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RUSIJOS MIESTUOSE BUS PALIKTI TIK 
TAI DARBININKAI IR KOMISARAI

V"

Lietuvos Naujienos
Pradėjus veikti pasportų sistemai visi kiti 

gyventojai bus iš miestų išvaryti 
ir pasportų negaus

Kaune yra 52 restora1 
nai ir 5 alinės

Aplieta žibalu sudegė 
mergina

Maskva, s. 16. — Nuo sau
sio 20 d. Rusijoje bent Mask
voje, Leningrade ir Charkove, 
o vėliau ir visur kitur, pradės 
veikti caristinė pasportų siste
ma, o su jąja bus pravesta daug 
kitų patvarkymų. Vienas jų nu
sako ,kad tarp sausio 20 d. ir 
balandžio 15 d. visi deklasuoti 
žmonės, taipgi kunigai be ofi
cialių bažnyčių turi apleisti 
miestite ir apsigyventi ku ki
tur. Iš miestų bus išvaryti vi
si, kurie tik neužsiima “socia
liai naudingu darbu”. Tokie 
negali gyventi arčiau 60 mylių 
nuo Leningrado ar Maskvos ir 
arčiau 30 mylių nuo Charkovo. 
Bite išvaryti ir tie, kurie gy
vena pas gimines, užsiima pre
kyba ar neturi pastovaus dar
bo.

Jie visi negaus pasportų, o be 
pasportų miestuose negalima 
bus gyventi. Butų komitetams 
yra išleistos instrukcijos kas 
negali gauti pasportų ir komi-

tetai turi visus tokiite žmones 
iš butų pašalinti. Komiteto na
riai, kurie juos globotų, bus aš
triai baudžiami. O pasų negaus 
be minėtų deklasuotų žmonių, 
taipgi kriminalistai, vagys, pirk
liai, spekuliantai ir tarnai, kurie 
nėra išgyvenę Maskvoje domė
tus.

Su pagelba pasportų bus 
stengiamąsi išvyti iš miestų ir 
ūkininkus, kurie neturėdami 
kur dingti, dabar spiečiasi mies
tuose.
į savo ukius, kurių jie jau yra 
netekę Stalino žemės kolektivi- 
zacijoj.

Negavę pasų žmonės turės 
apleisti miestus į 10 dienų, ar
ba policija juos pašalins.

Tarp gyventojų jaučiamas 
didelis susirūpinimas,, nes dau
gelis neturi kur dingti ir išva
ryti iš miestų tigrės mirti ba
du, nes ir kaimas badauja. Bet 
tuo komisarai nesirūpina.

Norima,, kad jie gryštų

Kaunas.— Dabartiniu metu 
Kaune yra 52 restoranai, 5 ali
nes ir 33 parduotuvės, kurios 
svaiginamuosius gėralus parda
vinėja. Naujai miesto burmist
rui padavė prašymas leisti 
svaig. gėralus pardavinėti lai
kyti įstaigas 4.

Papa paskelbė nepa
prastus jubiliejinius 

“šventus metus”

Kaunas.— Andriejavo vaisė. 
Kintrimų km. pil. St. čeledinui 
su žmona nesant namie, jų tar
naitė Paul. Lapaitė pylė j lem
pą Žibalo. Nuo degančios lem
pos užsidegė žibalas blėkiniame 
inde. Užsidegus blėkinė sprogo 
ir apliejo degančiu žibalu tar
naitę ir čeledino dukterį Rūtą. 
Tarnaitė, nors ir degdama, Rū
tą ir kambarį užgesino, bet Rū
ta taip smarkiai apdegė, kad tą 
pačią dieną mirė. Tarnaitė 
smarkiai serga.

Chicago.—Mrs. Frances Shildhauer, kurios vyras, Edwin O. Shildhauer, muzikos mokyto
jas ir beno vedėjas Aitetin augštesnėj mokykloj, buvo paslaptingai nužudytas. Jis buk tapo 
pastvertas prie narni] ir už poros valandų jo lavonas liko pamestas Cicero priemiestyje. Nese
nai išėjo aikštėn, kad jis turėjo didelę apdraudą. Kairėj—netekęs advokato teisių Paul. A. 
VValton, dešinėj—Carl Bradberry, šerifo deputas ir gerpblcriavimo urvų sargas. Abu jie yra 
buvę Mrs. Shildhauer meilužiai. Policija mano, kad Mrs. Shildhauer meiliški prietikiai daug 
bendro turi su jos vyro ^nužudymu. Tyrinėjimai dar tebesitęsia.

Japonai Įtaria, kad 
Amerika ir Rusija 

gelbsti Chinijai ,
Tokio, s. 16, -Pirmiau japo

nų laikraščiuose tik neaiškiai 
buvo užsimenama, o dabar Ja
ponijos užsienio reikalų minis
terijoj atvirai pareikšta, kad 
Rusija ir Jurigt. Valstijos gelbs
ti chiniečiams kariauti su ja
ponais.

Tą pagelba japonai mato ta
me, kad chinieČių komunistų 
komanduotojas pasiūlė savo 
armiją Chinijos valdžiai pagel
bėti kariauti su japonais. O 
Jungt. Valstijos padeda tiro, 
kad keli desėtkai buvusių Ame
rikos armijos ir laivyno lakinių 
dabar yra aviacijos instrukto
riai Chinijos armijoje.

Von Schleicher ban
dys skaldyti hitle

rininkus

sutrauke į

Vokietija ruošiasi įvesti 
visuotiną kareiviavimą

Iki pava-Berlynas, s. 16.
sario Vokietija tikisi atsteigti 
visuotiną verstiną kareiviavimą.

Kancleris von Schleicher va
karykštėj kalboj pakartojo Vo
kietijos reikalavimą ginklų ly
gybės ir kad jo valdžia rengia
si pranešti visoms šalims, jog 
Vokietija pakeis milicija dabar
tinę reichcwehro sistemą. Mili
cijoj gi turės tarnauti visi gy
ventojai.

Athenai, s. 16. — Buvęs pre
mjeras Venizelos sutiko bandy
ti sudaryti naują Graikijos ka
binetą.

Paryžius, s. 16.— Tautų są
jungos komitetas iŠ 19 Žmonių 
atnaujino svarstymus Chinijos 
ir Japonijos ginčo.

Berlyną^, s. 1§. — Hitlerinin
kai 'dar nėra galutinai politi
niai mirę. Bet visgi jų jėgos 
žymiai silpnėja. Vakar mažy
tėj Lippe valstijoj įvyko rinki
mai. Nors ten yra tik virš 
100,0(M) balsuotojų, tečiaus Hit
leris, kad parodyti, jog jo par
tija tebėra gyva,
Lippe visus savo žymiausius 
agitatorius, pats atvažiavo ir 
atsivežė didelius burtus savo 
ginkluotų gaujų. Taip kad siA- 
važiavo beveik tiek pat hitleri
ninką, kiek yra valstijoj gy
ventojų. Tečiaus nežiūrint to
kios nepaprastai didelės agita
cijos, hitlerininkai ne kiek dau
giau balsų gavo, kiek jie buvo 
gavę lapkričio rinkimuose, ka
da jų balsai žymiai nupuolė. 
Už hitlerininkus balsavo tiktai 
nirsivylę buržuaziniai elemen
tai, bet darbininkus patraukti 
jiems nepasisekė.

Pasirodžius, kad hitlerininkai 
visgi dar nėra politiniai mirę, 
kancleris von Schleicher vei
kiausia dabar bandys juoš su
naikinti suskaldydamas jų par
tiją. Spėjama, kad Strasser, ku
ris pasitraukė iš hitlerininkų 
viršūnių delei nesutikimų su1 
Hitleriu, bus pakviestas užimti 
vice-kanclerio vietą. Strasse- 
ris, kiek žinoma, nori ęatekti 
kabinetan ir gal sutiktų priim
ti vietą nežiūrint Hitlerio prie- 
šinimos. Tada Strasseris ban
dytų patraukti kiek galima dau
giau reichstago narių hitleri
ninkų, kad su jų pagelba su*- 
daryti reichstage palankią val
džiai didžiumą. Jei tai nepa
vyks, tai reichstagas, kuris su
sirenka sausio 24 d.» bus pa
leistas. <4 »

Chicagai ir apidinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas ir 
daug šalčiau.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:- 
45.

si

. y * Grand Jucy apkalti-tas nusov savo svogerj _ / ■i •■ no 22 angliakasius 
ir viena moterįChicago.—Herman Jacobs, 26 

m., .vieškelių policistas iš Home- ‘ 
wood, tiek prisigėrė, kad ėmė j 
švaistytis revolveriu ir kada jo’ 
švogeris Henry Jaros, 22 m., 
1449 W. 14 PI., paprašė paslėp
ti savo revolverį, tai savo švo- 
gėrį nušovė. Jacobs sakosi bu
vęs tiek girtas,' kad neatsime
nąs to atsitikimo.

Skrenda iš Paryžiaus į Buenos 
Aires

Natai, Brazilijoj, s. 16. — J 
čia aeroplanu! “Vaivorykštė” at
skrido Jean Mermoz, kuris kar
tu su 6 žmonėmis skrenda iš 
Paryžiaus j Buenos Aireš, Ar
gentinoj. Jie pusryčius valgė 
Afrikoj, o vakarienę jau Bra
zilijoj. Atlantiką perskristi ėmė 
14 valandą. / '

gentinoj.

1 ,
J

triJie kaltinami dėl užmušimo •. • •' • . ’ * 
jų žmonių prie Peobody ka
syklos. Be to 54 yra apkal
tinti už laįkymą siisirinkimų

- -.A’ • •• *'A * ’ * . . . . i.' ' ;

Francuzu valstiečių 
riaušės

Paryžius, s. 16.— 3,000 Bcau- 
ce valstiečių sukėlė riaušes, už
ėmė Chartrės prefektūrą, su
ėmė prefektą Jouve ir privertė 
jį telefonuoti vidaite reikalų mi- 
nisteriid reikalavimą, kad val
džiau tuoj aus stvertųsi priemo
nių pakelti ūkio produktų kai
nas.

Pirmiausiai valstiečiai atlai
kė susirinkimą ir išrinko dele
gaciją nueiti pas prefektą, kad 
jis patelefonuotų ministeriui jų 
reikalavimus. Paskui delegatus 
nusekė ir visa miiiia. Kada 
žandaras bandė užrakinti var
tus, tai minia nuplėšė spyną, 
sumindžiojo žandarą, užėmė 
prefecturą, siteigrudime sulau
žė kėdės ir stalus ir privertė 
prefektą tuoj aus telefonuoti 
ministeriui. Ministeris per te
lefoną girdėjo visą tą triukš
mą.

Taylorville, III., š. 16.—Chris- 
tian pavieto grand jury šiandie 
apkaltino 22 Kincaid ir Tay
lorville angliakasius ir vieną 
moterį už užmušimą dviejų an
gliakasių ii* vienos moteries lai
ke riaušių sausio 3 dt, prie Pea- 
body Coal Co. kasyklos Nė. 7, 
ties Kincaid.

Dešimt apkaltintųjų, jų tarpe 
Kincaid miestelio policijos vir
šininkas Albert Mottozo, jau 
sėdi kalėjime. Prieš kitus 12 
išduoti warantai ir jų vardų 
neskelbiama iki jie bite areš
tuoti.

54 žmonės tapo apkaltinti už 
laikymą neteisėtų susirinkimų. 
Kiekvienas jų yra kaltinamas 
už keturiūs nusidėjimus.

Suėmė 7 Detroito prie
miesčio policistus

Detroit, Mich., s. 16. — Sep
tyni Royal Oak primiesčio po- 
licistai liko suimti ir yra kalti
nami nušovimu kito policisto 
ii* taipjau ėmimu kyšių.

Keturi žmonės žuvo ek 
splozijoj namuose

Morehead, Ky., s. 16. —Ang
lių sprogdinimui vartojamam 
parakui sprogus Slverstcr De- 
bords namuose, 4 žmonės liko 
užmušti—Luther Hamilton, 25 
m. ir jo 18 mėn. duktė, Jesse 
Debor^s, 16 m. ir jo sesuo Liz- 
žie, 18 iri. Tėvas gi buvo kita
me kambaryje ir išliko nesu
žeistas .

Rymas, s. 16. — Papa Pius 
XI išleido bullą, kurią j a paskel- 
oė šiuos metus nepaprastai jiA 
biliejiniais “šventais metais”, 
kurie prasidės balandžio 2 d. 
ir tęsis iki balandžio 2 d. kitų 
metų, šie “šventi metai” pa
skelbti paminėti 19 šimtmečių 
sukaktuves nuo to laiko, kaip 
mirė nukryžiuotas ' ir prisikėlė 
Kristus.

Paprastai “šventi metai” bū
na kas 25 metai, bet papos ga
li prie kiekvienos progos skelbti 
nepaprastus “šventus metus” 
Dabartinis papa jau kelintą kar
tą skelbia tokius “šventus me
tus”. .

Beskelbiant jubiliejinius me
tus; papos sosto kambary susi
rinko visi kardinolai. Tarp kit
ko papa jiems pasakė:

. “Tegul šie Jubiliejiniai metai

įves- 
kaip

susi-

Bedarbė Illinois 
valstijoje didėja

Užsidarė trijų miestu 
bankai

Japonai areštavo 
2,000 žmonių už 

komunizmą
Tokio, s. 16. Policija per 

pastaruosius 3 menesiite areš
tavo daugiau kaip 2,000 žmo
nių, jų tarpe daug žymių švie
tėjų. Jie yra kaltinami už da
lyvavimą komunistiniame judė
jime. Dar tokių skaitlingų 
areštų Japonijoje nebuvę.

Pasikorė padegęs Ohio kalėji
mą kalinys

Colųmbus, O., s. 16.—Clinton 
Grate, 33 m., vienas iš trijų ka
linių prisipažinusių bal. 21 d., 
1930 m. padegęs valstijos ka
lėjimą, vakar pasikorė savo 
kameroj. Tai jau antras iš pa
degėlių nusižudė. Kilpą pasi
darė iš paklodės.

Tame gaisre, kuris pradėjo 
kalinių riaušes, žuVo 322 kali
niai. Kada Grate buvo atiduo
tas teismui už padegimą, tai jis 
prašė, kad jis butų nuteistas 
nužudyti elektros kėdėje.'

Chicago.—Valstijos darbo de 
partamentas paskelbė, 
gruodžio men. samda Illinois 
valstijoje sumažėjo 2.2 nuriš., 
o algos sumažėjo 1.2 nuoš.

Geriausias ženklas, praeitą 
mėnesj buvo tame, kad buvo 
kiek sumažėjęs algų kapojimas.

Rock Island, III., s. 16.— Tri
jų kaimyhnių miestų — Rock 
Island, Moline ir East Moline 
bankai užsidarė dviems savai
tėms laiko, kad sulaikyti nuola
tinį pinigų traukimą iš bankų 
ir kad gauti žmonių pasitikėji
mą.

*. *' ■ ' • , . «. • ■ ■ • ■

Du užmušti, vienas sužeistas 
nelaimėje su aeroplanu .

Newark, N. J., s. 16. —Se
nas aviatorius Kondat ir jo 
mechanikas Weide, užsimušė 18 
pasažerių aeroplanui, kirirį jie 
bandė, nukritus žemėn ųžsi 
degus.

Ashland, O., s. 16. Jrvih 
Weygahdt» 79 m. tapo pašau* ,

| oi

I1 .........................

Nežinomas likimas degančio 
rusų laivo

Dutch Harbor, Alaskoj, s. 16. 
—Likimas rusų pasažierinio lai
vo Sachalin/ kuris užsidegė 
Ochotsko juroje Šiberijos pa
kraščiuose, yra nežinomas. Vė-
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Beaver Dam, W,is„ s. 16. — 
Du Watertown gyventojai liko 
užmušti ir trečias sunkiai su
žeistas aeroplanui susidaužius 
bandant nusileisti užšalusiame 
lauke šalę Beavęr Dam ežero.

Užsimušė Dr. Rądkte, 36 m. 
dehtistas ir B. D. Dragginis, te
atro savininkas ir aeroplano 
valdytojas.

Rymas, s. 16. — Iš Veneci
jos pranešama, khd 20 įtajų 
studentų įsigavo į stovėjusį 
uoste nedidelį. ju<tHsląvų i-pr,. 
kybinį, laivfc ir privertė kapito
ną' nuleisti Ju^o-Slavljos vėlia-

A . • ; -a

v'i

Lietuva nori įvesti 
tabako monopolį

..... . ...............—■ " "l 

Anglai ir faneuzai siūlosi pa
imti tabako monopolį

Kaunas.—Vyriausybė, nepa
jėgdama su tabako sindikatu 
kovoti, yra iškėlusi mintį įvesti 
Lietuvoje tabako monopolį. Ta
bako monopolį galvojama 
ti tais pačiais pagrindais 
ir degtukų monopolis, 

šiuo reikalu yra labai
rūpinęs tabako sindikatas. Sin
dikatas yra nusistatęs pirmių 
pirmiausia ištirti vyriausybės 
šiuo reikalu nusistatymą, o pas
kui ką įtsengdamas daryti, kad 
WW<>lis nebūtų įvestas. Sto

ji dikatas net vartoja tokį argu- 
bite -metąį taikos, atleidimo lt iriČntą, kad* girdi Klaipėdos 
susitaikimo. Tegul jie bus šito- kraštui Lietuva negalinti {vės

ti monopolio. Be to, sindika
tas pasiryžęs įrodyti vyriausy
bei, kad tabako monopolis vals
tybes ukiui butų ir žalingas. 
Sindikatas tam reikalui aptarti 
po Naujų Metų Šaukia savo na
rių suvažiavimą. »

Kaip ten nebūtų, o tabako 
sindikatu susidomėjimas dider 
Hs ir dvi stambios firmos ~ 
viena francūzų, antra anglų — 
jari daro pasiūlymus.

Sėdįs kalėjime buvęs finansų 
ministeris V. Petrulis jau pa
siute valdžiai paruošti tabako 
monopolio projektą ir taisykles’

susitaikimo. tfegul jie bus sko
lų atleidimo metai. Mes netu
rime užmiršti, kad Jėzus Kris
tus yra pasakęs, jog jo kara
lystė nėra šiame pasaulyje” —! 
todėl katalikų pareiga yra ne-^ 
kalbėti apię tokius dalykus, ku
rie nepriklaiteo jų sryčiai, bet 
jie gali tik melstis malonių, da
ryti atgailą.
J Po kalbos, kardinolai išbu
čiavo papai kojaš ir. rankas ir 
nuėjo į baziliką pęrąkaityti pa
pos bullą. ' /

Bulloje katalikai yra ragina
mi šiais “šventais metais” dau
giau melstis, tankiau eiti išpa
žinties ir prie komunijos ir 
daugiau mąstyti apie Kristaus 
kančias.

Btflla kviečia katalikus lan
kyti Rymą ir kitas šventus vie
tas. Bus teikiamos ir speciales 
indulgencijos (nuodėmių atlei
dimas) , bet tik tiems, kurie 
šiais “šventais metais” aplankys 
Rymą ir po kelis kartus kelias 
bazilikas, kurios šioms šventėms 
bus atidarytos.

dikatas net vartoja tokį argu-

Klėty rado nužudytą 
merginą

Panevėžys.— Gruodžio 8 d. 
Nakrošių km. rasta nužudyta 
Nakrošytė Ona, 35 met. amž. 
mergina. Nužudymo priežastis 
nežinoma.

žmogžudystėje įtariami as
menys suimti. Krim. policija į- 
vykj stropiai tiria vietoje.

' * ■ »... ------- rr- T

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
Dabar laikas praduti rūpintis tinkamai sutvarkyti 

išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-O
S rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti,^ 
eg kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
H jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami
S daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų || 
S reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. O

S Naujienų raštinė atdara huo 8 vai. ryto iki 8 vaka-M
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Hnlsted Street

: f J?'4
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Antradienis, satiš. 17, 193Š

Žalias Pragaras prie

žmogėdrų. Jų

Baltaodžiai

Padarome Visiems Greitai

gyvatės,

1739 South Halsted Street,

Gros

menkos ©tuviai

išsiuntė
NAUJIENAS

VIRS

naujienų koncertas 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

*į ' ’5
< k

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.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street
Chieago, Illinois, >

nomingai. 
aikštelėse

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Bile kur jus busite su Gros- 
ley radio visur pasieksite. 
Pagausit visas stotis, Crosley 
radio ir Victrola kumpina- 
ei jų groja rekordus gražiai. 
Tiktai . v , *

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

T Šias girias dauguma balta
odžių traukia pasakingi turtai 
apsupti visokJomis legendomis,

neš policijai apie sukčius ar 
vagj. Su jais elgiasi kiekvienas 

suvarydamas

vienų 
prie 

jų iš- 
Matto

Tai tokie papročiai ir teisė
tumo supratimas Žmonių gy
venančių Matto Grosso terito-

didumas tiesiog 
šioje vietoje Sir

Pinu- 
masė 
tikre- 
verda

Bilas
Biznio Korteles •
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

norėdami moksliškai ištirti iki 
šiol nežinomas vietas, leidžiasi 
pavojingoj kelionėn. Kai kurie 
prislėk# medžiotojai kartais ri
zikuoją pamedžioti po “žaliojo 
Pragaro“ girias. Taip pat yra 
žmonių, kurie tose nežinomose 
vietose nori surasti pasakingų 
Eldoradu. Yra kalbama, kad 
“žaliojo Pragaro“ ribose kur 
tai gyvena baltaodžių tautelė, 
esą tai likučiai Atlantidos civi

li- muses 
kandžioja.

ir dauguma drąsuolių už savo 
drąsą užmoka gyvybe. Lauki
niai šios teritorijos gyventojai 
atkakliai gina savo kraštą, o 
juk jų krašte taip lengva kiek
vieną baltaodį įvilioti į sląstus.

yra pasakojama apie baltaod 
žius

Manoma, kad ten gyvena ir 
amazonių nukariautojai. Kai 
kuriose šių nepereinamų girių 
dalyse yra deimantų sluoksniai, 
šių akmenų 
pasakingas.
Arthur Conan Doyle paliko sa
votišką užrašą: “Prapuolęs Pa
saulis“.

upe, miško 
negyva, bet 
viduje virte 
Vietomis kur miš

RADIO PROGRAMAI:

Nedčliomis 1 iki 2 vai
po pi«ą ir nuę

Be juodo pragaro yra dar ir 
žalias pragaras. — žaliojo 
pragaro teritorija ir gyven
tojai. — Jų papročiai. — Mir
tis vagims ir sukčiams. Nu
kirstos komisare ir jo padė
jėjo galvos.—Naktiniai vjam- 
pirai. —- Barškančios gyva
tės. — Didžiuliai smaugliai, 

žmogėdros. 
Amazonių nukariautojai.

svetimtau- 
valdžia ne- 
ir sutvar* 
asmeninę 

skriaudų jie atsako peilio smū
giu. Bet jei svetimtautis moka 
su jais sugyventi jie pasidaro 
nepaprastai draugingi žmonės 
ir dėl savo draugo ar dėl duoto 
žodžio jie aukoja net savo gy
vybę. Tarp baltaodžių yra da
lis ir juodosios rasės negrų, 
kurie buvo atvežti senovėje iš 
Afrikos kaip vergai prie kavos 
plantacijų. Yra taip pat sirie- 
čių ir kavos plantatorių japonų 
ir amerikonų. Siriečiai labai 
taikingi žmonės — biznieriai. 
Jie su pora mulų apvažiuoja 
apgyventas vietas ir pardavi
nėja visokias prekes. Japonai 
augina ryžius ir-daro alų. Kaip 
tik gerai uždirba, jie tuojau 
išvyksta j Japoniją 
amerikiečiai nors ir 
turtus

Mėnesiui laiko praėjus 
vėlų vakarą privažiavo 
miestelio du laiveliai; iš 
lipo apie 30 kaboklių iš 
Grosso. Visi buvo apsiginklavę 
nuo kojų iki galvos, ši mažiu
kė armija ėjo link komisarijos. 
Jos priešakyje ėjo jaunas vai
kinas, tai buvo Petras Marti
nes. Komisarijoje policija buvo 
užklupta visai iš netyčių ir tuo
jau nuginkluota. Petras visus 
nuramino ir sudraudęs savo 
draugus kreipdamasis į l.omi- 
sarą ir jo padėjėją ramiu bal
su ir šypsodamasis tarė;

—Turbut jau žinote, dėl ko 
čia atvykau? Pasiruoškite mir
ti! Bet aš nesu plėšikas ir 
žmogžudys, todėl noriu su ju 
mis abiem kautis' kol užmušiu;

Petras paėmė du kardus, vie
ną į vieną ranką, o kitų į ant
rą ir pradėjo kautynes su ko
misaru ir jo padėjėju. Praėjus 
kiek laiko gulėjo negyvi komi
saras ir jo padėjėjas. Likusieji 
policininkai buvo surišti ir su
varyti j atskirą kambarį.

Rytojaus dienų kaimynai pa
stebėjo, kad komisarijoje 
tai netvarkoje. Įėję vidun 
do kieme kautynių žymes ir 
du lavonu be galvų. Komisaro 
kabinete ant rašomo štalo buvo 
padėtos dvi galvos ir prie jų 
raštelis:

—Tai taip nubaudė Petras 
Martines savo brolių užmušė-

JOS. F. BUDRIU, 
3417-21 S, Halated St. 
Del paįtusynto jūsų rųdio

Boulevard 4705-816.7

parazitų 
naktinis poyas, gy

vuliams po oda deda savo kiau
šinius iš kurių išsirita didelės 
kirmėlės. Didžiuliai vampirai 
naktimis čiulpia kraujų kaip 
gyvulių taip ir žmonių. ;

’ Netrūksta šiame krašte ir ■ 1 
plėšriųjų žvėrių, kaip panterų, 
tigrų, barškančių gyvačių ir 
milžinų smauglių, apie kuriuos 
daug kas yra rąšęs,: bet labai 
mažėt kas juos yra matęs. Bet 
baisiausias ir pavojingiausias 
baltojo žmogaus priešas yra 
vietiniai laukiniai gyventojai, 
kurie seka, kiekvieną. \baltojo 
žmogaus žingsnį ir stropiai gi
na savo kraštų nuo’ neprašytų 
svečių, Yra daugybė rasių ir 
kartais Visai nėžupip'ų, kurios 
t ■ ", I W'FI«" »'»■'! l UI i I -r ■ j.i.i . .1

Iki pat Diamantino miesto 
ribų supa nepereinamų miškų 
Siena, ši miškais apaugusi te
ritorija vadinasi “Matto Gros
so”. Nors ji ir priklauso Bra
zilijai, bet valdosi labai auto- 

Paupiais, mažose 
gyvena šios šalies 

gyventojai. Daugumoje jie bra- 
ziliečiai, dar nuo XVI amžiaus, 
kolonizatorių portugalų ainiai. 
Atsitolinę nuo kultūros jie pa
sidarė beveik laukiniai ir todėl 
jų būdas ir papročiai žiaurus 
ir atsinešimas prie 
čių šiurkštus. Jokia 
gali jų sukulturinti 
kyti. Už kiekvieną

Crosley
1933 Naujas Išto

bulintas Radio
Kainos’5tiW
S 10 tūbų $39.50

Niekas nežino kur yra kuni
gų skelbiamas juodas pragaras, 
rašo “L. U.“, bet žemėje, pasi
rodo, yra dar vienas pragaras 
vadinamas “žaliuoju Pragaru“, 
šis pragaras nors taip pat yra 
labai mažai težinomas ir labai 
mažai teištirtas, bet vis dėl to 
apie jį turima šiek tiek apy
tikslių žinių, kurios čia ir 
tiekiamos.

Pačiame Pietų Amerikos 
duryje yra didžiuliai plotai, 
augę nepereinamais miškais, šie 
miškai yra toje vietoje, kur 
skiriasi du upynai. Vienos upės 
teka j šiaurę te i yra Amazo
nės įtakai, o kitos teka į pie
tus ir įteka į upę Paraną.

Nors dauguma šių upių yra 
didelės ir gilios, bet dėl daugy
bės krioklių ir užgriuvusių mil
žinų medžių laivų plaukiojimui 
mažai tinkamos. Upe Parana 
tegalima važiuoti tik iki upės 
IParagvai. Diamantino yra pas
kutinis uostas iki kurio dar 
galima važiuoti su šiokiais to
kiais patogumais, o iš ten ty
rinėtojai važiuoja su mažais 
laiveliais vadinamais “botelio- 
nai”. šioje vietoje yra puslau
kinė kaboklių tautelė. Vien tik 
šios tautelės žmonės su savo 
botelionais tegali plaukioti vie
linėmis upėmis.
Matto Grosso gyventojai ir jų 

papročiai

rijoje, “Žaliojo Pragaro 
angyje, j- ’

Žąliojo Pragaro prieangis
Kaip jau buvo minėta, į šiau

rę nuo Matto Grosso tęsiasi 
nepereinamų miškų didžiausi 
plotai, jie eina iki pat Amazo
nės žiočių. Pavojingiausia ir 
baisiausia vieta yra tarp Ama
zonės ir Paranos upynų, ši vie
ta ir yra vadinamą “žalias Pra
garas“. Miškas taip tankus ir 
suraizgytas visokiomis ’ijano- 

vijokliais medžiais, kad 
ištisa tamsiai žalios 
masė. Vpės tekančios 
mišką atrodo tarytum 
kanalai, šiomis upėmis 
laiveliais kartais važi-

šiaurės 
sukrovę 

legali grįžti tėvynėn, 
nes jie daugumoje yra nusi
kaltę prieš savo valstybės įsta
tymus ir sugrįžus jų laukia 
bausmė. Visi jie tipingi kovbo- 
jai, sausaodžiai, paniurę ir ne
kalbus, puikiai moka valdyti 
šaunamus ginklus. Su aplinki
niais žmonėmis ir kaimynais 
labai blogai sugyvena. Tik nak
ties metu iš savo lūšnų išeina 
į lauką. .Jie jabai mėgsta vieti
nę degtinę ir kelia orgijas 
mankštindamies šaudyti.

Sukčiavimas ir vagystė, tai 
yra du nusižengimai, kurių ne
toleruoja vietiniai gyventojai. 
Sukčius ar vagis skaitomas ne
reikalingu žmogumi. Bet nie
kas iš vietos gyventojų liępra-

Ir tikrai visi medžiai, nežiū
rint jų kilmės auga, puošiasi 
ir neša vaisius taip kaip jiėms 
patinka. Gigantas medis su do
bilo formos lapais duoda vai
sius visai panašius j persikus, 
o šalę jo mizernas medelis su 
daugybe arbūzo didumo vaisių. 
Kiek toliau medžio šakos pa<- 
dengtos įvairiaspalviais lapais, 
kurie bendrai duoda vaizdą 
gražiausio kilimo. Ir iš yisų šių 
vaisių nieko nėra valgomo ir 
jei lengvatikis keliautojas čio
nai išlipa į krantą, tai jis iki 
juostos prasmenga į biaurių 
puvenų sluoksnį, tuo tarpu mi
lijonai vabaliukų lipa per jo 
drabužius ir lenda po oda. 
Įvairių ryšių uodai 
negailestingai jį 
Taip pat joks naminis gyvulys 
negali ten gyventi dėl musių ir 
visokių parazitų. Paukštis 
“Ura

mis ir 
atrodo 
spalvos 
per šį 
iškasti 
mažais 
nėja vietiniai gyventojai. Euro
piečiai tyrinėtojai irgi tik su 
pagelba vietinių gyventojų gali 
važiuoti šiomis upėmis 
kiant tokia 
atrodo. lyg 
nybeje jos 
gyvenimas.
kas praretėja, pasirodo milijo
nai įvairiaspalvių ir visokio di 
durno peteliškių. Jos taip mar
guliuoja, kad atrodo lyg savo
tiškas sniegas pradeda snigti. 
Medžiai labai aukšti iki 35 met
rų aukštumo, tai yra aukšta
sai jarusas; jis Šiek tiek retes
nis. žemutinis jarusas nepa
prastai tankus, bet medžiai že
mesni. Mažesnių upių krantais 
augantieji medžiai susisiekia 
šakomis, o jas supina lijanos 
ir tokiu bildu padengia visą 
upę. (plaukdamas tokia upe jau
tiesi lyg kokiame tunelyje. Re
ginio monotoniškumu nuvargin
tos keliautojo akys kartais iš
vysta oazę, kur viskas margu
liuoja įvairiomis spalvomis. 
Kiekviena gėlė, kiekvienas me
dis turi savo spalvą. Ant me
džių kabo gražus prinokę vai
siai, bananai, kokosai. Kitur 
keleivio žvilgsnį stebina pui
kiausios vynuogės,. apelsinai ir 
persikai. Bet tikrumoje nieko 
panašaus nėra ir teneap^aųna 
ištroškęs keleivteįai^® visų? 
šių gražių* vaišių >'Bek^‘ ;valgo-‘ 
mo nėra. Rodosi šiam kampu
čiui gam ta pasakė: :

—Aukite ir rėdykitės kaip 
kam geriau patinka.
Iš visų žvėrių pavojingiausias1

— žmogus .

ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.

Meitaipgi patitipčiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Braziti- 
Kanadon, Argentinon ir į kitus kraštus.

IŠSIUSIME ANT PAREIKALAVIMO

Vieną kartą trys broliai 
Martines, Matto Grosso gyveni 
tojai, Paranos upe nusileido 
žemyn ir išlipo kaimyninėje 
valstybėje. Jie visi trys apsi-i 
stojo viename viešbutyje. Viei 
nas iš jų vardu Petras kartą 
naktį miegodamas išgirdo gat
vėje triukšmą ir šaudymą. Pat 
budęs ir pasiklausęs pažino sa
vo brolių balsus ir suprato, kad 
eina muštynės ir todėl nieko 
nelaukdamas ištraukė iš po šie- 
niko peilį ir išbėgo broliams I 
pagalbą. Tuo laiku kaip jis at
bėgo į muštynių vietą, jo vyi 
resnysis brolis krito negyvas 
su peršauta galva. IPetrns sto-i 
jo į muštynes ir smogė smu-i 
gius j kairę ir j dešinę. Ka
dangi policijantų buvo daugi 
daugiau tai ir Petras pagaliau 
sunkiai sužeistas krito be są
monės. Jo kitas brolis taip patį 
buvo užmuštas vietoje.

Brazilijos konsului į šį rei
kalą įsikišus, pats komisaras! 
ir dalyvavę muštynėse polici-Į 
ninkai buvo suimti. Petras ikij 
išgys buvo laikomas ligoninėje; 
Bet teisme visi buvo labai nu
stebinti Petro parodymais. Jis 
apkaltino savo žuvusius brolius 
ir todėl komisaras ir policinin
kai buvo išteisinti ir paleisti. 
Petro draugai barėsi ir jį ko- 
liojo, o Brazilijos konsulas ne- 
norėjo jo nė matyti ir buvo lai 
bai užpykęs.

Kuomet draugai ’Petrą bar
davo, jis ramiai jiem ^atsaky
davo: .i, .. « *?

A ■' M W

— Nesibarkito. jus dar pama
tysite ką Petras Martines pa
darys.

Komisaras su savo padėjė
jais ir policininkais grįžo prie 
savo pareigų, o Petras Marti
nes išvyko namo j Matto

savo teismu - 
kulką į krutinę.

Ant kiek čia žmonės nesi
skaito su įstatymais ir jų vyk
dytojais — policija rodo toks 
atsitikimas: t

Kruvinos vandetos atstoja 
teismus

gyvena nepereinamuose “žalio
jo Pragaro“ biiškųose. Kai ku
rie tyrinėtojai tikrina, kąd yra 
ir kanibalų O žmogėdrų. Jų 
papročiai, savotiški kaip ir jų 
išvatyda — aukšti ir ploni.

Yra taip pat karjlkų panašių 
į beždžiones, kurie gyvena me
džiuose tarp šakų ir medžiok
lei ir apsigynimui vartoja už
nuodytas strėles. Naktimis ne
žinomam tikslui jie dueluoja me
dinėmis triubomis ir sukelia 
tikrą “kačių koncertą“ užkly
dusiam baltaodžiui , ir šiaip jau 
baisiose ir klaikioje Amerikos] 
džiunglėse įvarydami dar dau
giau baimė®. . r

Taip atrodo aprašytas garsių 
tiri nė tojų ir rašytojų “Žalias 
Pragaras’’^ kuriame septyni Hia
tai atgal dingo be žinios tyri
nėtojas anglų pulkininkas Fav- 
eett.

Baltaodžiai Amerikos 
džiunglėse

Toliau už civilizacijos ribų 
baltie j i nelabai drįsta pasirody
ti. “žalias Pi?agaras“ nelabai 
maloniai priima atvykstančius 
pas jį svečius. Kiekvienam bal
taodžiui įvaro baimės “žaliojo 
(Pragaro“ žvėrys, 
smaugliai, skorpijonai, tarantu
los ir kitos visokios biaurybės. 
Tiktai “žaliojo Pragaro“ kai
mynai kabokliai .išdrįsta kartas 
nuo karto ten pasirodyti ir vie
nas kitas tyrinėtojas ieškoda
mas avanturų arba traukiamas 
didelio žingeidumo ; leidžiasi į 
amerikoniškus raifetuš.

Yra rimtų tyrinėtojų, kurie

549.00
Budriko Icraniitvė parduoda 

lengvais išmokėjimais 
Kiekvienas pirkėjas gaus 

gražią dovaną.

Tik dabar aplaikčm 
šiuos gražius 

LIETUVIŠKUS REKORDUS:
Kriaučiukas S— Aš durgelė
Žirgelis — Daili teta
Nelaimingos dienos -4* Meilingas'

■ bertųlto/
Meiles tu nuims nedainuok ir
Aukso miglos —y Duetas
AfoJteėnd saJ$j}lelU — IJžltosiu ant 

kaino
Ulonai — Ai aš tau sės?
Nakties tamsoj, valas ir
Meilės abejones -
Liet, veselė — Visos 6 dalys.

Duodame dykai gražy 
kalendorių

r... .............. >
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Katalikų ligoninėje 
katalikas miršta, ne- 
katalikas-sprogsta

Pasipiktinęs skaitytojas pasako
ja apie incidentų vienoje ka
talikų ligoninėje

Trumpoje praeityje man teko 
aplankyti draugas, kuris gulė
jo vienoje katalikų ligoninėje. 
Štai kas teko išgirsti.

Toje ligoninėje kiekvienam li
goniui prieš darant operacijų, 
bandoma įkalbėti, kad priimtų 
kunigų išpažinčiai ir aprūpini
mui sakramentais. Tame nieko 
ypatingo, nes tarp ligonių atsi
randa daug katalikų, kurie su 
tuo pilnai sutinka.

Bet karta pasitaikė, kad ne- 
katalikas atsisakė priimti kuni
gų ir netrukus po to mirė.

Nusprogo bedievis
Kunigas atėjęs prie kitų li

gonių, padarė pastaba, kad, štai, 
aname “ruime” nusprogo be
dievis—ne-katalikas. Vienas iš 
ligonių pastebėjo, girdi, papras
tai ir apie šunį nesakoma, kad 
“nusprogo”, o čia kunigėlis to
kioje nepalankioje formoje iš
sireiškė apie žmogaus mirtį. 
Kunigėlis išsireiškimo nelabai 
norėjo atitaisyti, todėl ligonis, 
pasipiktinęs, paprašė jo išeiti iš 
kambario. Incidentas tuo pasi
baigė.

Bet faktas palieka, kad kata- 
i likų ligoninėje, anot kunigėlio, 

katalikas miršta, o ne-katalikas 
—nusprogsta.—Povilas.

Coolidgių šeimyninis kapas Plymouth, Vt., kaimo kapinėse, 
kur dabar tapo palaidotas ir buvęs prezidentas Calvin Coolidge

and a half bipeds called pe-.of the Atlantic. This is a 
ople. Every day 'Jie earth Įbroad statement to makc būt 
turus around oncc. In the-it will be veri f i ed in less than 
morning, the sun appcars at|two weeks. 
the line where the earth and 
sun seem to mcet and in the 
evening, this šame sun disap- 
pears. At night, a moon, the 
color of cheese, makes faces 
at the earth. Oncc a year, the 
earth takes a jaunt a- 
round the sun (a bąli of firc) 
so that it will be toasted on 
all sides. For over 4,000 years, 
the earth haa gone through 
this šame routine. Probably 
some day it will tire and thcn 
give up i’s anpual jaunis and 
its daily t u r n overs. Then we 
will call out the technocrats 
and let them vvorry about it.

Bet tina of Kalamazoo

FOR THE BENEFIT OF OCR

playing... Al, lašt, Batelio has 
uonsonted to dance with a 
eohimnist... Bernard, our shy 
hachclor, was seen to eseort 
two young hidies to reheąrs- 
al... Lcssons in (lorman, 
Freneh, and other forcign 
languages may be gotlen any- 
where hut only Gene K. can 
teach you the sign langtiagc. 
Whal is the charge, Gene?... 
In answer to Mary Chase’s 
very beautiful letter, we wish 
to say The Sipging Fool is 
nn eligible, young man... Tillio, 
hinde an uncxpectcd radio de
bili lašt Sunday... Ray rcceivcd 
an egg from hin milkman wi(h 
Estellc B’s name on it. Sounds 
rathcr mysterious... The past 
week was rather a busy one, 
what with lwo rehearsals and 
a radio Broadcast... The prin
cipais are getting a very good 
workout from the looks on 
their faces. Enough dirt!

REMINDERS
There will be two rchears- 

als this y/eek, Wednesday and 
Friday. Evcrybody out.

One sun morc slrung on 
my bead of days. You have 
heard.

THE SINGING FOOL 
who gels his jokės by first 
laughing and then thinking 
backwards.

TheEngiishCohimn
i mii . ........   i, man.

K R’s ARRANGIN.G SPECIAL 
DANCE FEB. FOURTH

R

įhe Corn- 
something 

planning 
CABARET

Satur-

Each time I sec 
mittec, I learn of 
new that they are 
for the 
DANCE to be given,
day, February 4, The Mid
land Club, 172 W. Adams St.

The Committee, consisting 
of the Misses Bernicc Bailo
kas, Luey Sadauskas, and 
Mario Slaler, are certainly 
doiiig a lot of thinking and 
hustling. (And I’m doing a 
lot of snooping and listening: 
Boy, their plans sound great!)

Do you know that even 
Georgie Stephens’ Revelers are 
putting in some specially hot 
tunes in their saxophones, 
banjos and whatovcr else an 
orchestra uses! It’ll be some 
affair, that K R CABARET 
DANCE, Saturday, February 
the FOURTH!

Get your passes now. Only 
sixty cents. All K R’sri have 
’em. — Frankie.,

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

per- 
side

CAST
Pa, what is an actor?
An actor, my boy, is a 

son who can walk to the
of the stage, peer into the wings 
at a greup of other actors 
waiting for their cucs, a num- 
ber of bored stage hands, and 
a lot of tjieatrical 
ends and exclaim, 
lovely view there is 
window.”

TIDBITS

NUVARGUS, NERVIŠKA ir PRISLĖGTA?

odds and 
“What a 
from this

PI R M Y N
SHARPS and FLATS

l---------------------ras;-.- ■•,•■■------------------- 'f

THE W0RLD
The world is big and round 

likę a large volley balk On 
the surface of ^his big bąli 
stretch vast expanses of land 
and where there isn’t any 
land, there is water. On the 
land live inorc than a billion 

VARICGSE "GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

ANTLSUPERSTITIOUS
Lašt Friday, the 13th, a 

group of young people gather- 
ed in $he confines of Pahilis’ 
Hali. This group was thirteen 
times three strong. Every 
member walked under a lad- 
der and every member’s path 
was crossed by a black cat. 
This group would have bro- 
ken mirrors, — if they had 
had them. These young souls 
were not afraid. This entjire 
group had gathered together 
for the express purpose of 
becoming better acąuainted 
with “Laima”. And everyone 
of you too, if you be botlier- 
ed by fcars and superstitions, 
can eure your ills by seeing 
“Laima.”

To a beautician friend — We 
mot a young lady the other 
day who thought that noodle 
soup waa a kind of shampoo... 
Evcrybody was 
leave rehearsal 
Friday. Who 
they knew that 
dance going on 
that Georgie’s orchestra wai

Sveikata Nukenčia Kada Inkstai 
Neveikia Tinkamai

GREITAI susidomėkite kurčiu strėnų 
skaudėjimu, pūslės nereguliarumais ir 
kada jaučiatės nuvargusi, nervuota ir pris

lėgta. Jie galbūt įspėja niekurius inkstų ir 
pūslės pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doan'e 
Pilis. Kasmet milionų dėžučių pardavimas 
liudija Doan’s populiarumą- Jūsų pardavė
jas turi Doan’s.

anxious to 
early lašt 

would’t be if 
there was a 

nearby and

Iš

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

75cBarbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi. 

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ............
32 pusi, 

j Nuosavybės Išsivystymas ................. ........................
170 pusi. 

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .......r......
264 pusi. 

Moralybes Išsivystymas .............................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ...........
Namų Daktaras (paskutine knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ........   $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy- 

’ kitę klausdami katalogo.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

Chieago, III.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Re operacijos ar JčirSkltnų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas rydymasis namie leid
žia 'im« atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jusu kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jų* 
i trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai 
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptlekininkas nepaailaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorMte.

you ask us who or
“Laima”. “Laima”,

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau

toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas.

Praktikuoja per daugelį metų ir 
dykai. OFISO VALANDOS:

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it NEI;

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.

išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė, y Tel. Crawford 5573

Now, 
what is 
my dear readera, is a musical 
comedy to be presented by

Chieago Pirmyn chorus at 
Lithuanian. Auditorium, 

29th of January. It will be 
best Lithuanian produet- 
ever to be s^aged this side

Sausio-Jan. 17 iki 23

Building & Loan
TAUPUMO 
SAVAITE

RADIO STOTIES WEDC 
1210 KILOCYCLES

Antradieny, Ketvirtadieny, šeStadieny Ir 
Sekmadieny, 7:2O vai. vakare.

Trečiadieny, Penktadieny ir Pirmadieny 
10:20 vai; vakare.

Taupumo Savaitės Iškilmės ir Šokiai 
įvyks Sausio 21, 1933, 8 vai. vak. 
—SOKOL CHICAGO SALĖJ, 2339 
—>47th So. Kedzie Avė.

A Diuretic 
for

F the Kidneye

Lietuvi

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražių, didelę spalvuotų 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuVinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų,

/■

Užsisakykite tuojaus

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Jūsų
PATOGUMUI

the 
the 
the 
the 
ion

jtivvAyj ;
Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
iap pataria Lietuvos banla?

kraJ^J

OUR
S0UP5 50UNU
TH6 BEVT

♦ ■ «___*

Labai Avfilnua ... a’” 
miH miiUnya parinktinio alie
jau*. Avelnaua ukanao, rinkti
nių kaiuMnlų, .retų prisakomų 
SnmaiAytaa mažom! Itru.-ie 
mia dėl ircreanlo akon1-'

Prlatatomaa 6V1E2IAS 
ninkama kna kalinu «1len«M 

Pabandykit J)1

N0W OFFERED AT
REDUCEDPR1CES

®BREMEN 
EUROPA 

Greičiausi garlaiviai ant vandens 
7 dienos į .

I E T U V Ą 
geležinkeliu susisieki- 
iŠ Bremenhaven į 
I E T U V Ą

Informacijų kreipkitės į vieti
nius agentus arba

130 W. Randolph St., 
CHICAGO.

Puikus
mas

IĮnorth cermanlt— i o v n
IN OUR OFFICE

CLCO, BOS-b WW5 
TO V.N0UJ \F OHE

sa

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ ’
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700 BUSUCLt*
IOO0 CM4S OF n/MLRO*t> Tite S 
JOO KNOTS SPAGKETTl
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'tęs -s-TE^e , 
500 KHGTS CF 

’SP^CjuėTTI

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

I naujienos
1739 So. Halsted St. = 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Lithuanian News rub. Co., 
1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscriatioh Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

Uisisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams $8.00
Pusei metu —_____________ 4.00
Trims mėnesiams ..... ......... 2.00
Dviem mėnesiam ___________ 1.50
Vienam mėnesiui .............. .  .75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija 
Savaitei __
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų •••••••••• • 8.50
Trims m&aesiams 1«75
Dviem mėnesiams_ _ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _______ _  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams -------------   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
.................................F--- .. ............................................       |1

TARP DVIEJŲ AUKLIŲ VAIKAS BE GALVOS

kai ir pasmerkdami savo “dešiniuosius., nukrypimus”: 
Už šitą viešą “pakutą” Stalinas ant jų> tur būt, susimy
lės ir jų nebaus.

Bet tai yra keistas vaizdas, kaip “dideli revoliucio* 
gindami savo kailį, “spaviedojasi” iš savomenai

“griekų” ir mušasi j krutinę! 
........................................ ....................... .................... . ...................... .. h......................................    .į... n,. i

O aido da Verona, Vertė K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

Geri žmonės federaliniame atstovų bute pasigailė
jo trokštančių alaus ir pervarė bilių (įstatymo suma
nymą), kuriuo yra legalizuojamas alus su 3.2 nuošim
čiais alkoholio.

Geri žmonės federaliniame senate, norėdami pa
gelbėti kraštui, taip pat darbuojasi, kad alus butų le
galizuotas. Bet jie siuto alų su 3.08 nuošimčiais alkoho
lio. Šį sumanymą senatas veikiausia priims.

Bet tuomet senato bilius bus kitoks, negu atstovų 
buto bilius, ir juodu reikės sulyginti. Be alkoholio nuo
šimčio, senato komiteto sumanymas skiriasi nuo atsto
vų buto sumanymo da ir kituose punktuose, kurių čia 
nėra reikalo smulkiaus nagrinėti. Kaip tuos sikrtumus 
išlyginti ?

Senato vadai sako, kad jų sumanymas esąs daug 
geresnis ir saugesnis; prie jo negalėsiąs prisikabinti 
vyriausias teismas. O “slapieji” atstovų bute sako, kad 
jie nieku budu nepritarsią senato siūlomam alui, nes 
jisai esąs persilpnas ir nepatenkinsiąs vartotojų.

Tuo budu tarp tų dviejų kongreso butų alauii 
legalizavimo klausimas gali labai lengvai ‘‘nusisukti 
sprandą”. Kas tuomet bus kaltas? Atstovų buto nariai 
kaltina senatą, o senatoriai atstovų butą; “šlapieji” da
rys priekaištus “sausiemsiems”, o “sausieji” “šlapiem- 
siems”. Ir kas. galės tikrai pasakyti, kurioje pusėje tie
sa?

Prie tos įstatymų leidimo sistemos, kokia yra Ame
rikoje, kur kongresas susideda iš dviejų skyrių su ly
giomis teisėsis, dažnai būna sunku surasti, ant ko puo
la atsakomybė dėl sutrukdymo to arba kito sumanymo.

Moderniškose valstybėse šiandie yra nusistatymas, 
kad parlamentas privalo susidėti tik iš vieno buto, kurį 
sudaro atstovai, išrinkti visuotinu, lygiu, tiesiu ir slap
tu balsavimu. Kada vienam butui yra pavesta yisa ga
lia priimti arba atmesti įstatymo sumanymą, tai bal
suotojai aiškiai žino, ką kaltinti ir kam duoti kreditą 
už parlamento darbus.

BILIŪNAS DOLERIŲ TAKSŲ VARTOTOJAMS

Aną dieną šioje vietoje buvo kalbama apie farme- 
rių pagelbos jsetatymo sumanymą, vadinamą “domestic 
allotment” bilių, kurį dabar svarsto kongresas. Sulig 
tuo sumanymu, valdžia uždės mokesnį tam tikriems že
mės ūkio produktams — kviečiams, medvilnei, sviestui, 
kiaulienai ir t. t. — kad iš tų mokesnių susidarytų fon
das, iš kurio gaus premijas tie fermeriai, kurie suma
žins minėtųjų produktų gamybą 20 nuošimčių.

Apskaičiuojama, kad šitas farmerių pagelbos pla
nas kaštuosiąs vartotojams (pirkikams) apie bilioną 
dolerių kasmet. Bilionu dolerių, vadinasi, pabrangs nu
rodytų biliuje produktų kaina. Vidutiniška šeima iš 5 
žmonių turės per metus sumokėti, pirkdama maistą, 
$25.00 tų specialių mokesnių.

Tai bus didoka našta miestų gyventojams. Tą bi
lioną dolerių teks sumokėti daugiausia žmonėm^ kurie 
yra užimti pramonėje ir prekyboje, idant agutų para
mą ūkininkai.

Bet farmeriai gali nurodyti; kad pramonė ir pre
kyba gauna daug didesnes subsidijas, negu kad siūloma 
duoti žemės ukiui. Kas gi yra tie protekciniai muitai, 
kurie apsaugoja Amerikos dirbtuvių prekes nuo. užsie
nių kotnpeticijos? Taf yra subsidija (pašalpa) pramo
nei! Muitų dėka pramonės prekių kainos yra aukštes
nėj. negu, pasaulio rinkose, ii? tas aukštesnes kainas 
turi- mokėti1 visi* gyventojai, taigi ir fermeriai.

Jhigu pramone gauna pašalpą, tai kodėl negali jos- 
reikalauti žemės ūkis?

Silpnoji to “domestic allotment” biliaus pusS yra 
ta, kad jisar palieka politikierių nuožiūrai, kuriems far- 
meriams dtiote premijįas> o kuriems ne. Čia? atsidaro pla
ti; proga graftui, favoritizmui ir kitokios rųšies korup
cijai. Prieš šitą biliaus ydį fermeriai ir visi kiti žmo
nės turėtų kovoti, 

—a.

(Tęsinys)
Žinoma, jis negalvojo apie 

kokią nors naują pragaištin
gą spekuliaciją. Per keturis 
dešimts metų Miguelis Važinė
josi po pasaulį, ieškodamas 
laimės. Bet laimė, kuri taip 
dažnai nusišypsodavo jokių 
gabumų neturintiemsi žmo
nėms, iš jo visuomet piktai pa
sijuokdavo.

Bet Visgi jis buvo pasiturin
tis, priegtam ir Izabelos reika
lavimai nebuvo jau tokie, kad 
jų neiniių galima patenkinti.

Trumpiausioj ateityj susi
tuokimas Ivanos su turtingu 
Sisto ir veikimas prekybos įs
taigos*, kurią jau buvo sukūrę 
Miguelis ir jo busimas žen
tas, turėjo pripildyti šeimos 
iždą neįmanomais purtais.

Ir taip, viskas krypo į gerą
ją pusę, ačiū gražuolei Ivanai; 
kuri visai ncapsisvajsčittsi pa
sakė “taip.”

Žinoma, ji nejautė jokio 
palinkimo prie to trumparegio 
ir juokingo Sisto. Bet jis ar 
kitasi, — jai buvo vienas ir tas 
pats, jeigu ji jau negalėjo pri
klausyki tani; kuris jai patiko.

Ji davė savo sutikimą dėl 
Miguelio, kad įtikti tam sa- 
vivalingam, bet geram žmo
gui, kurį ji labai mylėjo.

Kada ji pareiškė savo suti
kimą, tarp jos ir Cherardo da
lykai dar nebuvo nuėję taip 
toli.

Susižicdavimas / šit Sisto į- 
vyko prieš dvejetą metų.

Jeigu tas susižiedavimas 
dar butų prrisitęsięa dvidešim
tį metų, tai Ivana tuo butų 
buvusi, pilnai patenkinta.

Kiekvienai moįerei, kuri no
ri eiti tiedu keliu; vyras su
daro būtiniausiai reikalingą 
daiktą; o jeigu negalima pri
klausyti tani, kurį myli, tai 
tinka bile vyras.

Sisto Virėjo didelį palinki
mą prie kavos, koncertų ir 
kaspinėlių ąselėse. Palaukite!.. 
Nesunku būti laimingam tam 
Žmogui, kurio visi troškimai 
lengvai įvykdomi.

Sisto tėvas turėjo daug mi- 
lionų, du cukraus/ fabrikus, 
kelis desėtkus dvarų, kurie bu
vo nuomojami, žodžiu, per 
meįus susidarydavo milžiniš
kos įplaukos. O deltai* to Sis
to buvo skaitomas šauniu ka
valierium, į kurį visokios 
kabaretų žvaigždės įsimylėda
vo ligi beprotybės.

Tokiu budu Sisto galėjo su
teikti moteriai laimę. Tokia 
buvo Miguelio nuomonė; Iza- 
belosi
traukė pečiais... Ivana nema
tė jokio reikalo ginčytis šit 
šeima, turedAnia galvoj tą fa
ktą, jog jai ir bile kuris kitus 
vyras nebūtų noi kiek labiau 
pageidaujamas.

Tačiau, reikia tiesą pasaky
ti, kad ta šeima jai buvo tiek 
svetimu^ jog ji norėjo tik vie
no dalyko: kaip gitfima* grei
čiu# ją apleisti*

Eiti į laisvą pasaulį1; kaip 
norėjo padaryk ir vienatinis 
žmogus, prie kurio Ivana j putė 
tikrai brolišką patraukimą — 
Cherardo. -

>■■1 >

Jis ir jį; — nuoito inoiten- 
t«f, kaip, po Miguelio apsiVedi- 
nio su jps pamote Izabela visi 
atsidarė po vienut stogo; — 
pilnai susitaiM ta^pusav^.

Pirmą karią gamaičiuM Che* 
rardo, j>. buvo nustebinta jo 
gražuma

pasirodė, kad, ji girdi pirmą 
ir vienatinį balsą fįikro vyro.

Kai Miguelio ir Izabelos ve
dybų dienoj jis paklrtuse:

—Kaip aš privalau tave va
dinti? Seserimi ar kitaip?...—■ 
ji vėl užmerkė akis ir atsakė:

—Ne, vadink mane Ivana.
Praėjo, diena už dienos, tie 

ilgi metai. Juodu pradėjo vie
nas į ahtrą žiūrėtu su kokiu 
tai nusistebėjimu, su kokiu tai 
smalsumu ir nedrovumu...

Kartais prie jo lovos ji pa
statydavo vandens stikle

Kai Ivana užsivilkdavo 
jus drabužius, Cherardo 
mas jai sakydavo::

—Kaip jie tau tinka!..;
Kas antrą ar trečią dieną Si* 

što atvažiuodavo vežimelyj, į 
kur j buvo įkinkyta sena ir 
riebia kumele.

Kaip jis, taip ir kumelė dėl 
apsisaugojimo nuo saulės 
spindulių turėjo, juokingas ža
lias kepuraites.

Kai jis iškraudavo iš veži
mėlio savo 220 svarų, tai at
rodė, jog lingės šokinėja iš 
džiaugsmo ir kumelė, visa su
prakaitavusi, taip pat.

Bet dabar, besirengdamas 
prie vedybų, Sisto nutarė nu
sipirkti automobilių.

Dėl savo trumparegystės jis 
negalėjo valdyti automobilių, 
todėl pasiuntė šoferys'įės mo
kytis sūnų to yąlstiečio, kuris 
prižiūrėjo karvių melžimą.

Jeigu tas vyrukas/ neprisi- 
mesdavo, tai jis jau buvo vi
sai šaunus šoferis. Apsirengęs 
blizgančiais drabužiais ir už
simovęs įspūdingą kepurę, jis 
Sukeldavo dulkes visoj apylin
kėj, rėkdindamag ragutį taip; 
kad. net malomi būdavo klau
syti.

gėlę 
nau- 
pir-

taip paff. Cherardo tik

MUŠASI į KRUTINĘ

Rusijos, žmonių. gyvenimą. 
Sugrįžo jis į Brooklyną ir pa
rašė knygą apie Sovietų Są
jungą. Savo knygoj jis ap* 
znaimina pasaulį, jog Chicagoj 
išeina “Naujienos”, o toliau į/- 
kvėpimo pagautas, šaukia: 
“šalin karo ruošėjus, imperia
listus ir socialdemokratus!”

Matomai, kaukaziškas “bor- 
jomas” ir “narzanas” pusėti
nai veikia bolševikiškus pro
tus ir jie nukalba nei šį, nei 
fe-

Puslapyj 163 • Mizara rašo 
apie Lenino mauzolėjų seka
mai : “Duryse Movi du raudon
armiečiai. Tai garbės sargyba! 
Ir čia stovi dieną-naktį, stovi 
nesijudindami.”

Mirusia Leninas ne tik kan
kino Rusijos žmones gyvas 
būdamas, bet neduoda jiems 
ramybės nei numiręs. Du ka
reiviai dieną ir naktį turi sto
vėti ištempę, kaip stygos, ir 
dagi nesijudindami, prie mi
rusio Lenino kapo. Kuriems 
galams reikalinga kankinti tie 
kareiviai? Tik senovės despo
tai tokiais triukais pasižymė
davo.

Puslapyj 116 Mizara rašo 
apie “narzaną”: “gydo susir
gusius širdies ir nervų* ligo
mis darbininkus.”
, Bet tai juk yra šlykščiau- 
fflos rųšies šarlatanizinas. 
Kiekvienas sąžiningas dakta
ras pasakys, jog lokio “ste
buklingo vandens”, kuris ga
lėtų širdies ir nervų ligas pa
gydyti, visai- nėra. Bet laisvi- 
niai ir vilniniai šarlatanai diena 
iš dienos ragina savo pasekė
jus pirkti “narzaną” ir “bor- 
jomą”, kadangi tie minerali
niai vandenys “aklina žmo
gaus kūno veikimą ir priduo
da jėgos.” ;

Ko gero, neužilgo Bimba! 
pradės piršti stebuklingas Le
nino relikvijas...

Knygos 37 puslapyj skaito
me: “Senatvės pensija, pap
rastai, yra pusė jo paskiausiu 
laiku gautos, algose bet ji ne- 
turi būti mažesnė 20 rublių 
mėnesiui ir didesnė 112 rub
lių mėnesiui.”

Vadinasi, išeina taip: jeigu 
žmogus skurdo jaunystėj, tai 
jis- turi skursti ir senatvės su
laukęs. Didelės pensijos* mo-> 
karna tik visokiems komisa
rams, o darbininkai turi pasi
tenkinti trupiniais. Ir visokio# 

Bimbos “paslas” Rokas Mi- bolševikiškos papūgos dar 
žara važiavo neva tyrinėti bando įtikinti

■ ................... ............ .....................- ■ r*.

grei^ po gimimo Ksavero, ka
da Ivana buvo dar perdaug 
jauna, kad Cherardo butų ga
lėjęs į jų žiūrėti kitaip, negu 
į seserį.

Paskui aplinkybes staigiai 
persimainė, ir pasidarė tiek 
galihgos, kad jis ir ji buvo 
pasirengę papildyti didelę be
protybę.

Kas dėl netašyto Miguelio, 
tai jis, žinoma, nebuvo toks 
žmogus, kad leisti nuožiūros 
ir pavydo velniui save ilgai 
kankinti. Jo pažiūros į meilę, 
—į visa, kas liečia meilę, — 
buvo savotiškos. Savininko 
instinktas pas1 jį buvo stip
riai išsivystęs: moteris turi 
priklausyki jam, — ir niėkam 
daugiau. Nelaime, jeigu jis pa
stebėtų apgaudinėjimą; vie
nok apgaudinėjimas vyko tie
siog prieš jo akis, buvo aiškus 
kiekvienam, sudarė medžiagą 
kaimynų liežuvavimams, bet 
pas jį nabtivo nėi mažiausio# 
nuožiūros, kad jis yra apgau
dinėjamas.

Visuomet pasinėręs savo rei
kaluose, visuomet akstinamas 
manijos įgyti didelius turtus, 
jis žiurėjo į visas moteris be 
išimties, kaip. į reikalingą dai
ktą, bet griozdišką ir varžantį 
žmogaus laisvę. Lyginai taip, 
gyvendamas dar pampasuose, 
jis žiurėjo į savo seną balną 
“gaučo” ir į savo žibantį šau
tuvą.

Primityvis žmogus, nepajė
giąs eiti į jokius kompromi
sus ir suprasti kul^uringo gy
venimo gudrybes, jis vis dar 
žiurėjo į moterį; kaip į gražų 
gyvulį, įnoringą ir išlepintą, 
jSU: kuriuo nėra reikalo rimtai 
skaitytis, bet be kurio visgi 
negalima apsieiti.

(Bus daugiau)

an-

ne-

PASTABOS
Vincas Paukštys, kuris savo 

laiku pasižymėjo tuo, jog gar
bino rusų razbaininkus Slen
ką Raziną ir Pugačiovą, išsi
gando komunistų-,partijos “gy
nimo korpuso” ir pabėgo iš 
“Laisvės”, kadangi Bimbos 
diktatūra ėmė perdaug jį slė
gti. Dabartiniu laiku jis uo
liai studijuoja dvasiškų tėve
lių gyvenimą. Ką tai reiškia? 
Gal Paukštys rengiasi miny- 
ku tapti?

—o—

Rusijoj yra pavyzdinga tvar- 
fca! '

—O—

“Laisvė*’ No. 294 rašo: “Tu- 
rime atsiminti, kad ir parapi
jinis) jaunimas yra visų pir
ma darbininkų jaunimas/’

Bimbiniai savo partijos ir 
parapijų narius vadina darbi
ninkais, o socialistus visaip 
kolioja. Priežodis sako: toks 
tokį pažibo ir ant alaus pava
dino. Taip ir šiame atsitikime. 
Katalikai turi “neklaidingą” 
popiežių Romoj, o bolševikai
—Maskvoj. Vadinasi, tiek vie
niems, įiek antriems protavi
mą nustato “iš aukščiau,” 
tad bendrumas tarp jų labai 
didelis.

——O—

Undžienė pastaruoju laiku 
irgi pradėjo vaidinti labai di
delę rolę. “Laisvėj” ji duoda 
pilną valią savo nesuvaldo
mam ir proto nekontroliuoja
mam liežuviui. Socialistų in
ternacionalo vadus ji vadina 
bal^gvardiečiais ir kitokiais 
vardais. Girdi, Trockį sovietų 
darbininkai išvijo iš Sovietų 
Sąjungos už kontr-revoliucinį 
veikmę.

Jei ta pliauškalas turėtų 
bent truputį žinojimo ir nuo
vokos apie tai, kas dedasi Ru
sijoj, tai ji nekalbėtų tokių 
nesąmonių, šiandien kiekvie
nas žino, kad Trockį išvijo ne 
darbininkai, o tovarišč Stali
nas, kuris pasižymi savo azia- 
tiškti despotizmu ir negali pa
kęsti žmonių, su skirtingomis 
nuomonėmis. O ypač, jeigu tie 
žmonės darosi pavojingi jo 
viešpatavimui.

— Marksistas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

KULTŪRA No. 11 Nau- 
Jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

>. BOSTONIEČIŲ ATYDAĘ 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston^ Mass.

“Naujienose” galima gau
ti Uttfguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
!• “Ttfltana" (No. 4): 

žmones, kad Kaina 5c kiekvieno.

TECHNGKRATllA NESIL1PDO

—o—
Aš dar jums nepasakiau} 

kodėl Cherardo ir Ivana nie4- 
kuomet neprivalėjo vienas 
tram kalbėti apie meilę, 
f Ešmeniai tarp jų dviejų 
buvo jokios giminystės,
nors likimas privertė juodii 
gyventi po vienu stogu, kaių 
brolį Su seserimi, bet jis turė
jo pilniausią galimybę susi
juokti su. Ivana; jeigu jis td 
butų panorėjęs.

Vienok čia buvo visai kito-
J • H / ' Jkios rųšies kliūtis, kuri vertę 

jUodu prie vis didesnio atsar
gumo ir atkaklesnio tylėjimo.

Tai buvo didelė paslaptis; 
kurią, vienok, žinojo visi pa
miškiai ir visi pašaliniai, išė
mus Miguelį. ,.<■•

Ta didele paslaptis buvo la
bai paprasta. Namuose, kur 
gyvena senas vyras su- jauna 
žmona ir dar randasi jaunąs 
ir labai gražus vyras, tokių 
dalykų nuolat * pasitaiko. O 
teikįa žrttoti, kad Izabela buvo 
takai lengvo budo, moteris.

Ji buvo beprotiškai įsimylė
jusi į Cherardo; ji buvo jo 
meilužė; buvo pasirengusi per
gyventi bile skandalą, jei kas 
butų pabandęs Atimti jį iŠ jos.

Kaimynai kalbėjo, jog ji apr 
rsivedd su netašytu Migueliu 
vien tik dėl Cherardo. Kadan
gi ji negalėjo apsivesti su 
Berniuku, kuris .buvo daug 
jaunesnis, negu ji j tai ji apsi
vedė su jo tėvių kad vėliau 
galėjus, kaip tinkama; tvirkin
ti gražųjį jaunuolį;

Nelengva, tm<bivtii btm> jW 
t|o||u> aistringai ir lengyabto- 
džhri mpteriaLvaidinti jaunos 

rolę; t Vadinti supumi 
jąuną ta gražų Vyruką, kuris 
grrifitau jai butų tikęs būti

>•*

vana užmer

■•' ■ -7/v y a. 4¥®'4bI- .30 -., .J "iįs
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Žymi lietuvių pianis
tė Columbia School 
of Music koncerte

Turi įgijusi Bachelor of Mu
sic and Bachdor of Philoso- 
phy laipsnius

Kiek laiko atgal Columbia
SchoolMusic buvo sifreng*

tas koncertas, kuriam vadovavd 
Mary Lindy, viena geriausių 
tos mokyklos mokytojų.

Programo dalyvių tarpe, be 
kitų, buvo lietuvaitS Josephine 
Helen Schultz, 6738 South 
Campbell Avė., kuri nors dabar 
tos mokyklos nebelanko, buvo 
pakviesta koncertų pagražinti. 
Ji paskambino Palmgren’c^om- 
pozicijų, “En route”. £-le$ 
Schultz interpretacija ir patš

kompozitoriui butų buvęs pa
tenkintas.

P-lė Schultz mokinasi piano 
skambinti nuo pat mažens. Pra
eitų vasarų jgijo Bachelor of 
Music laipsnį nuo Columbių 
School of Music. Ji yra baigusį 
Chicago Teachers’ Normai Col-

lege ir tik menuo atgal gavo 
Bachelor of Philosophy laipsnį 
nuo University of Chicago. Sa
vo kolegijos ir universiteto mo
kslo lėšas, p-16 Schirttz pati Už
sidirbo duodama piano pamo
kas. Tikrai, darbšti, energine 
ga ir gabi panelė!

Dabar, p-lė Schultz priima 
piano studentus savo namuose.

—F. H.

Garsinkitės Naujienose Lietuviai Gydytojai

PAD6KAVON6

DOUBLE
ACT1NG

JONAS PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 13 dieną, 7:15 valandą va
kar* 1933 m., sulaukęs 47 metų 
amžiaus, gimęs Rudenų sodos, 
Kuršėnų parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Priklausė prie Palaimintos Lie

tuvos draugijos ir Keistučio Pa
lepinto kliubo.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Nastaziją, po tėvais Jakutaitė, 
3 dukteris, Anastaziją, Oną. Bro- 
nislavą, seserį Oną Mikšunienę, 
švogerį Vincą Mikšuną ir švo- 
gerką Mamie Petrauskienę, tris 
brolius Juozapą, Kazimierą ir 
Pranciškų, žentą Joną Milotą, 2 
anūkai ir giminės, o Lietuvoj bro
lį Antaną. Kūnas pašarvotas randasi 
2512 W. 4 5 PI.

Laidotuvės įvyks utarninke sau
sio 17 dieną. 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Petrausko gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sesuo, Broliai, 
Žentas, Anūkai ic Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S k ūdas. tel. Roosevelt 7532.

JONAS GRIGONIS

Mirė sausio 12. 193 3. o po 
gedulingų pamaldų šv. Jurgio 
par. bažnyčioje palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse sausio 16 d.

Šiuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius kunigui J. Šaulinskui. 
už gedulingas pamaldas, 
dėkavojame 
kaimynams ir draugams už. lanky
mą pašarvoto velionio, už pareik
štus mums užuojautos žodžius, 
dėkavojame grabnešiams Saldžiau
sios širdies Viešpaties Jėzaus drau
gijos nariams. Dar dėkojame vi
siems dalyvavusiems gedulingose 
pamaldose bažnyčioje ir lydėju- 
siems j kapines.

Pagalios reiškiame širdingą pa
dėką graboriui A. Masalskiui už 
sumanų ir rūpestingą patarnavimą 
ir tvarkų laidotuvių surengimą.

O tau. musų mylimas brolelį, 
lai suteikia Gailestingas Dievas 
amžiną atilsį.

Nuliūdę:

Pusbroliai Grigoniai.

Toliau
visiems giminėms,

ALEKSANDRAS PETKUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 16, 12 vai. po pietų 1933 
m., sulaukęs apie 40 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių, 
apskr., Kalnujų parap., Bludžių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Viktorija (po tėvais Brau- 
niutę) 2 dukteris Stanislava ir 
Ona, pusseserę Ona Paulauskienę, 
pusbrolį Teodora Lazdauskį it 
gimines Amerikoje, Lietuvoj 3 
brolius ir seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3156 
S. Wailace St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį 
sausio 19, 9:30 vai. iš ryto iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.*

Visi a. a. Aleksandro Petkuno 
gimines, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moterie, Dukterys, Pusseserė, 
Pusfįi'olis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis Tel. Boulevard 
4139.

Chicago Civic Ope
roje atsidaro operetė
“Robin Hood” pirmas žymių ar
tistų grupės statomas veikalas

Sekmadienį vakare ilgų laikų 
apmirusi naujoji Chicago Civic 
Opera atgijo. Operos vietų už- 

.eme operete, žymių artistų ir 
dainininkų grup$ planuoja pa- 

' statyti eilę parinktų Amerikos 
ir Europos kompozitorių kuri
nius. Pradedant sekmadieniu, 
statoma Keru operetė “Robin 
Hood”, o satfsio 22-rų d., jvyks 
“The Song of the Flame” prem
jera. Kainos — nuo 50 iki 
$1.50.

I artistų tarpų įeina pagar
sėjęs solistas ir solistas Greek 
Evans, Charlotte Lansing ir 
Lorna Doiine Jackson.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Graboriai

sau- 
ryte 
am-
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Your’WES 
Night and Moming to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care“ 
or ^Eyc Bcauty'* Book

Murino Co., Dcpt. II. S^9 B. Oliio St., Chicago

uraooriai

Buy gloves wlth what 
it savęs

N«ra reikalo mosfU BOo ąr 
daugiau, kad jauti dantų 
kolei*. Listerine ToOth Pašte, 
dldeU* tūba* parsiduoda n* 
fiūo JI valo Ir apsaugo dan
tis Be to sraute cutaupĮnti 
|8. v.l kuriuo* salite nuatnlsfc- 
U pirlUnaito* ar k* kita, 
i^ambert Pbamaca) Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS *

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniai* nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Snbatomis 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Wsetem Ao 

Phone Hemlock 7828 
Panedlliais. Seredomia ir Pėtnyžiomb 

1821 So. Halsted Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

.Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB OHIRUBGAB 

* OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos ano • iki 4 Ir nu* • 1M 

• vnL vak. NeUUonls *a«a> »>•■*••
Ofiso T*!.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd {Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomia Ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7866

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Mugmtu M. 

kampa* 67th ir Artesian Avė.
Telefonas G roveb iii 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, *eredom* po pMtų h 

nedėliom* pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

JUOZAPAS PAULAKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 15 dieną 12:01 valandą po 
piet 1933 m., sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Chkagoje, III.

Paliko dideliame nubudime se
serį Margareth Romauskienę. dvį 
tetas Oną Sczukienę ir Elzbietą 
Mikalienę. du pusbroliu Vincentą 
Sczuką ir Joną Mikalieną. 3 pus
seseres Oną Kačiulis. Kostanciją 
Vasonknę, ir Kostanciją Zakaruęf 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, sau
sio 19 dieną, 8:00 vai. ryto iŠ 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Paulakaitis 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Tetos, Pusbroliai, 
Pusseserės ic Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. .Yards 1741.

MALAKAUSKAS 
šiuo pasauliu sau- 
1:30 valandą po 
sulaukęs 55 metų 

gimęs Kveilių kaimo.

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

šio 15 dieną, 
piet 1933 m., 
amžiaus. 
Viešvienų parap. ir valsč., Telšių 
apskr.

Priklausė prieš šv. Antano iš 
Padvos draugijos.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime se- 

series dukterį Adolfiną Varapnic- 
kienę (po tėvais Kibartikė),’ o Lie
tuvoje brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas randasi 718 
W. 18 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, sausio 
18 dieną. 8:00 vai. ryto iš Skudo 
koplyčios į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Malakaus
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudus lieka,
Sesers Duktė.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Skudas, Tel. Roosevelt 7532

SALIOMIA MARTINONIENĖ 
po tavais Zolbaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šio 16 dieną, 9:10 valandą 
1933 m., sulaukus 50 metų 
žiaus, gimus November 21
1883, Sirbiškių kaime, Andelio 
parapijos, Rokiškio apskr.

Amerikoj išyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudinie vy

rą Zigmontą, 2 sūnūs Joną it 
Edvardą. 2 dukteris Adella ir 
Valuse, brolį Kazimierą Zolbą, 
pusbrolius Juozapą ir Vitelį 
rulius ir gimine?.

Kūnas pašarvotas randasi 
W. 17 St.

Laidotuvės įvyks ketverge 
šio 19 d., 8:30 vak ryte iš na
mų į Apveizdos; ,Dievo , parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Salaomijos Martino- 
nienės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikt* 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys, ■ 
Brolis, Pusbroliai ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Skudas, Tel. Roosevelt 753 2

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, U.L.

. ■ . . ♦

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pači 
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie 

nio. sausio 15 dienos, 1933
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St.

Cicero, III,

Phone Boulevard 70*2DR. Č Z. VEZEUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Pet-

723

sau-

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 37241. Koplyčia dykai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 

B negu kiti todėl, kad 
priklausau pri« gra- 

bq išdirbystes 
OFISAS:

668 W. 18th Street
. Tel* Canal 6174

■ SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliūdimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų r užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

HDD A gėlininkasR n VESTUVĖMS, BANKIETAMS
W 11 W<B IR PAGRABAMS VAINIKAI

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Tberapy 
W Midwife

Naujoj vietoj

pristAtom į visas miesto dalis.

3324 S. Auburn Avė. Tel. Boulevard 2035

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįfo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niai* pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 91»9

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartj. 
4847 West 14th Street 

CICERO. ILL.
X-Ray . • . Phone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 
Tet Seeky 7330 

Namų telefoną* Brunswick 0597

A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DK HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrp gydytojas cMnu^mis

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westecn Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo

taiso*.
Ofisas ir Laboratorijas 

1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 3 tntee 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų lt Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .NedšL nuo 10 iki 12 ▼. Stėnų.

Pbon* Midvajr 2880

ANTANAS LUKOŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 14 d., 11:30 vai. 

ryte, 1933 m., sulaukęs puses amžiaus; gimęs Tauragės 
apskr., žigaičių parap., Prišmantų kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus. Paliko dideliame nubudime sūnų -Stanis
lovų, marčių Juzefų, brolį Vincentą, brolienę Barborą, 2 
anukus: Leonardų ir Aldonų, brolio vaikus: Povilų, Bar
borą ir Tadeušų, sesers vaikus: Marijonų (Pocienę, Juli
jonų Jonikienę, Jonų ir Juozapų Merkelius ir gimines, o 
Lietuvoje gimines. Kūnas pašarvotas randasi 1842 W. 
46 Str.

Laidotuvės įvyks seredoj, sausio 18 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Lukošiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų. 
Nubudę liekame: Sūnūs, Marti, Brolis, Brolienę, Anūkai,'

Brolio Vaikai, Sesers Vaikai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, tel. Yards 1741

Seniausia ir Didžiausia

6109 South Albany 
Avenue 
Phooe 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Office Valandos, 2-4; 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bes. 2136 W. 24th St 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ciiao valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi®

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Akių Gydytojai

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIĘTKOS
z/ ' ‘ ' V • ■

Pristątom i Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms. Bankietjms ic Pagrabanjis Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Bou|evąrd 7314

GRABORIŲ ĮSTAIGA
BUDRIKIS ir vM nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už, aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | musą 
įstaigą iž bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką piriprite> ar ne*

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su eksperto lietuvių pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DM 
Barmenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreipsite kur 
kitur. ■ v '■ ‘ \ A\-
_________ ____ . • ■ •. __ , .
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4605-07 South Hernaitage Avenue
Viri Wpwal: TAROS 174» Ir J74S

. • ‘ ~ 1 .• • •. • ■ y..

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi> 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Mi Patyrimai
ĮĮĮII Komplikuotuote

Atsitikimuose

kampas HaJsted St. 
Valandas nuo 10—4, nuo 6 Iki B 

NediliomJ* ouo 10 iki 13

Ofiso ir Rez. T«L Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb B Hakted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St.

fCor. of 35tb & Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso t Tel. Vktory 6893 
Rtn. TeL D«enl 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos lipų tr tteneeUktį tipų 
Ofisas

3102 So. Halsted St 
kampas 3 Ist Street 

Val.t 10—11 v. ryto. 2—4, 
Nedėliomis ir iventadieniais 2.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

' Advokatai

AA SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W, Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Aeches Avė, Tel, Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Spscialitti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
13 ryto (iiskynu vudomUh Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utaminkab.u 
Ketvenau,

Rez. Tel. HYDB PARK 5395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414| Ąteįet Ąoėnae 
telefonaa Virginia 0036

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7«eO; Vulando* 0—S

PtmedSlio, Serodoe
TeletoiiM Roosevelt 0000

Namai: 6459 S. Rockirell Street
Utarntako. Ketverge ir Bubate* vak. 7 Ud • 

Telefo&M Bepublio 8600

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 Se«t» MM Am. 
Tel. fcoulevard 2800 Ra. 651$ RodteNK 
Tri- Rcpublk 9723 4
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Milijonus my., nuo žemės nutolusios žvai
gždės spindulys atidarys Chi. Pas. Parodą 

>■ m I ■■■■ . i Iii n Iiiih.mMiU ■ ...

Spindulys “iškeliavo” nuo Arkturo 40 me
tų atgal; keliaudamas į žemę daro 

186,300 mylių į sekundę!
Lietuviai sparčiai ruošiasi parodoje dalyvauti; 

planuose numatoma eilė svarbių parengimų
Tikėkite nr ne, bet Arkturo (ralclhme išgirsti Kaune (lai- 

žvaigždės spindulys, kuris iš
keliavo į musų žemės kamuo
lį 1893 metais, birželio 
dienų 1933 m. atidarys 
gos Pasaulinę Parodų.

Spindulį pagaus “foto 
Irinė” celė

Halsted Street palydėti lakū
nus Steponų Darių į Panamos 
Kanalo Zonų tolimesnėms stu
dijoms ir prisiruošimui trans
atlantiniam skridimui iš. New 
Yorko į Kaunu ir lakūnų Gi
rėnų į dirbtuvę orlaivio re
montui.

Atsisveikinimo puotų suruo
šė Juciaus Seserys, kurios su
teikė viekų, veltui, palikdamos 
įplaukas skridimo fondui.

Laike vakarienės trumpai 
kalbėjo, kapitonas Darius, Dr. 
Šimkus, Dr. Bertašius, R. Va- 
salle, Tom. Curry, p. Šliogeris 
— Kcnosha, Wis., kap. Jurgė- 
la, Antanas Pocius ir eile kitų. 
Visi kalbose išreiškė prielan
kumų planuojamam skridimui 
ir pridūrė, kad visomis jėgo
mis rems projektų.

Jurgio Steponavičiaus orkes
trui grojant susirinkusieji šo
ko ir linksminosi iki 5-tos va
landos ryto.

w

tė.s teisių, tik Žinoma, privalo 
išsiimti pasportą.

Kiek kliubas turi narių?

Keistučio Kliubas dabartiniu 
laiku turi suviršum vienų tūks
tantį (1,000) narių. Apie 600 
vyrų ir 400'motorų. Prie Kliu
bo priklauso 15-tas nuošimtis 
jaunuomenės abiejų lyčių.

(Bus daugiau4)

WGES. — 220.4 met. — 1360 kc.
Sekmadienį įvykusiame Bu- 

driko Korporacijos programo, 
iš W. C. F. L., dalyvavo, “Pir
myn” choras, kuris perdavė 
pirmų aktų operetės “Laimos”, 
Makalų šeimyna, dainininkės 
N. Gugicne ir A. Steponavičie
ne ir Budriko akordinų due
tą?..

“PRANEŠIMAI r ,

CLASS1FIED ADS.
... .................................................................................... IIVtoMriM*................ ■■■i .murri^

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA pagyvenus moteris, mo
kanti angliškai, su praktiškos nursės 
patyrimu. Geri namai ir mokestis. Ra
šykite Box 1525 1739 S. Halsted St.

Business Service
. . ĮRgąlo Patarnavimas_______
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteikia patarimus namų 
satininkanis reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauhinkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. {žymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

. Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų 

—O—
• t ii I '
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8/HH0 Kadangi dcl tam tikrų prie
žasčių L. S. Centralinės kuo
pos susirinkimas pereitame 
šeštadieny neįvyko, todėl se
kantis susirinkimas įvyks ket
virtadieny sausio 19 d. Naujie
nų name 7:30 vai. vak. .

nuojantį K. Petrauską
Sunku pasakyti, gyvenant 

kelius tūkstančius mylių nuo 
4 iica- Lietuvos, bet bene daugiausiai 

pagarsėjęs yra Kipras Pctraus- 
, , kas“.

“Spėju, kad kiekvienam 
lietuviui ir daugeliui svetim
taučių butų įdomu išgirsti jo 
baldas iš Kauno, Lietuvos, ar 
ne taip?” Linkterėjęs galvų, 
korespondentas sutiko. “Da
vus, keliolikų minučių Kiprui 
Petrauskui, kelias minutes 
žymiausiam Lietuvos mokslo 
vyrui, žymiausiam rašytojui— 
poetui ir tai toliau, butų gali
ma sudaryti programas, kuris 
savotiškai atstovautų Lietuvos 
dvasių ir pažangų mokslo, 
meno ir kitose srityse“.

ŠIANDIEN
vok. — 
k raut u-

Daly-
A. An-

neplo-Spindulys, kurs bus 
nesnis ir nestoresnis už ada
tų. ir kuris keliauja per stra
tosferų greitumu 186,300 my
lių į sekundų, bus pagautas 
tam tikros “foto-elektrinės ce
lė?”. fci celė perduos spin
dulio jėgų j tam tikrus apara
tus, kurie suskambins var
pelį. Tas varpelio suskambė- 
jimas formaliai atidarys pa
rodos vartus.

Ekranas
“Maedchen in Uniform”

Peoples Furnitūrą Co. 
vių lietuvių valanda, 
vaus. dainininkai p-lė 
čiutė, p. L. Sabonis, A. čiapas, 
K. Sabonis, “Peoples Parlor 
duetas, kvartetas. Kalbės Dr. 
Šimkus ir “pasaulio keliauto
jas”, “Čalis Kepurė”.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
tinj susirinkimą antradieny sausio 17 
ną šių metų 7:30 vai. vakare. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai būtinai privalote pribū
ti. nes yra svarbus susirinkimas ir ran
dasi daug nepaprastų reikalų apsvarstyti, 
taipgi kiekvienas pasirūpinkite su mo
kesčiais. P. K. rašt.

me- 
die-

Simbolizuoja parodos tikslą
Tas nepaprastas ir tiesiog 

Mcbuklingas parodos atidary
mas simbolizuoja tikslų, ku
riam ji buvo suruošta. Anot 
prezidento Rufus C. Dawes iš
sireiškimo, “paroda parodys 
progresų, kurį mokslas pada
re per paskutinį šimtmetį ir 
ką žmogus galėjo atsiekti pri
taikydamas mokslų prie pra
monės”.

Talentas pranašauja 
dain. Stasiui Rimkui 

gražią ateitį
Sekmadienį įvykusio koncerto 

programas vykusiai atliktas

ROOSEVELT.— Greitoje at
eityje šiame kinomatografe 
pradės rodyti Vokietijoje ga
mintas filmas—“Maedchen in 
Uniform”— “Merginos Unifor
mose”. Filmas kiek laiko atgal 
buvo rodomas Chicagos Apollo 
teatre, kur susilaukė didelį pa
sisekimų.

Roosevelt teatre paveikslas 
bus rodomas kurį laikų ir įžan
ga bite populiari.

Svarbiausias roles filme at
lieka vokiečių artistės Dorthea 
Wieck—mokytojos, ir Hertha 
Thiele—mokines.

Anglijos premjeras Ramsay 
MacDonald

DIENOS’*, bus su re n g- 
kitii parengimų, kurie 
su iškilmėmis* Poro-

programą iš Lietuvos

Lietuviai sparčiai ruošiasi
Iki Parodos atidarymo liko 

tik penki su virš mėn. todėl 
kiek teko patirti, Pasaulinės 
Parodos lietuvių skyriaus ko
mitetas sparčiai varo darbų 
priekin. Planai galutinai ap
dirbti, pradėtas ruošimos! dtir- 
bas ir, manoma, kad be “LIE
TUVIŲ 
ta eilė 
su puls 
doje.
Radio

siūlo Parodos .viršininkai
“Tautos, kiirios dalyvauja 

parodoje,’* pareiškė vienas 
viršininkų “N.” koresponden- 
dentui, “stengiasi įnešti į sa
vo Dienas^ ką nors nepapras
to”, Lietuvių Diena galėtų pa
daryti štai ką. Susitaręs su 
National Broadcasting System, 
lietuvių komitetas galėtų iš 
Kauno į Soldier’s Stadium, 
kur įvyks paroda, perduoti 
radio programų, kuriame da
lyvautų geriausi Lietuvos dai
nininkai, intelektai ir visuo
meninio gyvenimo vadai.

“Koks geriausias Lietuvos 
dainininkas? “staigiai paklau
sė parodos oficialas.

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAU LTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus į Lietuvą. Grei
tas patarnavimas. Že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tomados, automo
bilių apd rauda ir tt.

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes išmainysime 
jūsų Čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895
. ............... .................... . .............. ........ .

Pilnutėlė Chicagos Lietuvių 
Auditorija užvakar parodė, 
kad dainininkas Stasys Rim
kus turi daug draugų ir rėmė
jų, kurie yra suinteresuoti jo, 
kaipo dainininko, talento išsi
vystymu. Nei vienas koncer
tas šiais metais nepasižymėjo 
tokiu atsilankiusios publikos 
gausumu.

Stasys Rimkus yra jaunas 
talentas, plačiai pagarsėjęs 
tarp Chicagos lietuvių. Prie 
to gal daugiausiai prisidėjo 
dažnus pasirodymai įvairiuose 
vakarėliuose, kapinėse ir dai
navimas per radio.

Dainavimas sekmadienį įvy- 
iusiame koncerte parode, kad 
jis turi talentų ir balsų. Atsi
minus, kad St. Rimkus tėra 
aunas, tebestudijuofa ir atsi

dėjęs dirba, kad 'balsų pageri
nus, galima spėti, kad siu lai
tu jis išsivystys į dainininkų, 
turis patenkins ir kritingus 
estetus.

Nckritingą asmenį S. Rim- 
taus koncerto programas pil
nai patenkino. Kai kurios 
programo dalys “spindėjo” 
daugiau negu kitos, bet bend
rai — jis* buvo vykusiai suda
rytas ir vykusiai atliktas.

S. Rimkus pasekmingai at
liko K. Galgausko, “Prie Se
no Kurgano”, A. Rubinsteino 
“Ilgėjimas,” Denzos, “Sugrįžk” 
ir Žemaičio “Audra Girioje 
Viešpatavo”. Be to sudainavo 
kelias dainas kartu su A. Ka
minsku ir p. Zabukiene.

Koncertų itin pagražino “Bi
rutės” choras ,su grupe lietu
vių liaudies dainų ir “Birutės?* 
kvartetas, į kurį be P. Stogio, 
A. Ažuko ir A. Kaminsko, įė
jo ir S. Rimkus.

Prie programo išpildymo 
taipgi prisidėjo dainininkė 
Anelė Zabukienė ir smuikinin
kė p-lė V. čepukaitė. X.

[domus faktai apie 
Lietuvių Keistučio 
Pašelpos Kliuba

Keistučio Kliubas— viena 
miąjų Amerikos lietuvių 
šelpinių organizacijų

Rašo S t. Narkis

žy-
pa

Visų pirma, turiu pranešti 
“Naujienų” skaitytojams ir 
Keistučio Kliubo nariams-ėms, 
kurie dar nežino, kad pradedant 
1933 metus, aš tfžimu Keistučio 
Kliubo oficialio korespondento

Iškilmingai atsisvei
kino su Panamon vy
kstančiu lak. Darium

'...I ,.—1.1. M.

Šimtas profesionalų ir biznie* 
rių puotoj Jcurią Juciaus Se- 

• serys surengė lakūnų pager
bimui.

šimtas žymių Chįcagos lie
tuvių profesionalų ir biznierių 
šeštadienį susirinko Juciaus 
Seoenj valgykloje.J24LSou ta

JeiguTurite Rupturą 
Pamėginkit Šj Dykai 
Vartokite prie byle Rupturoa. Senon ar Nau

jos, DhlelFs ar Mažos ir busite ant 
Kelio Kuris Pertikrino Tuks- 

tnnčiug.
Kaipo Įrodymas Siunčiamas 

DYKAI
Kiekvienas vyrna arba moteris turinti run- 

turą turfitų tuojaus rašyti W. S. Ilice, 
(203-E). Mnin St., Aitams. N. Y. ir Dykai 
ifimf^i nti musų pastebėtino Metodo. Tiktai 
uždėkite ant rupturos ir nrutrukimas užsi
daro naturaUškn buriu, taip kad nebus rei- 
kalo turėti jokj palaikytoją, diržą arba prie
taisų. Būtinai reikalatikite dykai išmėgini- 
mni muši) Stimuliuojantį PFletaisų. Nėra jo
kios prasmės dėvėti visokius palaikytojus 
visą savo gyvenimą, jeigu tam nėra jokio 
reikalo? Kodėl rizikuoti Ir gauti gangreną 
arba ką kitą pavojingą nuo tnnžos ir nekal
tos rupturos, kuri tukstanėius pasiuntė ant 
operacijos stalo? Daugeliu vyrų ir moterų 
kasdien yra tokiame pavojuje, tik dėl to. 
kad ruptura nesuteikia jiems skausmą ir 
Jie todėl gal nepaiso, Rašykite tuojaus dėl 
dykai' išmėginimo, nes tai tikrai yra pa
stebėtinas dalykas, kuris pagelbėjo išsigy
dyti nuo rupturos, .kuri buvo taip didelė 
kaip dvi vyro kumšty*. Pamėginkite ir ra
šykite tuojaus pas W. S. Rice, Ine., (2G3-E) 
Main St., Adams, N. Y.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.)
Res. 730 W, 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Lenk _______  $2.00
Kantas City $5.00
Detroit ..................... — $2.50
Lot Angeles ............... $20.00
New York ...........  $8.00
Philadelphia ............  $8.00
Wa«hingt6n, D. C. .... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St.

Tel. Dearbom 9765. Cbkago
—0—

- 1 " .. . ... . ' ■" ' > 11 ■ r" "? 1
GARANTUOTAS Radio Patarnavi

mas. bite išdirbystės.
2245 W. 21 St.
Tel. Canal 6556

Business Chances
Pardavimui Bizniai

nukrypimas kaip
gali padaryti

yra priklausan-

MADOS MADOS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu .

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

PARSIDUODA bučernė ir groseme la
bai pigiai, biznis yra beveik cash. At
sišaukite greitai, gausite bargeną, tele
fonas Canal 1712.

BUČERNĖ ir groseme. kampinis sto
ras. 4 gražus kambariai ir 2 karų ga- 
radžius. Renda 30 dolerių į mėnesį. 
Nėra kitos bučernės per kelis blokus, 
turi būt parduota šioj savaitei už ge- 
riausį pasiulijimą. nes einu į garadžiaus 
biznį.

1025 W. 65 St.

Taigi, pradėdamas savo darbą 
sveikinu visus keistutiečius, o 
labiausia tuos, kurie taip gau
siai rėmet mane savo balsais 
man kandidatitojant į įvairias 
vietas, šitas reiškinys priduo
da man daug energijos ir pa
sišventimo veikti dėl Keistučio 
Kliubo gerovės.

Kadangi korespondencijų ra
šymas man nėra naujanybė, aš 
pilnai tikiu, kad keistutiečiai 
mano aprašimais ir jų turiniu 
Jus patenkinti.

Apie ką aš rašysiu?

Rašysiu vien tik apie Keistu
čio Kliubo bėgančius dienos 
klausimus ir jų eigą, b tokiems 
aprašymams beabejo bus daug 
medžiagos, nes keistutiečių šei
myna yra tūkstantinė organi
zacija, kurios veikimas yra pla
tus ir įvairus. Mano principia- 
lis nusistatymas bus vengti 
ypatiškumų. Todėl jūsų reli
ginius ir politinius nusistaty
mus paliksiu1 pilnoj neliečiamy
bėj. Bet pasilieku sau vieną 
individuališką ir pilietišką tei
sę pareikšti savo nuomonę kaip 
kas mano atrodo.
Ką aš manau apie Keistučio 

kliubą

Aš manau, kad Keistučio 
KlhVbas trumpoj ateity bus di
džiausia lietuviška fraternalė 
draugija ne tik Chicagoje, bet 
ir visoje Amerikoj.

Teisybė, Keistučio Kliubas 
dar negali susilyginti su North 
gidės Savitarpine Dr-te, bet 
laikui bėgant, be sunkenybės 
mes ją pralenksime ne tik ba
riais, bet ir turtu Todėl drau
gai ir draugė»>-’Suglaurfdme sa-

vo intelektualas spėkas ir prisi- 
aikydami solidariškumo ir vie
nybės, dirbkime dėl musų Kliu
bo labo, o pasekmės bus geros 
ir džiuginančios.
Keistučio Kliubo konstitucija

Reikia pripažinti ,kad Keis
tučio Kliubo konstitucija yra 
gerai apdirbta techniškai ir su
derinta su jurisdikcija ir par- 
lamentariškomis teisėmis. Na
riai privalo daryti griežtą spau
dimą į valdybą,1* kad konstitu
cija butų pilnai pildoma.

Mažiausias 
kada Kliubui 
skriaudą.
Kokia nauda

tiems prie Keistučio Kliubo

Nauda yra neapsakomai di
delė, nes Kiestučio Kliubas duo
da jums už jūsų pinigus dau
giau negu kokia kita fraterna- 
ė organizacija ! Amerikoj. Na- 
rys-e, priklausantis prie Keistu
čio Kliubo, moka tik šešįite 
(6.00) į metus. Nėra kolektų 
dėl numirusių, nėra specialių 
aszesmentų.

Sergantis narys-ė gauna $5 
savaitę pašelpos. Mirusio na- 

Tio paveldėtojai gauna $300.00 
pomirtines. Kliubas duoda grab- 
nešiite ir 10.00 vertes gelių. 
Taip-jau Kliubas apmoka au
tomobilių.
Kas gali priklausyt prie Kliubo?

Prie Kliubo gali priklausyti 
vyrai ir4. moterys be skirtumo 
tikėjimo ir politinio nusistaty
mo, nito 16 iki 45 metų ir ne
žiūrint kokioj ddlyj miesto gy
ventų. \ Narys-e, apleisdamas 
Chicagą, nenustoja savo narys- 

’ . ■ 5 k .. 3289
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CLASSiFIED ADS.I
« Financial •

Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI Gazo Stotis Archer 
arti Harleih su namu arba vieną biznį, 
gera vieta, arba mainysiu ant kas ką 
turite. Morkus. 5529 So. Neva Avė. 
Tei. Prospect 2559.

PARDAVIMUI Cigaru. Cigaretų, 
Sbdos Fontanas, Mokas. Mielės. Garu 
šildomi 2 kambariai užpakaly, pigiai. 
174? So. Halsted St. Tel. Roosevelt 
7552.“. >V a

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondus ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

IEŠKAU SįOOO antro morgičiaus 
ant 6 kambarių mūrinio bungalow. Tu
riu ger$ darbą norėčiau atmokėti kas 
mėnesį, šaukite Stewart , 0745.

Help Wahted-r-Male
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS jartitorius unijistas, 
gera vieta. Tur būt pavienis. Duosiu 
pragyvenimą ir primokėsiu. Atsišaukite 
Tel. Stewart 8309;

ŠALDYTUVŲ IR FIXTURES 
PARDAVINĖTOJAS

Mes galime vartoti gera su patyrimu 
pardavinėtoją kuris atsilankytų į Lietu- 

geras 
paty-

CO.

vių ir Lenkų bučernes, grosernes. 
komisas. Rašykite pažymėdami 
rimą ir rekomendacijas.
THE X L REFRIGERATING

Reni Estate For Sale 
Namaf-žemš Pardavimui

■ * M

Visuomenės Atydai
* 4. j -. . •? t . \

Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių. biznių,, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai nameli ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite 'savo pinigus. — A pd ra ūdos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai, 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans-r-Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Extra
Negirdėta Amerikos 
Lietuviams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽfi 
Pačių lietuvių Lietuvoje 
pagamintą Pirmųjų Lie
tuviškų Filmų 7 Dalių 
“ONYTE IR TONELIS” 
. ■ C'’.'' ■, . J < ■■ ’

Filmos pastatyme /.dalyvauja Valsty
bės Drathos Baleto t Artistai ir Valsty
bės Dramos Studijos < Mokintai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai turi 
pamatyti tą filni^, nes joje apart labai 
gražių kaimiečių ir mfesto^ gyvenimo 
vaizdų bus daug gražitj ir įspūdingų 
Lietuvos vietų. ApĄrt to bus įdomus 
paveikslai i5 Jaunų Ūkininkų Ratelių 
Darbuotis ir daug, kitų visokių įvykių’ 
Lietuvoje.

Sausio 18 ir 19 d. LIETUVIŲ AU
DITORIUM, 3133 So. Halstrd St., 
Cbkago, III.

IHp • laip,

DITOR1UM,

Sauji0t2? ir 23 4* Antano pąrap. 
avėto Cicero, III.

Sausio 24-~25—26 Ld. ŠV. Kryžiaus 
parąg,. sveti ^6th itJVO6,41 Cbica 

" ' .....
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Kas gali pasakyti kad 
smart”? Nieka's

3289 
suknelė nėra labai 
užginčyti negali. Todėl pasisiūdinkite 
ją sa utuojaus ir pasirodykite visoj sa
vo gražumoj. Tinka iš bile materijos, 
bet gražiaus atrodys jeigu siūdinsite iš 
vienos spalvęs materijos. Sukirptos 
mieros 14. 16, 18, 20, taipgi 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
virinurodytų pavyzdžių, praiome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį pažymiti 
tniera ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus rųUda 
adresuoti: "' '

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted SU, Chicago. I1L

ši
to smulkiųjų skel 

bimų skyrius 
kalba!

NAUJIENOS Patiem Dect.
178# S. Halsted St, Chicago.
čia jdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
^Mieros ........ per krutiną

• (Vardas ir pavardi)
•*•••*«* •••••••••  ••••••••«»■»

(MieatMirvalatUa),

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidų.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iŠ Skelbimo ir. neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ .

Telefonas yra

> 8500
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.

i

irti Ai




