų Hot Springs, Arkansas ir 
Missouri valstijose, keletą die
nų atgal Chicagon grįžo p. M. 
Narvidas. Jis užlaiko kepyklą 
adresu 2424 W. 69th street, ir 
yra “Lituanicos H” skridimo 
sąjungos vice-prezidentas.

P-ia Insodiene išvažiuoja 
Floridon

P-ia Insodiene, viena iš veik
lesnių CMcagos lietuvių šią sa
vaitę žada išyažiuoti į Floridą 
trumpoms atostogoms. Ji yra 
narė Chicagos Lietuvių Moterų 
Draugijos ir kitų organizacijų.

Nauja SLA. Moterų 
kuopos valdybą šįva
kar perims* pareigas

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Albina Trilikaitė
Plačiai pagarsėjusio Kaimie

čių kvarteto ir “Pirmyn” cho
ro dainininkė, p-lė Albina Tri
likaitė, dainuos Bulaw Aces šo
kių vakare šeštadienį, sausio 
5-tą, Hollywood svetainėj, 2417 
W. 13rd St. šokiai prasidės 
8-tų vai., vakare. Gros Ste- 
phens Bevelers orkestrą. (Sp.)

Moterys, vyrai ir vaikai, 
nevaikščiokit su nuply

šusiais čeverykais
Univcrsal Shoe Store, 3337

S. Halsted S t., Bri^geporlc. Tai

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 Sd. Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

Hubbard, Baker
ADVOKATAI

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO

■3' '

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedCl'omis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel Prosnect 1930

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3396

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

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

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.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av.. kam p. Francisco a v

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
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 Stn netoli Morgan St 

Valandos nuo 18—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

V

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

A. Montvid, M. D.
West Towtf< State Bank Bldg.

i 2400 West Mądison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswlck 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR’ 'CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
' Ofiso valandos:

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

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų. .Vyriškų,. Vaikų ir visti .
• ‘ * •• chamišku*lig<K> ' •* . f
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

aiti 31 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė.
Prospect 0469

AKUŠERĖSDr. 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

Mrs. Anelia K u

AKIU SPECIALISTAI vak.

9

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

i

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 16th St. 
Tel. Boulevard B203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct. 
Cicero 8724.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamarja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS •

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chiea- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8877

Jei kenčiate nup gąlvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei 
Jei

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kurh> 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai. Specialč atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos^ Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIŪDNOJ VALANDOJ PAŠAUKITE

J. J.Bagdonas
REP. 3100 

2506 W. 63 St. 
arba

N. RADIS — A. L
PUL. 4151

10734 S. Michigan Avė

arusz
Phyjdcal Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Kuopos susirinkimas įvyks Bis- 
marck viešbutyje; rengia me
tinius šokius sausio 12 d.klausimas, 

sunaudojo

P. CONRAI)
PHOTOGRAFA* 

Atidarė nuosava mo
derniška atndila 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St 
Englevrood 5883-5844

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaįkime akinių dėl visokių akiu

Simon M. Skiidas

Tel. Cicero 2109 

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

CICERO. ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

“demokra- 
Klaipėdor 

miesto ir viso krašto valdžia 
j visas savo įstaigas turėjo pri
sivarius daugybę tarnautojų, 
kuriems mokėjo riebias algas. 
Mokėjo lygiai tiek pat, kaip 
ir Vokietijos valdininkams,

Šiandien Bismarck viešbuty
je įvyks metinis susirinkimas 
SLA 208 moterų kuopos, su 
kuriuo naujai išrinkta valdyba 
pradės eiti skirtas pareigas.

Naujos valdybos pirmininkė 
yra p. E. Šatkauskienė. Vice
pirmininkes vietų užima p. Ju- 
lia Zymontienė, prot. sekr. p-le 
Ona Nevuliutė; fin. sekr. — p. 
Margaret Kenutis; iždininke — 
p. Joscphine Norkus; Dr. Kvo
tėjas — Dr. S. Slakis; iždo glo
bėjos — p-lė A. Stanis, p. I. 
Brenner ir Faustina Tulys.

Kuopa rengia metinius šokius 
sausio 12 d. ir jie įvyks Chica-

spaudos raštas išrodo dvigubas 
skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. F . .

Dr. John J. Smetana
OPTOMETBISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ,ryįo iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedefiomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0528

Juozapo Eudeikio ir 
TĖVO

Laidotuvių Lengvų 
Išmokėjimo Planų.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Koplyčia dykaiTeL
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Mažeika’s Aces and Bulaw Aces Both Win 
to Hold Lead in Naujienos Basketball Meet
The Bulaw Aces dumped the Imps 32 to 18. And 

the Stanley P. Mažeika’s trounced the Red 
Birds 24 to 12.

Banners Jose a thriller to the 
J. F. Eudeikis Blue 

Itbbon Boosters
This game vvas the closesi 

L'r.ie of the day. And also the 
nost excit.'ng g.me.

The Banners h n ve surprised 
very one vvith their “erazy 

fighting” team. They are smal) 
nti light^, but 4he have 

real “MaCoy” i n ’em. 
vvern’t expected to do

Makalų šeimynos Aldute Šiandien 
Dainuos per Radio

Bulaw Aces have speed, 
and endurance, all of 
they cobmined Sunday

The 
ability 
vvhich 
to defeat the Imps in a’grudgc’' 
game. The Bulavv’s vvere as, 
“smooth” as the old time teams j 
vvere “rugged”. The boys are

REKORDAI 50 L
Adatų pakelis dykai su kožnu 
Rekordu. Siunčiame ir kitur, pri« 
siunt. mas extra; prisiuntimas 25c. 
už kiekviena rekordų, 50c už 6 

rekordus. I Canadą daugiau.

6008—Dariaus-Girėno atminčiai 
ir Kareivėliai. S. Rimkus 
ir E. Sadauskaitė.

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

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

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

Radio Akordijon.
14014—Burdingierius Praktikuoja 

ir Klausyk Mylimoji. J. 
žiūronas ir Grupė.

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

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

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

14029—lanominis ir Užgavėnės 
J. Žiūronas ir Grupė.

14041—Gėlynas Polka ir Deiman
tas Polka. Kaimo Orkest;

. ras.
14042—laivyne ir Užmiršai Tė

vų Kapus. Jonas Butėnas 
Baritonas.

16192—Ėjo Mikas ir Trauk, Sfrn- 
niški. Polkos. Jono Dirve 
lio Orkestrus.

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. St 
Pauras ir Giraitis.

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

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

16268—Ar Tu žinai Broli? “Misa 
Lietuva”. Dineika ir Pet
rauskas.

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

16239— Tykiai. Tykiai ir Dziedu- 
kas. Vyrų Oktetas ir Or
kestras.

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

26038—Teka Upė per Beržynų ii 
Josiu Jomarkėlin. Jonas 
Butėnas.

26024—Varguolis ir Kad Galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Pas Malūnėli ir Ant Kie 
mėlio. Polkos.

26080—Urėdas ir Godelės. Kriau 
čiunas ir Vanagaitis.

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

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

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

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

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

26092— Ant Marių Krantelio i* 
Prirodino Seni žmones. J 
Butėnas, Baritonas.

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

26095—Grybai ir Levendyėlis. Ma
rė Strumskienė ir P. Pet-

26096—Močiute Valcas ir Lietu
vaitė Polka. Armonikų 
Duetas.

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

26105—Angelai Gieda Danguje ir 
Tyliajų Naktj. Petras 
Petraitis.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ill. 
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vmall vvith the exeepti< n of A!
.auchiskas, their center, who 
ovvers ebout 6 feet 4 inches.
Jut they are very fast, thieky against the strong team 
ind shifty.

Captin Romonosky and Goki- Į ^jiy threw a se?>re jnto
Eudeikis Boosters. but

the 
They 
much 
of the 

they 
them.

m did fine vvork in passingand 
’uarding. Kucin Vvas the hero 
f the hour by sinking 6 bas- 
;ets for a totai of,12 points. 
Yes sir, aPd this Boy Kucin 
;s only a “midget”. Lauchiskas 
also shared in the scoring by 
inaking 8 points. The Bulaw’s 

(were just too hot and couldn’t 
‘be cooled down.

The imps started the game 
with the real “stuff’ by play
ing very carefully and guard- 
ing vvonderfLilly. But just as 
soon £s the Bulaw’s rang up 

i a few points they lošt all in 
terest and sort of layed down 
on the job. They burried 
the game along by taking 
numerous long shots, where as 
the should have worked the 
bąli in for drihble-in shots. 
Their passes became wild and 
from there on the Bulavv’s had 
the game in the “bag”. Bec- 
kanaitis and Stanaitis were high 
scorers both making 4 points. 
Beckanaitis made his pints in 
the lašt minute and a half of 
play.

The game throughout the 
whole period was very elose 
and the score was never more 
than two points ahead for 
either team. The Banner’., 
started the scoring off by two 
free throws thrown by Joe 
Johnson and Ed “(Smile)” Mac- 
Cabe. Then the Eudeikis came 
bsek with a basket to tie the 
score. The game sea-sawed 
back and forth and the score 
at the half vvas 9 to 8 in favor 
of the Banner’s.

The game in the second half 
vvas really elose Both teams 
guared beaut’fully and neither 
teams could break through for 
a basket. But with about 10 
minutes left to play the Eudei
kis broke through and each man 
on the team made a basket to 
make the score 19 to 11. From 
there on the Eudeikis’ just 
played safe keeping the bąli 
in their possesion vvith' short 
passes.

Mažeika’s are štili hot

JADVYGA GRICAltĖ.
Tur but senai norėjote patirti, kaip išrodo garsios Makalų 

šeimynos dukrelė Aldutė, kurios gyvenimo istorija dažnai 
sujudindavo radio klausytojų širdis? Taigi štai jos paveiks
las.

P-lė Jadvyga Gricaitė, kuri lietuvių radio pasaulyj gyvuoja 
kaipo Makalų Aldutė, yra ne tik gabi dramatinė artistė, 
bet ji taipgi gražiai dainuoja, šiandien Naujienų radio pro- 
grame ji duos ištisų koncertų ir visi jos mylėtojai turės pro
gos pažinti jų kaipo dainininkę. Tikrai jos švelnus dainavi
mas suteiks visiems daug smagumo. Taigi atsukite savo ra
dio į stotį WSBC, 1210 kilocycles, kaip 9 vai. vakare. z

E. Y. S. 
Courier

club sinceroly appreciates your most 
able efforts, Jacques Grandmesnil. 
Thank you!

It seems that Floyd šilkas is 
more fortunate than we... That 
as far as developing the acquaint- 
ance of beateous Estelle Bakutis is 
concerncd... Well I suppose we all 
have to bide our time.

prcsent. Ali others interested are 
also vvelcome.

NOTICE... There vvill be no meet- 
•’nR of the Bridgeport branch this 
Wedncsday, due to certain well 

jknown reasons. The next session is 
Ischeduled for the customary day — 
; Tucsday, Jan. 8th. —Tonuks

Al želnis has declared himself to 
be an able competitor for the favour 
of a fa’r young maiden Irom Rose
land... Careful Mindaugai... 
rivals pnssess potent povvers!!

A “hard time” party is to take 
nlace Jrn. 26, Saturday Eve, at the 
Hollyvvood Inn, 43rd, near Western. 
As the majority of you are acquain- 
ted vvith the nature of this type of 
affairs, we need only add that the 
ac’ni’ssioh is 23 cents, drinks and 
doughnuts will be disburscd; and 
that all should be dressed to fit the 
occasion. More details in a later is- 
sue.

The Brighton Park branch is open 
ing Wed. Jan. 2nd. This first meet- 
ing is to be held at the home of 
Birutė Kremianis, 4102 So. Artesian 
Avė., 8 P. M. Ali members residing 
in this vicinity are requested to be

Youi

SIUSK'T !PER
NAUJIENAS
PIKIUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvoj bankai

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

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

U«fMMiV PIRKITE DABAR LABAI vyrais sumaltom kainom*

NAUJA dalyba 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi 
■o metodas. Ant tinkamų jums iš 
’ysrų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES- 
r panašias mėšlines ligas,, pagy 
dome.
GASTRIC ULCER, kartu einųsne 
virškinimas, degimas, atsiraugėji 
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini 
mas. išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis k Toniš
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth. 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

64 W. Randolph St.
Itos.lubos—Garrick Theatre Bldg

. i- į 

A
| DIDELIS

įlšpardavimas
ČEVERYKŲ

S Musų krautuvėje dabar ei-
S na didelis išpardavimas 
9 čeverykų. Puiki proga nu- 
8 pirkti gerus čeverykus vi- 
a sai šeimynai labai pigio- 
| mis kainomis, 

musų krautuvėn
Užeikite

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

UNIVERSAL
SHOE STOl!E

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St

looks of things. Playing 
of the strongest teams in 
Meet, the Red Birds, they 
very little difficulty in

Those Mažeika’s don’t believe 
in losing a single game—by 
the 
one 
the 
had
overcoming them by 12 points. 
The boy’s play likę old vet- 
erans of the game They work 
mechanically. Every one ha?? 
a certain duty '^tb pėrform and 
really does it. Pasės are short, 
accurate and effective. 
when it comes 
Budrick, L. 
Jesen fulfill 
ly-

And 
o shooting, B. 

Kuchinskas 
that job very

and 
nice-

The Red 
good fight, 
score against those Mažeika’s. 
Art Pikas got into his stride 
again and plunkei in 2 baskets 
?nd 2 free throvvs for a totai 
of 8 points. The ręst of the 
scoring xvas done by Peterson, 
Morgan and Smutnas.
Red Roses defeat the Belskis 
by the large score of 30 to 15 

t

The Red Roses are improving 
right along and ougth to cause 
a lot of trouble to some of the 
teams. The boys had plays 
vvorked out for lašt Sunday’s 
game and they vvorked them 
nicely. Anoskis, the center. 
handled the bąli vvith remark- 
nble cleverness on the pivot 
ine. Shwegzda, Venskis and 

Anoskis were the scoring ma
dine of the Roses.

The Belskis wcre “game” and 
tried their best, but the way 
the Red Roses played agianst 
them it was just too good t: 
be true. Vitkus vvas the 
mainstay for the Belskis chalk- 
?ng up 5 points.

Atlantic Villagers beat the 
VVashington A. C. 21 to 12

Although the score vvasn’t 
olose, the game tvas. This prov- 
?d to be another “grudge^’ gamę 
due to the fact that botli teams 
were from the šame vicinity. The 
Zillager’s played Very nice and 
their scoring was very well 
devided amongst the player’s. 
They worked as a team with 
no one trying to be the star

Jim Johnson of the Washing- 
tin A. C. led his team in sįor- 
ng, making 5 points. They did 

‘heir best and put up a good 
fight.

(More dope later)
—J, Žukas.

r i »* ' k • k - -v ’’ -V

Birds put a 
but they couldn’t

very

the frigid atmosphere of lašt 
Wednesday deprived us of a goodly 
number of the cuštomary attend- 

unfoirtunately... But 
is the fact that the

ance... Very 
even more so 
cold vvas not our sole competitor... 
Those residing in that attractive (?) 
city sector known as “Bridgeport”, 
have a Wednesday į night habit of

. į’ . <1 1 * ; Ii’’' į 1 'lį, , \

fręquenting a famed “local institu- 
tion” the admirable qualities of 
vvhich, vve are very much dubious of 
in preference to attending a session 
of the L. Y. S. We do not begrude 
any one their vvėll earned relaxa- 
tion and fun. But all* good members 
should be vvilling to sacrifice that 
much for their club. There is a time 
and place for everything,

Wedding Bells... As much of a

in their 
Zlibin 

members
Congratulations and

surprise to us, as it is to you dear 
children. Nancy Žlibinąs and John 
Munarin of Roseland vvere united in 
the holy wedlock of matrimoy lašt 
Thursday. A short but approppriate. 
program vvas arranged 
honor lašt Friday, at the 
home... Many L. Y. S. 
vvere present.
Best of Luck, John and Nancy!

We wish to again remind you that 
the Grand Opening of Roseland is 
to be held Jan. 13, 7 P. M. at the 
Dulch Hali, 233 W. lllth St. In 
these spačious quarters you vvill be 
able to give ' VėiĮt to your senti- 
ments vvithout hamperance or inter- 
ference of movements. A
show” is to be presented by the 
Vytautas Beliajus dance troupe... 
Music... L. Y, S. orchestra.. Tickets 
only 25 cents... To members, 20c.

And incidentally also in relation 
to Roseland... Have you noticed 
the admirable artiele vvritten by Ray 
Matthevvs, (in Lithuanian) in the 
defense of

^^Išpardavimas
KAINOS NUMAŽINTOS 
ant Amerikos puikiausiu

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

NEPAPRASTOS 
VERTYBĖS

“Floor

O
' k,

2^7
our organization ? The

The n?
Weather Man Savs 
"Colder Tomorrow'

Sniego pūgos mus tankiai užklum
pa visai netikėtai. Net ir oro prana
šautojas gali pranešti apie orą tik 
keletą valandų išanksto. Bet mes ga
lime but tikri apie vieną dalyką — 
būtent, kad mes turėsime dar nema
žai šaltų dienų.

Jų^ų geriausia apsauga nuo ūmios 
oro permainos yra pripildytas aruo
das Garantuotos Consumers Anglies 
arba Coke.

Prižiūrėkite, kad visuomet turė
tumėte pakankamai kūno. Patelefo
nuokite mums savo orderį šiandien!

PIRKITE ANGLIS ANT IŠBANDYMO

)ING IvIAT ERIAL

Visi naujų Stylių, 
pattern’ų ir spalvų dėl vyrų ir vaikinių

Veikite Tuojau! Ateikit Anksti! Sutaupysit!

Turner Bros
“Chicago's Largest Exclusive Cloihiers”

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

Sekmadieni iki 3 po piet.

Gerkit

i n iii j ui iųii » nHlpyi

*•**

vihoh* Minės*

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentuckv 
Bourbon

* I, .

LieruviAktM-

I lentinė

NATHAf 
KANTEh

laukit

Mutual LiąuorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. VARUS 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS >fli

t A w ROOSEVELT ROAD
. <.ųi A v Tel Kertzie ^SO*

• • u ii drusko
v' unndnjz pool <

Rusiška ir i turkiška pirtis '
Moterims eeredomis iki 7 v. ▼«
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Published Daily Escept Sunday by 
Che Uthnaalan Newa Pub., €e., Ine.

1739 Soath Halatad Steaet
Talephone GANal 8500

Editof P GRIGAITIS

Subscription Ratea:
S8.00 per year to Canada
07.00 per year outslde of Chicago
08.00 per year to Chicago 
3c per copy.

Entered aa Second dasa Mattar 
Mareli 7th 1914 at the Port Office 
o’ Chicago, III. under the act of 
Karėto 3rd t879

Nattfieeoo etas kasdien. Maunant 
sekmadienius. Leidta Naujieną Ben
drovė, 1789 S Halated St. Chicago. 
Ui Telefonas Ganai 8500.

Uftakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams____________________ 08.00
Pusei metą  4.00 
Trims mėnesiams_________   2.00

i Dviem mėnesiams .........  1.50
Vienam mėnesiui ----------------- .75

Chicago) per Une&iotojus:
Viena kopija __________ —------ 3c
Savaitei ................ ... —-------------18c
Mėnesiui  .........— 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago), 
paktai

I Metams 07.00
i Pusei metų _____ ---------- — 3.50

Trims mėnesiams ........  1.75
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui _______ — 75c
^Lietuvon ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metamo — 08.00

i Pusei metų-------------------------- 4.00
į Trims mėnesiams 8.50

Pinigus reikia siųsti palto Monev 
Orderiu kartu su užsakymu

tas, pasakodamas \ (laužyta rusų kalba) apie tą persų 
“didvyrį”, nupiešė jį taip/,

“Kogda jemu bylo 15 liet, on uže 16 baška rie- 
zal” (kai jisai sulaukė 15 metų amžiaus, jisai jau 
buvo nuplovęs galvas šešiolikai žmonių).
Kokiu nuoširdumu tas armėnas kalbėtojas išreiškė 

pasigėrėjimą prisidėjusiu prie revoliucijos “karžygiu”, 
kuris “šešiolika* makaulių nupiovė”, pats būdamas dar 
tik 15 metų amžiaus!

Kiek anksčiąus, beje, tame pačiame Europos mies
te ir beveik prieš tokią pat auditoriją, laikė paskaitą 
apie pirmąją (1905-6 metų) Rusijos revoliuciją didesnis 
už paminėtąjį armėną revoliucijos vadas: Nikolai Lenin. 
Jisai aiškino, kodėl caro valdžia sugebėjo atsilaikyti. 
Po ilgų ir nelabai nuosakių “teoretiškų” 
apie įvairias ekonomines Rusijos “klesas”,
dinėjo, kad jo bolševikiškos srovės taktika revoliucijoje 
buvusi teisingiausia, ir pabaigė šitokiais žodžiais:

“My ich riezali, da žal, čto nedoriezali!” (Mes 
juos skerdėme, bet gaila, kad nepabaigėme skersti.) 
Jisai tarė tuos žodžius, pakreipdamas galvą į šoną, 

tartum dideliu peiliu rėždamas per kieno nors sprandą. 
Daugeliui klausytojų šiurpuliai perbėgo per nugarą, iš
girdus tokią “proletarinės revoliucijos” evangeliją.

Braidydami kraujo latakuose per ketverius su vir
šum pasaulio karo metus, milionai žmonių įprato gerb
ti didvyrius, kuriems kova už kilnius ateities idealus 
reiškia “riezat” (skersti). Todėl šiandie yra tiek daug 
diktatorių.

čebatlaižius,

NAUJAS KONGRESAS

Rytoj susirinks naujasis Jungtinių Valstijų kongre
sas, kuris buvo išrinktas lapkričio mėnesį. Tuo budu 
ims veikti praktikoje ta konstitucijos pataisa, kuri pa
naikino “šlubųjų ančių” kongreso sesijas.

Pagal senąją tvarką dabartinis kongresas nesusi
rinktų iki ateinančio gruodžio mėnesio. Po kongreso 
rinkimų už mėnesio laiko suvažiuodavo posėdžiauti Wa- 
shingtone dar senieji kongresmanai ir senatoriai. Jie 
laikydavo sesiją iki kovo mėnesio 4 dienos.

Naujasis kongresas nepradėdavo veikti per 13 mė
nesių po išrinkimo, jeigu neatsirasdavo nepaprastų rei
kalų, dėl kurių prezidentas galėdavo jį sušaukti anks
čiau, j nepaprastą sesiją.

Tokia tvarka veikė beveik per pusantro šimto me
tų, nuo to laiko, kai buvo priimta Jungtinių Valstijų 
konstitucija. Ją įveęlė šio krašto vadai dėl to, kad jie 
bijojo žmonių. Jie bijojo, kad žmonės gali išrinkti per
daug radikališką kongresą, ir jie manė, kad jeigu po 
rinkimų naujasis kongresas dar nepradės savo darbo 
per metus su viršum laiko, o tuo tarpu įstatymų leidi
mas bus senojo kongreso rankose, tai “tvarkos ir nuo
savybės” gynėjai galės, reikalui esant, surasti kokį nors 
būdą apsaugoti kraštą nuo tokių “pavojingų” kongres- 
manų.

Ką butų Amerikos valdžia dariusi, jeigu žmonės 
butų, iš tiesų, išrinkę labai griežto nusistatymo atsto
vus į kongresą* šiandie sunku pasakyti. Bet yra faktas, 
kad jokių nepaprastų priemonių prieš naujai išrinktą 
kongresą nebuvo imtasi nė kartą. Tačiau tas senas kon
stitucijos patvarkymas, kuris per 13 mėnesių neleisdavo 
naujiems kongresmanams pradėti savo pareigas eiti, 
konstitucijoje buvo paliktas, ir tik neseniai jisai buvo 
pakeistas, kada užėjo “naujosios dalybos” dvasia.

Kada nors turės būt panaikintas ir kitas senų lai
kų palikimas: kongreso padalinimas į dvejus rumus — 
senatą ir atstovų butą. Kam reikia dviejų įstatymdayy- 
bės įstaigų, kuomet tą patį darbą, dagi sparčiau, gali 
atlikti viena?

baubti arba kokiu nors kitokiu 
budu ardyti mitingą. Vietoje 
to, jie bandė argumentais atsi
kirsti prieš savo kritikus, bet 
publika jų argumernams, ^ma
tyt, nepritarė. O visiems, kurie 
atakavo sovietų diktatorius, ko
munistų internacionalą ir lietu
viškus Maskvos
publika karštai plojo.

Pats biednas Mizara 
laikė “spyčių” 
bandydamas apginti “ščyrojo’ 
komunizmo 
pažymi “Laisvėje” (prisidengęs 
“Korespondento”1 pseudonimu), 
kad net paprasti darbininkai 
“karštai plojo kiekvienam So
vietų ir komunistų pludikui”. 
.Girdi, “šitoks sugedimas!” 
' Apie tuos “pludikus” Bim
bos organas sako, kad aršiau
sias itarp jų buvęs Grikštas, ku
ris pasakęs:,

; “Stalinas — vagis, žmog
žudys, tokis ir kitokis. Lais- 
viečiai — pakart.”
Labai aštriai uždrožę komu- 

'nistams taip pat Glaveskas, Ci
bulskis ir kai kurie kiti Brook- 
įyno socialistai, atėję, pasiklau
syti tų komunistų debatų apie 
“vienybę”.

Taigi publikos nuotaika jau 
atsisuko
;evangelijos apaštalus, kurie per 
metų metus mulkino ir fanati- 
zavo neprotaujančių darbininkų 
,minias, įsivaizduodami, kad tuo 
budu jie “užkariaus pasaulį”. 
Tas pats Grikštas, kuris seiliaus 
kartu su Bimba ir Vidiku plūs
davo susiriesdamas maskvinio 
komunizmo priešus, šiandie at
eina į masinį mitingą ir sako, 
kad vyriausias komunizmo va
das pasaulyje, “draugas” Stali
nas, esąs vagis ir žmogžudys! 

kuri guli kitoje šus. pulti. Jie nedryso jau net Ir publika jami karikai ‘plojo!

kuris
>

pozicijas, liūdnai

susirinkime

MOS GADYNĖS DIDVYRIAI

Albanijos carukas Zog, prieš kurį, kaip telegramos 
praneša, sukilo jo valdiniai, kitąsyk buvo kalnų bandi
tų vadas.

Kilus revoliucijai Albanijoje po pasaulio karo, Zog 
prisiplakė prie ginkluotų respublikos jėgų ir, savo nar
sumo ir nuožmumo dėka, pasidarė žymiausias revoliu
cijos generolas. Paskui — diktatorius. Galų gale, — ka
ralius.

Revoliuciniuose sąjundžiuose anaiptol ne visuomet 
iškyla į viršų idealistai. Kilnių idealų skelbėjai labai 
dažnai tik pramina taką savanaudžiams ir avantiūris
tams.

Ar ne taip atsitiko su Rusija, kurią šiandie valdo 
žiaurusis Stalinas, pasižymėjęs Kaukaze bankų plėši
mais ir kitokiomis banditiško pobūdžio “ekspr o pria ei jo
mis”? žmonės, kurie mokino Rusijos liaudį bjaurėtis 
beširdžiais caro činovnikais ir kurie skelbė laisvės ir 
demokratybės idėjas, yra išžudyti, į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas sugrusti arba ištremti į užsienius. 
O Stalinas su savo baisiąja žvalgyba viešpatauja.

Ar ne panašios rųšies gaivalas dabar yra apnikęs 
Vokietiją?

Ypatingos sąlygos iškelia į viršų ypatingus herojus.
Rašančiam šiuos žodžius prisimena vieno armėno 

laikyta prieš kokius’23 metus paskaita apie revoliuciją 
Persijoje. Kalbėtojas buvo jaunas revoliucionierius, ar
mėnų “Dašnakciutiun” partijos atstovas. Kartu su ki
tais 19 tos partijos narių, jisai buvo iš Kaukazo nuke
liavęs į Persiją versti nuo sosto šachą (persų karalių).

Šachas buvo nuverstas, nes jo subankrotavęs iždas 
nebegalėjo mokėti algų kariuomenei, ir jį, užuot gynusį 
savo viešpatį,’ išbėgiojo, kai tik revoliucionieriai ėmė 
svaidyti j ją bombas.

Revoliucionieriams tačiau padėjo laimėti pergalę 
da ir pagarsėjęs tais laikais Persijoje banditas, kurio 
persišką pavardę

išvadžiojimų 
Leninas įro-

Apžvalga
SUKILIMAS PRIEŠ ALBANI

JOS DIKTATORIŲ

Jau antru kartu telegramos

tinai paverstas bjaurojimui 
Sovietų Sąjungos ir komu
nistų. Nei vienam mitinge, 
prisipažinsiu, negirdėjau to
kių bjaurių dalykų, kaip 
čia...”
Bet navatniausia yra tai, kad 

tokius “bjaurius dalykus” gir
dėdami, Stalino pakalikai ne-

prieš bolševikiškos

Cincinnati
zas
na, 
vieno

galbūt ne 
o daktarą

O., ligonines slauge Delia Gerke laiko dvi ma- 
Mary ir Martha, kurias kučiose nežinoma moti- 

nebegalėdama toliau kūdikius maitinti, paliko ant 
namų laiptų.

E LIETUVOS

./cl. cut.u ------------------ r------------------------ ------

iš Atėnų (Graikijos sostinės) dryso vartoti smurtą prieš savo 
praneša - apie ginkluotą sukili-1 oponentus. Jeigu Mizaros put
iną prieš Albanijos diktatoriui kai ir turėjo “blekdžekių” ir 
Zog’ą. Pereitą savaitę buvo žii-' akmenų kišeniuose, tai vistiek 
nių, kad toje mažiukėje kalnų jie neturėjo drąsos savo prie- 
valstybėlėje, ] 
pusėje Adriatiko juros nuo Ita
lijos (ir kurią, beje, kontroliuo
ja Mussolinij, kilo revoliucija. 
Tose žiniose buvo sakoma, kad 
2,000 ginkluotų albaniečių, ku
riems vadovam.riems vadovauta buvęs kara
liaus Zog’o adjutantas, maršuo- 
ja į sostinę Tiraną.

Albanijos, valdžią las žinias; 
nuneigė, bet šią savaitę jos ir 
vėl pasikartojo. Vėl iš Atėnų 
pranešama, kad revoliucija Al
banijoje einanti visu smarku
mu. Kasdien į vykstą muštai 
tarpe karaliaus ginkluotų jėgų 
ir sukilėlių. Zog’o diktatūra 
esanti pavojuje, ir jisai žiau
riausiomis priemonėmis stengią
sis nuslopinti sukilimą.

Albanijos karalius Zog yra 
vienas tų diktatoriško tipo des
potų, kurių po pasaulio karo 
priviso vakarų ir pietų Europo
je ir Azijoje: Rusijoje, Jugo
slavijoje, Bulgarijoje, Persijoje, 
Turkijoje, Italijoje ir L L

Seniaus, Albanija tavo po 
Turkų jungu. Atsiskyrus nuo 
Turkijos, ji vadinosi Monteneg- 
ro (“juodį kalnų” šalim). Po 
pasaulio karo žmones išvijo jos. 
karalių, ir ji pavirto respubli
ka. Bet Albanijoje įsigalėjo 
diktatorius Zog,. kuris 1928 m. 
pasiskelbė karatam* ir panai
kino jos respublikinę valdžios 
formą. Albanija turi mažiau 
kaip milioną gyventojų.

Karalius Zog savo jaunose 
dienose buvo ginkluotų gaujų 
vadas, pusiau kareivis, pusiau 
plėšikas.

NEBEGALI APGINTI SAVO 
POZICIJŲ

Brooklyne komunistinė opo
zicija (sklokaj surengė prakal
bas ir diskusijas “bendro fron
to” klausimu. J mitingą suėj^o 
stambiausieji “sklokininkų” ir 
“ščyrųjų” komunistų vadai, o 
publikos prisirinko pilna Liet. 
Piliečių Kliubo svetainė, žino
ma, daugiausia įvairių komu
nistiškų srovių šalininkai.

Anot pačių bimbininkų orga
no, dar niekados Maskvos ir 
jos garbintojai nebuvo taip 
smarkiai atakuojami# kaip šita
me mitinge. “Laisvės” kores
pondentas rašo:

“Taigi, <'viewbė& ktausim’ 
suruoštas mitingas buvo fak-

Kas Yra Spulka
! -—  i-c—   .

, . Rašo Adv. K. GUGIS
' •' . • ■ •.

FEDERALfiS TAUPYMO IR 
PASKOLŲ BENDROVĖS

Į --------
(Tęsinys)

! Jungtinių , Valstybių valdžia 
remia ir padeda organizuoti 
federales spulkas. Valdžia yra 
prisiruošusi suteikti joms ne
mažos pagelbos. Ba valdžia 
mato jų reikalą įvairiose šalies 
dalyse.

Bet valdžia staio ir tam tik
rus aštrius, reikalavimus. Pa- 
1 vyzdžiui įstatymas sako, kad 
ičarteris tokiai spul'kai bus duo~ 
'tas tik tuomet, kai ją organi- 
Ižuos geru budo (good charac- 
ter) asmenys. Kad čarterį duos 

’tik tuomet, kai valdžia matys 
I būtiną reikalą tokios įstaigos 
tai ar kitai apielinkei. Kad čar- 
iteris bus duodamas federalei 
Įspulkąi, jeigu valdžia matys, 
jogei ji nepakenks kitoms jau 
veikiančioms vietinėms sutau
pą iš namų finansavimo įstai
goms.

Valdžios; išleistose brošiurai- 
tėse apie federales spulkas, be 
to, aiškiai pranešama, kad bus 
padarytas nuodugnus tyrinėji
mas, pirm negu čarteris taps 
išduotas.

Dair įspėjama, kad pirm duo
siant čarterį federalei spulkai 
bus žiūrima, ar jos organizuo- 
tojai turi pakankamai patyri
mo jai vadovauti.

Tie žmones* kurie ieško juo* 
i saugesnės vietos i 
poms įguldyti, vargiai bus prie
šingi Šiems visiems tyrinėjii- 
mams ir aštriai valdžios prie- 
žiurąk Antra betgi vertus, fe- , 
^eralę spulką suorganizuoti, 
atrodo, bus. kiek sunkiau, 
kad 'buvo galima organizuoti 
senąsias spulkas.

Senosios Spulkos gali tapti dalykų, kurie tektų
Federakėmis

1 Ta ar kita jau operuojanti 
;spulka galt įz fede-
■ralę taupymo ir paskolų beu- 
drovę. Ir kai*1 ji pasikeis, tai

gaus visas federalių spulkų tei
ses ir privilegijas.

Ir kad pasikeisti, senoji spul
ka turi visų pirma tapti Fe- 
deral Home Loan Banko na
riu.

į Pasikeičiant gali pasirodyti, 
'kad spulkos finansinė padėtis 
‘yra taip gera, j,ogei jos šėri- 
ninkams jų turtas bus įvertina 

‘tas doleriu už dolerį.
Kitais atvejais gali atsitikti, 

.kad kai kurie j<os šėrų valdy
tojai gaus mažiau* negu do
lerį už dolerį.

Vėl gali atsitikti* kad spul
ka,; kaip visa įstaiga, dėl ko
kios nors priežasties nepajėgs 
fed'eralizuoti. Ir šitokiame at 
sitikime dar galima surasti iŠ- 

.eitį. Pasitarus, su Federal Home 
Loan Banko taryba ir jai už- 

' gyrus, rasi galima bus sutver
ti federalė spulka ir į ją pef- 
'kelti bent dalį senosiom spui- 
kos turto, ir abi operuoti su
lig tam 
iviejų santaika.

i Valdžia betgi Įspėja* kad ji 
^vargiai sutiks 
zuotis tokiai 

“yra perdaug aplikacijų šutau- 
poms ištraukti.

Valdžios manymu, mažesnei 
apnikai gali būti lengviau pa^ 
sikeisti į federalę spulką, ku
rios. šėrininkams yra lengviau

I

tikra nustatyta jų

leisti federali- 
spulkai, kurioj

savo sutauh iaOsikalibėti arba susitarti.

ne(

Šičia, t., y. šiuose straips- 
ižuose visai nepaliesta, klausi
mai, kaip praktiškai reikia ei 
ti prie tvėrimo federales spul- 
kos arba prie pakeitimo sena 
sios į fedeialę spulką. Nes 
praktiški žinksiuai šitokiem? 
siekiams yra surišti su daug

išlyginti kiekvienu atskiru at
veju. Čia tik mėginta nurody
ti, kad yra galimybių seno
sioms spulkoms persiorgani
zuoti į federales.

KLAIPĖDOS IIITLE 
RININKU BYLA D0 

MISI VISAS PA
SAULIS

prasi- 
krašto 

byla.

Gruodžio 14 d., Kaune 
dėjo garsioji Klaipėdos 
priešvalstybinių gaivalų 
Ši byla yra ne tik didžiausioji 
byla, kurią Lietuvos teismai 
yra (teisę, bet ji taip pat yra 
pati svarbiausioji, nes nusikal
stamasis darbas yra ypatingai 
sunkus. Iš viso teisme- atsako
mybėn yra patraukta 126 as
menys*. Liudininką yra iššauk
ta daugiau, kaip 600. Todėl ga
lima įsivaizduoti, kad bylos na
grinėjimas taip pat greit nepa
sibaigs. Jis, manoma, užtruks 
apie 2 mėnesius.

Vyriausieji kaltininkai' yra 
kaltinami rengęsi ginkluotu su
kilimu atplėšti Klaipėdos kraš
tą nuo Lietuvos ir prijungti jį 
prie Vokietijos, 
prantama, 
išaiškinti tas visas bylos aplin
kybes. Viso šie nusikalstamo 
darbo gijos Veda j svetimą val
stybę — Vokietiją. Tad pati 
byla įgauna dar ypatingesnes 
reikšmės. Todėl ja yra susido- 
'mėjusi ne tik visa Lietuva, bet, 
galima sakyti, visas pasaulis, 
ypač tiesioginiai suinteresuotos 
valstybės, Ypątingą susidomėji
mą šia byla rodo Austrija, Len
kija, Sovietų Rusija,. Švedija* 
Prancūzija ir kitos valstybės.

Lietuvos kariuomenės teismui 
teks teisti taip pat tuos neleis
tinus budus, kuriuos vartoja 
Vokietiją, kesindamosi į Lietu
vos' valstybei! neliečiamybę. ] 
šią bylą yra įjungtos taip pat 
ketas žmogžudystės, kurios bu
vo padarytos politiniais sume
timais irk orios telpa kaltina
mų politinių partijų veikimo ri
bose.

Ši visais atžvilgiais sensacin
ga byla nėra atskiras veiksmas,, 
bet yra tiesioginė išdava viso to 
nusikalstamo darbo, kurį štai 
jau visą dešimtį metų itęsia 
Klaipėdos vokietininkai, šelpia
mi Vokietijos valdžios. Tenka 
dar atsiminti, kad jau prieš 10 
metų, 1924 m. vasarą, Klaipė* 
dos krašte huvni susekta s’apta 
organizacija, kuri rengė gink
luotą sukilimą. Buvo tada pasi
rūpinta ginklų, paskirta sukili
mo vadovybė, nužymėta net pa
ties sukilime diena. Tiktai Lie
tuvos valdžios saugumo organų 
budrumo dėka pavyko sutruk
dyti šį pavojingą planą ir iš
vengti kraujo pralėjimo.

Klaipėdos vokietininkų byla 
atidengs uždangą, po kuria sle
piasi pasauliui dar mažai žino
mos Vokietijos hi-Ueriiiinkvj Iš

vos priemonės ir tikslai. Prieš 
bylos svarstymą į Kauną atvy
ko didžiausių pasaulio laikraš
čių ir telegramų agentūrų atsto
vai, kurie seks visą bylos eigą. 
Kariuomenės teismui pirminin
kauja pats jo pirmininkas pulk. 
Leonas, teisėjais yra pulk. Ma
tulevičius, pulk. iPošiunas, ma
joras Grinkevičius ir kapitonas 
Vegneris. Kaltina prokuroras 
generolas Vymeris ir prokuro
ro padėjėjas Monstavičius. Ci
vilinius ieškinius palaiko žy
mus advokatai M. Sleževičius 
ir Z. Toliušis. Bylos svarstymas 
vyksta Teisingumo Ministerijos 
rūmuose, Lietuvos seimui nu
matytoje salėje. Tsb.

Lietuvos Javų Kai
nos Užsieniuose Pa

gerėjo

Savaime su- 
kad teismas turės

Šiemet Lietuva į užsienius 
išvežė jau nemažą kiekį savo 
javų. Kiek ankščiau Lietuvos 
javų kainos užsieniuose buvo 
menkesnės, bet dabar jos pa
gerėjo. Lietuvos rugiai dau
giausia eina mažomis siunto
mis į Daniją. Argentina savo 
rugius gali parduoti 
lemis partijomis, o 
siuntomis parduoda, 
dėlius didesniuose
Toks Argentinos javų per san
dėlius siuntimas brangiai kaš
tuoja ir Lietuva, tiesiog sta
tydama 
laivais j 
uostus, 
ną.

Gerai
vai ir Belgijoje, kur jau nu
siųsta 30,(MM) centnerių. Belgų 
firmos reiškia

tik dide- 
mažomis 

per san- 
uostuose.

iš Klaipėdos mažais 
bet kuriuos Danijos 

konkuruoja Argenti-

perkami Lietuvos ja

šiemet Lietuvoj •.

pasitenkinimo 
lietuviškų rugių kokybe ir tik
sliu užsakymų pildymu. Lietu
vos miežių kainos užsieniuose 
taip pat pasitaisė.

Iš tiesų,
javų derlius buvo labai geras. 
Jų ūkininkai turi iki valia’.. 
Jeigu Lietuva savo javų nega 
lėtų parduoti į užsienius, tai 
kažin kaip tektų gyventi ūki
ninkams. Gi kai 
dau

dabar jau 
dauę šiųmetinio derliaus par
duota užsieniams, nors ir ne 
aukštomis kainomis, kaip ki 
tais metais, bet ūkininkų pini
giniai sunkumai šiek tiek pa
sitaisė. Tsb. u

Šim kukate jokio biznio įmo
nė be reklamot negali gyvuo
ti. Konkurentų gra tiek daug, 
kad tik nuolatini*, kaidieninii 
ikelbimai gali nutraukti didei- 
nį klijentų įkaičių.

Amerikai įmonei gerai lu- 
pranta. kad be geroi reklamai 
neapieiii. Kuo daugiau rek- 
lamuajieei, tua geriau teketi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant ikelbimut Į laikraččiue, 
vituomet apiimoka.

Kai ganinaii “Naujienou”, 
tai visuomet turi naudot.
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LITUANICOS ANTROSIOS SKRIDIMO DARBAS 1934 METAIS
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Lituanicos II” didžioji instrumentų lenta, su dalimi navigacinių
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Naujienų” redaktorius P. Grigaitis sveikina jaunavedžius pp 
Vaitkus Chicagos municipialiame aerodrome, prie 

“Lituanicos II”

Didieji “Lituanicos II” tankai gazolinui, kurie turi 610 galionų 
j talpos.

. «Wsl V<il:

Taip atrodė “Lituanica II”, kai lėktuvas tebebuvo rengiamas skridimui. Dabar 
tas. Pastebėkite išimtus ir užkaltus langus ir naujų motorų

- Leit. Feliksas Vaitl<us perėmė skridinio vykini 
mų po to kai J. R. James rezignavo.
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šį aeroplanų “Vance Flying Wing” plane ALTASS pirmiausiai 
planavo nupirkti skridimui Lietuvon. Jis tačiau, žinovų nuo

ri etinkamas.
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★ PA VEIKSLAI Ts JjETŪVIŲ G YVENIMO IR DARBUOTĖS 1934 ~~METaTs ★, *

LIETUVIŲ DIENOS KOMITETO SVEIKATOS KOMISIJOS pirm. Dr. 
V. Šimkus inteikia liudijimus sveikinusiems lietuviu vaikams: Lucille Ja
kubauskaitei ir Arthurui Tumosai.

PEREITAIS METAIS NAUJIENOS ŠVENTĖ 20 METŲ SUKAKTU. 
VES. P-le B. Laučiškaitė buvo išrinkta “Miss Naujienos”. Šiame pa
veiksle ji yra nutraukta su jos garbės sargyba.

ALDONA GRIGONIS, Pasau
lio Parodos “Miss Li t įmania”

■ ...

JCUTI.J. J- 
J. PURICKIS, 
gas, politikas 
miręs Lietuvoj

'u r lėkis
buvęs kuni- 
ir rašytojas

.*■ .f.. " . .į i- :
■* X'

PIRMIEJI AUKOTOJAI LIETUVIŲ DIENOS REIKA
LAMS: Dr. M. Montvidas, W. Stankūnas ir Dr. Al. Da- 
vidonis.

LIETUVIU DIENA PASAULIO PARODOJ buvo didžiausias įvykis lietuvių gyvenime 1934 
metais. Tos dienos karalaite buvo išrinkta p-Įe Elena Stankiutč. šiame paveiksle jų ma
tote su jos palydovėmis. Iš kaires į dešinę paneles: Julia Jankauskaite, Felicija Nausėdai
tė, Julia Saduliutė, Lietuvių Dienos karalaite Elena Stankiutč, Adele Rakauskaite, Aldona 
Kunigonis ir Helena Vespendraitė. ELENA STANKIUTĖ, LIETUVIŲ DIENOS 

KARALAITE.

1934 Metai atsižymėjo pastatymu 
operos “Eglė, žalčių Karalienė”' 
Birutės pastangomis, čia yra Žal-( 
čio paveikslas iš tos operos.

ADV. F.'.T. BAGOCIUS, 
Naujas S. L. A. Prezidentas.

SKULPTORIUS V. GRY
BAS, atsižymėjęs paminklų 
projektais Lietuvoje.

J. KEMĖŠIIS, aktorius, mi
ręs, lapkričio mčn. 1934.

PROGA PIRMYN CHORO 25 METŲ SUKAKTUVIŲ atgijo ir senasis “Pirmyn” vyrų cho
ras. Čia matote tuos atgijusius Pirmyn choro senuosius narius.

LUCILLE JAKUBAUSKAITĖ 
—sveikiausia mergaite.

J. MACKEVIČIUS, federalizavęs Gedimino 
spulkų, ALTASS ir Lietuvių Dienos Komiteto 
iždininkas.

1
u

ffi* '

DR. K. KASPUTIS, “VIKINGŲ KELIŲ” AUTORIUS, MIRĘS 
BALANDŽIO 17 DIENĄ, 1934.
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SAUSIO 4 ir 5

STOGAI 
ROOFING

nni a a *W7r/"\ rr j •» TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
At jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
_______Tel, VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

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

Marshall Sųuare Wet
Wash Laundry

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

AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

SAUSIO 2 ir 3
“THE ST. LOUIS KID” 

su James Cagnes ir kitais 
taipgi kitos atrakcijos ir 

“LA CUCARACHA” 
Trečiadieni ir Ketvirtadieni 

— Bak - Serv DYKAI
Penktadieni McKee indai moterims

KALĖDOMS
Rašykit reikalaudami kataliogo 
gausite dirbtuvės kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par- 
dnodSTne už cash ir ant Išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORD1ON MFG.Co.

1514 .Mihvaukee Avė., Chicago.
.______Brvnwi<»t< 0240

NAUJIENOS, Chlcagč, TUTrečiadienis, sausio 2, 1935

DAILY
dirba savo prakaitu.

Čia

Viso $52.30

SPORTAS

gra

^■■SB

Brazauskienė,

žmonės

SAUSIO 2 IR 3

“KANSAS CITY PRINCESS”

viso

ir
ne

!*/'

jŽMfcaa&K ».%»
■ < ■

randasi 
West

$25.00
$35.00
$30.00

su Henrietta Grosman ir kiti 
taipgi komedija ir
5 aktu Vodevilius

sako, 
darbą 
darbi-

baimės 
ristikams

Jie prisidėjo aukomis prie Ka
lėdinių Parių vaikams suren
gimo.

., buvo užmigusi ant sofos

BARAMS FIKCERIAI 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Island Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

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

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

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

FELIX KLIMAS ir JOE KAZ1K 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer. Avė.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
vra naudingos.

Siunčiame Gėles .Telegramų i 
pasaulin dalis.

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

su Joan Blondell ir kitais 
taipgi komedija

laimėjo 
o

tuolaikiniams
Frank

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

nagrabams.
3316 S. Halsted St.

Pilone Boulcvard 7314. Chicago, 111.

LENTOS ir Rakandai 
LUMBER & MILLVVORK

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 
Merrimac 2524

P ARTI PTTTAH’PT A T JL' JIJtibkJtlkJLa. JkJI
BAR FIXTURES

■■■minu.,        ————imu ■■m  ■ o_, . 

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

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

GAUSIO 4 IR 5 

“THE CURTAIN FALLS“

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai 
ir augšč............................... .
Kailinės muftos Qs

Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi

MILDA
■ Ii TEATRAS ■ ■ 

3140 S, Halsted

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plaukų spalvų, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštų $1.86,

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris. Lentos Roofing ir 
Askgstp.s..—.. ąi.dįjrig, ir yirftiviOgBgs,

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

I

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

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

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI
S200 importuoti kaurai .......
$300 kaurai .............................
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... .

Atdara vakarais . ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė. .

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

~ GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avę.

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

Savininkai
Lafayette 3516

Illinois Central R. R. žmonės du
tūkstančiai yra 

dėkingi
atleido daug dar 

bininkų.
Paliko tik 150; kitos 

žinios.

4 BURNSIDE. — Illinois Cen
tral R. R. su 15 dieną gruod
žio paleido savo darbininkus 
paliko tiktai apie 150 ypatų, 
kurie dirbo nuolatos per dep
resijos laikus, o tie, kurie bu
vo priimti pavasaryje, vėl gat
ves mieruoja.

Mat, kompanija buvo gavusi 
iš valdžios pinigų, ] 
greitai gavo, taip greitai ir iš
baigė, o savųjų pinigų kom
panija neleidžia ir darbininkų 
ne laiko prie darbo. Labai 
gudri su kito kišenium.

Negražus paprotys
Musu lietuviški aludininkai 

pasidarė taip gudrus visokiais 
budais norėdami išvilioti iš 
darbininkų pinigus, kad už iš
mainymą čekių imdavo nuo 
25c iki 50c. Yra tokių, kurie 
net samdydavo savo agentus 
dirbtuvėje, kad kalbinti dar
bininkus pas juos eiti čekius 
mainyti. O “pėdės” dienoje 
patys savininkai laukdavo pas 
dirbtuvės vartus su dideliu 
troku, kad nuvežus pas save 
čekių mainyti. Visi darbinin
kai tokius gana gerai pažįsta 
dar iš praeitų laikų, tad nei 
vienas nevažiuodavo. Per tai 
užpykę jie pradėdavo plūsti 
visus lietuvius, kad jie yra 
prasčiausi žmonės pasaulyje. 
Tikrai pasakius, jiems nerei
kia lietuvių tik jie nori iš lie-

Sako, International 
Harvester ims dau

giau darbininkų
Išvažiavo į Floridą ato
stogoms; kitos žinios iš 

West Pullmano

WEST PULLMAN. — Ona 
Zalatoriene prieš pat Kalėdas 
apleido West Pullmaną ir iš- 

bet kaip' keliavo į saulėtą Floridą porą 
žiemos mėnesių praleisti. Bu
tų labai gerai, kad mes visi 
galėtumėm taip padaryti, tik
tai visa beda, kad musų kiše- 
niai tušti.
Prie bažnyčios laiptų 

kojų nusilaužė
Antonio Janac, 78 metų, 

12228 So. Emerald a ve., Ka
lėdų dienoje ėjo pasimelsti į 
bažnyčią, of The B. V. prie 
123-čios gatvės ir Parnell avė. 
Užlipęs ant paskutinio bažny
čios laipto paslydo ir pulda
mas koja nusilaužė dviejose 
vietose. Buvo paimtas ir išga
bentas į Cook County ligon-

Gruodžio 24 d. “Naujienos” 
surengė dvi gražias Kalėdines 
pares 2,000 vaikų, Mildos ir Ra
moves teatruose.

Vaikams buvo nupirktos do
vanėlės iš “Kalėdų Fondo”, j 
kurį aukavo sekami asmenys:

l?p. Elena ir Lauras Radziu- 
kynai ...................... .

Nora Gugis ............
M. Kemėšiene ........
P. Grigaitis ............
M—Be .......... :..........
V. Balčiūnas ..........
Kazimieras Veličkas
Viktoras Demereckis 
Marijona Rasmanski 
J. Seibutis ..............
Anonimas ................
B. Kuizinienč ..........
R. šaltimieras ...........
P. Millerienė ..........
A. Kundrotas ...........
J. M. Kazlauskas ....
Anonimas ..... ...........
“Naujienos” ........ .

$15.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.. 1.00 

..... 50 
..... .50 
......50 
......30 
......25 
.. .25

25.00

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
1 'i ' 'i i : I ■ ' , i J1 s. ‘ ' f . »■ ■ . 1 ’ . k

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jei- 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų gu tik jų bus galima gauti.

«!■ iM«1iM,ii«I|i ........... M . "• ■!’ , M.

ANGLIS
COAL

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
2501 ,KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield_______

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE

AK JUS TURITE KUPTUrĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padarytų diržų.
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 Avė.

A.+ A.
TEKLĖ PETRULIENĖ 

.Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
gruodžio 31 dienų, 11:00 va- 

- landa. vakara ■ 1934 - m., sulau
kus 48 metų amžiaus, gimus 
Skaružu parap.. Pijokyščių 
kaime, Kauno apskr.

Priklausė prie šv. Onos Mo* 
teru Dr-stės Roselande.

Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nubudime 

vyra Boleslovų,-2 sūnūs Vytau
tų ir Aleksandrų, dukterį Al
doną. du broliu Juozapų ir Fe
liksų, Lietuvoj seserį Kazimie
rų ir daug giminių ir pažys
tamų.

Kun;n pašarvotas randasi 
10747 So. Indiana Avė., Rose- 
land. III.

Laidotuvės įvvks subatoj, 
sausio 5 dienų, 8:30 vai. rvte 
iš namu į Visų šventų parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nės sielų, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teklės Petrulienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų 
atsisveikinimų.

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

Laidotuvėse patarnauja 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Pullman 4151.

Šių agenčių reikia ap
sisaugoti

Atsirado kelios gabios mo
terys, kurios eina per namus 
ir ima adresus dėl visokio ta
vom. Jos prašo pirma nors 
kiek pinigų duoti, o tavorą, 
paskui pristatys.

Pinigus įdavė laukia tavoro 
pristatant. Kiti nesulaukę krei 
peši į policiją, kad tas mote
ris surastų, bet po paduotais 
antrašais nei policija negali 
surasti.

Pasirodo, žmonės* buvo ap
gauli gabių moterų. Geriau
sias būdas apsisaugoti nuo to
kių agenčių, tai pinigų visai 
neduoti iki tavorą nepristatys 
į namus. Tada galima užmo
kėti.

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

KAILIAI
FURSKontestas grabo- 

riaus vardo na- 
keitimui

Kadangi yra pripažįstama, 
kad žodis “graborius” nėra lie
tuviškas ir netinka graboriaus 
profesijai pavadinti, tai grabo
rius J. J. Bagdonas, 2506 
West 63 str., paskelbė kon- 
testą suradimui tinkamiausio 
lietuviško žodžio graboriaus 
profesijai pavadinti.

Bus duotU^$10* dovana tam, 
kurs pasiūlys tinkamiausią lie
tuvių kalboje žodį graboriaus 
profesiją pavadinti pagal se
kamų kontesto taisyklių:

1. žodis ar žodžių kombinuo- 
te turi būti grynai lietuviški.

2. Turi būt parašytas įrody
mas, kad filologiškai (kalbos 
žvilgsniu) pasiūlytas pavadini
mas yra teisingas ir tinkamas.

3. Pasiūlytas pavadinimas 
(žodis ar žodžių kombinuotė) 
turi gerai skambėti.

4. Pasiūlytas pavadinimas tu
ri teisingai nusakyti grabo
riaus profesiją, būtent grabo
riaus patarnavimą liūdnoj va
landoj.

5. Dovana bus priteista tam, 
kurs ne tik suras tinkamiausią 
vardą, bet ir geriausia išpildys 
visus kontesto reikalavimus.

6. Kontesto teisėjais yra K1 
Jurgelionis ir A. Vaivada. Jų 
nuosprendis bus galutinas.

7. Visus raštus kontestui 
siųskite Kl. Jurgelionlui ir A. 
Vaivadai Naujienų adresu 1739 
S. Halsted str.

8. Kontestas baigsis sausio 
16 d.

owski, 6 East 
auja Chicagos

ir naujai pamušami.
Siuvami ant užsakymo.

D. ADLERBLUM — FURS 
įsteigta 1906 metais 

6510 S. Halsted_____ Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Senų ir 
visuomet g 
1739 So H

naujų lietuviškų knygų 
ausite Naujienų knygvne 
Falsted St.. Chicago III.

Mano Pastabos
Rašo ŽFMATTm

da pasižymėti. Europoje jis lai
mėjo amatorių ristikų čempio
natą. Vėliau nugalėjo visą eilę 
profesionalų ristikų. Todėl jo 
susirėmimas su Diek Rainės, 
milžinu iš Texas valstijos, bus 
labai įdomus. Be to, dar bus 
trys poros ristikų.

Ristynės įvyks Coliseume.

Naujų Metų diena praūžė 
su dideliu triukšmu. Metų 
skaitlinė jau kita. Mes visi 
pasijutome senesni.

Nelabai malonu pasijusti se
nesniu; nes jauti, kad žengi 
arčiau grabo. Katalikams be
pigu: jie tiki, 'kad po mirties 
gaus dangaus karalystę. Bet 
jau bedieviui, tai tikra velnia
va: degsi, degsi ir niekuomet 
nesudegsi.

Net plaustai ant galvos pa
sišiaušia pamislijus apie to
kias begalinio deginimo kan
čias,

O aš tų kančių nebijau. Man 
rodosi, kad aš numiręs nieko 
nežinosiu ir nejausiu. Taip 
bus, kaip buvau negimęs: nie
ko nežinojau ir nejaučiau.

Vadinasi, man nereikia ku
nigui pinigų mokėti, mišias 
užpirkinėti ir melstis, kad iš
ganyti savo sielą.

ir

Skelbia, kad ims dau
giau darbininkų.

International Harvester W. 
Pullmano skyrius skelbia, kad 
po Naujų Metų jiems reikėsią 
daug naujų darbininkų ir jie 
jau daugelį prieš Kalėdas pa
leistų darbininkų sugrąžino 
atgalios. Žinoma, kompanijų 
pranešimais šiais laikais sun
ku pasitikėti,, nes buvęs inži
nierius Hooveris seniai skelbė, 
kad geri laikai ne toli — už 
kampo. Bet iki šiol, dar nei 
vienas jųjų nesurado.—B. B.

Everett Marshall risis 
su Abie Coleman

AMBROZIEJUS 
SZYMKIEWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 diena, 12:45 valan
da po piet 1934 m., sulaukęs 
83 metų amžiaus, gimęs Šiau
lių apskr., Šiaulėnų parap., 
Repšiu kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nulinei) me 

4 sūnūs Antaną, marti Kostan- 
cija, Vladislovą, Stanislovų ir 
Francišku, marti Viktorija, 5 
dukteris Ona 
Žentą Ignaca Julija Bagočans- 
kienė, žentų Juozapų, Jadvlgų 
Tietz, žentą Pranciškų, Elzbie
ta ir Salomijų. seserį Elzbietą 
Gražiavičienė. 14 anūkų ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
8045 W. 42nd Str. Lafayette 
1861.

Laidotuvės {vyks sausio 3 d. 
1935 m., 8 vai. ryte iŠ namų į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Ambroziejaus 
Szymkiewicz giminės, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

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

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

MARIJONA BILIEŠIENĖ 
po tėvais Sabaliauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 diena, 1:00 valanda 
po piet 1935 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Šiaulių ap., 
Skuodo parap., Narvidų kai- 
ine.

Amerikoi išgvveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylima vyra Kazimiera, 3 dūk" 
teris Marijona. Stanislava ir 
Kazimiera, dvi seseris Anasta- 
žilų. ir Ona ir tris Švogeriusr 
Vladislovas Libęris ir t jų šei
ni vn a. Juozapas Milams ir jų 
šeimyna ir Vladislovai Galdi
kas ir jų šeimyna ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
12345 Emerald Avė. 
Pullman III.

Laidotuvės jvvks penktadie
ni sausio 4 diena. 8 vai. ryto iš 
namu i Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės siela, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero k«ninep, 

Visi a. a. Marijonos BilieŠie- 
nės giminės, draugai ir pažvs* 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
me ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Sudeikių, tel. Yardg į 74 L

Žiurke pavoj i n g a i 
sukandžiojo mie- 
gančią moteriške

Keistas {vykis Roselan- 
de; susižeidė bevalyda
mas porčių; kitos žinios

ROŠELAND. — žiurkė su- 
kandžiojo moterį, Verną 
Hartt, 54 metų, 11031 So, Park 
avė 
savo namuose. Žiurke, įsiga- 

,vusi į vidų namo, taip sukan
džiojo moteriškę, kad reįkėjo 
šauktis policijos pagelbos, ku-

ri sugavo žiurkę ir pasiuntė 
ją į sveikatos skyrių ištyrimui, 
ar neturi kokios užkrečiamos 
ligos. Gyventojai turėtų tokius 
gyvūnus - naikinti, nes žiurkės 
daug nuostolių padaro gyven
tojams.

Pragaištingas paslydi
mas.

Edward Hayes 53 metų am
žiaus, 217 West 113th. St. be
valydamas savo namo porčius 
paslido, persivertė per viršuti
nę porčiaus barjierą ir pul
damas žemyn>persiskclė galvą 
ir šiaip dau^įsusižeidė. Nuga
bentas į Roseląnd Comniunity 
ligonbutį

Gatvekatio nelaimė
- L 

112 Placc ta 
gatvekariį kompanijai už mo- 

 

tormaną. Jani bevažiuojant 
State gatve, pačiame miesto 
centre tarp V^n Buren ir Jack 
son boulevard važiavęs dide
lis darbinis trokas, prikrau
tas pilnas ilgų geležų, paslydo. 
Negalėdamas gatvekarį greitai 
sustabdyti, Petrowsiki nuken
tėjo nuo stiklų ir keli kiti pa- 
sažieriai buvp lengvai sužeisti.

Pullman perima daug 
naujų dirbtuvių

Pullmano kompanija 
kad ji jau pašaukė į 
apie 300 savo paleistų 
ninku, o po Naujų Metų pa-, 
šauksianti dar daugiau. Turin
ti užsakymus iš Illinois Cent
ral R. R. pabudavoti naujos 
mados traukinius ir taipgi 
padarysianti daug permainų 
pačioje kompanijoje. Nuo 
Naujų Metų paims sekamas 
kompanijas į; savo rankas: 
Pullman Bradley Car Compa- 
ny of Worcester, Mass; The 
Standard Steel Car Company 
of Hammond, Ind.; The Dixon 
Car Wheel Company of Hou- 
ston, Texas; The New Orleans 
Car Wheel Company of New 
Orleans, La.; The Richmond 
Car Company of Richmond, 
Va., ir daugelį mažesnių kom
panijų, po kitokiais vardais. 
Visos jos bus po sekamu var
du : The Pullman Standard 
Manufacturing Company. Mat 
kam depresiją naudą neša, 
kuomet darbininkai 
neturi duonos kąsnio. Didės* 
nes' ’ kompanijos mažesnių 
kompanijų dirbtuves pasiima 
į savo rankas, per tai josios 
ir nori, kad dar ilgiaus depre
sija tęstųsi ir jie galėtų dau
giau kapitalo paimti. B. B.

•* ’ :

Klaidos atitaisymas

Aš tikiu į mokslą. Ką mok
slas išranda, tas tikrai yra 
naudinga ir pažangu.

Katalikų tikyba ir kitos ti
kybinės sektos,— o jų vien tik 
Chicagoje priskaitoma du šim
tai,—yra paremtos pasakomis. 
{ pasakas gali tikėti tik leng* 
vatikiai. Ir duoti save už no
sies vadžioti. Tokiu avinu ne
buvau it nebusiu.

------Q------ ' _ ’

Be musų kasdieninės kovos 
Už sveikatą, maistą'ir pastogę, 
didžiausias žmonijos klausi
mas yra — gyvybė — kas ji 
yra, kuomet ji atsirado ir kur 
ji dings?

Skyriuje “Žymesni Chicagos 
Lietuvių parerigimai 1934 lie
tais įsibrovė sekama klaida.

Rugp. 5 d. Lietuvių Dienoj 
sveikatos kontčstą 
Lucille Jakubauskaitė, 
Lučille Jankauskaite.

Sausio 2 d. prasidės, taip sa
kant, 1935 metų sezonas. Eve
rett Marshall, kuris yra vienas 
geriausių ir populiariškiausių 
ristikų, susikibs su Abie Cole
man, žydų čempionu iš New 
Yorko. Tos ristynės bus svar
bios tuo, kad laimėtojas turės 
progos ristis su Jim Londos už 
čempionatą.

Kitoje poroje risis Mehmet 
Yousof, turkų ristikas, kuris 
prieš kiek laiko atvyko iš Eu
ropos. Yousof’o tėvas 1900 m. 
aplankė Ameriką ir įvarė pusė
tinai 
Amerikos
Gotch tais laikais buvo čempio
nas. Viename susirėmime You
sof jį tiek aplamdė, kad Gotch 
niekuomet daugiau nebenorėjo 
su juo ristis.

Jaunasis Yčusof, kuris išmo
ko ristis nuo savo tėvo, prade-

Clarence Smith risis su 
Al Williams

Sensacingas Chicagos risti- 
kas, Clarence Smith, pasirodys 
svarbiausioje poroje Marigold 
Gardens svetainėje sausio 2 d. 
Jis risis su Al Williams, kuris 
toje pačioje vietoje iš eilės lai
mėjo keletą ristynių.

Smith ligi šiol nepralaimėjo 
nei vienų ristynių. Jeigu jam 
pasiseks įveikti Williamsą, tai 
jam bus suteikta proga ristis 
už pasaulio čempionatą.

Risis taip pat Buck O’Neil, 
kuris paeina iŠ Californijos. 
O’Neil’o ligi šiol dar niekas ne
įveikė Chicagoje. Jo oponentu 
bus Rudy Kay. Bus ir kelios 
kitos ristikų poros.

flAMOVA11 TEATRAS F1
35 ir S. Halsted St

Gyvybes klausimo aš neiš- 
rišiu. Paliksiu kitiems jį riš
ti, Bet pats gyvenimas man 
patinka. Žinau, kad po mirties 
jau nebus gyvenimo. Užtai kol 
gyvi esam, krutėkime ir dirb
kime, ne tik sau, bet ir kitiems 
gerą darykim.

“THE PURSUIT OF 
HAPPINESS”

su Joan Bennett ir kitais 
taipgi komedija



TRIUKŠMINGAI, BET TVARKINGAI CIII- 
CAGO PASVEIKINO NAUJUS METUS

Iškilmės praleido apie milioną dolerių;
87 areštai

Su dideliu pasisekimu praėjo lietuvių 
Naujų Metų parengimai

šaudydami, triubindami, šū
kaudami, keldami didžiausį 
klegesį, Chicagiečiai vakar pri
ėmė j savo tarpų naujagimį, 
1935, ir jį priėmė su didžiau
siu džiaugsmu, optimizmu ir 
dideliomis viltimis.

SUPREME MEAT ’ 
MARKEI 00. [

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHE
RAUDONAS FRONTAS

ROUND STEIK A S, svaras........... d

R AVĖ.

21c
KAULIUKAI arba KIAULIŲ

KOJOS, svaras ........... 21c
KOPŪSTAI VISIEMS DYKAI.

Išlvdėdami 1934 melų scnc- 
’i, jie jo nespaudė, nekeikė, 
bet priešingai, filozofHkai nu
siteikę, nuspręndė, kad iš 1934 
metų naujagimis galės daug ko 
pasimokyti, nes praeitieji me
tai nebuvo tokie blogi Ir davė 
pradžių truputį šviesesnei atei
čiai, negu tamsus 1930-1933 
metai.

Todėl ir Išleistuvės ir Sutik- 
I tuvės buvo daugiau triukšmin- 
jgos ir iškilmingos, negu per 
'paskutinius keletu metų. Vieš- 
i bučiai, kabaretai, teatrai, res- 
taurantai, visas miesto centras

buvo aviliai gyvumo.
Spėjama, kad vien vidurmio- 

styje besilinksminantieji pra
leido apie $500,000, o kitose 
miesto dalyse ir priemiesčiuo
se kitų tiek, viso apie nūlionų 
dolerių.
“T ri ukšmi agiau.d cs sutiktu vės 

istorijoje”
Bet, nors iškilmes ir buvo 

triukšmingos, jos buvo tvar-,
kingos. Tik 87 žmones vakar 
rytų pabudo užrakinti už po
licijų nuovadų kalėjimų gro
tų, iš kur dienos bėgyje di
džiuma jų buvo paleista. Po
licija sako, kad tai buvo tvar
kingiausios Naujų Metų sutik
tuvės miesto istorijoje, nes, 
paprastai, kiekvienų paprasta 
sekmadienį policija apie liek 
žmonių suima už girtuokliavi
mų ir netvarkingumų.

Kaip ir visur kitur, ir lietu
vių sutiktuvių parengimai, ar 
tai vieši, ar privatiški, praėjo 
su dideliu pasisekimu ir gyvu
mu.

Apie 400 žmonių susirinko į 
Dariaus ir Girėno Legiono kuo
pos parengimų Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, kur besi
linksminantieji užtruko iki 5 
valandos ryto ir tai, skirstėsi 
ne su noru.

Gyvų ir triukšmingų vakarų 
surengė “Pirmyn” choras, ku
riame susirinko apie 200. cho
ro faktinų jaunuolių ir senų 
“jaunuolių”, kurie su atatin
kamomis ceremonijomis ir 
jausmų išreiškimais sutiko 
193.), Hollywood Inn svetainė
je, 2417 \V. 43 street.

Iš kitų stambesnių sutiktu
vių vakarų pasižymėjo vaka
ras Balchuno svetainėje, Bose-

NAUJIENOS, Chieago, III.
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alude, kurį surengė Southsidės 
SLA. kuopos ir Norlhsidės mo
terų Kliubo vakarėlis Mil Roy 
svetainėje.
Dany svečių pas pp Pivoriūnas

Daug Chieago,s lietuvių in
teligentijos ir žymesnių žmo
nių susirinko Naujus Metus su
tikti pp1. 1). Pivoriūnų namuo
se, 4022 South Marshfield avė.

Plačiau apie visus vakarus 
kitu kartu.

Naujų Metu Rezoliu
cijose vyrauja opti
mizmas ir geras ūpas
/?/// “Naujienose” tilps serija 

“prižadų“ ir minčių nuo 
žymesnių Chieayos lietu
vių.i

Optimizmas, geras ūpas, vil
tis, kad biznis pakils, ir pa
našios šviesos mintys pasireiš
kė pas didžiumų žmonių, su 
Naujais Metais, nuo kurių bus* 
tikimasi labai daug.

Vieni sako, kad “su depre
sija daugiau nebekovos, nes 
depresijos jau nėra”. Kiti pa
reiškė, kad “blogi metai jau 
perdaug pavargo gyventojus 
bekankindami, tad reikia pro
ga geriems metams irgi pasi
rodyti”.

Treti pranašavo, kad 1935 
metai bus nevien geresni, bet 
iie bus ir reikšmingiausi metai 
lietuvių istorijoje.

“Ryt “Naujienose” tilps il
gas ir nepaprastai įdomus 
straipsnis, * prie kurio parašy
mo prisidėjo apie 40 žymesnių 

Chicagos lietuvių. Ten bus 
paduotos jų rezoliucijos ir 
ir mintys Naujų Motų proga ir 
-- tos mintys yra įdomios!

——— ------------- 1—

Pranašavimai
1935 Metams

^,————11. —I ■■■

Paskaitykit, gal koks 
pranašavimas tiks ir 

jums.
Labai netikėtai man pasi

sekė gauti šituos stebėtinus 
pranašavimus iš 'karalienės 
Šėbos dvasios, iš karalienės 
Mikaldos, iŠ kelių orakulų ir 
kitokių pranašų. Taigi skubi
nu čia juos paduoti, kad žmo
nės galėtų išanksto sužinoti 
savo ir kitų likimų, štai yra 
tie pranašavimai:

Amerikoj 1935 metais bus 
didelis derlius komų ir kvie
čių. Daugelis žmonių pradės 

‘apleisti miestus ir eis į far- 
mas. Bus geras derlius vyšnių 
ir obuolių.

Chieago j c labai atsižymės 
viena lietuvaitė.

1935 metais pabaigs savo 
gyvenimų du lietuvių laikraš
čiai.

Keletas žymių lietuvių, gal 
vienas daktaras, apleis Ameri- 
kų ir apsigyvens Lietuvoje.

Lietuvos prezidentas Ą. 
Smetona pasimatys su Pilsud
skiu. f

Susivienijimo prezidentas F. 
Bagočius išgelbės Susivieniji
mų. f

Lietuvos konsulas A. Kai-
' 'i i > 1 1 . K 

vaitis nesulauks savo norų iš-1 
sipildymo, (kad taip vadinami 
visuomenės veikėjai prisipa
žintų prie savo klaidų ir pasi
duotų rankas. Tas gal įvyks 
daug vėliau ir arčiau prie jų 
grabo lentos.

Advokatas K. Gugis pražils 
beaiškindamas sau ir kitiems 
kaip savo draugams taip ir 
priešams, kad su neapykanta 
ir pagieža nieko negalima su- 
budavoti ir atsiekti.

Viena smarki lietuvaitė iš
tekės trečiu sykiu už nesmar
kaus vyro.

Viena pora žymių lietuvių, 
kurie iki šiol neturėjo vaikų, 
visai netikėtai susilauks su- 
naus 1935 metų pabaigoj.

1935 metų Naujienų vajaus 
ikonteste augščiausių dovanų 
laimės vyras.

Vienas žinomas bedarbis 
gaus darbų.

Visi, kurie yra gimę Jupite
rio planetos intakoje, 1935 me
tais pasidarys daug turto arba 
ras kitokių laimę.

Leitenantas F. Vaitkus gaus 
pulkininko rangų.

Ta ypata, kuri turės telefo
no numerį Rcpublic 5322, pa
darys 1935 metais gerų biznį.

Bolševikas Bimba 1935 me
tais bus pakviestas važiuoti į 
Mastkvų ant “poklonicnijos” 
balzamuotam šventajam.

Sovietų Rusijpj atsiras kitos 
balzamuotas šventasis.

.   —— * 1 I ■—

Dėl Laimingu Naują 
Metų ir gero apetito 
gerkite Three Mus- 

kateers degtinę

Treeiadionis, sausio 2,
Lietuvoj pabrangs vištos ir 

gaidžiai, nes jų bus daug 
siunčiama Amerikon.

Antanas Ripkevičius pasida
rys krepšiasvydžio čampionu 
metų pabaigoj, o daktaras 
Kliaugą laimės golfo čainpio- 
natų.

Viena jauna lietuvaite dai
nininkė tris sykius permainys 
balsų: iš alto į sopranų, iš 
soprano į tenorų ir iš tenoro į 
basų.

Bus jaučiamas žemės drebė
jimas Lietuvių Auditorijoj.

Kaikurie vanagai matys sau
les ir menulio užtemimų.

Pasirodys nauja žvaigždė 
lietuvių padangėje.

PRANEŠIMAI
Ahh. Lietuviu Namų Savininkų 

Bridgeporte laikys metini susirinki* 
ma trečiadieni, sausio 2 d.. 1935 m. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuviu 
Auditorijoi 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai beit narės Namų Savininkai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti. Bus išduotas 
komitetu 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. S. Kunevičius rašt.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC.
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS.
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulka 

TĘL. LAFAYEETE 1088 

2008 West I7th St,

CLASSIFIED ADS

Crane Coal Co. 
| 5332 So. Long Avė.

Chieago. I1L

Furnished Rooms

smo

Samsoun
Naujienų

kuriuose paduo

South

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

dabar eina 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iŠ Chicagos ir viso pa
saulio?

B®

gerai iš-

Tūriu kitų biz- 
. 5000 South

TAVERN ir Restaurantas parsi 
duoda, pilnai įrengtas, gerai įsteig 
tas biznis. 50 vietų atsisėdimui. Ap 
leidžiu miestą, 8313 W. 63 St.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.'

PARDAVIMUI pirmos klesos Alų 
dė, moderniškai Įrengta, 
dirbtas biznis, maišytų tautų apie 
linkėj. Nebrangiai. J" ' ’* ’ ’ 
ni. Silver Leaf Inn. 
Ashland Avė. Tel. Prospeet 4993.

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

mas
sias ir
pasaulyj

Mes turime Chesterfield pirkė
jus visose prekyvietėse Turkijoje 
ir Graikijoje, inimant Xanthi, Ca- 
valla, Smyrna

Ir kuomet jūs pritaikinate ir kry- 
žiavai-sumaišote aromatiškų tur- 
kišką tabaku su lengvais nunoku- 
siais namię-augintais tabakais kaip 
mes darome į Chesterfield

—jūs turite lengvesnį cigaretei, 
geresnio skonio cigaretę

WGES 
1360 kilocycles

PARSIDUODA AUnS. biznis iš 
dirbtas per daug metų, matykite sa 
vininka Jos. Bovshis, 4535 
Hermitage Avė,

MOTERIS su 13tos metų vaikų 
’eško kambario Brighton Parke, ne
toli Kelly mokyklos, arba dalintųsi 
apšildomų flatU. 4146 Archer Avė.—dėl to geresnio skonio 

saldžiai kvepiančio kvaį
Turkiško tabako lapas yra tokis 

mažas, jog kiekvienas pundas turi 
nuo 70 iki 80 tūkstančių lapelių, 

ra kitas ir svarbesnis skirtu- 
turkiškas yra kvepiančiau- 

aromatiškiausias tabakas

__ ForRent
RENDON š‘oras su 4 kambariais. 

Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima 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.

REIKALINGA moteris prie namų 
Valgis ir kambarys. Mokestis naga) 
sutarties. Kreipkitės nuo 12 iki 3 
diena. 4120 S. Maplewood Avė.

The Three Muska- 
teers Liųuor Co., 

Ine.
Lietuviška įstaiga 

4641 S. Ashland Avė 
Chieago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

, (Adv.)

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko vyro ar mo
teries į saliuno bizni Be ninigų.

2113 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

--*• • •> •

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

PARSIDUODA Alinė, biznis gerai 
išdirbtas, randasi geroje apielinkėje, 
parduosiu greitai.

6361 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroje 
1 vietoje ant biznio gatvės, nauji pix- 
turiai. į943 W. 51 St.

Nusipirkit visokios rų- 
šies Three Muskateers 
degtinės. /Užsisakykite 
nas bile kokį taverną. 
Užeidami j taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

TEL RĘPUBLĮC 8402

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE




