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Japonai 
grobias! 
Mongoliją 

» 1

LINDBERGHAI APLEIDŽIA AMERIKĄ, “NESAUGU GYVENTI” Žemė dreba 
Chinijoj

Šimtai žmonių žuvo 
žemes drebėjime 

Chinijoje
Japonų kariuomenė 
atkirto Rusijos susi
siekimą su Chinija

Tfkimąsi, kad įkaičius žuvusių 
pasieks tūkstančius, kada bus 
atsteigtas susisiekimas su 
nukentėjusia apielinke. 

' " . ' s.

Gauto
Užėmė svarbiausi vidurinės 

Mongolijos miėstą, per kurį 
ėjo kelias iš Rusijos j Čhi- 
niją.

O*
KALGAN, Chahar provinci

joj, Chinijoj, gr. 25 
nijos paskutinis susisiekimo ke
lias su sovietų Rusiją liko at
kirstas Japonijos kariuoihenės.

Japonai paskelbė pirmadieny 
naują Vidurinės Monoglijos 
“autonominę” valdžią, kuri 
klausytų vien ManchukUo. ir 
Japonijos, ir tuojaus pradėjo 
užėminėti Mongolijos miestus.

Svarbiausia japonų pergalė 
yra užėmimas Changpeh mies 
to, 30 m. į šiaurvakarius nuo 
Kalgan, per kurį eina didelis 
prekybos kelias iš Rusijos į 
Chiniją. Tuojaus atvyko ir 
Japonijos pirkliai .^pęrii^Ų chi- 
niečių prekybą.. Chmijos pint 
gų irgi

Kadangi kiti RusijosrChinijos 
kėliai jau pirmiau pateko japo
nams ir Changpeh buvo pasklis 
tinisi laisvas Rusijos-.Chinijos 
kelias, tai japonams užėmus tą 
miestą, Chinija prarado pasku
tinį prekybos susisiekimą su 
Rusija, o japonai tuo pačiu lai
ku \priėjo prie Rusijos įtakoje 
esančios Išlaukinės Mongolijos1 
sienos.

• C

Miestas paimtas po mūšio, kir 
riame daug japonų žuvo nuo 
jų pačių oro bombų.

Padėtis darosi pavojinga, nes 
gali iškilti nauji Rusijos-Japo 
nijos nesusipratimai.

f ’

Užimdami dalį Vidurinės 
Mongolijos, japonai pasiėmė di
delį plotą derlingos laukų ir 
gerų ganyklų žemės.

(Mongolija, griuvus Chjnijoje 
monarchijai, buvo pasiskelbusi 
nepriklausomybę. Ji turėjo per
gyventi keletą didelių karų iki 
1915 m. Rusija ir Chinija pa
sirašė sutartį apie pripažinimą 
Mongolijai autonomijos. Išlau 
kinę Mongolija, palei Rusijos 
sieną, pateko Rusijos įtakon, 6 
gretima Vidurinė Mongolija pa
siliko arčiau Chinijos. Japo
nai jau senai tyko pasigrobti 
Mongolijos, kaip ir didelę daly 
Rusijos Ciberijos—nuo Pacifiko 
iki Baikalo ežero)..

Chi-

Jon Lindbergh

Amerikoje didžiausi triukšmą sukėlė staigi žinia, kad Lįhdbsrh'- as su šeimyna apleido Jungtines Valstijas pasiryžęs apsigy-
. vėnti Anglijoje ar kuriam nors kitam Europos krašte. Garsusis lakūnas taip nusprendęs padaryti dėl nuolatinių grąsinimų

nuo įvairių piktadarių pagrobti d o antrąjį sūnų, 3 metų Jon. Amerikoje, sako, .nėra saugu. Paveikslas parodo kūdikį, lakūną -
/ ir jo žmoną> namus, Hopewell, N. J., kur jie iki šiol gyveno ir iš kurių buvo pagrobtas1 pirmasis sūnūs. Kairėj, apačioj, lai

vas, “American Merchant”, kuriuo garsioji šeimyna išvažiavo.. Kokiam uoste laivas sustos, nežinia. ;

Rusija keturgubai 
padidino savo 
karo laivyną

.MASKVA/ gr.x. 25. . Rusi
ja atvirai giriasi, kad per pa
staruosius keturius metus ji 
keturgubai padidino savo sub- 
marinų ir torpedinių laivų lai
vyną Baltijos juroj ir Pacifikę. 
Bolševikai sako, kad dabar puo
likui iš juros teks susidurti su 
gana stipriu Rusijos karo lai
vynu, kuris dabar yra koman
duojamas gabesnių komandpp 
tojų, negu buvo prie' caro.

Penki žuvo automo
bilių kolizijoj

J . r ■ ■ - -—r-------  : J

CHICAGO.— Penki žmones 
žuvo kučiose jahtbęąobilįąiią& su- 
siete 
liko sužeistas. J ;

Visi- jie važiavo į svečius 
Kalėdoms.

Venezueloj viešpa
taują suirute; 150 

žmonių užmušta

General Motors iš
dalino darbininkams 

$5,000,000
DETROIT,?Mieli., > gr. •> 25,— 

General Motors v korp. visiems 
ir savo pagelbinių kompanijų 
200,000 darbininkų išdalino apie 
$5,000,000 kaipo Kalėdinį ^bonu- 
są. Korp. prezidentas Sloan sa 
ko, kad tokį> (įidelį bonusą bu
vo galima ^išmokėti todėl, k&d 
žymiai pagerėjo biznis. \

& Chicagoj šalta

5 perėjūnai žuvo 
gaisre

HOT SPRINGS, Ark., .gr. 25, 
—Vieną . mo^ęris sudegė ir ke
turių 'pe^jtiiių' ~ kurie“ fgyyėho 
valdžios prieglaudoje, pasigen 
dama po gaisro, kuris sunaiki
no 9 kambarių medinę prie
glaudą ir netolimą teatrą.

Keli žmonės liko sužeisti šo
kant iš antro .augšto.

20 žmonių žuvo susi 
daužius Vokietijos 

traukiniui

PEIPING, gr. 25.
mis čia žiniomis, šimtai žmonių 
žuvo žemės drebėjime pietinėj 
daly Szechuan provincijos, ku
ris ištiko gruodžio 18 d. Skai
čius žuvusių gali pasiekti tūks
tančius, kada bus atsteigtas su
sisiekimas su nukentėjusia apy
garda ir bus gauta tikslesnių 
žinių;
' Susisiekimas su* ta kalnuota 
apygarda yra labai sunkus ir 
labai mažai žinių gauta. Gauto
mis žiniomis, daugelis mieste 
lių liko sugriauta 1,000 ketv. 
mylių plote.

Nukentėjai apygarda yra i 
j šiaurę nuo Yangtze upės klonio. 
Tai didžiausių Chinijos nelai*. 
mių vieta. Kalnuose būna 
smarkių žemės drebėjimų, ku-f 
riuose jau labai daug žmonių 
žuvo, o Yangtze upės klony 
desetkai tūkstančių žmonių yra 
žuyę nuo potvyniu ,

GROSS %HERINGEN, Vokieti-.

CHICAGO.T— Prieš šventes 
Illinois ir 17 kitų valstijų liko 
paliuosuota iš kalėjimų 1,500 
kalinių.

V rs n Jn
Chicagąi ir apiclinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, gal dar šalčiau ryte, 
bet pradėsią eiti Šiltyn į vaka 
rą.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
4:24

Naciai atėmė iš žydų 
didelę amunici

jos dirbtuvę
BERLYNAS, gr. 25. —Karo 

ministerija paskelbė, kad iš žy
dų savininkų , liko valdžios “iš
pirkta” didelė Simons komp. 
amunicijos dirbtuvės Shule, 
Thuringijoj. Dirbtuves operuos 
dabar pati valdžia “Vokietijos 
žmonių labui.”

Iš pranešimo galima spėti, 
kad į žydus savininkus buvo 
padarytas didelis spaudimas ir 
kad toSsl valdžia pusdykiai “iš
pirko” dirbtuves.

WILLEMSTAD, Rolandų Va- 
karų Indijoj, gr. 25. - 
vykę karo laivu pabėgėliai iš 
Venezuelbs sako,, kad Venezue
loj pereitą savaitę pasimirus 
diktatoriui Gomez’ kilo tikra 
suirutė, kurioj žuvo jau apie 
150 žmonių. -

Maraicabo liko išplėšta ir su
deginta apie 10 biznių ir smuk
lių) Tokia pat padėtis yra ki
tose vietose. Diktatoriau^ šei
myna pabėgo? «-

Tečiaus padėtis gerėjanti, 
vietomis paskelbus karo stovį.

At CHICAGO.—Per šventes Chi- 
cagą užklupo šalčių banga. Už- 
pereitą naktį priemiesčiuose 
šaltis buvo pasiekęs 3 laipsnius 
žemiau zero. ,

Buvo tikėtąsi, kad pereita 
naktis bus dar šaltesnė ir kad 
šaltis pasieks net 5 laipsnius 
žemiau zero, ar ir dar žemiau. 
Bet ta šalčių banga greitai at
slūgs ir jau šiandie po piet 
pradėsią eiti Šilty n.

Dvi merginos sušalo

Nušovė žmoną, uoš 
vę, sūnų ir pats 

nusišovė
PHILADELPHIA. Pa., gr. 25. 

—Buvęs policistąs John Rod- 
gers, 55 m., įėjo j savo žmonos, 
su kuria jis buvo pasimetęs, 

kada ji taisė kalėdinę 
ir ją vietoj nušovė. Po 

jis nušovė savo uošvę ir 
vieną iš trijų savo vaikų. Po 
to ir jis pats nusišovė.

Kiti du vaikai, kurie jau mie
gojo, gal mirtinai liko sužeisti.

Bandomas lėktuvas 
užmušė 4 žmones
LIMA, Peru, gr. 25. -Pan- 

American naujas pasažierinis 
lėktuvas Grace bandomą jame 
skridime nukrito ant namo, vie
toj užmušdamas lakūną ir in
žinierių ir po namo griuvėsiais 
palaidodamas 7 žmones. Vėliau 
du namo gyventojai mirė nuo 
žaizdų. > ; -

MANITIWOC, Wis., gr. 25.- 
—Dvi ūkininkaitės, kurios lan
kėsi pas kaimynus netoli Kiel, 
rastos sušalusios netoli 
namų. Jų abiejų lavonai 
pusės mylios atstume.

savo 
rasti

LONDONAS, gr. 25. --Tirš
tos miglos, kokių nebuvo per 
10 metų, suparaližavo visą ju
dėjimą 200 mylių plote Londo
no apielinkej.

(LONDONAS,, gr. 25.

Italija pašaukė prie 
Rinkto 100000 

kareivių
RYMAS, gr. 25. — Italijos 

karo ministerija panaikino vi
sus kareivių ir. karininkų pa- 
liuosavimus šventėms ir pa
šaukė iki sausio 5 d. sugryšti 
į kariuomenę' 100,000 kareivių, 
kurie buvo paliuosuoti pereitą 
mėnešį savo ūkių apdirbimui.

SAN BERNARDINO, ęal., 
gr. 25. — Dvi jaunos hič-hai- 
kerkos iš Helena, Mon,, liko 
suimtos i?ž sumušimą jas pa
vėžinusio Milton Gister iš Los 
Angeles ir pavogimą jo auto- 

Įmobilio.

' ' ’ - J • ■ ■

Nužudytas Chmijos 
diplomatas \

* * t- / Į* < « ♦

. SHANGHAI, gr. 25. — Bu
vęs užsienio reikalų vice-minU 
teris Tan Guy-Shen liko^nušau- 
tas lipant iš automobilio prie 
savo namų. Puolikai pabėgo.

UNIONTOWN, Pa., gr. 25.- 
James A. Victor ir jo žmona, 
abu 32 m. amžiaus, yi*a galbirt 
jaunesni tėvukai, nes jų. duktė* 
rei Mrs. Bernice Palo, 15 m., gi
mė SUDUS.

Už 10 dienų pradės 
paežerįo tilto 

statymų
Pranešama, kad už dešimts 

’ I ’ I, ’ I

dienų prie Michigan .ežero1 
prasidės statyba naujo paeže- 
rio tilto, sujungimui bulvarų 
pietiniam ir šiauriniam Chi. 
cagos Upės krantuose. Pir
miausiai bus statoma ^pietinė 
tilto dalis. v U'

Tilto pastatymui ir pagelbi- 
nių kelių išvedžiojimui PWA» 
davė Chicagai $6,500,000.

/A,: fe .iv ' • ■ i': ■ ’

joj, gr. 24. —- 20 žmonių liko 
užmušta e ir 80 žmonių sužeista 
ekspresiniam traukiniui įvažia
vus į lokalį traukinį. Nelaimė 
ištiko stoty.

(Vėliausiomis žiniomis, iš su
daužyto lokalių traukinio, ku
rio keli vagonai liko nublokšti 
į Saale upę, išimta jau* 36 la
vonai. Didelis šaltis 
gelbėjimo darbą).

JEthiopiją prašo“ 
Ameriką melstis

! f už ta
DĘSSYE, Ethiopijoj, gr. 25. 

—Karalius Selassie kalėdiniame 
atsišaukime į amerikiečius pra
šo visą Ameriką per šventes 
melstis už taiką.

LOCK SPRINGS, Mo., gr. 
25.—Laukų , darbininkas Char
les Rader, 40 m., nužudė są; 
vo atsiskyrusią žmoną, sužeidė 
tris jos gimines ir tada pats 
nusižudė,

trukdo

Ethiopai įsiveržė į 
Eritreą ir paėmė 

miestą?

ADDIŠ ABABA, gr. 25. -* 
Nepatvirtintos žinios sako, kad 
šiaurėje ethiopai paėmė Adi 
Quala, Italijos valdomoj Erit- 
rea.

Ruošia naujės neit 
raliteto įstatymus
WASHINGTON, gr. 25. — 

Valstybės departamentas ruošia 
naujus neutraliteto įstatymus 
kuriais bus taikoma išlaikyti 
Amerikos neutralitetą, nors ir 
visas pasaulis įsiveltų į naują 
karą.

Gal milicijai valdys 
visą Georgia 

valstiją
ATLANTA, Ga., gr. 25. — 

Pasak laikraščių, kadangi nębu* 
vo paskirta 
reikalams ir 
torius nenori 
legislatųros
Talmage manąs valdyki visą 
valstiją pagelba milicijos, pa
skelbdamas visoje valstijoje ka
ro stovį. Esą taip busią ir 
pigiau ir parankiau, nes busią 
išvengta įvairių legalių keblumų, 
su kuriais valstijos administra
cijai nuolatos tenka susidurti. 
Prie tokios tvarkos, gubernato
rius Talmadge, didelis preziden
to Roosevelto priešininkas ir 
pats kandidatas j prezidentus, 
pasidarys tikras savo valstijos 
diktatorius.

pinigų valstijos ' 
kadangi guberna- 
šaukti nepaprastą 
posėdį, tai gub.

Prezidentas sveikino 
s- visą šalį

WASHINGTON, gr. 25. — 
Preziddntas Rooseveltas vakai 
vakare uždegdamas didelę ka
lėdinę eglaitę, trumpai kalbėjo 
apie kalėdinę dvasią ir visai ša 
liai palinkėjo’ “linksmų kalėdų”.

LOS ANGELES, CaL, gr. 25. 
—Plėšikai apiplėšė, sumušė ir 
nurėdė Wm. Weber, 65 m., 
svaigalų pirklį. Sumuštasis vė
liau mirė.

HOT SPRINGS, Ark.’, gr. 25; 
—Viena moteris sudegė ir keli 
žmonės liko sužeisti, kilus gais
rui Princess teatre. Nuostoliai 
siekia, $200,000.

CHICAGO. —šiemet Chicago 
muitinė už importuotas prekes 
sukinko muitais; $39,000,000 ar 
baf $2,000,000 daugiau, negu 
buyo surinkta pernai.

NaujienųRadio Programai
I ......... ..... 1111—

‘ Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradienį, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30, vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

r i' ' > . ' ' ' ’ ’ i .

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D, ir W. C. F. L. stočių.

. Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

'> ' .....—•• Z
’ .• • •' r ’ > • V v a ■■ • *

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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SANTA CLAUS CATVIAKARIU. NE ROGĖMIS

atsitinka su
SEATTLE, Wash

Ronublic 9723

polio

l'eLVi

LIDY

arti Westem. Ąve. I^em)ock 7828

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI
Dr. HerzmanLaidotuvių Direktoriai

Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

Priėmimo

1646 West 46tį> Street

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

da. Mokėjimas, sako guberna 
torius, prasidės nito tos dienos 
kaip tik bilins bus priimtas.

po plot. 
Seštadfe- 
vakare, 
po piet.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Vfctory 2843

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Čia Santa Claus laikinai pamėtė savo roges su briedžiais, ir ėmė vadinėti 
po miestą gatviakariu. Santa Claus ir pagelbininkas stovi prie savo moderniško susisiekimo įran- Į 
kio. Gatviakariu Bendrovė tuo bddu garsinusi' ir#r£gmo žmonas, naudoti gatviakarius važinėjantd 
kalėdų dovanų supirkimui. . " . '

ne tik diena 
kada ji nuo vy

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Paktam 
Draugijos Nariai.

Direktorius tuoj visų reika 
lą ištyrė. Pasirodė, jog skun 
dai buvo pamatuoti. Tad areš 
tuotieji liko paleisti, o 
monai pašalinti iš (jarbo

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

J. F. EUDEIK1S 
4605-07 S. Hetmitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

L J. ZOLP
Pįtones Boulevard 5208-8418

Miesto ofisas
Kamb. 1431-1434 _______________
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
■ • Tel. Boulevard 1810.

Phone Cicero 3656 :. .
.Cicero 49

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELFI

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo l-3nuo 6:80-8:80 
Nedėliomis pagal sutarti.

Miesto ofisas
10 No, Clark St. 11 floras 

Tel. Dearbom 8984
t Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
huo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

naujo ~ policijos 
Direktoriaus pa 
f likp * J paskirtas 

Jis tuoj pareiškė;
Clevelando

Ohio valstijoje bandoma pra
vesti apdraudę nito nedarbo. 
Į apdraudos fondų nuo sausio 
1 d. darbdaviai .pradės mokė
ti po vienų nuošimtį. Tačiau 
apdraudos bilių. turės priimti 
atstovų butas. Ir juo tas bi 
liūs bus greičiau priimtas, juo

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7830 
Namu telefoną® Brnn*wick 0597

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 8 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Naikiai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nerišlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

\ A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenue

S. C. LACHAV1CZ
42-44 East 108lh St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

kai kurie “dideli 
perdaug nestatytų 
rimtai darbą dirbtų. Nes kada

Susilaukėme 
direktoriaus, 
rėigoms eiti 
Ness 
bandysiąs iš Clevelando visus 
raketierius išvyti. Esu jis Chi- 
cagoje išardęs Al Capone liz
dą; — išardysiųs ir čia visų 
gengsterių lizdus.

Tiesa, ddbar jis gana smar
kiai veikia. Bet kaip ilgai; tai 
ateitis parodys.

J. F. R ADŽIUS
668 VVest 18tti Street Phojje Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

patvirtino, jog

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

77 W. Washington St
Stiite 1810

Tel. State 4311

SLA. seimas jau nebetoli. 
Įvyks jis Clevelande kitą va
sarą. Seimas turėtų būti7 labai 
iškilmingas, nes tai bus kartu

Streikai ir langų daužymai 
musų mieste jau buVo kiek su 
stoję. Bet šiomis dienomis ir 
vėl jie atsinaujino. , Jau dau
gelio krautuvių ’ langai liko iš
daužyti. Daužomi langai tų 
krautuvių, kame dirba unijai 
nepriklausantys darbininkai.

Policijos direktorius sako, 
jog tai esąs biaurus raketas, 
it jis kovosiąs ;tą raketą vi
sais, galimais bucais. .

Pažiūrėsime, kaip jam tatai 
seksis, • ■ ■ ę‘

; J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Telephonre: Boulevard 2800

JOSEPH J. GR1SH 
Lietuvis Advokatas

4631 sOuth Ashland avene
Res. 6515 So. Rockwpll St.
TelephonAt Rarrablic 9723 ’i

Ginčai dėl antrojo skridimo 
vis dar nesibaigia. Kai tas 
skridimas buvo organizuoja
mas, tai daugelis manė, jog 
jis nebus toks reikšmingas, 
kaip Dariaus-Girėno atliktas i 
žygis. Tačiau Įeit, Vaitkus At
lantą nugalėjo, Visa lietuvių' 
tauta jį pasitiko su didžiausiu 
entuziazmu. Bet pas mus dėl 
to skridimo ginčai vis dar ne 
sibaigia. Man rodos, jog jau 
butų metas tie ginčai baigti.; 
Yra juk kitų svarbių darbų> 
kurie mums reikėtų dirbti.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo. 
specialybe

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta_163s So._ 50 Avė.

Office 4930 W. 13 St.

Prieš Kalėdas buvo pasam
dyta keturi tūkstančiai žmo 
nių, kurie padėjo reguliariems 
laiškanešiams išnešioti laiškus 
ir siuntinius. Prieš Kalėdas^ 
kaip žinia, labai daug yra siun
tinių, tad laiškanešiai nespėja 
jų nešioti.

žmonės labai nusiskundžia, 
kad jų siuntiniai nėra tvarko
je pristatomi. Tačiau pašto vir
šininkas pareiškė, jog laiškų 
ir siuntinių, išnešiotojus dėliai 
to negalima kaltinti. Kalti esą 
patys siuntėjai, nes jie nepa
sirūpina tinkamai savo siunti
nius suvynioti. O kad tų nesu
sipratimų ateityje neįvyktų, tai 
paštas netvarkoje pristatom ąs 
siuntinius nebepriimsiąs.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos':
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piiėtu

7 iki 8 Vai. Nėdėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Policijos direktorius Hess 
pašalino iš darbo du policmo- 
nus už girtavimą. Policmonai- 
tvarkė trafiką ir areštavo ke
lis žmones. Areštuotieji pasi 
skundė direktoriui, jog polic 
monai visai be jokio reikalo i 
prie jų prikibę i'R buyę, girti. ‘

Clevelandas tikrai gali pasi
didžiuoti savo “urviniu žmo
gum”. Juo yra Louis Kastura, 
devynių vaįkų tėvas.

Kastura gyvena iš pašalpos, 
šiomis dienomis jis atsidūrė 
teisme. Bylą iškėlė jo žmona. 
Kaltino, jog per paskutinius

LaidOtuviu Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais -

REPuWic8340
5340 Sq/ Kedziė Avenue

, Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Prieš kiek laiko miestas pa
žadėjo duoti }Ivanas tiems 
šoferiams, kurie daug važinė
jasi, bet jokių nelaimingų at
sitikimų neturi. Pasirodė, jog 
krautuvių šoferiai atsargiausia 
važinėja. Sterling ir Welsh kom
panijos šoferiai išvažinėjo 
161,000 mylių ir nei vienos ne
laimės neturėjo. Jiems tad ii 
teko dovanos.

. ..... .,■>■.,■6.11,1.6.1 . ... . »I.. i ■

Daug nelaimių. — Nesusipratimai dėl siuntinių.
— Dovanos atsargiems automobilistams.----
Apdrauda nuo nedarbo. — Laikas baigti gin
čus. — Republikonų partijos suvažiavimas.
— Naujas policijos direktorius. — Nedera 
savo žmonai taikyti “urvinio žmogaus” tak
tiką. — Policmonai pakliuvo į bėdą už gir
tavimą. — Streikai ir langų daužymai.
Pravartu butų nuo aukšto arkliuko nulipti.

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas darbinas su 
elektrą, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i

____ „_1-
Valandos nuo 10 iki 8 v.

mokyklos Vaikus. Kreivos akys ati 
taisomos, ” ‘ " ___ _2 _ _ .
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kaihos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
I. Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

trejus metus jis ją sumušęs 
net 300 kartų.

Toks tikslus skaičiaus pada* 
vimas teisėjui krito į akis. 
Jis paklausė, kokiu būdu ji ga
linti visa tai atsiminti. Mote
ris išsitraukė užrašų knygelę 
ir pradėjo skaityti. Knygelėje 
buvo užrašyta 
bet ir valanda, 
ro gavo mušti.

Liudininkai 
vyras-iš tiesų ją dažnai mu
šąs. Tąsyk teisėjas paskyrė 
baudą. Kastura turės Sėdėti ka
lėjime šešis mėnesįus.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nnO 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

1 A. PETKUS -
1410 Sotjth 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Niežėjimu, Išbėrimų u Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
euėvelnina iritaeijų nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumą.. Per 2B 
metus Žemo Vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo SVartjs ir saugus vais
tas prašalinimui odos irltaeljų. ’ tlžglr- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. ir $1 Visi vaistiniu 
kai užlaiko - ’ .

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

^^Tel. Yards 1829
^Pritaiko Akinius 

"Kreivas Akis
v Ištaiso. 

Ofišas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

20 TONŲ SANTA CLAUS

Tel. Office Wehtworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligą gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

ir penkių dešimčių metų Susi
vienijimo jubiliejus. Bet seimo 
rengimo darbas kaž-kodėl nei
ną sklandžiai. Butų gerai, kad 

veikėjai” 
ragų, bet

Dr. C. K. Kliauga
' •<■ Dentistas

1 G ■ Valandos irao 9—9

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washingtęn St
Room ’■ 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

pradedama šmeižtais operuoti, 
tai nifeko gerp neišeina. Dėliai 
to turi tik organizacijds dar* 
bas nukentėti.

— Jonas Jarus.

Turtingas chicagietis, Carl A. Barrett, padovanojo šią 20 
tonų iŠ akmens Uūkaltą ^antJu Glaus stovylą. Indiąrios valstijos 
miestui, kurio vardas taipgi yra Santa Glaus. - <>

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgėporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel, Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

10 No, ČiarK St

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395

Dr. Charles Sega!
' . . OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenėjus 
jūsų liga nebūti], arba jeigu jua negavo
te geidžiamu pasekmių praeityj, njeprajei- 
akite progoa paainuaudoti
DR. ROŠS’O NAUJAUSIOMIS

GERAI IŠBANDYTOMIS ■ 
METODOMIS

Kraipo ligoae, nervižkume, ■eilpnume, 
Slapumo ir kronikose ligoae. Šie meto
dai duoda pageidaujamaš pdaekm0q.* NIe- 
kaa neturėtų nuliųatt, nea tukalančiai 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi,

Syphilia. gonorheą ir lytiSkaa silpnu- 
maa yra trya avarblaudioa žmonljoė ne
laimės. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo ‘gy
dymo būna labai liūdnos. - _

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas , nebrangus . Ir kiekvienam 

prieinamas. /
Mokėkite kiek galite laike gydymo, 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikata dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali , but 
dėkingi už savo gera sveikata gydytojui 
kuria specializuojasi gydyme, tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytoja kuris turi 
daugelio metų praktiška patyrimų gydy
me tų ligų. i

LABORATORIJOS FGZAMINAČIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street , . 
CHICAGO, ILL. '

i Kambariai dėl Vyrų—506. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto Iki 5 v. 
Pirmadieniais. Trečiadieniais ir 

nlais nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikla ir Nedėliomis.

ADVOKATAI
K. P. G ŪG IS

ADVOKATAS 
127 N. Dearborn St.

■Tel. Central 4411_-2
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30, 

. Tel. Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir. Sekmadieniai s- 

pagal sutarties.

r. . J.« <1 . Iii' ^1

PETRAITIS

Advokatai

Mrs. Anelia K. Jarus?
r - , . . Physical Tlierapy

an(Į Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elleetric t r e a t- 
'nent ir magne- 
tie blankets ir tt.

; Moterims ir mer-
gihoips patari
mai dovanai.

„ „m-t".-

Kitą vasarą Clevelande įvyks 
republikonų partijos konvenci
ja, kurioje bus nominuotas 
kandidatas į Jungtinių Valsti 
jų prezidentus. Įvyks taip pat 
ir Amerikos legijonierių suva
žiavimas. Suvažiuos tūkstan
čiai žmonių. Turėsime daug 
triukšmo. Meras Burton, ku
ris dėjo daug pastangų, kad 
republikonai ir legijonieriai sa
vo konvencijas Clevelande lai-

' r'kytų, dabar rūpinasi biznio rei
kalais. Vadinami, stengiąsi vis
ką sutvarkyti taip, kad iš tų 
konvencijų niieslui butų kuo 
daugiausia naudos. .

■;Ml.į»X»      jii.iiI.1 ■ .ii     ......

AJtfBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
‘ YARds 1741^1742

Nors sniegas ir ledai nela- greičiau bus mokama apdrau 
bai seniai mus užklupo, bet ne 
laimių jau labai daug įvyko. 
Ne tik visokių nelaimių šit au
tomobiliais įvyksta, bet herą 
saugu ir vaikščioti. Jau daug 
žmonių susižeidė begriudami 
slidžiose gatvėse. Tačiau dau
giausia nelaimių 
vaikučiais, kurie gatvėse va
žinėjasi rogutėmis. Jie dažnai 
patenka po automobilio. Keli 
jų mirtinai buvo sužeisti. Par
kų direktorius,’ p. Varga, ne
trukus rengiasi vaikams paskir
ti specialias vietas, kur jie ga
lės be pavojaus žaisti ir va
žinėtis rogutėmis. Tos Vietos 
bus įsteigtos parkuose.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexėl 9191 

Al* th.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vat vak. Negi

liomis ir šventadieniais 10—-12 
diena.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Hidden in Vdveeta’s richly mild 
Cheddar Chccao fiavor are neaith- 
protectiVe elementą of many fooda.

It’s wondcrful for children. Servo 
Kraft Vei v ee ta—in sandvvichea, in 
cčoked dishes ... often!

■ . > > (r •* 7(1

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 ikį 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. dl

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Stop

Itching

Skin OUICKlY

SF: ’tired- «
B.REDDENE0..O 
Bu EYES

žemo
DR SKIN IRRITIATICNS

M■s
" * :::: s .
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Lietuvos Naujienos THE VVORLD AT 
AGLANCE

Kauno Kronika
KAN. DOGELIS IR JO 
GIMINAITIS SENIŪ
NAS NUBAUSTI UŽ

ŠMEIŽIMĄ
- / 1

Gruodžio 3 d. Kauno apyl. 
teismas sprendė kan. Dogelio, 
jo giminaičio seniūno Jurgio 
šauklio ir Jono Kačiušio’ bylą. 
Bylos aplinkybės tokios? kan. 
Dogelio tėviškėje, Milaičių km. 
Betygalos v.Į Raseinių apskr., 
pradžios mokykloje mokė p~l€ 
EI. Vingevičiutė, su kuria ėmė 
draugauti kan. Dogelio brol
vaikis: žiemos metu važiuoda
vo su mokytoja pasivažinėti, 
vakarais ateidavo pas mokyto
ją radio pasiklausyti ir t. t. 
Moterys tuoj paskleidė kalbas, 
kad Dogelis tuoksiąsis su mo
kytoja. Kadangi kai kurios mo
terys tų sutuoktuvių nenorėjo, 
tai pasiskundė kun. Dogeliui. 
Kan. Dogelis pasiūlė įteikti 
skundą tėizų susirinkimui ir

vo pamestinukas. Mergina sa
ko — “tai aš ir buvau* jį pa
metus”. Tačiau įtarimas , vis 
tiek nesumažėjo, nes prieš ku
rį laiką mergina tėvui buvo nu
siuntus porą vaiko fotografijų 
Lyginant vaiko fotografijas su 
gyvu vaiku buvo matyt, kad/ 
čia yra ne tas vaikas.

Kauno apyg. teismas eigulio 
skundą panaikint alimentus vis 
dėlto atmetė. Tada jis pada
vė kasaciją Vyr. tribunolui, ku
riame eigulio kasacijos skun 
dą palaikė adv. Sugintas. Vyr. 
tribunolas apyg. teismo spren
dimą kasavo ir nutarė bylą grą
žinti iš naujo spręsti, kviesti 
ekspertus.

šią bylą jau du kąrtus spren
dė Apyg. teismas ir vis eigu
lio skundus atmetė, Vyr. 'tri
bunolas irgi antrąsyk kasavo.

Teisino Kronika
'.... 1 :...

Nubaudė už pasisavini
mą indėlių

by Dr. E. G. Peters ‘

Love Comes Dear—at 81 
A 40-Hour Week 
What Price Gallantry ; 
The Old Štili Young

and Borah, Lord Palmorstori, Lęo to • thė “furthering” of the “intel- Z 
Tolstoi; and Thoąias Hardy, Anatole lectūal' and cultural in'terests of the 
France and Jane Addams and many American-bom Lithuąnians who are 
others have beeh mentally yodliger męmbęį’s of this (the S.L.A.) or- 

ganizatięn and to the problems of : 
youth m general.” i .

We., heartily wish the new-bom 
S.L.A. English section an enduring ' 
ife, not lacking in success, būt filled _ 

With many fruitful birthdays.
!

Greek ? ' . ■■
While Mrs. Elizaheth

at 70 or even at'80 than most folk, 
arė at 30 or 40.

Masaryk, wise, able leader ,of. his 
country since it won independence 
in 1918; is būt ano.ther proof that 
piliiig up of years nęed noi fossilize 
a person. y

By study, thought, and real in- 
terest in the ever-flowing strėam of 
ife, a sensible, indUstrious man or 

froman may be younger intellect- 
ually at 80 than at 20. .

Only those grow old in mind Nyho 
are too ihdolent to keep abreast ofj 
the tiiųes.'

SVETAINĖ DEL 1 RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairiems Vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

24S5 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal S585.

švietimo ministerijai. Nustaty
ta, kad' kan. Dogelis sustatė 
skundo šv. min-jai tekstą ir ji 
įdavė savo giminaičiui seniūnui 
J. šaukliui surinkti parašus 
Seniūnas vaikščiojo po kaimą 
rinkdamas parašus, bet pasira
šantiems skundo tekstą kitaip 
aiškino. Sužinojęs apie tai ap 
skr. viršininkas įsakė nuov. 
virš, dalyką ištirti. Policija pa
darė kvotą ir skundą atėmė. 
Tada kan. Dogelis pats kreL 
pėsi į šviet. min. ir įteikė savo 
vardu’ skundą. Kaip pirmame, 
taip ir antrame skunde buvo 
tvirtinama, kad ' Milaičių mo
kytoja tvirkinanti vaikus, kad 
jos meilužis pamokų metu at
einąs į mokyklą, ir t. t. Iškelti 
faktai buvo. patikrinti ir pa
aiškėjo, kad tai yra gryni pra
simanymai. Tada mokytoja Do
geliui; šaukliui ir^Kačiušiui iš
kėlė bylą už šmeižimą.

Kan. Dogelio gynėjas adv. 
Raulinaitis remiasi kažkur pa
rašytais kun.. Tumo žodžiais,

Apeliaciniai rūmai nagrinėjo 
Panevėžio apyg. teismo proku
roro skundą^ Lisausko ir Ba- 
bučiuno byloje, kurie buvo nu
bausti po 6 mėnesius kalėjimo 
lygtinai už tai, kad jiedu, bū
dami ūkininkų smulkaus kre
dito bankelio — Lisauskas ve
dėju, o Babučiunas kasininkų, 
— neužpajamavo ūkininkų in
dėlių ir juos pasisavino. Teis
me kaltinamieji aiškinosi, kad 
jie tuos pinigus privačiu budu 
išskolino.

Prokuroras savo skunde mo
tyvuoja, kad kaltinamųjų vei
kimas pakerta kooperacijos 
vardą, ja pasitikėjimą ir to
dėl neužsitarnauja palengvini
mo.

Apeliaciniai rūmai teismo 
sprendimą pakeitė ta prasme, 
kad skirtą bausm'ę pripažino 
atliktiną ir Lisauską suėmė 
teismo salėje, o neatvykus} į 
teismo posėdį Babačiu’ną pa
vedė suimti policija;.

kad, girdi, jauni žmonės suėję 
poterių nekalba.

Adv. Sugintas, palaikydamas 
kaltinimą, sako, kad neišmin
tinga butų reikalaut, kad jau 
na panelė, gyvendama provin
cijoj, butų kaip vienuolė. Svar
bu tik, kad nebūtų perženg
tos leistinumo ribos. O šiuo ai 
veju mokytoja nepėržengus lei
stinumo ribų. '

Teisėjas paklausė adv. Su
gintą, ar jis sutinka, kad kal
tinamieji butų nubausti sąly
ginai. Sugintas su tuo sutiko. 
Tada teismas paskelbė * rezoliu
ciją, kad kan. Dogelis, J. šauk
lys ir J. Kačiušis nubaudžia
mi po 1 mėn. kalėjimo, bet nuo 
bausmės atleidžiami su sąly
ga, jei laike metų nenusikals.

Greit baigę Lapėno by
los tardymą.

■ Iš autoritetingų šaltinių pra
nešama, kad parengiamasis tar
dymas Jono Lapėno ir kitų by
loje bus baigtas apie gruodžio 
mėn. 15 d. ~ ,

, -n , . - - - - - _

Apeliaciniai rūmai 
spręs fabrikantų 

bylas
Apeliaciniuose rūmuose pa

skirta nagrinėti šios apeliaci
nės bylos: Gruodžio* 7 d. bus 
nagrinėjama avalinės fabriko 
“Era” padegimo byla, šioje by
loje Kauno apygardos teismas 
nubaudė fabriko savininkus

MERGINA, NORĖDA
MA GAUTI ALIMEN
TUS, IŠ “LOPŠELIO” 
PASISAVINO KŪDIKI

Prieš kurį laiką viena kau
nietė mergina su vienu eigu
liu susilaukė kūdikio. Mergina 
iškėlė tėvui civil. ieškinį vai
kui išlaikyti ir teismas iš tė
vo priteisė alimentų po 30 lt. 
per mėn. iki vaikas sulauks 14 
metų amžiaus. Tėvas mokėjo 
alimentus, o motina augino kū
dikį. Eigulys gyveno toliau nuo 
Kauno, o mergina gavo tarny
bą “Lopšelio” prieglaudoje, 
Marvos dvare. v <

Vieną gražią dieną eigulys 
gavo žinių, kad jo sūnūs mi
ręs. Jis norėjo pasitikrinti, bet 
motina slepia. Tada eigulys 
kreipės į policiją. Policijai ta 
faktą tikrinant mergina nuro
dė vieną “Lopšelio” auklėtinį, 
tvirtindama, kad tai esąs jos 
vaikas. Kadangi mergina vai
ką pasisavino, tai “Lopšelio” 
administracija vaikąJ perrašė 
merginos vardu. Bet vaikas bu-

Kapulskius ir Videsą po 15 
metų kalėjimo ir atiteisė ke- 
liasdešimts tūkstančių litų ieš
kinio. Be to, bus nagrinėjama 
byla ir V. Krukausko, save va
dinančio “markyzu’” apgaulės 
byla. Gruodžio 11 d. bus na
grinėjama buvusio konsulo Rač
kausko byla; Gruodžio 21 d. 
bus nagrinėjamos valstybės 
saugumui nusikaltusių bylos.

į’ ' 1 i
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Už MELAVIMĄ — 1,5 METŲ 
- KALĖJIMO

Ukmergės apylinkės gyven
tojai K. Dutkus, Ig. Kuliešis 
ir St. Vasiliauskas teisme pri
siekė, bet davė melagingus pa
rodymus. Už melavimą teismas 
vįstfs nubaudė po l,i> metų ka
lėjimo.

LUKŠAS PADAVĖ KASACL 
JOS SKUNDĄ

Neseniai kariuomenės teis
mas Lukšą už priešvalstybinį 
veikimą nubaudė 6 mėn. sunk, 
darbų kalėjimo. Lukšas spren
dimu nepatenkintas — padavė 
kašacijbs - skundą.

Is $850,000 too much for a plump. 
81-yeared widow to pay for seven 
years' love of a handsome, galiant 
man -who told her the “old; sweet 
story” not only in Ęnglish, būt also 
in French and Latfn, and even in

Palmer
Smith, the cooing sweetheart, isn’t 
šure that love is too dear at that 
price, her relatives, hungry to in- 
herit her $900,000 ėfetate, angrily 
insist that the amorous Octogenarian 
has been shamelessly fleeced by 
honey-tongued Roy A'. Wathier, 
broker-lover in charge of her estate. 

/ As life’s candle burna toward the 
end, people’s longing for Jovė pro- 
bably grows, būt their ability to 
love decreases. So, to stii* the divine- 
passion in an old heart reąuires 
far greater skili, energy, and per- 
sistence than to aroųse it in a young 
one. For Wathier to make wordly- 
wise Mrs. Smith belieye that he 
loved her 41,cariksirne”—-most dearly 
r-required far greater ability than 
for him to win the love of a mąiden 
who has never lived in the house 
of matrimony. - i V

Consequently, Romeo Roy probab- 
ly earned the $850,000 he is accused 
of having filched from . Ližzie’s 
bank-roll.

Yet, fo'r $850,000 most men would 
write love-letters to a plump octo
genarian in French,; Latin, and 
Greek; in Russian, Arabic, and Chi- 
nese; aye, even in Eskimo.

", A "r • ?'*' ' i ' ' t

To speėd recovery, indusĮtry and 
trade shoųld adopt generally the 
eight-hour day and the five-day 
week—that is the recommendation 
of the directors of the Standard Oil 
company of Indiana, giant among 
Oil concerns, and lustiest offspring 
of John D. Rockefėller. Practicing 
what it preacheš, Standard Oil, after 
nine months successful trial, has it- 
self definitely adopted the 40-hour 
week.

Headed by Edward G, Seubert, 
Standard Oil is shdwing a leadership 
hitherto lamentably lacking in 
American business. That company 
realizes that industry ?and trade 
mušt put men to work at fair wages 
and hours, or be taXed to pay for 
government projects needed to em- 
ploy. such njien. Standard Oil reco- 
gnizes, too, that the best market 
for its produets are farmers and 
workers withmoneyin their pockets. 
For when those classes .earn fair 
Wages, they spend money for oil, 
gasoline, and other prodiiėts of oil 
companieš. ' '

When businęss men and indus- 
trialists gėnerally learn what Seu
bert has taught his directors, emp- 
loyers will cūt their workers’ hours, 
taisė their wages, and so take a 
long štep toward both recovery anc 
permanent prosperity.

* # *
Four years in the penitentiatry 

wearing a felon’s suit to shield a 
married woman—-that’s the price 
Elmer Bates, mechanic of Acworth, 
New Hampshire, paid for his gal
lantry to an enticing daughter of 
Ėve.

In 1930, Bates, then 26, allowed 
himself to be eonvieted of robbery 
and sent to the statė prison rather 
than name the woman in whose 
company he was the night of the 
crime. While this married Evesaved 
her “reputation”, Bates passed be- 
hind prison bars. Now he is being 
pardoned by the governor only be- 
cause friends persisted in establish- 
ing the truth. .

Once a fine court lady made a 
wooer prove his love for her by re- 
trieving from the midst of arigry 
liohs the glove stie heartessly threw 
as a tęst. .1 ■ x

To the saying, “Put not your 
trust in princess,” garnered wisdom 
of the centuries, may well be added 
this advice, Young man, trušt not 
married Eves. They will sacrifice 
you for husband, for home, especial- 
ly for reputation! .

Retjring from the presidency o: 
his country, Thomas G. Masaryk, 
‘•little father” of Czechoslovakia, 
finds his chief bitterness in the 
fact that his 85 years force him to 
give up wrestling, his \ favorite 
sport. Henceforth, likę most men, 
he will “wrestle with the angel of 
death” in private life.

At 81 Mrs. Elizabeth . Palmer 
Smith muses over her seven years’ 
love with Broker Wathier, less than 
halfc her age. When past 80, Goethe, 
German’s greatest son, fell in love 
with a giri sixty years his junior. 
During \his 80’s* Hindenburg, frand 
old man of Germany, rendered per- 
haps his finest Service to the 
Fatherland. Senators La Follette

Courier
Perhapš thė outsanding sočiai of 

two weeks wa? the Birthday celė- 
bration of Aldona Ambrosas. It 
couhį be likendd to one of the his- 
toric knight festivities of the Roųnd 
Table with feasts of plenty. Aldona 
and, her parents were charming 
hosts. Every 18th St. LYS member 
was present (būt Irene Jasinškas 
—she was busy preparing costumes 
for “Tulpes”),. I have also noticed, 
to my great satisfaction, that every 
LYS’r coųld be distinetly pointed 
out due to their possession of frierid- 
linešs" and fine manerisms.

Did anyone see Tom McNamara’s 
Kaiarinka ? It is 13 years old, and 
he paid $13 for it. A nice antįiąue, 
that has to be eranked for 18 
minutes and pushed for 13 blocks 
before it finally brings you to your 
destination. Ali ,he needs is a new 
motor and a new body then the car 
will be elegant.

* ■ * i

A sight hot to be missed was to 
see Bernice Jasinska^ at the elosirig 
rnomeht of the opėretta “Tulpes”. 
Įf anyone has šeen a prize blush it 
was hers wheh she was being cares- 
sėd by the blond duteh servant. The 
audience roąred at her gelmine 
blush. She sąid that it was 
sudden. ‘ ' '/

' A v -• " . ..... . < ,.

18th St. was- greatly pleased to; 
have guests/ frpm Marquette Park 
for the first time. They were, Joa'; 
and Peter Adams, Al Beldkin anc 
Tom Valentine. They have convin- 
ced themselves 'that 18th St. branch 
is a congehial ;,branch. After being 
cordially treated within the branchi 
they wbund up at Alta’s house 
where the festivities were continued.’

Marquette Pąrk Branch takes 
pleasure to anriounce that their 
futųre meetirigš are to be held a 
St. Adrian’s hall, 70th St. anc 
Washtenaw Avė. Do not fail to at-* 
tend the meeting at the new place.

♦ $ *
Al Beldkin has sųbmitted his name 

for the malė physique contest to be 
held during our Splash Party on 
Jan. 11 at the Medinah Club. Good 
for you xAl, this proves that you are 
brave (by golly),. Who else will joiri 
in this merriment ?; We have been: 
informed that this particular Šplash 
Party will be an affair that Avilį be 
remembered for a long time to 
come, ‘cause many revelries are in 
store for those that will attend. You 
be one of uiem. XYZ.

L. U. C. Plans 
Drama and Songs

One ,of thė most important 
topies of discussion/ąt a regular 
meeting of the Uithuapian 
University Cliib ąt the home 
of Miss Helen C. Blkuzdis lašt 
Sūnday, \ was a planhed štage 
venture consistįng of dramatic 
skits and musical intėrludes.

Ali the' details ha ve not yet
• I *

been eyolved, būt įt was de- 
finitęly decided to rent the 
CS.P.S. Hali for February 23, 
19$6, at which time a varied 
program of brisk entertain- 
mentrfor both youpg and old 
will be staged. Dancing will 
follow after the program. More 
Information will appear in 
“The Modern StvMent” of 
January, 1936.

/ — L.U.C. Editorr . . • .

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—-•Su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit .tele- 

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI.
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

Ar Turit Skaudamas
KOJAS?

KORNUS—SUKIETĖJIMUS 
NAUJIKAULIUS?

Atsilankykit į Shapiro če- 
verykų Krautuvę—kur čeve- 
rykai bus tinkamai pritai
kyti. . '

- Mes užlaikome dideli pa
sirinkimą ivairio didžio ir 

. rųšies Čeverykų vyrams.
moterims ir J”-*----  v r

Normai

moterims ir kūdikiams. X-Ray pritaikomas ir pUtanmai DYKAI., 
Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai pąten- •

kinti, mes pritaikysim kitus Čeverykus. Jus džiaugsitės musų Čevery- 
kais ir vaikščiosite su šypsą veidel

10 tobulų pirštų. 2 sveikas kojas. Kas nepavydės?

Spėcialis kūdikių čeveryku į| RAINOS $1 . $3 95
Departamentas. II • iki w«ww.

NUPIRKIT ČEVERYKUS DĖL SAVO, ŠEIMOS KALĖDOMS!

fclJ ADTDn’« RINKTINIAI ČEVERYKAI DĖL o visos Šeimynos 
6307-09 South Western Avė.

Flofsheim, Krautuvė ----- , Puikiausia čeveryku Krautuvė. Chicagoje., ,

Nuoširdžiai
■ ■ X. '

Rekomenduojamas
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.—“Kuomet, tik vldu^ 
Ttel. neveikia ar nemala imu Trlner’s 
Bittęr Vyną, ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems.“ ' — Mrs. Susanna 
favlus. 1 .
. Nedarykite bandymų įsu visokiais 
Vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 

.‘.save atsakančiu vaistu dėl už-
_ A <• •• . - . _ _ '—U i *4 • A _ ' ___•

vos akaudėjimo, neramaus miego 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE. ;

KALENDORIAI
Dar turime keletą šimtų Kalendorių .-su, 
DARIAUS IR GIRĖNO: paveikslais už ne
brangią kainą. Pasiskubinkite, ba vėliaus, 
negausite.

NAUJIENOS
1739 S. Halste St

CANal 8500
all so

Joseph Triner Company, Chicago

m
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kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal- 
■ J , lr
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GARSINKI® “NAUJI

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS
An English 
Section in Tėvynė

As the officįal organ of the Su 
si vieni j imas Lietuvių Amerikoj, 
(Lithuanian Alliance of Aemrica), 
Tėvyne has practiced a policy which. 
made the appearance of English ąr- 
ticles in its pages quite an unhsual 
event. It is surprising, therefore, 
that the erstvvhile non-English 
weekly has instituted, as a regular 
feature, an all-English section,; 
which has not yet been given a jper- 
manent name.

Two commendable articles 
English, “The Misunderstanding,” in 
the October 20th issue of Tėvynė, 
and “United Effort,” on Novembėr 
15th, have already contributėd a 
respectable beginning. In content, 
these articles ejcpressed very much 
the šame ideas supported by the 
Lithuanian University Club. Con- 
seąuently,- they find a responsive 
note among the L.U.C. member- 
ship. 7

The new section will be devoted

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
’ Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus .

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms ....
Kortelės
Pasveikinimai, ete.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, Hl.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday hy 
The Lithuanian New» PuluGa, tac.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subacription Ratu*
88.00 per year ta Canada
85.00 per year outaida of Chicto
88.00 per year ta Chfcago.
3c per cepy.
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VOKIETIJA IR JAPONIJĄ

Europos spauda daug kalba apie Vokietijos santy
kius su Japonija. Netrukus į Berlyną atvyksta japonų 
kariška misija* kuri ves derybas dėl sudarymo kariškos 
sutarties. Toks susitarimas esą daroma tam, l^ad at
svertų padarytą sutartį tarp Maskvos ir Paryžiaus.

Tos derybos kariškai sutarčiai prasidėjo, jau gana 
seniai. Tačiau jos. buvo laikomos didžiausioje paslapty
je. Kada spaudoje pasirodydavo žinių apie rengiamą 
sutartį, tai tiek vokiečiai, tiek japonai griežta; jas nu- 
neigdavo.. Tai buvo daroma iš atsargumo: vokiečiams 
buvo nepatogu turėti kokių nors nesusipratimų su Ang
lija. ' * v

Dabar sąlygos, pakitėjo. Anglija, taip sakant, turi 
pilnas rankas su Italija. Per kai1 kurį laiką ji bus užim
ta, todėl vokiečiams susidarė patogus momentas baigti 
su japonais derybas.

Kartu su tuo Vokietija stengiasi įsteigti draugiš
kus santykius su Latvija ir Estija bei sudaryti karišką 
sutartį su Suomija. Vokiečių įtaka Suomijoje jau ir 
taip yra gana stipri. Prieš kiek laiko suomių maršalas 
Mannerheim buvo atvykęs į Prūsiją pasitarimui su Goe- 
ringu. Tame pasitarime taip pat dalyvavo Lenkijos ir 
Vengrijos atstovai.

Kokiais sumetimais Vokietija nori sudaryti kariš
kas sutartis su Japonija ir Suomija?

Į tą klausimą atsako nacionalistų organas, pašvęs
tas teoretiškiems klausimams. Ten rašoma, kad “kal
bėti apie taikos užtikrinimą bus galima tik tuo atveju, 
kada Rytų Europoje egzistuos tik trys valstybės: Ru
sija, Ukraina ir Lenkija. Tik tokia sistema galės išlai
kyti pusiausvyrą. O jei Ukraina ir toliau bus susiligjusį 
su Rusija, tai pastaroji neišvengiamai įsteigs savo he
gemoniją”. . '

Vadinasi, Japonijos ir Vokietijos tikslas visai su
tampa. Japonai svajoja užgrobti Sibirą ir ten sukurti 
“nepriklausomą valstybę”, o vokiečiai tokią jau “nepri
klausomą valstybę” nori padaryti iš Ukrainos. Gi Uk
raina, kaip khrtą nacių vyriausias teoretikas Rosen- 
berg pareiškė, butų visai tinkama trąša “vokiečių kul
tūrai’".

VIDURINĖ KLASĖ

svaršeomas. Manoma, jog šį kartą jis nęsuklius. Vadi
nasi,, ir senatas, halsuos už jį. \ ? 7 ?

1 Aišku, artinasi rinkimai. Tad atstumti buvusiųjų 
kareivių balsus nebus patogu.

- L ____________ ‘ - ........................ '......‘    -  -   - - - - ------ — - -    _ I - , - _ _ . „   _ _ -   ' .  _

Lenkai Susižavėjo
Laukdami Napoleono

• - '• . • ’k

; Visoj, istorijoj nėra įdomes
nės,. juokingęsnės apgavystės, 
kaip ta, kurioje figūravo, Na
poleono armijos karininkas 
(aficierius). žamiljak (Jamil- 
hac): 19-to šimtmežio prad
žioje.

i Dabar, kada Prancūzija 
taip romantiškai rengiasi į 
karą prieš Italiją* taip svyri
nėja, išsisukinėja, bet vis tiek 
dedasi prie Anglijos* tai verta 
pažiūrėti, kaip ta/pati Pran
cūzija su vipš šimtas metų at
gal maršavo po Europą. Tada ^medalį.

tu>,K generolu Griols. Šis genero
las būva asmeniškas \ Napoleo
no I draugas. Bet jisai nepaži
no šito Napoleono nudavėjo. (O 
gal tiktai prie Radžvitų jisai 
nudavė jo nepažįstąs). Genero
las paskolino šitam prancūzų 
imperatoriui pinigų, kuomet šis 
paprašė. Paskui besikalbant, 
generolas prašė, /kad imperato
rius teiktųsi jį pakelti į aukš
tesnę armijos vietą; taip pat 
suteiktų įtinkamą, taip labai pa
geidaujamą dekoraciją, t. y.

įžiuoja lenkišku purvinu keliu 
tiesiog į Varšuvą. Karieta, pur
tina... Bet jisai ryt, po ryt vis
gi bus Varšuvoje.

šis pirmasis Napoleonas jau 
buvo- “antrasis”. O pirma jo 
buvęs pirmasis “Napoleonas” 
jau buvo dingęs; lenkai ponai 
daugiau jo, nematė..

Sako, Napoleonas Bonapartas 
nedalyvavo- toje apgavystėje. 
Bet,, isterikai prideda, išrodo 
keistai, kad patyręs Žamiljako 
šelmystę, jisai visai lengvai j j 
nubaudė: atleido jį iš savo ar
mijos. —Juozas BuktiškK

E MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada 
. . , , 'S, ; " 1 i

Jono Žičkaus Kelione į Dangų

• Depresija skaudžiai palietė ne tik juodo darbo dar
bininkus, bet ir įvairios rųšies profesionalus, farmęrius, 
smulkius z biznierius ir šimtus tūkstančių “baltkalnie- 
rių”. Tarp tų protiško darbo darbininkų pastaruoju lai
ku pradėjo augti nepasitenkinimas.

Alfred M. Bingham savo knygoje “Insurgent Ame
rica: Revolt of the Middle Classes” analizuoja tą nau
jąjį judėjimą. Jis sako, jog vidurinės klasės judėjimas 
Amerikoje gana smarkiai vystosi. Kol kas jo kryptis 
nėra aiški. Tačiau reikia neužmiršti, sako Bingham, jog 
tokis judėjimas gali lengvai pakrypti į fašizmą. Juk 
nabašninko Long asmenyje buvo atsiradęs savotiško fa- 
šizmof skelbėjas. Ir ne tik skelbėjas, — Long Louisianos 
valstijoje buvo įvedęs tikrą diktatūrą.

Tačiau vidurinė klasė (tai klasei Bingham priskaito 
profesionalus, farmęrius, smulkius biznierius, kvalifi
kuotus darbininkus ir iš viso “balt k aini erių s”) gali pa
krypti ir į kairę. Kapitalistinė sistema dabartinėje sa
vo formoje vidurinei klasei nėra priimtina. Stiprios tre
čios partijos atsiradimas tad galėtų lengvai .patraukti 
vidurinę klasę. Tuo atveju vidurinė klasė galėtų koope
ruoti kartu su darbininkais. O iš/ to, mano Bingham, 
butų nauda ir vieniems ir kitiems. ' -

BONUSAI

Pasirodo, jog išmokėjimas bonusų buvusiems ka
reiviams vėl bus kongrese svarstomas. Praeitoje kon
greso sesijoje buvo svarstomas Patmano bilius išleisti 
$2,000,000,000 “greenbacks” bonusams atmokėti. Bilius 
sukliuvo senate, kuris pasisakė prieš.

Dabar yra įneštas Vinsono bilius buvusiems karei
viams tonusus išmokėti šis bilius neturi infliacijos po
būdžio. Spėjama, jog tuoj po Naujų Metų bilius bus

vadovavo Prancūzų impera
torius Napoleonas I—italas; 

: dabar imperatoriaus nėra, bet 
kaip tada, taip ir ir dabar 
;Prancuzija yra imperialistinė 
šalis, t. y. svetimų šalių gro
bėja, nemenkesnė už Italiją, 
Angliją, Vokietiją, Japoniją.

Napoleonas, ėjo. įskelbdama- 
sis naikinąs tamsųjį despotiz
mą, o įvedąs šviesųjį. Jis nai
kino inkviziciją, naikino sepą- 
ją baudžiavą, kad jos vietoj 
naujoji tvarka ■— kapitaliz
mas galėtų įsteigti naująją 
baudžiavą, alginę vergiją. 
Taip dabar Italija sakosi nai
kinanti vergiją Etiopijoje. Ji 
barbarus ir laufejnius. civilizuo
janti. « ■ ,

• • Napoleonas sumušęs keletą 
•šalių* keliavo. į rytus sumušti 
barbariškiausią s šalį — Rusiją. 
Jam tenai bemaršuojant, pake
lėje pirmutinis gražus darbas 
bus tai išliuosavimas iš po ca
rinio jungo Lenkijos.

Lenkai laukė jo kaip mesijo.
’ Staiga pasklido gandas:

“Napoleonas jau Lenkijoj!”
Lenkijoje buvo jau prancūzų 

karininkų su jų patarnautojais. 
rGaį būt jie įėjo, kaipo žvalgai 
ir prirengė jai. 4 Bet Napoleono 
dar nebuvo. Vienok niekas1 tuo?- 
met jau nebūtų įstengęs lenkus 
įtikinti kitaip. Jie įsitikinę bu
vo, kad Napoleonas jau Čia.

Žamiljakas iš tikrųjų buvo 
labai panašus į Napoleoną. Tėr 
;kio pat aukštumo, taip linkte
lėjęs, kaip Napoleonas. O kuo
met jis sužinojo, kad itarp len
kų jis yra Napoleonas, tai ir 
pradėjo aktoriškai elgtis, kaip 
Napoleonas. Savo balsą padarė 
truputį šiurkštesniu; kad ko 
klausia, tai trumpai; taip pat 
trumpai, šiek tiek stačiokiškai, 
atsako i klausimą. ' ’

Vėliau, kada Napoleonas pra
laimėjęs sugrįžo į savo impe
riją, kuomet jį Anglija su savo 
alijantais nugalėjo ir-nubaudė 
išgujimu į šv. Elenos salą, tai 
žamiljakas savo įtėvynėj turė
jo slapstytis. Bijodamas, kad 
kas jo nepavadintų Napoleonu, 
jisai prisilipind usus, kolei, jo 
naturališki ūseliai neūžaugom 
Ilgą laiką retkarčiais ėjo paska
lai, kad Napoleonas, jau sugrį
žęs iš išguitynės ir esąs Pran
cūzijoj. Galimas daiktas, kad 
kas nors tą paskalą paleisdavo 
tikru įsitikinimu, kuomet pa
matu Žamijjaką. -

Net dideli generolai kartais 
prisigaudayo, žamiljaką paro- 
kuodami Napoleonu.

Bet* Lenkijoje žamiljakui se
kėsi Napoleono rolę lošti mato
mai ypač dėl to, kad kiti ofi- 
cieriai ir generolai buvo su juo 
susitarę išnaudot lenkų ponus* 
kurie taip šokinėja aplink Na
poleoną”. Istorija šitos minties 
netvirtina, nes nėra -tam doku- 
mehtų, bet visgi ją palieka, įle- 
užginčijus.

Toje istorijoje yrą šitoks pa
sakojimas: *

žamiljakas atsilankė pas 
Radzivilą. Jo paiociuje jisai sų* 
šitiKo su Prancūzijos Trečiojo 
^Artilerijos Korpuso komendan-

(Ar mes^ esam gyvos 
radio stotys?

imi t
Paskutiniu' laiku Paryžiuje 

labai plačiai rašoma apie pran
cūzų mokslininko žoržo tak- 
hovskio ilgų metų tyrimo re
zultatus. Jis domėjosi žmogaus 
organizmo elektros problema ir 
^padarė išvadą, l<ad žmogus yra 
Igyva radio stotis. Visas jo gy
venimas yra siuntimas ir prb 
ėmimas radio bangų.

i Nė tik paprastos, kūno ir 
(sielos funkcijos, be,t ir paslap
tingiausi fenomenai, kaip tele
patija ir hypnozas, esą kūno 
elektros pasireiškimas. Elek
tros. bangavimas, esąs pagrin
dinis šaltinis musų gyvybes, 

į musų “aš” pasireiškimui.
Pagal Lakhovskį,. kiekviena 

mažytė organizmo celė yra vie
ta, kur vyksta elektriški 
kiniai. Celės branduolys 

j funkcija primenąs radio 
ties kabelio laidus. Todėl 

i jos, demonstracijos, džiaugsmą į < ®ali
! ■ ^ • sti ir prumtl bangas.

branduolys turįs net tam tikrą 
bangų ilgį. Įvairių ilgių visų 
celių bangos sumuojasi ir taip 
palaikoma organizmo gyvy-

! Nepaisą j. t to, kad. galėja būt 
oficierių sutartis kas link ne
pažinimo jų didžiojo vado nu
ravėjo, žamiljaką panašumas j 
’jį buvo* stebėtinai didis, nepa- 
Į prastas ir, turbūt, vienatinis 
istorijoje. Napoleono valdžios 
ministeris Talleyrand pasakė, 
kad jis paskyrium tuodu ponu 
^negalėtų pasakyti, ar tai čia 
Napoleonas, ar žamiljakas.

Ką kunigaikščiai Radzivilai 
girdėjo sava garbingus svečius 
kalbant, tųomi jie absoliučiai 
(įsitikino ir tatai papasakojo sa- 
ivo> draugams* Tuomet Varšuvos 
gatvėse* pasipylė tiek žmonių, 
kaip avilyje l^ičių. Manifestaci- 

i

; Šukiai drebino orą. Iš provincb 
(jos sugužėjo bajorai ir kiti po
nai ir šiaip pasitrinti žmonės. 
Vakarais didžiausios puotos. 
Ponai vaišina “Napoleoną’* ir 

’jo generolus, oficierius; šam
panas, muzika, šokiai ūžė per 
ištisas naktis. ■ 7

Vienas aristokratas iš pro- 
•vincijos negalėjo, į. būti Varšu
voje pasitikt Napoleono. Jeigu 
jis dėl to nerimastį kentė, tai 
neilgai, nes Žamiljakas pats 
-pas jį neužilgo atsilankė. Tai
gi žamiljako- buiįą gudraus. Ji- 

j sai puotos laiku <11 išklausinėjo, 
kuris' žymus ponas čionai yra, 

j o. kurio nėra. Sužinoj ęs, kurio 
nėra, Jisai pats su. keliais savo, 
(palydovais tą didžponį dvarb 
•ninką atlankė.; Atvykęs pas jį, 
(Žamiljakas pasisakė esąs Na
poleonas, važinėjąs, po šią šalį 
kaipo “oficialia inkognito”, t. 
y. slapstydamasis, bet valdišku 
budti. Jo tikslas, kaip jisai sa
kėsi tai pažinimas politinių 
sąlygų iš arti.

Lenkų ponai jam 
krūvą pinigų, kad tik jam ir 

’jb armijai geriau sektųsi, kad 
Įtik karas pavyktų., Na, o po to, 
tai Lenkija bus nepriklausomą 
;ir jos senoji* garbė atgis ir bii- 
j°S. , . . .. .

Ponios šitą ciecorių pamilo,, 
s ėmė su j uo* koketuoti.
j Na, skaitytojai, galit šitam 
netikėt. Ir aš pats nenorėčiau 

j taip, moterų įtarti* — nors jos 
^ponios, bet vis tik moters. Tar 
įčiaus negajių praleist to, ką is
torija, rašo. Šiuo tarpu turiu 
į angliškai rašytą to įvykio, isto
riją, kur tarpe kito ko sako: 
‘•‘Even the famous Princess 
Radzivil offered him her heart 
■and hand, ąs did others patri- 
jotic: węmen, hoping thus to, še- 
‘eure: his friendsftip for Poland”.

Lietuviškai išvertus dilios žo- 
idžills bus: “Net garsioji kuni- 
igaikstięne Rądzivilienė pasiūlė 
•jam savo širdį ir ranką; tą pat. 
darė ir • kitos patriotiškos mo- 

’ters, tikėdamosi tuomi užtik
rinti jo draugiškumą Lenkijai”. 
?. Ilgą laiką šitokį dalykai tę
sėsi., Visa Lenkija lyg skamba- 
W skambėjo ponų prižadais ir 
pasiryžimais remti Napoleoną, 
^keliaujantį po. jų šalį. , 

■ Staiga vieną dięną apgavystė 
iišėjo į aikštę. Pasigirdo tikra 
žitaa, kad Napoleonas su sayo 
armijos dalimi jau perėjo Prū
sų rubežių< Jisai tarfetoįe, va-

i

suaukavo

retu
šavo 
sto- 

celė, 
sių- 

Celių

Kiekvienas mažas šios pus 
siausvyros sutrikimas iššaukia 
ligą, o dįdepis, ir' mirtį.

Lakhoyskis aiškina,, kad bak- 
terij os, patekusio^’ į žmogaus 
organizmą siunčia kitokio ilgio 
bangas, kliudančias, organizmo 
elektriniam bangavimui. Susi
daro bangų interferencija (su- 
mavimasis) ir paciento tempe
ratūra kyla.

Prie 41°G celių branduoliai 
netenka laidumo ir visi gyvy
bės. reiškiniai sustoja.

Ateity medicinos tikslas bu
siąs pašalinti visus organizmo 
elektros trukdytojus ir išskir
ti kenkiančias bangas* 

. pirmutinius bandymus šioj 
srity Lakhovskis atliko, su au
galais—geranijomis. Jis apkrė
tė jas vėžio celėmis ir dalį au
galų ėmė gydyti, patalpinda
mas jas iš varinės vielos sklin 
dančių elektrinių bangavimi 
lauke.

j Metalo skleidžiamos bangos 
!turėjo, susilpninti vėžio celit 
bangavimą, nes bandymas pui 

Į kiai pasisekė. Gydomosios ge 
ranijos pasveiko ir puikiai iš 
augo,, a tuo tarpu negydomo, 
sies visai nunyko nuo. vėžio.

Nors šie bandymai femft 
Lakhovskio teoriją, bet jis ne 
daro toliau einančių išvadų ii 
(netaiko šio principą žmonių Ii 
igoms; gydyti.
' Tbliau tiriant* šia kryptim 
■gal’ ik visai gerų rezultatų bu; 
(sulaukta. Bet* tai jau ateinan 
Ičiųi kartų darbas.
, ši teorija, nors visai dar jau 
'na, rado daug šalininkų.. Tuk 
įstančiaį žmonių ėmė nešioti an 
kaklo grandinėlių pavidah 

■“elektrinius Amuletus”. Jie tu ’ . • • • 
r į’ panaikinti kenksminga
elektros bangas.. Kiek toki 
amuletai apsaugo nuo ligų sun 
Įku? spėti. Tik ateitis atsklei 
/‘elektrinio žmogaus” misteri

beje ten 
tik kaip 

pro- kokią

■ ■" > .............—

dė pasakiškos grožybes, kokia 
tai čeravojanti žemo. Jos gra
žumėlis tai iš tiesų neišpasaky
tas. O tie žiburiai, kurie man 
pasirodė, kad pečiitf, tai buvo 
vartai. Jta buvo mylias ir rąy- 
jlias aukščio, padaryti iš gryno 
■aukso ir iškaišioti visokiais dei- 
imontais. Nei galo, nei pradžios 
•visai nesimatė, tokie jie buvo 
(dideli.
į Kaip tik supratau kame čia 
dalykas, kai visa baimė pra
puolė ir pasileidau stačiai prie 
vienų vartų kaip kulka. Ir kuo 
daugiau artinausi, tai pama
čiau, kad kaip ir iš iš visų pu
lsiu į tuos vartus traukė minios 
žmonių, kaip skruzdėlių. Mi- .. 
lionai ir milionai visokių žmo
nių, akyse net ėmė juoduoti.. 
Visokiais balsais tie žmonės 
kad ūžė, kad švilpė, matyt ne- 
trivodami iš džiaugsmo.

Taip kartu su visais kitais 
įėjau pro vartus. Ję, tai buvo 
dangus! Bet mano vargai toli 
gražu nepasibaigė.

Mus pirmiausiai visus susta
tė į eilę ir liepė eiti pas sekre
torių. Tikros fonės, pamislijau. 
Danduj sekretorius! Lyg 
butų kaip musų šv. Jurgio 
saidė Čikagoj. •

Kai atėjo mano eilė tai
raštininkas dirstelėjo į maae 
ir kaip koks didelis načalnta- 
kas suriko: —

“Ko lauki? Iš kur pats esi?” 
“Iš Čikagos.”
—Iš Čikagos?,
—Jek Gimiau Vasiliaučišktuo

se, bet paskui atsiradau Čika
goje. Pagavo zapalenija ir Die
vui dūšią atidaviau!

—Kas ta Čikaga, kas Vasi- 
j liatu^-ė Klausiu iš kur pats? 
Jis vėl suriko.

Jurgutei! šventas, pamislijau.: 
Danguj,.j ir nežino kas ČikagaI 
Jau apie VasiliauČiškius, tiek 
to, kaimas* ale Čikaga tokis di
delis miestas.

—Sakau, aš iš Čikagos, iš 
Čikagos.
. Raštininkas .pakrapštė pa
kaušį* pagalvojo ir klausia:

—Kas ta Čikaga, kokia pla
neta?

Tik, pamislyk, Juozai. Čika
ga — plataeta!

—Ne, ne planieta, sakau 
jam, Čikaga tai miestas. Ir ne 
bet koks, bet didelis miestas, 
!su didžiausiais ant svieto stok- 
jardais ir...

(Bus daugiau)
■ ... ,>11.w *

tai 
su-

tas

r—............ - ""-**■* ..... »•(■■
i (Tęsinys)
' Tai, matai, (Juozai, /kaip man 
ėjosi kelionė. Dabar jau ’žinai* 
kaip pasiutiškai greitai, bet il
gai- man prisiėjo į tą žadėtą 
Karalystę keliauti.

Taip, apie trisdešimts metų 
pasibastęs ėmiau ant galo rū
pintis. Kas čia, galvoju, bala- 
duojuosi, baladuojuosi, o to 
dangaus, kaip nėra taip nėra. 
Ėmiau ištikrųjų nerimauti. Iš 
pradžios šveitimas padangėm 
da buvo nieko sau, navatnybė, 

Į bet paskui kad pasidarė nuobo
du. O da kaip pamislydavau 

i kad paklydau, tai jau pasida
irydavo visai markatna. Kartais 
imdavau galvoti, kad ’ nejaugi 
mus ant žemės monijo? Gal to 
dangaus visai nėra, • ateidavo 

i ant minties ir tada iš baimės 
drebėdavau, lyg kad kas butų 
Išpylęs ant manęs viedrą šalto- 
vandens. Nejaugi man reikės 
per amžius taip vis skųsti ir 
skusti ir niekur ramybės neras
ti?' Pagaliau nusprendžiau, kad 
geriau nusinešti kad ir į — et, 
anikur, kad tik apsistoti kur 
nors ir atsikvėpti.

Taip* vieną naktį, 
(visada buvo naktis, 
kartais praūždavo
žvaigždę, ’tai žibėjo ir degė taip 
labai, kad net akys pradėdavo 
skaudėti. Pro žvaigždę prašo
vęs .pasileisdavau į tamsą, vie
nai nedėliai, kitai. Matai, žvaig
ždes nėra taip arti prie viena 
kitos, kaip mums rodydavosi. 
Palauk, kur aš dabar buvau? 
;Q je, vieną naktį belėkdamas, 
įžiūriu* nugi toli priešakyje 
stovi išrikiuota ilgiausia eilė 
visokių mirgančių žiburių. Kai 
ėmiau/ artintis, tab tos šviesos 
ėmė augti, • eiti stpryn ir man 

' ' ‘ ’ . . < , -1 . .. < ' į " ■ - a 4

jos pasirodė kaip kokie dideli 
pečiai iš kurių liepsnos veržėsi 
pro visus šonus. Nusigandau.

—Na, Jurguti, čia tai jau pa- 
puolel. še tau ir dangus! Pas 
Lucifierių atsibaladojai!

Kas paskui pasidarė, nežinau, 
;ba turbut sąmonės nustojau: 
Kaip ilgai išbuvau apmiręs ne
žinau* bet musėt buvo ilgokas 
laikas. Kai ant galo atsipeikė- 
(jati, tai jau nebuvo tamsu, bet 
■neišpasakytai skaisčiau spin
dėjo kokia tai saulė. Oras tai 
(stačiai kvėpėte kvepėjo* buvo 
(toks šviežias, ir’kaip ir na vat
ines. Prieš: man© akis-gi pasiro-

, ,^,—ir I *. • <yn ...................... .... ■ ............  ■

Reikalaukite “NAUJIENAS 
ant hite kampo, kur parduoda 
tai Itataaščfak Pardavėjau lai 
kraštų bus gatavas Jums pa 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų patik

ROOSEVELTIENĖ PAS SANTA CLAUS

WASHINGTON. — Ir pas prezidentus Santa Claus ir
ledos nėra užmirštos, štai, Kalėdų išvakarėse p. Rooseveltienė 
perka iš Kalėdų Dieduko dovanas savo anūkams* kurių yra du.
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Policija veda atkaklių kovų prieš nelegalės 
degtinės pardavinėjimų

’yra arti susirišę ir tuo paįvai
rino ir šį žagariečių kliubo 
vakarėlį. 1 — Grinorius.

Kovojo prieš “moonshine Hiatus” ir taven 
nininkai; lietuvė nubausta $200

Chicagos policija, it jai gelbr Po $100 pabaudos kiekvienam 
stinti tavernininkai per kurį’ 
laiką veda atkaklią kovą prieš 
nelegales, slaptas, dagtines ir 
“moonshino” landyhes, kurios 
yra prasiplatinusios visose Ghb; 
cagos dalyse. ;

Kadangi tos nelegalės įstai
gos yra gudriai kamuflažuoja- 
mos nekaltų “grosernių” arba 
“candy štorų” frontais, tai ne- 
visuomet pasiseka jas greitai 
susekti, bet karts nuo karto po
licijos pastangos atneša rezul
tatų.

Ypatingai daug “flečių” lie
tuvių distriktuoše yra Bridge-t 
porte, Town of Lake ir Brigh- 
ton Parke ir jie smarkiai ken
kia legaliems biznieriams, ku
rie varo teisingą biznį, tam 
tikslui nusipirkę brangius lais- 
nius, gerus įrengimus ii* geres- 

t ^“Fletuose” 
parduodama

nes rųšies gėrimus.
paprastai yra 
“moonshine”.

kostumeriUi

Keletą dienų atgal vienas te
kis “fl-etas“ buvo susektas tiž-l 
pakalyje vienos lietuvės Jarum- 
bauskienės grosernfeš. Už pra-į 
sižengjmą Jarumbaųskienė bu
vo nubausta sumokėti $200 pa
baudos, o.visi kostumeriai, ku-’ 
rie gėrė j Oš įstaigoje, turėjo 
užsimokėti po $100 kiekvienas.

Lietuviai tavernininkai, ku
rie turi alines ir yra įdėję jų 
operavimui daug pinigų, turėtų 
atkreipti ypatingą domę f “Hia
tus“, operuojančius jų apielin- 
kėje ir dėti kuo didžiausias pa
stangas juos 
nietiai privalo kooperuoti su 
policija* pranešti jai apie žino
mas Vietas, taipgi atkreipti sa
vo klientų domę, kad gerdami 
slaptuose landynėse jie ne vien 
kenkia savo sveikatai gerdami 
pragaištingą ^štofą”, bet rizi
kuoja pavojų sumokėti po $100 
ar daugiau pabaudos už nele
galių vietų lankymą. —VBA,

Pranašauja chicagie - 
čiams elektros 

nupigihimų
Illinois Gommeroe Commis-į 

sioft, kuti tvarko Illinois vi
suomenės aptatavimo įmones, 
skelbia, kad chicagiečiai ne
trukus susilauksią ėlektrps 
kainą numušimo.

Ratos už kilowattines va
landas busiančios numuštos; 
nes Edison bendrovė Ghica- 
goje pelninti į metus 9.4% ant 
investuotų pinigų, kas skaito
ma kur kas aukščiau normos.

zą Art Institute Chičagbs it 
a’pi^in'kčs dailės parodoj;

Ten yra nemažai ir portre
tų, kai kurie jų garsių žmo
nių, kaip kard. Mulidelein, 
prėz. Roosevelto, Lincolno įrt 
k., bet toėnišku žvilgsniu jie 
prasti. Viskas, kas juose yra 
gero, tai tik asmens panašu
mas. v'' j

SkulptuYos skyriuj yra ne-į 
bloga iš medžio drožta senu
tė. Autorius Hubert Walter,j 
kat. iir. 280. '

Paroda pasibaigs gruodžio: 
31 d. Įžanga dykai.
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DR- 
1935
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SLA 178 kuopos me
tinis susirinkimas ir 

balius

& Strazdas išvyko 
New Yorkan reda
guoti‘Naujų Gadynę’
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V^ims buvusio redaktoriaus 
Leono PruseikOs vietą

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
JETUVIŠKA TEATKALIŠKA 

STB RŪTOS NO. 1 Valdyba
m.: Pirm. 0. Stencel, 2589 West 

z 43rd St.. Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskaą, 3627 South 
Halstėd St.r Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St.. Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 

. III.; Koht. rašt. J. Razminas, 6101
So, Racine Av«., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
Šo. Morgan Št., Chicago. 111.; Kas. 
pagelb. J, Yūškiertienė, 2547 W. 
45thxSt„ Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Livonių apek, 
K. Keturakienė, 525 \ E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškįenas. 2547 
\V. 45th Št, Chicago, III,; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė. 
Chicago, UI.'; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8814 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S 
Wernis, 6804 Šo. Pėrty Avėmie, 
Chicago. III.

43 St.. tel. Lafayette 8051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4535 S. RoCkwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A- 
Sadlukas. 4038 Archer Avė., tel 
Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: .Paul J. Petraitis. 8131 
S. Emerald Avė.. A. Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietišku Po-
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4586 TUrner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (8) sekmadienis 
mėnesio, 1-ina vai. 
Gramonto svetainėj, 
Rockwel ISt i

19 Alleys 6 Stalai 1$ Alleya 
Riskit bole dėl geresnis 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWLING 

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554

Williatn Arbanas Jaek Whitehead

Valandos: nuo

MT. GREENWOOD. -

kiekvieno 
po pietų K. 
4535 South

DENTISTĄS
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Plutas pataisau i tris valandas 

856 WEST 63rd ST., 
Tel. Normai 6100.

Antros lubos priešais Wiebold

P.CONRAD
STUDIO

420W.63rdStJ
Engleirood 5883-5840 

Dar gražiau, modernii- 
kiaa įrengta. i

Penki žuvo automo
bilių nelaimėje kelyj 
į svečius Kalėdoms

Žagariečiai Remia 
Saviškius Gyve
nančius Lietuvoj

*7---------------
Keturi vyrai ir viena mer

gina buvo mirtinai sužeisti, kai 
du automobiliai susidūrė Kū
čių vakarą prie Freeport, III 
Užmuštieji važiavo į svečius 
Kučioms, nes automobiliuose 
turėjo prisikrovę daugybę ka
lėdinių dovanų. Atvažiuoją iš 
priešingų pusių automobiliai 
trenkė j vienas-kitą taip smar 
kiai, kad iš ’ automobilių * pasi
pylė ne vien 
juose važiavę 
visas puses.

Užmuštieji
Cook, 33 iš Rockford ir Baxter 
Gott, iš Burlington, Įą.

Remia kapines ir knygyną; 
siunčia knygų ir laikraščių; 

surengė 'vakarėlį.

ryšuliai, bet ir 
buvo išmėtyti j

yra, John D.

Kalėdoms paleido 
namo 1.500 kalinius

MT. GREENW00D. — šeš
tadienį, sausio 4 dieną, 1936 
metais 6 vai. vak. įvyks SLA. 
178 kuopos balius, po adresu 
8406 W. lllth St. prie Homan 
Avenue. &is balius yra 
rengiamas narių savitar-j 
pės susipažinimo tikslu ir to
dėl prašoma kuopos narių ne
praleisti šios progos. Bus ko
medijų, prakalbų ir juokų, o 
Kalėdų dėdukas pasistengs 
jums atsilygint už jus sugaištą 
laiką. Bus ir muzika su šo
kiais. " .

SUSIRINKIMAS.
Kuopos metinis susirinki

mas yra Šaukiamas sausio 5 
d., 1936 m. I vai. po pietų 
toj pačioje vietoje, terašoma 
nepamiršti it visus atsilanky
ti, nes labai svarbu.

B. Walaniinas, 
Vald. Pirmininkas.

Chicagiėtis Steponas Straž-; 
das vakar vakare išvyko New 
Yorkan užimti “Naujos Gady
nės” savaitraščio Redaktoriaus 
vietą. Jis eis pareigas Leono; 
Pruseikos, kuris nustojo re- 
daktorystes nuėjęs pas komu
nistus “bimbinin^us“, prieš 
kuriuos, stoVėdatoas laikraš
čio priešakyje, atkakliai ko
vojo.

S. Strazdas yra 
kaipo literatas
veikėjas tarpe Naujos Gady
nės pasekėjų .Chicagoje.

Jo šeimyna palieka Chica- 
cagoje. L M.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., Ą. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 8852 South 
Califorrtia Avė., John Pukin&kas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. MeravičienS fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskrenė 
fin. pagėlb., 1218 Independėnce 
BĮ.. Pranciška DVilaitis, kasierius 
1342 *W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P 
Arlauskas, J. Pukinskas kasoi 
globėjai.
Susirinkimai via laikomi kas mė 

nuo trečią nedėidieni 1 vai. po pie 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 Wes 
43 Street. . '

1218
Cicero, D. Rad-

žinotoas 
ir įtakingas

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖJ 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1931 
metamą: A. Zalagenas pitminin 
kas. 7132 So. Racine Avė., Tel 
Radcliffe 9399; K. Laucius, vice 
pirm., 3317 So. Lituanika Avė. 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Glady: 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P 
Viršilas finansų rašt. IVallnm St • 
dininkas, 4804 Šo. Laflin Si.c 
Viršilas kontrolės rašt, 

xWalla«e St..
Batutis iždo globėjai; J. 
maršalka,

__ ___  v 3415 So 
M= Alkimavičius iž

3415
M. Norbutas ir

gyve. 
dabar

SLA. 36-tos Kuopos 
susirinkimas Saus. 6

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.

Crane Coal Co»
5332 S. Long Avė.

Tek Republię 8402

Pocahantas Mirte Run Screened 
5 tonai ar daugiau 37..80 tortas 

Smulkesni $7.05 tonas ,

RYTOJ i
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos—priešmetinis sUsiširin- 

kimas naujoj vietoj, po adresu, 4645 South Ashland avė- 
nue, antram aukšte, 9 vai. vakare. 1936 metų valdybos 
rinkimai. Sekr. Dr. Kowarskas.

3MM

PARENGIMAI
Motiejus Būdžius pa 
laidotas Lietuvių 
Tautiš. kapinėse
Mirė apskričio ligoninėje; 

buvo bedarbis

Vien dėl to, kad vakar buvo 
Kalėdos, 1,500 kaliniai iš Illi
nois ir artimų valstijų kalėjimų 
vakar laikinai arba visiškai ap
leido grotų nelaisvę ir grįžo 
namd pas savuosius. Keliolikai 
kalinių bausmė buvo dovanota,; 
bet didžiuma iš jų tepraleis Ka
lėdas su savo šeimomis ir ryt 
vėl griž į niaurius kalėjimus. 
Iš patyrimo žinoma, kad retas; 
po garbės žodžiu Kalėdotos pa
leistas kalinys bando pabėgti. 
Visi, paprastai , grįžta.

Iš Bridewille kalėjimo 
nai išėjo 132 įnamiai.

laiki

Nusižudė nesveikuojan
tis barzdaskutis 

Northsidėje
Spėjama, * jog dėl to, kad 

sveikata jam netamaVp, persi- 
piaudamas rankų gyslas va
kar įtusižudė barzdaskutys, 
Joscph PichowicZ, /2541 North 
Central avenue.

Ragina įsigyti 1936 
automobilių laisnius

*

Kadangi, kaip sako policija, 
visi automobilių savininkaį ku
rie neturės 1936 valstijos ar 
miesto lAisnių po sausio 1-hios 
dienos bus areštuojami, tai visi 
lietuviai, turį automobilius yra, 
raginami tuos laisnius tuOjąus 
įsigyti.

Miesto laisnius galima nusi
pirkti
“platės” galima gauti “laisnių 
biure“, kuris randasi prie 129

rotušėje, o valstijos

Praeitą šeštadienį iš eiles šį 
sezoną įvyko antras Žagarie- 
čių pasilinksminimo vakarė
lis. Nors prieš Kalėdų šventes 
ir advento laikotarpiu, bet 
vi8gi p. Yuškos salėj prisirin
ko pusėtinai publikos, kaip 
pačių žagariečių, taip Janiš- 
kiečių, gruzdiečių, krUopięčių 
ir kitų apielinkių žmonių. 
Kaip žinoma yra, vakarėlis 
buvo surengtai parėmimui įs
teigtų naujų kapinių Žagarėje, 
Lietuvoje, taip pat ir gyvuo
jančio knygynėlio.

Chicagos žagariečiai s*' 
broliams ir sesutėms, 
iiantiems Lietuvoje,
pasiunčia pusėtiną kiekį kny
gų ir apie tris laikraščius, jų 
tarpe dienraštį “Naujienas“.

Lietuvoj ^Naujienas'' labai 
mėgsta.

Rašo iš Lietuvos Žagarės 
darbuotojai, kad ^Naujienos” 
yra labai mėgiamos, spėja' 
tik pareiti į knygynėlį, kaipi 
būna su skuba išgraibstomos. 
Amerikos lietuviški laikraš
čiai'gali rašyti tą, ką jie ma
no, cenzorius jų nekontroliuo
ja ir pabaudų jokių nededa, 
iš patyrimo žinau, kad Lietu-' 
vos žmonės net • ūžsiduoda 
klausimus ir sako, “Girdi, tai 
kaip galima taip rašyti? Pa
bandyk pas mus taip vięŠai 
išsireikšti per spaudą, tai pa
matysi kas su tavim atsitiks.“

Bet aš noriu kalbėti dar 
apie Žagariečių vakarėlį, kaip 
linksminos .stoagiai šoko, lie
tuviškas ir latviškas daineles 
dainavo, kiek daug dovanų 
buvo ant išlaimčjimo. P-lė 
Abrovaitė^ p-ia Meravičiene, 
p. Arlauskas laimėjusiems do
vanas įteikė. Laimingųjų tar
pe' buvo muzikantas Ketura-; 
kis ir tąją dovana ‘pasinaudo
jo p. Balakas. Griežė ir kiti; 
griežikai. ' y

To vakaro pasisekimui be 
kitų darbuotojų daug dirbo p.' 
A. FVamašauskiene, p. Drigo- 
tas, Povilaitis, kitų vardų ne
atsimenu. Pertraukose jauni
mas prie piano skambinant 
p. Ralakui, Jr., šauniai daina
vo, o latviškai puikiai padai
navo p. J.. Adomaitis, p-lė, 
Zimokiulė, puria Dantienė< ir 
kitu

Žagarės apylinkė driekias 
prie pat Latvijos rubežiaus.

SLA. 3'6-tos kuopos, bridgė- 
porte, siisirinkimaš neįvyks 
trečiadienį, sausio 1 d. tie 
Naujų Metų švenčių jis yra 
perkeliamas į sausio 7 d. Su
sirinkimas įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditoriuj oje, 3133 
South Halsted street, 7 vai. 
vakare. -

— <7. Balčiūnas, Rast.
----------................. ....... ■■

Ali Illinois draugija tu
ri parodų Stevens 

viešbutyje

d. Lietuvių 
tapo pa- 
Bųdžiūs, 
ligoinėje.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY 
RU ir MOTERŲ PAŠELPINK 
KLIUBO valdyba 1935 metams 
Geoi Medalinskas. pirm., 233 , Sc 
Central Avė.; J. Garadauskas 
pim. pag., 3812 W. Monroe St. 
M. Medalinskas, nut. rašt.. 23 
So. Central Avė.; Chas. Katals 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M 
Kažiunaš, ižd.. 3508 Gundersin Avė 
Berwyn, 111.; V. Manikas, D. Bra 
žas ir M. Davidonis — iždo glo 
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktara 
kvotėjas. 1
Susirinkimai atsibuna kožna an 

ra hedėldienj — Lawler Hali, 892 
W. MadisphuStJ. 1 vai. PO pietų.

South Ashland avenue. latviais

Išskyrus keletą eksponatų, 
paroda silpnutė. >

Stevens viešbučio trečio auk
što koridoriuose, dabar išsta
tyta 274 paveikslai ir 12 škiilp- 
ttttos, eksponatų. Parodą suruo-, 
’šė The Ali Illinois Society of' 
Fine Arts. ši dailininkų drau
gija susiorganizavo prieš šešis į 
metus, kai skilo Illinois Aca-^ 
demy of Fine Artis draugija. ,

Ali Illinois draugija nariais, 
yta skaitlinga ir joje yra ge-Į 
tų dailininkų, bet į jos paro
das visuomet įsiskverbia nesu
brendę menininkai, kas trupu
tį ir pakenkė draugijos pres 
tyžui.

Pirmą prizą gavo Robert, 
Kilbert už paveikslą “The Toil-: 
ėrs”, kat. nr. 81. Paveikslas pui-j 
kUs, realistiškas. Vertas prizo. 
Dar vienas neblogas landšaftasj 
į)rie Mississippi upės. Jo auto-* 
irius Hobby Jess, kat. nr. €1.; 
Trečias dailininkas vardu Dale^ 
Niehols, didelio talento žmo-i 
gus, dar jaunas, turįs aukštą! 
supratimą modemiškos kom-i 
pozicijos. Visi trys dideli alte 
įjūriai paveikslai yra labai įdo
mus, juo labiau, kad juose su
derinta mintis su veikstou4 ir 
spalvomis. Du jo akvarelės pa
veiksliukai taipjau įdomus, re
alistiški ir poetiškj, lyg Camil- 
le’o Cdroįo landšaftai A Jo 
Veikslų katalogo nr. nr. 117— 
118—119 ir akV. Nr. 231. Ni-

Gruodžio
Tautiškose Kapinėse 
laidotas Motiejus 
kuris mirė pavieto 
Velionis buvo bedarbis ir gy
veno iš miesto pašalpos — 
“charity”.

. Jis per daug metų gyveno 
Rockforde, Illinois ir iš amato 
buvo “molderis“ . Bet užėjus 
bedarbei, kaip daugelis kitų, 
taip ir Motiejus, tapo atleistas 
iš darbo it atsidūrė bedarbių 
eilėse/

Atvyko iš Rockfordo į Chi- 
ėago darbo ieškoti, bet jo Uo
gavęs prarado savo sutaupys 
centus ir prisiėjo gyventi “Sup- 
lainėje”.

M. BudžiUs buvo pavienis. 
Laidotuvėms patarnavo lai

dotuvių direktorius S. M. Skli
dus, 718 W. ; 18th St., kuris, 
kaipo bedarbį gana Už toažąi 
atlyginimą palaidojo.

Senas Petras. \

SLA. 226 kuopos susi 
rinkimas sausio 8 d.
Kadangi mėnesinis SLA. 

226 kp. slisirįkimaš išpuola 
sausio 1, Naujų Metų dieną, 
tai jis perkeliamas -į sekantį 
1936 m., tręčiadienį sauso 8 
d. Susirinkimas įvyks J. Gri
gaičio svetainėj 3804 W. Ar- 
mitagč Avė. Visiems kuopos 
bariams linkiu lainmgai Nau
jus Metus sutikti.

Ben Altizas, Uz sekretorių.

Laiškai Pašte
Ii i itt i i III K.Ii

šie laiškai yra atėję iŠ Eu’ 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į .vyriausįjį paštą 
(Ganai ir Van Buren strėets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

4 Duchovicz Mary
5 Faiiinovich Lups
8 Gandy Mrs. L.

12 Jacobs Miss Dorothea
15 KUbilis E.
22 Muska Jozef
25 Skushovich Galia
27 Tukaiiškas H.
28 UaišnOras B.

chęls praeitą, žiemą gavo pri 35 Yurksas Rokas

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P 
LITIKOS KLIUBO valdyba 1S 
m.. Anton Vaiskia pirm., 8S 
(■Eyeigreert Avė., tel. Belmont 14 
John Kuprevičius, vice-pirm., 
ton Lungevicz, nut. rašt., 18 
Wabansia Avė., tel. Humbo 
8254, Stanley Buncčkis, fin. rrti 
A. Žibius, kasierius, Tam Ku 
liūs, maršalka.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPO 
Kliubo valdyba 1935 metu: F. Js 
kaviČia pirm., 2638 W. 40 St.; V 
Buishas pirm, pagelb., 6818 S< 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt 
4353 S. TaĮmrtii Avė.; W. Shark 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė. 
H. ChaputŠ kont .rašt., 4403 J 
Albany Avė.; B. Rudgalviuti 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisiu pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 8116 S. Halsted St 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož

na męhesi kas pirma sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys ' rtuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Shatka, 4635 S. 
VVaShtenaw Avė., Shicago. III.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu 
Jonas Rijankrts, pirm.. 984 W 
Marčjuette Road, Walter Lėkis 
pirm, pagelb.. AdOlph Kaulakis 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frartk Norkuj, fin. rašt., 4067 So 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St.. J. Adomaitis ii 
J. JahuŠaųakČas, iždo globojai, D 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių .Auditorijoj, 3133 S. Halsted 

7:30 vai. vakare.

Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
st.

lietuviu rytines žvaigždės 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935_ m.: 
Ant. Walskis nirm., '3341 Ever- 

tel. Belmont 7678; 
; pirm. paR., 2877 
; Mykolas Chepul, 
8327 LeMoyne St.; 

kasos globe-

green Avė., 
Izidor Daunis 
Claibotn Avė. 
užrašu rašt., 
Antanas Butvitis. _ _
jas. 1825 Wabahsia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, maršo 2039 St. Paul 
A-ve.; John Raila, 4339 Winnemac 
Ave‘; Base Bali 'manedžeris Bruno 

! Roger.
< Susirinkimai atsibuna kas pirma 

ketvergę, 2038 North Avė., kliub- 
houzčj. 8 vaL vakare.

.AmO-li'ii ■   i imi«■ ....... ......., 

AMERICAN LlTHUANIAN CITI- 
. ZENS CLUB OF 12th WARD val

dyba 19Š5 m.: J. švitarius. pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 8118 W. 44 St.. tel. 
Virjęinia 1153; Paul J. Petraitis, 
hrtt taši., 8181 S. Emerald Avė.. 
teLCoiumbus. 10272; J.Naudžiunas. 

f fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci-

2039 St. Paul

cero, III.: J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas. 2440 W. 39 St.; 
H. GrambntienSi kasierius, 4535 
S. Rockwell St.: Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotejas .2519 W.

GRUODŽIO 29—-“Jaunosios Birutės”— (šokių Mokytojas—A. 
Andrejevas) Koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted street. Programas: “Joninių Nak
tis Lietuvoje“^ “Kalėdų Baletas“, “Rytų Karaliaus Sap
nas“. 4:00 vai. p.p. Įžanga—40c iš anksto, 45c—prie durų.

GRUODŽIO 31—Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Rengiamos 
Naujų Metų Sutiktuvės, Gramonto svetainėje. Įžanga 50c.

GRUODŽIO 31—Chicagos .Lietuvių Vyrų Choro .Naujų Mėtų 
Sutikimo .Vakaras, Neff’p ąy^ąįnej, 2435 Šo. Leavitt St, ,

SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero Šemetų svetainėj, 
1500 So. 49th avenue. Gera mužiką, įvairumai. Įžanga— 
25c., ir prizai laimingiesiems.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. G<ros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLfeRIA 
RUŠTICANA“, Sokolų Svetainėje, 2345 South kedžie 
Avenue.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian Univer- 
sity Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras C. S. P. S. svetai
nėje, 1126 W. 18th street. Pelnas —įsteigimui stipen* 
dijų fondo.

RAKO LOAN ASSOClATiON 
W CHICAGO 

Skolinam Pinigus . ant Pirmų 
^*■^7 Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. GoVemmerit įstaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokžjom 4%.

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentą*.

Tel CanaI 1679

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentncky _• 
Bourbon

Lietuviškos
Degtiniu

Mutual LiprCo
4707 So. Halsted St

Tel YAKD3 0803



NAUJIENOS, Chicago, III. !

Sniegu nubaltintos irfct: I *
smagios vakar buvo 

Kalėdos ■
Šventės praėjo linksmiau ne

gu per keletą paskutinių 
metų. 

yiMi™* •— 

Su šalčiu ir spiegti

giesmes. Ir eidami gatve jie’ 
traukė, “šventa Naktis, . tyli. 
Naktis...” ir kitas gražias Šven
čių melodijas, taip paveikdami 
klausytojus, kad nė pas vieną, 
iš jų pasirodė ir ašaros.
“Kalėdų Diedukas” Mildoje ir' 

Ramovoje
X . .

i Mažuosius “Naujienų” skan 
tytojus — vaikučius, Kalėdų 
Diedukas antradienį rytą ap
lankė “Mildoj’ ir “Ramovos” 
teatruose, kur buvo surengti 
speeiąliąi vaikų kalėdiniai fil
mų programi*

Tūkstančiai vaikų sutraukė 
į abu* teatrus pamatyti Santa 
Cląųs. ekrane ir gauti iš jo po 
maišiuką saldainių. f z 7 7

Programai tęsėsi abiejuose: 
teatruose apie dvi valandas, 
;laike kurių vaikai pamatė 
daug kalėdinių įvairenybių ,jų 
taip mėgiamus “coyvboyų” pa
veikslus ir “Mickey Mouse”, 
be kurio nei vienas vaikų pro
gramas negali apsieit.

Bilietai į teatrus buvo dali
nami vaikams veltui. Kalėdi. 
dinė dovana jiems nuo teat
rų ir “Naujienų”. ' y.

Šiurpi Tragediją 
Lietuvių Roželių 

Šeimynoje
šovęs j žmoną tris kartus vy 

ras išbėgo vienmarškinis į
- gatvę ii4 pasipiove

Dainininkė Hėlen Sa- 
dauskas Chicagoje 
spektaklyj, ‘Great
taSOK:

Del socialistą ir ko- 
miinistą pasikalbėji
mo pereitą sekma

dieniu

Ketvirtadienis, gr. 26, 1935 
......... . ......................................... ... ■■■■■. ■ , i . '..............-i ..  

Z.....................F V

Su šalčiu ir sniegu vakaru 
Kalčdęs atėjo Chicagon, nu-j 
klodamos gatves ir namų sto-.‘ 
gus baltu ir spindinčiu uždan
galu. ' ;

šįmet šventės “buvo links
mesnes negu per kelis pasku-j 
tinius metus, neš šiais metais 
daugelis: iš tų kuriuos* pįr-į 
mian buvo prispaudęs vargas,; 
jau ėmė atsigauti ir galėjd’ pa
sidžiaugti tąis smagumais, 
kurios su Kalėdoms yra su-, 
rištos.

Visam mieste Kūčių vakarą 
ir Kalėdų dieną skambėjo ka
lėdinės giesmės. Gatvėse ju
dėjimas daug gyvesnis; dides
nis, negu pernai. Krautuvės 
negali atsidžiaugti nepaprastai 
dideliu pagerėjimu, kurią pa
sižymėjo kalėdinių dovanų 
biznis. Paštas skundžiasi, 
kad buvo taip užverstas siun
tiniais, jog ir su šimtais tal
kininkų vos pajėgė išsikrapš
tyti iš įpibonų laiškų ir siun
tinių antplūdžio.

Bet visiems Kalėdos .
malonios

Visur' pasireiškė neabejoja
ma linksmumo ir optimizmo 
gaida, kurios stigo per ilgą 
laiką. Net ir šelpiamos šei
mynos galėjo šventės švęsti ir 
stęlą skanėsiais* papuošti, nes 
šelpimo įstaiga sakosi išriun- 
tinėjusi šventėms padidintas 
sumas pinigų. < • ;

žinoma, tūkstančiai btiyo 
šeimynų, kurioms šventės nie
ko gero neatnešė, tįk bendri) 
visų džiaugsmo kontraktas sh 
kasdieniniu gyvenimu jiems 
smarkiau suspaudė J^dis. Mąs
tydami visųę 'Raitės,,ystalųa 
apkrautus skanėsiais, matyda
mi dovanas, o pas save nieko, 
tik pliką stalą, nei dovanų sa
vo vaikams, nei spindinčios 
laitės, jie negalėjo nieko kiĮto 
jaust?, kaip aštrų kartumą. Bet 
šįmet tokių- nelaimingųjų. skė
čius buvo daug mažesnis, negu 
pereitais metais.. • ».

Lietuviai prisilaiko savo. ' 
“• papročių \

Ir pas didėlę i^džiųiną lietu
vių Kalėdos buvo linksmos. Ma
žai buvo/šeimynų, kurios netu
rėjo tradičingos lietuviškos Kū
čių vakarienės. Kai kur šeimi
ninkės parūpino ir šieno, ku
riuo apkrovė vakarienės stalą, 
Silkėš, raudoni barščiai, kisie
liai, “juka” ir šližikai vis tebe- 
užima pirmą vietą kaipo kalėdi
niai valgiai, nežiūrint visų naų- 
jienybių, kurias Amerikos pa
pročiai stengiasi pas mus įneš
ti. ■ ' '■ ' ■ Z ‘

Dovanų apsimainymas taipgi 
buvo didelis sprendžiant iš įvai
rių lietuvių krautuvių pareiški
mų, kad biznis ėjo nepaprastai 
gyvai ir jie daug prekių išpar
davė. Lietuvių bučėrnės džiau
gėsi išpardavusios daug Šmotų 
vištienos ir kitokios paukštie
nos, nekalbant, apie įvairius ki
tus produktus.
Neužmiršti nei Oak Forestiečiai

Bet ne visi lietuviai; šventė, 
vaišinosi namuose. Visi, kurie 
turi giminių ar pažįstamų ar 
tai apskričio ligoninėje, ar Oak 
Forest prieglaudoje, savuosius 
aplankė,, juos apdovanojo. Ir.et 7>00(>>000 daugiau> negu 
pačios Įstaigos taipgi pasirūpi- pernykščiais metais.
no, kad visi jų Įnamiai galėtų] pajtas taip buvo užverstas 
pajusti bent dalį to Kalėdinio 
ūpo, kuriuo džiaugėsi laimin
gesni tautiečiai, neuždaryti 
tarp ligoninės ar prieglaudos 
keturių sienų.

Lietuvių ąpįelinkių Kalėdas 
Kūčių vakarą pagražino pir
myn” choro dainininkų buįęlis, 
kuris su K. Steponavičium ir 
p-ia Steponavičiene priešakyje, 
aplankė žymesnes įstaigas ir o antros ir kitų rūšių—13.2%

vaikučius, Kalėdų

Viešės Chicagoje apie, šešias sa
vaites; dainuos ; Auditorium 

>. teatre. . 7'- ■

i

i
i

■
Helen Bartush-nau ja

rikos radio artisčių
Kalėdų dieną dainavo NBC 

specialiame programe

šių metų Kalėdose sužibėjo 
nauja dainos meno.; žvaigždė 
Amerikos radio artistų tarpe. 
Turiu omenyje p. Helen Bar- 

stusH. ’ ■'
■■ Tokio malonaus, širdį jaudi
nančio balso man dar nėra te
ką girdėti. Nors dainininke 
dainavo švelnias meiles dainas, 
tačiau savo malonių .balsu4 ji 
taip 1 sužavėjo manę, ;jog nejų- 
čioniiš iš mano akių r ašaros iš
tryško. Tai buvo dįdeįio džiau
gsmo ekstazės ašaros.. v 

Į Kurie girdė j o Hėlen Bartush 
i,i :30 'tfaL, po pietų Kalėdų die
ną ir kuriems taip patiko j oš 
'dainavimas kaip šiuos žodžius 
rašančiam, lai pasiunčia pasL 
tenkiiiimo bei džiaugsmo pareiš- 
kilaus W. M. A. Q. stoties ant- 
įrašų,. NBČ (National Broad- 
easting System) Vedėjams. • 
; . < A G.-Kartanas. •

Bet, kaip sakoma,

ROSELAND. — Žmogus ne
ša naštą tol kol suklumpa. 
Petras Raželis,’gyvenęs po nr. 
10613 Edbrooke avė., kol bu- 
vo jaunas, dirbo, taupė, kad 
turėti šį-tą senatvei. Turėjo 
gražų mūrinį’ namą, trijų šei
mynų ir krautuvę. Rodos, sko
lų buvo neperclaugiausiąi, na
mas pats save iššimokęjo.

jeigu
taupo abu, tai gali sutaupyti, 
o jeigu vienas taupo, o kitas 
prašvilpia, tai vėjai pučia iš 
Visų pusių. v

Roželis apsivedė šioj šalyje 
ir nežinojo, kad jo mylimoji 
turi sūnų Lietuvoj. Po ’prisau- 
linip karo atvažiavo suhus į 
Ameriką ir kartu su motina 
prisidėjo prie-komunistų.
Uždarytas Bepročių Ligoninėj

Netrukus^ Roželis neteko 
darbo. Namas, į skolas klimpo 
vis gilyn ir gilyn, kol visai 
paskendo ir skolininkas paė
mė į savo rankas. Roželis nors 
ir-pats kiek pritarė Maskvai, 
bet pradėjo'SaVo žmonai iš
metinėti. Ji gi pasiuntė vyrą 
į Kankakee į ' psychopatinę 
ligoninę. Ten jam kiek pabu
vus gydytojai nepripažino 
proto trukumo ir paleido na
mo. --7 \ ’ /•

Grįžęs namo Roželis laimės 
nerado ir kur tai įsigijęs re
volverį, pasiryžo nužudyti sa
vo žmoną ir save. Antradienį, 
gruodžio 17 prieš einant gulti, 
kada jau abu buvo nusirėdę, 
prasidėjo ginčak

žmonai revolveriu per
- f .. {Acr.iff ?•<.

Parūpino 900 maiše
lius saldainių 
neturtingiems

L 4 1

Lietuvaitė p? Rutft Karta
nas, 2555 W. 69th Street, vais
tininko'ir ALTA'SS .Valdybos 
prezidento p. A. G. Kartano 
duktė sulošė Kalėdų Dieduko 
rolę 900 neturtingų vaikų.

Ji parūpino ir paruošė 900 
maišelių saldainių Goodrich 
mokyklos mokiniams, kurie yra 
skaitomi neturtingiausi iš visų 
miesto .mokyklų. (Mokykla ran
dasi 900 S. Ashland bloke).

P4ė' Kartanaitė apdovanojo 
; vaikučius atstovaudama YMCA 
kolgejios mergaičių. organizaci
ją, Sigma Delta Alpha.

I ■

12,328,517 kalėdinių 
atviručių į vieną 

dieną
Chicagos paštas skelbia, 

kad trečiadienį, gruodžio 24 
d., pristatė chicagieČiams, —

’ ' -f ■ ‘ ’* * < • • ‘ 5 i ,

; Paėmęs revolverį , R oželi s 
smogė žmonai per galvą, bet 
ji būdama jaunesnė ir stipres
nė, : užvertė vyrą į vonią. Jis 
tris kartus šovė, bet nepatai
kė. Tuo laiku žmona pabėgo, 
tad likusius du guvius šovė į 
•save. Bet ginklas turbut buvo 
prastas, kad nei nesusižeidė.

Tuomet, manydamas, kad 
žmona jau negyva, Roželis 
•paėmė skustuvą ir bąsas, be 
•kepurės išbėgo iš buto ir din
go. Subėgę kaimynai pašaukė 
'policiją, kuri žmoną nuvežė į 
ligoninę, o vyro taip ir nesu
rado. 7 j

Gruodžio 21-mą, pieninin
kas važiuodamas pastebėjo 
lavoną su perpiauta gerkle 
prie 107 ir Caluniet avė., ielo- 
je. Tai buvo apie 11 Vai. die
ną. Pašaukta policija" nuvežė 
lavoną pas laidotuvių direkto
rių, Otto, prie 109 ir Michigan 
avė. ir indentifikavo, kad tai 
Petras Roželis, apie 55 metų,’ 
paeinąs, rodos, iš Panevėžio 
pavieto, Naujamiesčio apie- 
linkės.
■ Plačiau negalėjau ištirti, ka
dangi pribuvo Roželienės se
suo, Grigienė ir ėmė išmetinė
ti, kad socialfašistų reporte
riui negalima nieko pasakoti, 
sako, mes patys aprašysime 
per Vilnį, komunistų laikraštį. 
.■Taip tai senas yoseldndietis 

tragiškai baigė savo sunkią

Jauna lictų-vaitS dainininke, 
Helen ■ Sadatyskas-Sada, kurią 
chicagiečiai atsimena kaipo so
listę 1933 mėtį feįauRnis Pa
rodos Lietuvių Dienoje, šian
dien atvyko Chicagon su grupe 
kitų artistų dalyvaujančių mu
zikaliame veikale, “The Great 
WaXz”.. a- ■'

Ji. žada pabuvoti Chicagoje 
apie šešias savaites ir po to 
keliauti toliau į vakarus gastro
lėms su veikalą statančia ben
drove. “The Great Waltž”, kū
rinys vaizduojantis “Valcų Ka
raliaus” Johahn Strausso gy
venimą, bus vaidinamas Chica
gos Auditorium teatre, prie 
Wabash ir 'Cohgi’ess ' gatvių, 
mažiausiai per' kėturias, savai
tes.- ‘X 5 /

/ New York e tris> sezonus
Veikalo meitodijos paimtos 

iš įvairių Strausso valcų, o pa
statymas pasižymi nepaprastais 
šviesų, techniškais efektais ir 
p ii ikiais košt iumfe. Nėw Yor- 
ke veikalas buvo vaidinamas 
su dideliu pasisekimu per, be^ 
rods, tris sezonus.

Lietuvaite dainininkė turi 
vieną iš solisčių rolių. Ji vaidi
na su grupę jau trečius metus. 
Kilusi iš Sctanton, Pennsylva- 
nija, p-lė Sadauskaitė yra ap
lankiusi beveik visas stambes
nes lietuvių kolonijas ir muzi
kos mėgėjams yra gerai žino
ma. Chicagpję. ji keta kartą- 
kitą padainuoti ]{per ^ądio.

Du užmušei, vienas 
sužeistas Šeimynų 

tragedijose
Du chicagiečiai žuvo, vienas 

guli sunkiai sužeistas, dėl šei
mynų . tragedijų/ kurios įvyko 
Kalėdų dieną. Russell De 
Franco,. 24 metų, 1639 Š. Cali- 
fornia avenue, buvo nušautas 
vieno Gus Wesley, 22 m. 2735 
W. 15tli place, su kuriuo per
siskyrusią žmoną. nušautasis 
romansavo. ; ?

! La Grange niiestelyjė sun- 
dai sužeidęs savo < 25 metų 
žmoną, nusišovė Charles Han- 
son, 40 pietų, 523 Catherine 
Street ; i1

matę, 
lieka.

Gruodžio 24 d. “Vilnies” 
laidojev tilpo ilgokas aprašy
mas apie priyatišką pasikalbė
jimą, kuris įvyko, pereitą sek
madienį Universal kliube, tar
pe vietos socialistų ir komu
nistų klausimu, ar yra gali
mybių sudaryti vadinamą 
“Bendrą Frontą” tarp šių 
dviejų politinių organizacijų.

Tame pasikalbėjime buvo 
susitarta, kad niekas nebus 
skelbiama viešai spaudoje, 
apart oficialių dokumentų; 
kuriais buvo susitarta apsimai
nyti. Socialistų komisiją pa
sikalbėjime savo raštišką do
kumentą ,su pareiškimais' mi
nėtu klausimu įteikė koinuni- 
tų komisijai ir buvo sutarta 
laukti iki komunistai para
šys savo raštišką atsakymą, 
ir tik tada abu /paleisti į abie
jų, spaudą.

Tačiaus, pasirodo, kad “V.” 
Reporteris negalėjo prisilai. 
kyti tokio sutarimo ir gana 
savotiškai aprašo tą pasitaria 
mą . Reikia pastebėti, kad 
komisijos dalyviai, iš abiejų 
pusių, laisvai ir. pilnai išdis- 
kusavo įvairius klausimus lie
čiančius skirtingumą taktikos 
ir programų abiejų partijų ir 
tuomi Viskas užsibaigė. Ne
buvo jokio susitarimą, jokių 
kįtų klausiniu, išėmus tai, kad 
komunistai priduos savo raš
tišką atsakymą ant jiems įteik
to raštiško pareiškimo. To
dėl, .man rodos, kad “Vil
nies” “Reporterio” tilpusiame 
aprašyme džiūgavimas apie 
musų susitarimus yra biskutį 
per daug ankstyvas dalykas ir 
klaidinantis - kitus draugus, 
kurie apie ininjetą konferen
ciją nieko nežinojo. Dra
ugams iš kitų miestų, kurie 
daūgiaus tikisi sužioti iš Chi
cagos, patartiiyi palaukti' iki 
musų spaudoje pamatys do
kumentalius klapsimus ir ko
munistų atsakymą. Tada bus 
visiems aišku kas buvo kal
bėta ir prie ,ko tas pasikalbė
jimas mus pyiveda.

V. B. Ambrose.
• 1 '

“Priširtiinė”, kad sniegas
1 slidus

M. Arbačiauskan^s atvažia
vus į Chicagą maloniausia bu
vę, kad pamatė sniegą, kurio 
jau .per daugelį metų nebuvo 

‘Bet sniegas, sniegu pa- 
Aną rytmetį p. Arba

čiauskienė besigėrėdama ' Chi
cagos sniegu pamiršo jo ypa
tybes, skubinai lipo laiptais 
ir paslydusi skaudžiai užsiga
vo. Atsiminė sniego blogąją 
ypatvbę — kad jįsai slidus. N.

•' . r----------- .

Kas turi ilgiausius 
usus?

©

Perskaitę šią žinutę pagalvo
kite arba imkite teirautis kas 
iš jūsų pažįstamų turi ilgiau
sius usus. Kam?—

Perskaitykite rytojaus “Nau
jienose’, i

i .............

Uždraudė kapoti 
degtinės kairias

Byloje, kurią Joseph Triner 
Corporation, 1313 S. Ashląd 
avenue, užvedė prieš kelis 
detalininkus, teisėjas Epštein, 
circuit teisme, išleido draudi
mus kapoti degtinės kainas. 
Teisėjas pareiškė, kad tam tik
rų markių degtinę tegalima 
parduoti kaina, kurią gamin
tojai ir pardavėjai nustato, ir 
ne pigiau. Klausimas ėjo apie 
Schenley Bendrovės produk
tus. .

RADIO
Šiandien “Naujienų” 

programas

tragiškai baigė 
naštą nešęs, po kuria suklupo 
ir daugiau nebesikels.

- Senas Antanas.

Roselande svečiai iš 
Californijos-pp.

Arbačiauskai
Atvyko iš San .Diego praleisti 
atostogas tarp savųjų, buvu

sių kainųjnų.

laiškais per kelias dienas, kad 
vos spėjo apsidirbti, nežiūrint, 
to, kad talkon biivo pasikvies
ta visa armija laikinų išnešior 
tojų. '

šiais meteis pristatytų atvi
ručių skaičius yra rekordinis. 
Pirmos kliasos siuntinių skai
čius, palyginus <su pernykš- 

į čiais metais, padidėjo 21.5'%,

Chicagai pritruko 145- 
000 eglaičių 

.,.1'• ' ’ '■ Į--';

Pareikalavimas^ eglaičių Kalė
doms šįmet buvo toks didelis 
Chicagoje, kad urmininkai į lai 
ką neapsižiurėję į galą pamate, 
kad jiems trūksta apie |45,000 
medelių. Paskutinėmis. dieno
mis trukumas pasireiškė taip 
aštriai, kad tie, . kurie turėjo 
eglaičių pardavimui/ ėmė. trįs 
ar keturis kartus daigiau 
malęs kainos. y - <
f ’ ! ....

nor

Gubernatorius Hor> 
nėr praleido Kalėdas 

lovoje
Grįžęs iš AVashingtono, kur 

buvo nuvykęs "prašyti federa-. 
lės valdžios pagalbos bedar
bių šelpimui, gubernatorius 
Horner Kalėdų šventes pralei
do lovoj e? sUrfkiai susirgęs. 
Daktarai skelbia, -kad j am grę- 
sia plaučių uždegimas.

Horner Washingtone prašo 
Roo^evelto duoti Illinois val
stijai apie 10 milionų dolerių 
aprūpinimui nedirbančių be
darbių po liauju NIetų.

Suėmė piktadarį nu- 
žudžiusį 17metų 
jaunuolį dėl $8

■ : v i'."'

, Pasiremdama 15 metų lietu
vio, Brunb Panavus liudijimais, 
policiją suėrpė 19 metų pikta
darį, Walter Klosek, 1634 W. 
44th Street, už < užmušimą 17 
metų jaunuolio, laike. $8 apiplė
šimo. Anot Panavo, Theodore 
Para, gyvenęs adresu, 4418 S. 
Honore, mirė, . 'kai Klosek...Jį 
užpublė Davis parke, prie ’ 44th 
ir S. Paulina aye. ir skaudžiai 
sumušė, paimdamas iš kišenės 
$8. Tai. įvykę.—pereitą rug- 
piučio mėnesį, 1

per 
vei-

CLASSIFIEDADS
Business Service

....., .Biznio Patarnavimas
UNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS. Sav.
Local and Lotu? Distanee 

Furnitūra and Piano Movime 
3406 S. Halsted Street

Phom Yards 8408-Į * ------------ ■ - Į---- .
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkais reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Ma^a narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vdk. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU of
’ CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St 
lei. Armitasre 2951 

Mes esame iau šiuo adresu virš 
50 met

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street 
Tel. VICtory 4965.

■.......... *1 »l. n / —.i—į .

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolintam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S; Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

Kaip ir kiekvieną ketvirtadie • 
nį taip ir šiandien iš stoties 
WCBD. 9:30 vai. ryto bus trans 
liuojamas “Naujienose” rytinis 
žinių ir muzikos'programas. Ja
me paduodamos vėliausios ži
nios apie pasaulio įvykius ir 
Chicagos lietuvių . gyvenimą. 
Taipgi muzikos kuriniai.

Programus veda A. Rypkevi- 
čius ir jie yra transliuojami 
tas antradienį, ketvirtadienį ir 
šeštadienį.

Šįvakar Budriko pro
gramas

Iš stoties WHFC nuo 8:00 
iki 8:45 vakaro šiandien radio 
klausytojai išgirs reguliarį sa
vaitinį J. F. Budriko korpora
cijos programą. Muzika, dai
nos, įvairumai.

Mykolas Arbačauskas, 
daugelį metų gyvenęs ir 
kęs tarpe Roselando lietuviui 
ypač socialistų 137 kuopoj, 
dabar svečiuoj asi Chicagoj e, 

Jisai su savo žmona ir duk
teria atvažiavo praleisti vaka- 
cijas Chicagoje ir aplankyti 
savo senus draugus. Viešės 
neilgai, nes jų duktė, lanko 
universitetą, tad ji turi grįžti 
namo iki sriusio 6 d.' •
Keliavo 4 dienas iš Califor- 

nijos
M. Arbačiauskų šeimyna at

važiavo automobiliu. Kelione 
buvusi ilga, vąžiavo 4 dienas 
ir dvi naktis . Labai pavargę. 

■ M. Arbačiauskas yra auto
mobilių taisymo mechanikas. 
Su savo šeimyna jau, daugelį 
metų atgal apleido Chicagą ir 
apsigyveno San Diego, Gal. 
Gyvenimas jam tenais patin
kąs, tik saviškių lietuvių išsi- 
jlgstas, nes tenai nesiranda 
nei vienos lietuvių šeimynos. 
Kada apleidęs Chidagą ir ap
sigyvenęs San Diego tai per 
4 metus, lietuvių visai neišsi
ilgęs, nes jam tie begaliniai 
ginčai tarp lietuvių buvo taip, 
įkyrėję, kad . pdsišalihus buvę 
malonu irramu negirdžiant ti 
pravardžiavimų, “smalaviriai’, 
‘šyentakupriai*. ir kitokių už
gaunančių išsireiškimų.

(Sp.)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
SIUSKIT PEK

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
fiįj pataria Lietuvos bankar

< 1 p 1 . ( . j
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Įclassifiedaūs
Automobiles

COAL

AtJGSTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run $5.75
Luino. E«r ar Nut     6.00
ScreeninRa . •••■••••••••••L»••»•*•••••»• 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 8882. ------ ---- -..-j—— _____ • . ........ . -
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
777 7.7^7-—-- 7- 7„_.. 

Mine Run ..... . ...................... .
Lump, Eg£ or Nut ............
Screeninfcs ............. r.

Direct from the Mine. — 2 
minimum. z

Call Day or Nijęht 
KEDZIE 3882.

ANGLIS ANGLIS ANGLIS 
Tropicair Anglis — seras 

vaduotojas dėl Pocahontas. 
šilumos. Mažai pelenų, 
sai nusvertos. . Lump ar 
$6.00; Mine yun -r $5.75; Stoker

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

Best Substitute for Pocahontas 
.. $5.75 
.... 6.00 
... 4.75 

ton

pa- 
Daue 

Teisin-

$4.75.

Fumiture & Fįxtures 
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Takuti Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rfigisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmoksimo. Pamatykite 
mus t>irm negu pirkaite kitur.

Ss E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. Statė St. CALumt 5269.

AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storu 
fikčerius. Pašaukit HAYmarket 8827,

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Magdelenos Besnavi- 
čienes. Pirmiau gyveno West 
Virginia ,Box 4, dabar nežinau kur 
ji gyvena. Prašau atsilietpi, turiu 
svarbu reikale jums pranešti. Tie 
kurie žinote kur ji gyvena, malo
nėkite pranešti jos adrese, už tai 
tariu ačiū.

PETER BLAŠKAUSKAS 
4426 S. HermitAge Avė. Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namu daro. Nėra landrės, atski
ras kambarys, gyventi ant vietos. 
Atsišaukite Tel. Kedzie 0202.

NIEKO NEIMOKET — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
OverhaulinR, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, feu-j 
deriai, apskaitliavimas, towing dy- j 

■' *2511 Milwauke„e Avė, Bei. 4845

Business Service
?^bi<> Pą’tąypąYiRng

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR ;

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patyrime — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

For Rent
RENDON moderniškas tavem —• 

pilnai įrengtas, 8 kambariai užpaka
lyj. Galima matyti “po pietų. Atsi
šaukite 802 W. 51 St .
; i, ..- -----..-------------------Y'' .

PASIRENDUOJA atdaras tavern. 
Biznis su pragyvenimo kafnbariais 
už pigia- . renda. 
“Naujienas”. 7 
Halsted St.

Kreipkitės i 
Box 273, 1739 So.

REAL ESTATE FOR EXCHANGE

Kas turite nuosayybe. namą. ūke. 
lota, didėti ar maža, bile kur Jung
tinėse • Valstijose. Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norStumOt mainyti, rašykit 
ir prisiuskit pilnas informacijas, kai
na. morgičius, renda ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai. " J

Taipgi skolinant pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius. vekselius 
(notas), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius.

Mainom ir tdkius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėtL

Turime apdraudos departmenta.
J; NAMON & CO.

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicago. III. U. 8. A.




