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vadovaus
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Kubai^iaus

Londono

Kaunas

arba 95

patingai, kurie nėra Ame-

Pasimirė žymus anglų rašytojas

Vakar

Anglijos

Nepavyko Chiniją sutaikinti su Japonija, 
kuri ruošiasi pasigriebti naujus Chinijos 
plotus. Komitetas ruošia raportą plenumui

—visų 
tikslu

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Japonai iš oro bom
bardų ja chiniečius 

Jehol provincijoj

Streikuoja apie' 10,000 darbinin
kų, du trečdaliai busų linijų 
neveikia. Streikas plečiasi

Keturių Rusijos mie 
stelių gyventojai 
ištremti šiauren

Išteisino mušeiką, 
kuris nušovė uni* 

jos sekretorių

ir kad ji 
paremtų

91 žmogus sužeistas 
ginant hitlerininkų 
tracijų

Čili nori paliauti maiti 
nimą beturčių; turi 

120,000 bedarbių

policijai 
dernons**

Londone prasidėjo 
dalinas busų darbi

ninkų streikas

Tik vienos valstijos 
reikia panaikinti 
“raišas antis”

Washington
Pershing tapo paskirtas grane 
maršalu Roosėvelto inaugufraci-

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Haaga, s. 22 
nešama

Norman Thomas rekomenduoja 
suvaldyti pavietų prokurorus. 
Padėtis kasyklų srity gerė
janti

Chicago reikalauja 
nupiginti gasą 
20 nuošimčių

Gub. Horner tarėsi 
su N. Thomas apie 

kasyklų padėtį

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
ša uja:

Apsiniaukę, 
temperatūroj; 
vėjas.

Sacramento Cal., s. 22. —Ca- 
lifornia National Bank of Sac
ramento ir jo skyrius užsidarė 
neatlaikęs depozitorių puolimo. 
Užsidarė to banko skyriai ir 
daugely kitų miestų.

Kad neprileisti puolimo ant 
kilų bankų, ginkuotais automo
biliais ir aeroplanais jiems sii.to- 
čiama $13,000,000 pinigais.

Anglų 
Exeter City 

Atlantiko vandenyne susidūrė 
su tokia audra, kad neteko ka
pitono, vieno oficieriaus ir dvie
jų įgulos ~ narių, o pats laivas 
liko tiek apdaužytas, kad turė
jo šauktis pagelbos. 22 jurinin
kai liko išgelbėti Amerikos lai-

“Bargenai” brangiai kainavo

Naujas hitlerininkų 
ir komunistų susirė

mimas Berlyne

Juarez, Meksikoj, s. 22. — 
Manoma, kad šmugelninkai, ku
rie šmeguliuoja per sienų iš 
Jungt. Valstijų j Meksiku tau
kus ir radios, bus nužudę Jua- 
rez muitinės vedėjų Lopez ir jo 
Civilį pagelbininkų Salcidp.Waterloo, Iowa ,s. 22. —At

važiavęs su Illinois laisniu tra
kas pasiūlė vietos biznieriui “di
delių bargenų”: cigaretų veik 
už pusę reguliąrės kainos. Biz
nieriai tais bargehais naudojo
si ir juos noriai pirko. Bet 
kada atidarė kartonus, tai vie
ton cigaretų juose rado medžio 
šmotus.

Atei- 
sako, 
karo

Ikišiol jokių sumišimų nebu- 
vo. Miesto gatvės yra pilnos 
žmonių, kurie dabar turi toli 
pėsti eiti, kad pasiekti požemi
nius kelius ir geležinkelius nu
važiuoti j darbų.

maža permaina 
aptilstųs vakarų

yra 
nėra

Holandijos jūreivių 
riaušės prieš algų 

nukaposimą

Londonas, s.» 22
Londone pasimirė vienas iš žy
miausių ir populiariškiausių An
glijos rašytojų, George Moore

30 žmonių žuvo eksplo 
zijoj Meksikoj; 35 

sužeisti

Washington, s. 22. — 
nanČios iš Londono žinios 
kad Anglija busiančiose 
skolų derybose siūlysianti pa
naikinti skolų mokėjimų.

Jungt. Valstijos gi reikalau
siančios ne tik sumokėjimo di- 
dėlės dalies skolų, bet taipjau 
kad Anglija nuimtų niekuriuos 
suvaržymus prekybai 
sirgryštų prie auksu 
pinigų.

Anglijos delegacijai 
galbūt pats premjeras MacDo- 
nald.

1927 m. žemės ga
vo 5564 saVanoriai, 1928 m.— 
4526, —1929 m. - 
m.—2971, 1931 m

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus.
rįkos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauta leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
jaus kręipkitės į Naujienas ,dM informacijų:

Dublinas, s. 22. — 7 žmonės 
liko sužeisti, ‘'baltųjai armijai”, 
kuri saugojo buvusio prezidento 
Cosgrave šalininkų susirinkimų, 
susirėmus su grupe respubliko
nų, kurie buvo apsiginklavę ge
ležinėmis lazdomis.

Nicaragua prasideda 
smarkesnis sukilė

lių veikimas

Chicago, III., Pirmadienis, Sausis-January 23 d., 1933

Benton, III., s, 22. — Po 19 
valandų tarimosi, jury išteisino 
James Sutton, buvusį konstabe- 
Ij ir naktini sargų Orient No. 
1 kasyklos, ki.'ris rugp. 17 d. 
nušovė angliakasių unijos 303 
lokalo sekretorių Joseph Col- 
bert. Sutton prisipažino nu
šovęs sekretorių, bet teisinosi 
tuo, kad jam buvę grumojama.

Londonas, s. 22
rašytojas John Gjalsworthy, ku
rią pabaigoj pereitų metų ga
vo Nobelio dovanų už Įįterųtu* 
rų ,sunkiai serga savo namuo
se Hampstead nuo anemijos, 
kurių labai pablogino šaltis. Jis 
ešųs labai silpnas.

Santjago, čili, s. 22. — Darbo 
ministerija paskyrė iš žymių 
bizniėrių ir fabrikantų komite
tų ištirti bedarbių šelpimą ik 
rasti kitas šelpimui priemones, 
kad valdžia galėtų paliauti ne
mokamai maitinasi beturčius.

Minisetrija paskelbė, kad nors 
45,000 darbininkų gavo darbo 
prie aukso kasimo, visgi šaylje 
yra . dar 120,000 bedarbių. 3216, 1930 

- 1731 sa
vanoris. Dabar prašiusių ir že
mės negavusių yra 801 sava
noris. Viso savanorių įskaitant 
ir žuvusių karių šeimas gavo 
žemės 9770 savanorių.

Maskva, s. 22.— Kubaijiaus 
provincijoj, šiauriniame Kėu^a- 
ze, apgyventoj daugiausia kazo
kų, keturių miestelių gyvento
jai liko4 ištremti į tolimų Šiaitrę. 
Ištremtųjų skaičius siekia kelis 
tūkstančius. Jutos ištremta 
šiaurėn už sabotažų, nes jie ne
įstengė sumokėti tiek grudų, 
kiek iš jų valdžia reikalavo.

Tikimųsi, kad dabar perse
kiojimas valstiečių pasidarys 
dar didesnis, valdžiai kolekty
viuose ūkiuose pastačius savo 
Šnipus.

Morella, Meksikoj, s. 22. — 
30 žmonių liko užmušta, 35 su
žeisti ir 30 namų sugriauta ka
da 60 dėžių dinamito eksploda- 
vo nacionalės kelių komisijos 

ištiko

NAUJIENOS
1739 So, Halsted Street

Mat pereitų mėnesį miesto 
taryba nutarė pakelti gėrimų 
Ipisnį 1ki $300 į metus, Vieton 
buvusių. Be to nutarė, 
kad tie laisniai negali bųti duto^ 
darni privatiškiems namams, 
flatams ar apartmentams.

Naujienų raštinė atdarą nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka 
ro, Nedėldieniais, nuo 9 rytp iki 1 vai. po pietų.

Dau- 
ban- 
gau- 
buvo

Chicago.
tapo įsakyta vėl pradėti pirtti 
gyvenamuosius namus, kurie 
yra nužiurėtini kaipo “alaus 
flatai”. Bet dabar sugautųjų 
tokių alaus flatų savininkai bite 
kaltinami ne už prohibicijos į- 
statyrnų peržengimų, bet už ne
turėjimą laisnio pardavinėti

Pernai buvo prapuolę 
Chicagoje 700 mer

gaičių

TAUTU SĄJUNGA PRISIPAŽYSTA PRIE 
NEPASISEKIMO IŠRIŠTI CHINIJOS- 

JAPONIJOS GINČĄ

4 žmonės žuvo ant angtlų 
tavorinio laivo

Managita, Nicaragua, s. 22.— 
Prezidentas Sacasa paskelbė ka
ro stovį sostinėj <Managua ir 
jos apielinkėse, iš priežasties 
dviejų kruvinų susirėmimų su 
gen. Saridino vadovaujamais 
sukilėliais. k 4

Abejuose mūšiuose sukilėliai 
liko nugalėti. š \ '

Darbo ministeris Salyatiera 
išvažiavo pas gen. Sandino tė
vų pradėti taikos derybas, kad 
užbaigti Sandino sukilimų, ku
ris tęsiasi jau 6 metai. Iš prie
žasties pasmarkėjusio sukilėlių 
veikimo ir naujų su jais musių, 
išrodo, kad tos derybos nebitfs 
sėkmingos.

Degantis Anglijos kanale didelis ir puošnus franeuzų pasažierinis laivas “Atlantiųue”. Gaisras 
kilo dėl nežinomos priežasties laivą vežant taisyti. Virš 20 jurininkų žuvo ugny. Kiti išgelbėt:

Chicagos policija vėl 
pulsianti gyvena

mus namus

Springfield, III., s. 22. — 
Gubernatorius Horner vakar ta
rėsi su socialistų vadu Norman 
Thomas apie padėtį Illinois ka
syklų laukuose, kur Norman 
Thomas lankėsi ant vietos tir
damas padėtį ir pasakydamas 
pietiniame Illinois visą eilę pra
kalbų.

Thomas pripažįsta, kad gub. 
Horner užėmus vietą padėtis 
žymiai pagerėjo. Jis betgi re
komendavo kaip nors suvaldyti 
perdaug šališkus pavietų pro
kurorus, ypač Christian pavie
to prokurorą Coale, kuriuo gy
ventojai yra labai nepatenkinti 
ir kuris labiausia pasižymėjo 
naujosios angliakasių unijos be
prasmiais persekiojimais, tuo 
kivirčius tarp abiejų unijų dar 
labiau aštrindamas. Thomas 
ypač reikalavo specialio proku
roro bylai 24 progresyvių ang
liakasių, kurie Coale pastango
mis buvo apkaltinti dėl įvykusių 
laike Kincaid riaušių ’ užmušė- 
jisčių.

konferencijos su guberna
torium ,Norma n Thomas pasa
kė čia dvi prakalbas, kuriose 
jis pagyrė gubernatoriaus pa
stangas pašalinti kivirčius tarp 
abiejų angliakasių unijų ir už
baigti savitarpinę kovų anglių 
laukuose. Gub. Horner užėmus 
vietų net ir milicija Taylorville 
apielinkėje pasidarė žmoniškes
nė, kuo gyventojai yra paten
kinti.

Berlynas, s 
liko sužeistas, 31 jų pavojingai, 
susirėmime, kuris ištiko tarp 
komunistų ir hitlerininkų de
monstracijos, kuri buvo sureng
ta komunistų distrikte. 
ginusia sužeisti policijai 
dant apginti hitlerininkų 
jas, nes demonstracija 
rengiama su policijos sutikimu.

Policija, hitlerininkai ir ko
munistai džiaugias pergale. Po
licija 
šiokių tokių tvarkų ir neprileido 
dar smarkesnio susirėmimo; 
hitlerininkai—kad jiems pasi
sekė pasivaikščioti po komunis
tų kvartalų; komunistai 
hitlerininkų apsaugai reikėjo su
traukti visų Berlyno policijų ir 
tuo buduf pastatė hitleirninkus 
į juokingų padėtį.

mjos 
nės 
kad 
jas suderinti 
rišti taikiu 
atvirai pripažysta, kad nėra jo
kios galimybės paruošti tokį 
susitaikymo planų, kuris butų 
priimti visiems—Chinijai, Ja
ponijai ir tautų sąjungai.

Komitetas susirinks pirma-

Iš Java pra- 
kad 700 jurininkų iš 

Holandų Indijos laivyno padarė 
Soerabaja gatvėse demonstraci
jų, dainuodami revoliucines dai
nas. Tai buvo jų protestas 
prieš Holandijos valdžios pa
skelbimų nukapojimo algų. 
Valdžia siųtočią. stiprius marinų 
burius užgniaužti sumišimus.

Valdžia atšaukė nukapojimų 
algų laivynui, bet Holandijos 
Indijos armijai alga pasilieka' 
nukapota, čia įrgi laukiama 
sirtnišimų.

Kiek savanorių gavo 
žemės

toj, Aeroplanas 
daužytas.

Paryžius, s. 2£. įį Buvęs Is? 
pąpijos kardus Alfonso*1 
žiavo j Rymą, iš kur išvyks į 
Indiją ■ wlftį; tigrus.

Chicago.— Policija paskelbė, 
kad pernai buvo prapuolusios 
700 mergaičių, jaunesnių 18 m. 
amžiaus. Apie 36 jų dar netu
rima jokių žinių.

Viso pernai prapuolė 4,428 
žmonės. Iš jų policija surado 
ir sugrųžįno 4,250 
nutoš. prapuolusių.

Iš prapuolusių 1,402 buvo au
gę vyrai, 1,705 vaikai, 621 mo
terys ir 700 jaunų mergaičių 
Iš 178 dar nesurastų žmonių 
35 yra mergaitės, 35 vaikai i) 
26 moterys.

Chicago.— Chicagos miestas 
padavė Illinois prekybos komi
sijai reikalavimų, kad gaso kai
na Chicagos vartotojams butų 
numažintą 20 nuoš. Jei komisi
ja išpildys tų reikalavimų, chi- 
cagįąčiąi sutaupins, $7,000.000 į 
metus Ihlko, -
'“‘Tikimasi, kad priesio reika
lavimo prisidės ir visi Chica
gos priemiesčiai.

Loganspbrt, Ind., s. 22.r—Va
gys pereitų naktį pavogė H. A. 
Zimmerman nanių. Jam nesant 
namie, vagys susikrovė namų į 
trakų ir nusivežė.

........... ............ ..........1 ................ .

Son Antonio, Tex., s. 22. — 
Pašto lakūnas Ray Fuller, 36 
m., migloje nešdamas paštų, į- 
skrido į kalnų ir išsimušė vie- 

taipjau su-

Londonas
busų darbininkai, kurie operuo
ja svarbiausią susisiekimo į- 
monę Londone, pereitų naktį lai
kė susirinkimą, kad apsvarstyti, 
ar skelbti generalinį busų dar
bininkų streikų. Dalis darbi
ninkų betgi nutarė pasilikti 
dirbti, kiti gi nutarė prisidėti 
prie streiko. Kiek streikas yra 
išsiplėtęs, pasirodys tik pirma
dieny.

Vakar jau pusė busų nevai
kščiojo, sustreikavus 10,000 
darbininkų. Iš 250 busų linijų 
streiko buvo paliestos 160 li
nijų. London General Omnibus 
Co. garažuose stovėjo 1,891 
busas.

Streikas yra neoficialis. Jis 
nėra pripažintas nė samdytojų, 
nė unijos, kuri įsakė da^binin- 

i’kams gryšti į darbų. .
Nesusipratimai prasidėjo dėl 

visai menko dalyko— mažo pa
greitinimo busų vąikščiojimo. 
Pereitą rugsėjo mėn., unija su
tiko, kur galima, pagreitinti bu
sų bėgiojimų, tai visi tos linijos 
darbininkai sustreikavo. Paskui 
streikas prasiplėtė ant kitų Ii-

Anglija siūlys panai 
kinti skolų mokėji

mą pinigais22.— Laikraščiams 
kad tautų sąjungos 
nebesirūpins Chini- 

ra-

Geneva, s. 22 
ga prisipažino, kad jai nepavy
ko išrišti Chinijos-Japonijos 
ginčą — pirmų tikrai svarbų 
klausimų, kurisJnivo kilęs tau
tų sųjungoje. Tuo gi tarpu Ja
ponija rengiasi pasigriebti dar 
naujus Chinijos plotus 
Jehol provincijų ir tuo 
siunčia į Manžuriją didelę ka
riuomenę.

Dviejų valandų posėdyje tau
tų sąjungos komitetas iš 19 
žmonių, kuriam buvo pavesta 
rišti Manžurijos klausimų, pri
ėjo prie išvados, kad Chi-

Japonijos nuomo- 
tiek skirtingos, 
mažiausios vilties 
ir nesutikimus iš- 
budu. Komitetas

dieny ir pradės ruošti savo ra
portų tautų sųjungos specialiam 
susrinkimui apie nepasisekimų 
išrišti Tolimųjų Rytų klausimą 
ir gal paduos sąjungos plenu
mui savo rekomendacijas.

Japonijai nenusileisianti
Tokio, 

pranešus, 
komitetas 
jos sutaikymu, oficialiuose 
teliuose pareikšta, kad ir 
ponija skaito tų klausimą 
baigtų ir jokių koncesijų 
bedarys.

Karo ministerija išleido 
reiškimų, kad Japonija nedvejos 
pasitraukti iš tautų sųjungos, 
jei pastaroji ir toliau laikysis 
savo “griežto nusistatymo.

Washingtonos susirūpinęs
Washington, s. 22. —Admi

nistracija su didžiausiu susirū
pinimu seka Tolimųjų Rytų 
padėtį.

New York, s. 20. — 
tavorinis laivas

Washington, s. 22 
vienos valstijos reikia., kad pri
imti tą konstitucijos pataisų, 
kuri panaikintų taip vadinamų 
“raišųjų ančių” kongresą ir: sandėlyje. 'Eksplozij 
prezidento inauguraciją n ūkei-j šoferiui įė j ub į sandėlį su ke 
tų j sausio 20 d. ,o naujo kon
greso posėdžiia prasidėtų sau
sio 3 d.

Jau 35 valstijos tų pataisą 
ratifikavo. Tikimųsi, kad šią 
pataisų dar rytoj ratifikuos 
Massachusetts- valstija ir ji pa
tapus dalimi šalies >lconstituci-

Tungliao, Manžurijoj, s. 22.-— 
Japonų aeroplanai bambardavo 
chiniečių kariubipenę, sukon
centruotų Kai lu distrikte, šiaur
rytį nėj daly Jehol provincijos, 
kurią japonai savinasi kaipo da
lį Manžurijos.

Japonai sakosi, kad jie prida
rę chiniečiams didelių nuostolių. 
Tai jau trečia japonų ataka šių 
savaitę Jehol provinęijoj. Japo
nai tvirtina, kad jie bombarda
vimais norį neprileisti chinie
čius eiti į Tungliao, 60 m. nuto 
Kailu. Bet 'pašaliečiai mano, 
kad tai yra japonų prisirengi
mas prie generalinės kampani
jos ginklo pagelba atimti iš Chi
nijos Jehol provincijų.

žuvę nuo bombos
Shanghai, s. 22. — Chang- 

chun, Manžurijoj, stoty sprogus 
bombai likęs sunkiai sužeistas 
gen. Mutto, vyriausias Japonijos 
militaris ir diplamatinis atsto
vas Manchukuo valstybėj, o 
Manchukuo premjeras Chang 
Hsiasu likęs užmuštas, žinia 
yra nepatvirtinta delei japonų 
cenzūros presos pranešimams. 
(Japonai oficiliai šią žinią nu
ginčijo).
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KORESPONDENCIJOS

Radio

išt’odb

Naujieji

žino

merikos

NAUJIENASkas

Geresnio 
Skonio 
Pienas

16275 
16274 
16272 
16268 
16267 
16270 
16264 
16252 
16265 
16257 
16255 
16251 
.16261 
16213 
16218 
16237 
16240 
16247 
16153 
16177 
16201

irkas, 
visus

50c Nauji Lietuviški 
Rekordai-uo 50c vienas

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street
Ghicago, Illinois.

Dialogas 
Seserų duetas

Vyrų oktetas

Duetas

O vienok, 

plrtriln. '
Pavyzdžiui, 

ar nenoro:

Žinių” rašė jas, 
Seimo atsto- 
nirtj, labai 

ano

-4705 j

Radio Kliubas 
: išsilaikyti is 

ir gaunamų 
biznierių.

“Naujieji žhiMeŠ
mažiau sugeba taip aukoti sa
ve, saėb jėgas, sWo šėiniėsf ir 
asmens laimę visuomenes rei
kalams, kaip tat sugebėdavo

esųs geras paaimankšti- 
ir duoda progos nors 
vakarų per savaitę už- 
namų rūpesčius.

pačių Lietuvos 
dievas 'iŠ dan- 
- jų sukūrė tie, 

rusų raugo

Pi 1t s b 11 r y h o Lietu ui ų 
Kliubo narių metini 

si rinkimas.

J. Dziemedėlis (J. Krukonis)

TRUMPAI APIE 
VISKĄ

Ilgų metų patyrimas duoda muriis galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paįtu ir telegrama tarpininkaujant vienai smigiausių 
ka^ų Lietuvoje.

Mes taipgipiuiūtiii&ttiė pinigas Rusijon. VekietijAn, LefiMJOn, ĖtOsiU- 
įUti, Argentinon ir i kitus kraštus.

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS ^lŲ&Stfe ANT PAREIKALAVIMO

naujienų koncertas 
Vas. 26 Liet Auditorijoj

rengiama užbaigtuvėms 
kol kas da nėra nutarta, 
bus rengiama.

— 5. Bakanas*

puola tuosi musų 
kurie jaunų, karš- 

f aš i stuk u užni ačiohis

tuščios gdrbės

sukurta Lietuva
Žnloheš vargu mokės išlaikyt 
kas idealistų veikėjų yra su 
kurta.”

!<na, SLA. 3čio apskri- 
rmininkas, paskirdamas

Vir- 
lanulevi- 

priemus, dic- 
vedėjais vienbal- 
pirmininku J. K. 
raštininku J. Vir-

Vcncius, J. 1) 
Marčiulaitis 

.1. Kupstas, 
nutarimai, ii 
1 kaip page 
M i o progra

Senų Laikų V.htt.
Palengvina Galimi Pelnote

**P«r du metu kankino mana nnolaf 
tlnia akauamaa nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius linl- 
mentus, bet nft vienas nepagelbBjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Ptift-Eipelltri ir tilt dvW<T 
Usitepimų iuoml visi mano skaus-

Ši vysto, ir kas jų sėk a 
nei ki’ėt neblogiau už p. Va 
laitj ar kitu'š “jaubbš teartos’ 
Žfnbm.

Dabar, kas gi aūklėjo Lietu 
vai Ba^navičius, liūdi 
Vafčdičius, Arminus ir 
aušrininkus, varpininfcuš 
votėjūš ŪŽ Lietuvos laisvę? 
Aišku, kdd Rhšijos mokykla. 
Tai dr ir tiė žihonėš buvo ru
siško “raugo”, “svetimų idė
jų” ir tt. prisigėrę 
bes” logika einant

Bet ne. Ne taip. Rusijos sve
tima mokykla mumyse kaip 
tik kėlė tėvynės meilę. Rusijos 
mokykloj sėdėdami, mėš kaip 
tik noriai organiža vonios, sla
ptai rinkolYVės, Švarstėhie lie
tuviškus reikaTiis. O buvo lai
kai, kuomet nVuštį li’ėltfviūi, 
rusų mokyklos auklėtiniai, 
rinkdavosi rugiuose, kapinėse 
it miškuose. O kiek jų Sibire 
žuvo! Ar vis lai rusiško “rau
go” stumiami?

Tūlas “Liet 
minėdamas buv. 
vo Kuzminsko n 
teisingai nusako apie

to žmogduš, kuris kultūros ži- 
nomis naudodam’ašfs, išnaudo
ja tamsesnius sėvo brolius.
“.MtMji karti" ir Mniti

35 inetai ainžiaūš dal* bepa
daro m aii^s seniu. Stoviu j dil
iųjų eilėse, iibtš “Jaunoji 
karta” (fašistai myli taip va
dinti savo sufašistintų jauni
mų) savo tačpe niahęs gal ir 
nenori, nephgėiddūja, nepri
pažįsta. Mat, aš “auklėtas” ru
sų mokyklos. “Prisigėręs” ru
sų dvasios, rusų kitaip sakant 
svetimo “raugo.”

Tokiais epitetais dažnai mu
sų senius vaišina Lietuvos ir 
Amerikos lietuviai fašistai, ži
noma, jie 
veteranus 
takošiu 
n'ėpritarid.

Amerikoje tokiais užsipuo 
limais pasižyjni 100 nuoŠ. fa 
šistiinč “Vienybė 
šiai ji 
gaili, 
senus

3-čio apskričio ini- 
išreikšta pageidavi- 

pagvildentas per 
pagviltentas per

meto Veikėjus ir dabartinę 
“jaunųjų kartų.” Tarp kitko 
jis sako:

“Kaskart vis mažiau lieka 
tų, kurie kadaise kure Lietu
vos valstybę, stiprino jos pa
matus, savo jėgas dėjo ant 
Tėvynės aukuro.

“Mažėja veikėjų —idealistų 
skaičius, nyksta jų dvasia. Jų 
pakeičia nauja, kuči yra per
dėm materialistinė ar egoisti

nių! siirengti yra nudarytas ko
mitetas iš sekamų darbudtojų: 
A. Vainoriaus, K. Šimkūnu, W. 
Gutausko, Juozo Venciąus, W. 
Ruko, p-lės J. Pliukiutės ir 
Onos Valkauskaitės. Iš komisi
jos darbuotes gal teks šis-tas 
vėliau parašyti. Tačiau ir da
bar jau yra patartina Pitts- 
bui'gbo ir apylinkės lietuviams 
rengtis iš kalno prie vasario 
19 (1. ir dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės 15 metų su
kaktuvių paminėjime LMI). 
svetainėje. Programas prasi
dės apie 7 vai. vakaro. Įžanga 
nebus imama, — tad dirbantys 
ar bedarbiai visi galės daly
vauti.

Buvo apkalbėta sudarymas 
Pittsburgho Lietuvių Draugi
jų Sųryšio ar pastovaus) komi
teto. Tuo budu - Pittsburglio 
Lietuvių Draugijos turėtų ar
timesnį tarp savęs ryšį ir ga
lėtų imti iniciatyvų ne tik su
rengime Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimo, ale ir ki
tais svarbesniais klausiniais, 
kurio liečia bendrus Pittsbur- 
gho lietuvių reikalus*

Draugijų sųrišio organizavi
mo klausimų buvo nutarta pa
likti SLA. 
ciatyvai ir 
nlas butų 
inas butu 
spaudų. Mat, manoma, kad tuo 
budu labiau užsiinteresuos 
draugijos.

Pitlsburyho lietuviai spor
tininkai.

Kiek man yra žinoma, tarp 
Pittsburglio lietuvių nesiranda 
jokių kitų sporto organizacijų, 
kurios užsiimtų sportu, kaip 
tik Bolininkų Lyga. Bolinimo 
sporte dalyvauja gana geras 
skaitlius Pittsburglio lietuvių, 
—tiek' vyrų, tiek moterų.

South Sidės dalyje Lietuvių 
Piliečių Draugija savo name 
luti bolinimo *-eles,Atodėl, ten 
yra sušiorgSnižavę moterų ir 
vyrų jauktai ir lošia po vienų 
ar d c vakartis kas savaitę žie
mos metu.

South Sieloj J. K. Mažiukna 
užlaiko gražiai ir moderniškai 
įrengtas bolinimo eles nu vi
sais parankamais dėl vyrų ir 
moterų. Ten taip pat yra susi
organizavę bolininkų jauktai 
iš vyrų ir moterų ir kas ket
verge vakarų lošia vyrai ir 
moterys per visų žiemų. Ypač 
moterys bolių ritinėjimu esan
čios labai patenkintos, kadan
gi tai 
nimas 
vienų 
miršti

Nortb Sidės lietuviai boli- 
ninkai—kartu vyrai ir mote
rys — rengia balių vasario 8 
d. Lietuvos Sūnų svetainėje, 
kur ne tik bolininkai, bet ir 
jų šeimynos bei draugai kartu 
pasilinksmins* O bolinimo se
zonui pasibaigus, kažkas tokio 
bus

išsiuntė per - -" —•Trumpam laikui pasihaudokite proga ir 
girskite šiuos rekordus Budriko

Krautuvėje:
Daili teta ir Žirgelis $okis 
Kraučiukas ir Aš mergelė 
Namo — Liaudies daina it Oi kad išauštų - 
“Miss Lietuva” ir Ar tu žinai broli 
Atskrend sakalėlis ir Aš užlipsiu ant kairio 
Rytij daina ir Turkų vestuves 
Gfegužinė polka ir Su Armonika į Braziliją 
Kukutė valcas ir NĮyliu tango 
Link mergele it Nemuniečių polka 
Atsiskirus su mylimąją ir Vasaros gražybės 
Kariškas vaizdelis šokis ir Sudiev Sudiev 
Adomas ir Jievos polka ir Rinkai mhn bernelį 
Svetima padangė ir Studento sapnas 
Duok ranka polka it Ieškau tavęs polka 
Kam man anksti kelti ir Ant kalno malūnėli^ 
Kiaulė Dialogas ir Ubagai aispuške 
Pavasaris Lietuvoje ir Kad aš augau pas tėtušį 
Dumblas ir Šis tas — Dialogas 
Onytė ir Oi dainos — Seserų duetas 
Našlio polka ir Mario polka 
Vestuvių polka ir Marcinkoriių polka

Sausio 15 d. LMD. svetainėje 
buvo sušauktas per radio 
PLRK. narių visuotinas susi
rinkimas, kuriame įvyko rin
kimas valdvbos sekantiems 
metams ir Kliubo valdyba iš
davė raportus.

Susirinkime dalyvavo ne- 
perdaugiausiai narių, — ro
dos, tik virš 20 kartu *u valdy
bos ir komisijų nariais. Susi
rinkimas, tur-but, nebuvo pa
kankamai išgarsintas, argai dėl 
kitokios priežasties nariai ne
susirinko.

Išklausius valdybos rapor
tus, buvo renkama valdyba. 
Valdyba pasiliko senoji su ma
žais pakeitimais, būtent: pirm. 
Antanas Katilius, vice-pirm. J. 
Milius, iždininkas M. Grinienė, 
užrašų raštininkė p-lė Anelija 
Barauskiutė, turto raštininkas 
J. A. Katkus, anauceris P. Dar- 
gir. Komiteto nariai: J. Bal
trušaitis, broliai Vaišnoriai, J. 
A. Kazlauskas, P. Gilius, J. 
Meilutis, Jurgis Vencius, Juo
zas Vencius, J. I). Michell, 
Adomas Marčiulaitis, P. Mar
gelis

Padaryta keli, 
apkalbėta būda 
rilius lietuvių i 
mus. Svarstyta taip pat apie 
sukėlimų lėšų dėl palaikymo 
lietuviu radio programų. Šiais 
nedarbo laikais lėšų sukėlimas 
yra gana sunki problema. Jei 
ne parama Lietuvių Mokslo 
Draugystės ir Lietuvių Piliečių 
Draugystės, suteikiant nemo
kamai svetaines parengimams, 
tai Lietuvių P...1’ ’ "
nebūtų galėjęs 
narių mokesčių 
ga rsinimų

Pittsburęjho lietuviai ruošiasi 
prie Lietuvos nepriklauso

mybes šventės
Sausio 8 d. LMD. svetainėje 

įvyko Pittsburgho lietuvių 
draugijų atstovų susirinkimas, 
kurį uušaukė SLA. 3čias aps
kritys dėl prisjrengimo prie 
f Jei u vos nepriklausomybės
šventės. Susirinkime dalyva
vo 15 žymesniųjų Pittsburgho 
lietuvių draugijų su virš 30 at
stovu.

Susirinkimų atidarė p. J. K. 
Mažiijkna, SLA 
Y • CIO 
į mandatų komisijų p 
bickų ir p. Antan 
cių. Mandatus 
uos tvarkos 
šiai išrinkta 
Mažiukna ir 
hiekas.

Pirmiausiai buvo vienbalsiai 
nutarta apvaikščioti Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimų 
vasario 19 d Lietuvių Mokslo 
Draugystės avi lainėjc, pakvie
čiant žymesniąsias Pittsburgho 
ir apylinkės menines jėgas, o 
kalbėtojai bus iš vietinių dar
buotojų.

Liet u vos nepriklausomybės 
15 metų sukaktuvių paminėji-

Dažniau- 
rcd. P. Gri- 

S. Miciielsonų ir kitus 
musų veikėjus.

Kartų p. VaMitis “Vien.” 
apžvalgoje išdidžiai pasigyrė; 
kad jis eaųs Lietuvos mokyk
los auklėtas, “stifdijavęs” kal
bų pas “labai žyįhius” kalbos 
žinovus ir todėl ^savamokslis” 
Grigaitis, net iš j8\ pasimoki
nęs kalbos. Na, Jar neėį>sur- 
das? Žinoma, kac taip. Ir aš 
ir p. Valaitis, aišku 
kelnių begiojovaj o 
jau lietuvių 
nežinojo jos 
žino, bet anais 
žinojo nei Dr.
Basanavičius nei kiti aušri 

Kalba vystėsi ir tebe

visi kalbėjo
tokis

Kad jis toks? Ar tas, kų gra
žiai apsirengęs, moka skaityti 
ir rašyti? Žino vienų ar kilų 
mokslo šakų arba net ir ke
lias? Žino visas manieras (ap- 
sėjimtis kdhipanljojc, ypėč 
prie “leidžiu”) ?

Ir tai0, ir įie.
Sakati taip — nen, daugu

moje, taip priimta sakyti.
Didešhč visnoftitenės * dalis 

tik iš aukščiau minėtų pažy
mių sprendžia apie žmogų; jį 
laiko kulturingu, džentelmbhu, 
inteligentu, aukštu žmogum.

Bet lai paviršutinis sprendi
mas, kuris, dažnai, būna klai
dingas.

Ir čia man prisimena tokia 
pasakaitė.

Kačių liepų krūme nuttipė 
pilkoji lakštutė ir jos graža- 
plunkšnė drauge kielė.

Mačiusieji tuojau nuspren
dė, kad an6Ji, gražapluilksne 
kielė, kaip užgiedos, tai dan
gų sujudins.

Iš šitos, pilkaplunksnės lak
štutės, niekas nieko gero nesi
tikėjo. “Kų ji 
—kokia prasta paukštė, 
bus prastas ir jos balsas

Ir kada kielė nei šiaip, nei 
taip pačiu'rėno, o lakštutė vi
sus- sužavėjo, tuomet susirin
kusieji ir patarlę sudėjo:

—Niekuomet iš plunksnų 
nespręsk.

Taip dažnai ir mes klaidų 
darome, spręsdami apie žmo
gų iš paviršiaus.

žmogus gali žinoti kultūrų. 
Gali būti išsilavinęs. Bet vi
duj gali būti niekas: Blogo 
charakterio, beširdis, skriaudi
kas, niekšas.

Iš kultūringo žmogaus aš 
daugiau reikalauju.

Kultūringas žmogus turi vis- 
kų, kas aukščiau buvo minėta 
(gėrusias puses), pliuš gerų 
širdį, gražius idealus ir tiks-

ivuituringas žmogus visų sa
vo žinojimų, visų kultūrų nesi
laiko sau, kad neštų naudų tik 
jam vienam. Jis skleidžia kul
tūrų plačiai į visas pusės, kad 
jos žiniomis pasinaudotų pla
čiosios masės.

Negalim vadinti kulturingu ninkai

siunčiame į Kitus miestus

dar be 
Grigaitis 

kalb^ žinojo. Gal 
taijxt*kaip dabar 

irfiftčais jos ne- 
Kudirka, Dr.

nei

(JSrimiuk, gerk dauginu piefto, 
tedib rdiirfiėityš pasidarys stipresni

Gydytojai visiems pataria, kad daugiau gertų pie 
no. Ypatingai vaikai ir jaunuomenė, nes pienas 
priduos tvirtumo kaulams ir išaugins stipresnius 
raumenis. Tėvai turėtų paaiškinti pieno naudin
gumų. Pasakykite savo vaikams kokių naudų jiems 
atneša pienas, ir jus turėsite mažai keblumų, nes 
jie patys noriai ir tankiai jj gers. Ypatingai, jei
gu jus duosite jiems Bowman*s pienų. Nes Bow- 
man’s pienas yra ypatingai geras. Jųfe rasite jo 
skonį nepalyginamai geresnį.

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK

Buy gloves with what 
: it suves

BOe ar 
d*n«1«T>. kad »aaU *er% 
koMv. Uetertae Tooth PMte, 
čltMAi tobaa , parrtdooda ai 
?>&« ii valo ir apouto daa- 
t!» Ba to lalite MUapiaV 
M. kuriuo* <alita aurtpirk- 
M MrittDaįtaa ar ka kBa- 
^ambeH Pbarmaoal Oo.

LiSTERINE
TOOTH PAŠTE

Valstijos milicija patrtiliuoja Taylor'villė, III., gatvės. Silici ia 
sugryžo į ’t’ayldrvillė pb naujų susirėmimų tarp šerifo mušeikų 

ir Angliakasių

VIRS 

^3j000yUvU Opražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI vra piutcii jeigu gali taip 
1 ' padaryt, \6įi kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažais 
dąlikas gali neleisti jums riti

Jeigu žmogaus 
roms ar henoroms'turėsite ”tJ 

kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už-r 
metimas yra difrothas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, vW!o 
dantb nauju budu. Musu che-' 
saikai pagalios surado sustota 
kurą iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinio pagalios.Ūpo iš
kišus.

Didelė tubž Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite pėr savo aptickpriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saiut 
Louis, U. S. A.

Ar nė teisybė pasakyta? 
Tiesa, 1019-20 metais mūšų 
jaunuolių būriai stojo sava
noriais ir atrėmė priešų. Sto
jau ir aš, senus tėvus palikęs 
be priežiūros. Bet kas mus vei
kė? Mus veikė anų idealistų 
dvasia, o judš išaugino sveti- 
ma mokykla. Lietuvos mokyk
la mums davė šimtus jaunų, 
nesubrendusių leitenantukų, val
dininkėlių ir didžiumoj jie tik 
karjeristai* 
vaikyfojai, materialistai

Pagaliok, 
usnį! o ......mokyklų 
gaus išmetė 
kų jus vadinate 
prisigėrusiais,”.

Ar reikėtų tokiais “argu 
mchtafs” operuoti ir savo “pa 

triotizmų” demonr-truoti ?

letuviai

LEIDfiJAI LIETUVlV^pGRAMU \

W.C.F.L. 970 k. ncdčliomis nuo 1 iki 2 v;>». po piet 
W.H.F.C. 1'420 k. ketvergais nuo 7:30 vakare.

Jos.F.Budnk,!!
RADIO IR MUZIKOS KRAUTUViS - 

3417-21 So. Halsted Street
■ ► ■ ■ "i "

Tel. BOULEVARD 8167

S, 'X

PAIN-EXPELLER
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Pirmadienis, saus. 23, 1933 NAUJIENOS, Chicago, m

Visų šaižų

vaistininkas

am

Mirė 1930 metais, sausio Profesija buvo vaistininkas

Taip glotnus kaip Old Gold

STORE

viskas atlete arba
Nupieštas iš gyvenimo per McClelland Barclay

IN OUR OFFICE

Sausio-Jan. 17 iki 23

Sausio 
joje 
lakio

SPECIALĖ 
OUTLETO 
KAINA

Tik po metų gavo ži 
nia iš sov Rusijos 
apie brolio mirtį

Prelegentu bus Dr. S. Naikelis 
jas rengia LDS. 84 kp. Pa 
liūlio svetainėje.

Cawim 
kCooudge

,Mrs*
-HEODORE 
:oosevew>

Ryt skaitys dvi pa 
skaitąs opiais svei 

katos klausimais

JIl/UIAM 
H Taft

$5.00 
ĮMOKĖTI 

$1.00

Atdara kasdien nno 8 iki 0 vai. vak. Ketvergai* ir fteštadienlai* iki 8:30 vak

tais mokiniais pa- 
protestą prieš 
- už lietuvių 

kalbą ir raštą viduje mokyklos 
ir už mokyklos sienų. ProtesT 
tai išsivystė Į streikų bangą. 
Aktyvus klerikai buvo išvyti iš 
mokyklos, jų tarpe ir jaunas

..................  < ■ I 11.1^—M—

susilaukė ko visai nesitikėjo 
susilaukti: žinią apie jo itnrtj.

Petras Bedalis.

raginu įsilėmyti 
ir kuo skaitlin- 

susirinkti jų paklau-
A. M-nė.”

© P. Lorillard Co., Ine

14 d., 1930 m. Kubani 
mirė chicagiečio I. Or 
brolis Alfonsas.

Benjamin 
Harrisokt

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NĖRA SUKOSĖJIMO VISA 
ŠAME VEŽIME

Ar jau galvojate apie savo dukters atei
ti? Ką ji veiks kaip užbaigs mokyklą? 
Štai yra proga išmokti dresių dezaininimo 
arba skrybėlių dirbimo ir turėti gerą už
darbi. Mes išmokinsime | trumpą laiką. 
Uždarbiauk besi mok Indams., Rašykite dėl 
knygutes L. Gausite dykai. *

MASTER COLLEGE OF 
DRESSMAKING

339 So. Wabash’ Avė. 
Tel. Wabasb 9075

S ALŲ BUKI? 
Dlb YOU BVBfe KN0W 
OF AHV/ONS T’INI M 
OUT IN A OHANCr 

GKMe a

Atsiminkite ta: 
OLD GOLD YRA PILNO SVARUMO

Ši Programą Duoda 
BUILDING and LOAN RESERVE 
EXCHANGE of COOK COUNTY

Alfonsas. Išvykęs Peterburgan 
prisirengė vaistininko parei
goms.

Vėliau gyvenimo bangos nu
bloškė ji į tolimo Kubanijos

5UfcF BoSS-^ 
KV SiSTER. DlD 
SHG GB'TS
ĄLIMObT/ >

amžiuje išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo.

Brolis Ignas buvo nusitaręs 
brolį Alfonsą būtinai atsikvies
ti Chicagon pasisvečiuoti laike 
Pasaulines Parodos, lauke iš 
jo vien pareiškimo noro, bet

RIS
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
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 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki ‘ 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nno 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 55/3

(Kubaniaus) guberniją, kur ap
sivedė, susikūrė šeimyninį gy
venimą, bet karas, revoliucijos 
bangos 1917 metais, naujos 
gyvenimo sąlygos, naujas skur
das ir vargai šalyje pakirto jo 
sveikatą. Dar gana jauname

. . . oro karalaitė rie- 
dengtu ir apšarmuotu 

darbas!” štai ką jus

Greita kaip kulka 
da žemyn sniego 
kalnu. ‘‘švelnus 

pasakysite.

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Nudžiugo I. Orlakis, nes jis 
laukė to laiško virš dviejų me
tų - ten gyveno jo mylimas 
brolis Alfonsas 
Bet voką atidarius, ėmus laiš 
ką skaityti vietoj džiaugs 
mo gimė liudėsis. širdies susi 
graužimas, nes jo broliukas Al 
fonsas 
nuo i 
Lietuvos 
žinai.

Suskaitliuokite sau patįs! Geresnis ta 

bakas, iškaitykite tinkamą sendinimą i 
prirengimą. Atsakymas yra medaus švel 
n urnas.

Mus prašo įdėti šią žinutę: 
L. D. S. 2-ras apskritis ir '84 
kp. antradienį, sausio 24 d., 
Paliulio svetainėje, 2242 W. 
23 PI., rengia paskaitas. Jas 
skaitys Dr. S. Naikelis, dvejais 
klausimais: “Aukštas kraujo 
spaudimas” ir “žandų suraki- 
nimas”. Jos bus iliustruotos.

“Kiekvienam turėtų būti įdo
mu išgirsti aukštą kraujo spau
dimą. nuo kurio išsivysto daug 
ligų. Paskaitų prirengimui pre
legentas pašventė daug laiko 
ir kuo plačiausiai palies tuos 
du žmogaus sveikatos klausi
nius.

“Kiekvieną 
dieną ir vietą 
ginusiai 
syti. —

Išmestas iš seminarijos už 
revoliucini veikimą

Velionis Alfonsas Orlakis bu
vo gimęs 48 metai atgal, Me
dikonių kaime, Šeduvos para
pijoje, Panevėžio apskrityje. 
Pradinį mokslą ragavo Rozaly- 
mo mokykloje, vėliau baigęs 
Šiaulių gimnaziją. įstojo Kau
no dvasinėm seminarijon. Už- 
liepsnojus revoliucijos bangai 
1905 m. jauna siela negalėjo 
nurimti dvasinės mokyklos rė
muose.

Sykiu su k 
reiškė griežtą 
jų lenkinimą

LIETUVIŠKAS RADIO PROGRAMAS 
Kas Pirmadienio Vakarą, 7:30 iki 8:00 

PRADEDANT

Pirmadieny, SAUSIO-JAN. 23, 1933 
iš Stoties W.H.F.C. 1420 Kilocycles 

NEUŽMIRŠKITE ATSUKTI SAVO PRIIMTUVUS

i, gilumoje Rusijos, toli 
savųjų ir savo tėvynės 

užmerkė akis

Glotnumas yra 

cigarete. Tai kas padaro OLD GOLD 
geresniu cigaretu. Nuostabus kvapsnys, 
be šiurkštumo ir griaužimo. Švelnumas, 
kuris niekuomet ne nuslunga. Priimna 

skonis, neerzinanti gerklės.

e____
prezidentu našlės

Pastarąjį laišką rašė su ga
na didele atsarga, vien pareikš- 
darni didelį troškimą važiuoti 
Amerikon. Apie ten esamą var
gą, gyvenimo sąlygas, nieko 
neprisimenama. Jų dviejų mo- 
1 : ėlė, yrą Jrgi mirusį^kur kas 
anksčiau tėvelio.

Laiškas rašytas Alfonso sū
nų — Edvardo ir Viktoro, apie 
mylimo tėvelio mirtį, kuris mi
ręs net 1930 m. sausio 14 d. 
Našlaičiai, matyt, yra rašę 
daug sykių pranešant liūdną 
žinią broliui, bet aštri cenzūra 
laiško nepraleido vien todėl, 
kad kiekviename laiške juodu 
apibudino savo sunkią gyveni
mo padėtį.

CHICAGO MAIL ORDER OUTLETO 
VERTYBĖS IKI $9.98 

fem Kautų Išpardavimas 
DIDŽIAUSIS KAUTŲ IŠPARDAVIMAS KOKI 

kada nors turėjome
• Kailiniai* padailinti! Pamušalu tarpeliuose! Visokių spal- 
JK vi)! Naujausi stylial ir in(itt*ri jolai. Tukstanėiai užranė- 

’ £Į įtintų kosiumerių buvo labai patenkinti padarytais Outle-
I’,rkiniais. Todėl mea pri«lėjotne dar šimtus naujų 

M kautų, dėl tų. kurio* negalėjo atsilankyti j mitui) pasku-
HBB tin| išpardavimą. Ateikite anksti ir pasinaudokite 4iai«

* tikrai* batgenais.

A OAVkNce 
AM’ W|N A ^>0* . 
OF CANbM /

Ignas Orlakis, 1730 S. Halsted 
St., plačiai ižnomas 18-tos apie- 
linkės biznierius, praeitą sa
vaitę gavo laišką iš tolimo Ru
sijos kampelio — Almaviro, 
Kubaniaus apielinkės.

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

W1SSIG
Spedalistas iš 

Rusijos

COUCt>'i< 
DRMM TEN CeNTS 
T'BUN /KCHĄNCe 
ON A- B.OV OF 

QANC>S FROM ABF 
k. GOUDBUG tBuilding & Loan

TAUPUMO 
SAVAITE

Iš RADIO STOTIES WEDC
1210 KILOCYCLES

Antradieny, Ketvirtadieny, Šeštadieny ir 
Sekmadieny, 7:20 vai. vakarą.

Trečiadieny. Penktadieny ir Pirmadieny 
1O:«O vai. vakare.

Visos tur būt išparduotos šiame 
Outlete žemiaus tikros kainos

IYT) IT’GC’G f f Aksominė* Dresė* dėl išėjimo ir pa- 
• r|ų už mažiau* mirų materijolo kai

na. Naujo* mados *u puff rankovėm, mezginių frontu 
kaip tik tų kų Jus norite Kauti. — TaipKi Krynų šilkų. 
Hat krepo*. *aizų iki 53. Vertė* iki 7.08. ffr 4 
Nepraeliskile šio. išpardavimo. Omleto kainų J I avV

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

Ą ’TT TTZ" ATI Suėdė* — Patent •— Kide — Naujoviški — Žemi 
A AJAYZYLe — fmiuriukai* — Oxfords — Spike arba Cuban 

Kulnimi*. Visi paskiausi! Visi Kerlauni! Visi* naujausio Styliau*! Ne
praleiskite šio Išpardavimo !
Vertės iki $3.00 ....................................................................   213 C

PO INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS 
RADIOS, SKALBTUVŲ, 

VACUUM VALYTOJŲ ir tt.
NAUJI 

RADIOS 
NUO 

$9.95 
ir AUGŠČIAUS 

iki $250.00
APSIMOKĖS .JUMS ATSILANKYTI MUSŲ KRAUTUVĖN

UPSKY'S ?!?, į
4916 West 14th Street

T<1. CICERO 1329 CICERO. ILLINOIS

(MRS GROUER. ClyEVEMND) ...... , .............. —
šešios dar gyvos buvusių

BU?™

CHICAGO MAIL ORDER CO 
HA$RISON & PAULINA STS. MARSHFIELD "L
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EINA PRIE SUSITARIMO

Pereitą savaitę prezidentas Hooveris pasimatė su 
busimuoju prezidentu Rooseveltu ir įvykusiame tarp 
jų pasikalbėjime, kuriame dalyvavo ir keletas patarėjų 
iš abiejų pusių, buvo sutikta, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia tartųsi su Didžiąja Britanija dėl jos skolos 
Amerikai ir dėl kitų reikalų, liečiančių šios šalies ir 
viso pasaulio ekonominį atgijimą. Tuojaus po to valsty
bės sekretorius Stimsonas pasiūlė Anglijai per jos pa
siuntinį Washingtone atsiųsti į Ameriką kovo mėnesio 
pradžioje savo įgaliotinius deryboms.

Šitas senosios ir naujosios administracijos vadų 
susitarimas pažadino “užmigusią” Jungtinių Valstijų 
politiką tarptautiniuose reikaluose. Prezidentas Hoo
veris dabar gali veikti, nebijodamas, kad tai, ką jisai 
atliks, bus paniekinta naujosios vyriausybės, kuri pra
dės eiti savo pareigas kovo mėn. 4 d. Tiesa, jisai yra 
priverstas skaitytis su savo įpėdinio bei jo artimiau
siųjų patarėjų norais. Jisai turėjo priimti tą veikimo 
planą, kurį siūlė Rooseveltas, t. y. kad derybas su sve
timomis šalimis dėl jų skolų Amerikai vestų ne kon
greso paskirta komisija, bet administracija, ir kad 
skolų klausimas butų svarstomas kartu su kitais tarp
tautiniais klausimais; b.e.t po to, kai Amerikos žmonės 
lapkričio rinkimuose Hępvepio administraciją atmetė, 
kitaip dabar būti ir negali.

Tačiau dėka to, kad Amerikos valdžia jau dabar 
gali aktingai dalyvauti svarstyme tų klausimų, kurių 
išsprendimo laukia visas pasaulis, bus sutaupyta. apie 
pusantro mėnesio brangaus laiko ir šiai šaliai, ir Euro
pai. Ta netikrumo padėtis, kuri tęsėsi nuo pereitos va
saros, kai Amerikoje prasidėjo rinkimų kampanija, ir 
kuri nepraėjo iki dabar, kadangi nebuvo žinoma, kokią 
poziciją Roosevelto administracija užims svarbiausiais 
pasaulio klausimais, atnešė visoms šalims daug žalos. 
Ekonominis krizis ėjo gilyn, santykiai tarpe valstybių 
blogėjo, reakcija stambiausiose pasaulio šalyse darėsi 
vis agresingesnė.

Konferencija Washingtone tą netikrumą, kad ir 
anaiptol nepašalino, bet žymiai sumažino. Dabar yra 
aišku bent tiek, kad Amerika sutinka tartis su Europa. 
Tegu toki užsispyrėliai, kaip senatorius Robinson iš 
Indianos, rėkauja apie Hooverio ir Roosevelto “uzurpa- 
vimą kongreso teisių”, bet jų balso mažai kas teklau
sys. Susitarimas Amerikos su Anglija ir su kitomis 
šalimis ne tik dėl karo skolų, bet taip pat ir aukso va
liutos, muitų, tarptautinės prekybos, nusiginklavimo ir 
pasaulio taikos apsaugojimo klausimais, yra 
reikalingas, ir ankščiaus ar vėliaus jisai turės 
jeigu pasaulis nenorės susilaukti dar aršesnio 
skurdo ir suirimo.

kiekvięnąm gyventojui gauti policijoje pasportą. Ku
rie negaus pasporto, tie turės iš miestų kraustytis. Jeį- 
gu jie geruoju nesiskraustys, tai bus išdeportuoti.

Pasportai duodama tiktai tiems, kurie dirba “vi
suomeniškai naudingą darbą”. Valdžią sakosi nnrjnti 
šituo butju apvalyti miestus nuo “parazitu. Ęet toli- 
gražu ne visuomet yra lengva pasakyti, kur Į)ą|gią§i 
visuomeniškai naudingas darbas ir kur prąsi|dądą para
zitizmas. Štai vienas pavyzdys:

Sulig Associated Press telegrama įš Maskvos, tp 
miesto elektrikos dirbtuvėje buvę pųržiUf^i dąrtyiųių- 
kų rekordai. Surasta, kad iš 5,OOP įąrbipjnkų, lęųrie 
tenai dirba, 800 neturi teisės gauti paspėtus, kąjdąpgi 
policija juos priskyrė prie buvusių 
“kulokų’i (buožių), “lišencų” (beteisių) ^rįfųinąįįstų. 
Ną, tai kame čia dabar yra 'visuonįjepjžk^i 
darbas ir kame parazitizmas? Darbas ąląĮtMkps dirb
tuvėje, kurią dagi pati valdžia yra paą^iųsi įr ppę- 
ruoja, rodos, turėtų būti be jokios ąbpjppės pripažįntąs 
visuomeniškai naudingu. Bet pasiro,dp? kąa bolševikų 
policija atsisako tiems darbininkams 
už tai, kas jie buvo pirmiau.

Arba imkime kitą pavyzdį, kurį pądjO&da tą pąti 
žinių agentūros telegrama. Nesenįąį išleistų 4®krptU 
sovietų vąldžia įsakė sumažinti darbiųįųkų skąįčių vįsų 
įstaigų raštinėse. Tuo budu daugybą įyąįrį^ ąiųeriko- 
niškai sakant ‘klerkų” (raštininkų, knygvėdžių ir t. t.) 
netenka darbo. Sulig patvarkymu apie pasportųs, šitie 
žmonės yra “parazitai”, kadangi jie nedirba “visuome
niškai naudingo darbo”. Bet jie jo nedirba dėlto, kad 
jie tapo atleisti!

Tie visi elementai dabar yra šluojami lauk iš Mask
vos ir kitų didmiesčių. Jie gali kraustytis į mąžesnįus 
miestus, iki tenai dar neįvesti pasportai, ąrbą važiuoti 
į sodžių. Bet ką jie tenai veiks? Jeigu buvęs “kulokas” 
atėjo dirbti į Maskvps fabriką, tai matyt, kad sodžiuje 
jisai negalėjo pragyventi. Jeigu Maskvos įstaigos meta 
lauk, dėl ekonomijos, savo raštinių darbininkus, tai kaip 
jie gali tikėtis gauti darbą kitų miestų įstąįgpse? -0 
gal manoma, kad “klerkas”, iki 40 ar 50 motų dirbęs 
ofisuose, gali važiuoti į sodžių ir arti žemę? Bet kas 
tokius “artojus” norės maitinti, kada pątys ūkininkai 
dažnai neturi nė duonos plutos?

Aišku, bolševikų valdžią nori nu^ik^atytį ^įlippjl; 
žmonių, kuriems ji neišsenka darbo ir maisto, išgruscįa- 
ma juos į Sibiro tyrlaukius ir mažai apgyventas arba 
visai negyvenamas šiaurės sritis. Jeigu tos žmogiškos; 
gyvybės tenai išdvės bądų arba nuo šalčio dr ligų, tai 
kas galvoj Stalinui? Bet tik bus ramu ir sotu žvalgy
bininkams bei J^jmiįsąrąms, kurie gyveną mįįestųpąe!" i

Kartu bolševikiškai “išrišamą” ir nedarbo klausi
mas. Sovietų Rusijoje bedarbių “nerą^ —• kądąngį tie, 
kurie neturi darbo, yra “parązitai^ ir išdeportuojami 
tenai, kur joks atvykęs iš užsįenįų turistas jų ųepąpią-

'V

Guido da Verona. f“

GYVIUI! ŽMONI! PRAGARAS
Vertė K- 4.

man, kas atsitiko, kokia nelai
mė tave užgriuvo... še, feorfc 
stiklą vandens, mano neiąimįn- 
gflsai Migueli, ir kalbėk, kal
bėk L

(Bet senas Miguelis dabar afc- 
pdė kokiu desėtką metą vy- 
Ijesnis, ąegu Juanas Riuniroį 
ągląimė ir nuoyargis taip pą- 
kirto jo jėgas, kad jis nei žp- 
ąžįp negalėję ištarti.

Ąąį; gąįo, jis susivaldė/ pą? 
įiriitįS galvą, vieną užsimojįniu 
jsg,ėrė vąpcįens stįklą, kurį jam 
paąąyė guanas Ramįro, ir at
sikėlė- Jis jautėsi vėl tvirtąs.

—Ąš atėjau pas tave, Rmni- 
p. — tarė jįs: — kaip kartais 
ateinama iškratyti maišą savo 
sijelps į pamuš žiaurauą Dievo, 
Kuris pįękuomet žmonėms ne-

—Nepiktžodžiauk. Dievas vį- 
suęinpt dąyąpęja įr 
nusidėjimus, 
Rąpiiro: — 
tiarai nusižemina ir prašo 
leidinio.

Mįgąelis su sarkastišku 
pą^itikėjimu nusįjpoke ir 
rė:
—Nesiginčysį.va, Ramiro. Man 

jis niekuomet nedovanodavo. 
Kąįp ten pebutą, ąš neturiu 
palinkimą maldauti pasigailėji
mo nei nuo žmonių, nei nuo 
Dieyo. Tu esi mano draugas, 
Ramiro — vienintelis draugas, 
kuris dar pasiliko šioj pasibai
sėtinoj žemėj. Aš atėjau tavę'* 
paprašyti, kad tu pasiimtum 
savo globon mano mažutį sū
nų Ksaverą ir įdukrą Ivaną, 
kol aš keliais metais kalėjimo 
įšpirkęųi sayo nusikaltimą. Tie 
yyliugįngi ,civilizuotį žmonės 
suranda' jog galima žudyti tik 
peilio morališkais smūgiais: 
padaryti tąi yykusiu šuyiu įš 
revolverio negalima. Ne, nega- 
Įįpjią!

-^Ką tu kąlbk Miguelį. Ąš 
tavęs nebesuprantu, aš prade
du bijotis...

-—Tu suprasi, greit suprasi, 
Ramiro. šiąnakt aš užtikau sa
vo žmoną Izabelą mano įsūnio 
Gherardo lovoj; aš dviein kul
kom pervėriau jos galvą ir šir
dį, neduodamas progęš nei su
rikti.

Dabar sepio halsas visai ne
drebėjo. Miguelis buvo išblyš-; 
kęs, šaltas, pąsįry^ęs, kaip tuo 
laįku, Jkadą jįo papilde žmog
žudystę.

Juanas Ramiro n.eąąįėjo su
sivaldyti nesurikęs: abiem sįog spjaunu į tai, ar man be-

kaip bartais

atįeidžįą 
— ątsąkė Juanas 
jeįąu tįk žmogus

at-

ne 
ta

rankom jis uždengė akis ir, 
ant galo, p9 įlgpą pauzos jis < 
prabiįo į žmogžudį, kuris slo- 
yejo neąįjudiųdamąs:
, —Tęguį ąįleidžįą įąu Die- 
yas, hĮįgųępj...

—Aš penpyiu jturęįi sp Die- 
yu jokių r.ejkąlų. padą žmoguti 
galį pats geismą įyyjkjįyįį, jam 
jokįs pievas nėra reikalingas.

—tyjąpp peiąipiipgasąi ^ligu- 

ląyp pų^Jįpjąs Įąbąi didelis, 
f),et pe mąpo reįkaįąs teisti 
įayę. Sųskąsį* dyąsia p*pažiū
rėk UŽ kalėjimo ribų, kur mu
dviem mdtfjįlgąi teks gyyenti. 
Tęp» yįr^jąp yra Pievas, kuria, 
gal puĮ, pąsįgąįįtės įayęs, nors 
tų jį ir ąįekįųi- Ką fu dabar 
mąpaį darytį?

—Nežinau; apie tai ąš dar 
negalyojan; niaą jtąi yisąi ne
svarbų.

—Ar tu galvoji bėgti?
—Gaį būt. Nesvarbų, k*l aš 

padarysiu. Ąš norėčiau tįk vie
no: miegoti, kaip akmuo, ligi 
tos dienos, kada girgždantis 
grabo vožtuvas paslėps mano 
kaulus, nuvąrgųsiusi nešioti 
gyvenimo prąkėikįjųą.

—Aš patariu tau prisipažin
ti. Gal būt, tu rasi pas žmones 
daugiau susimylėjimo, negu tu 
manai.

Miguelis tik nusijuokė; žmo
nes į jį visuomet blogiau at
sinešė, negu pasalingų džiun
glių žvėrys; žmonės visuomet 
vertė jį gyventi, laikant pirštą 
ant šautuvo gaidelio.

Jia tarė:
—Ramiro, gal būt, ir tu jau

ti pasibaisėjimą; gal būt, ir tu 
bijaisi, kad aš nesutepčiau ta
vo skaisčius namus...

—Aš galvoju tik apie vieną 
dalyką, Migueli: negalima žu
dyti moters, kuri pagimdė sū
nų.

—Aš gąjvoju tįk apie vieną 
dalyką, Ramiro: aš turiu tą 
sūnų, ir reikia, kad kitas tė
vas rūpintųsi juo ligi to laiko, 
kol aš sugrįšiu. .Gali atsitikti 
taip, kad niekuomet nebesu- 
grįšiu.

Seno žmogžudžio kaktoj pa
sirodė šaltas prakaitas; jo 
tamsios ir kaulingos rankos 
drebėjo, kaip negyvo medžio 
sausos šakos, paskui Miguelis 
tarė:
, —Raniįro, link to seno val
katos, kuris yra vadinama gy
venimu, aš atsinešu taip, kaip 
jis to užsitarnauja. Aš tie-

fili

teks ragauti to gyveninio sal
dybių, ar ne. Sau aš nieko 
ųebeieškau; aš senas nuolau
žą, plaukiantis pavandeniui, 
kad susidurti su pirmuoju ak
meniu ir subyrėti į šipulius. 
Dabar pradės kalbėti: "Jis pa
norėjo turėti jauną žmoną; 
jauna žmona paliko jį su ra
gais. Vargšė Izabcla! — sakys 
jie — esmeniškai juk tai visai 
natūralu, kad įsūnis jai buvo 
kur kas labiau pageidaujamas. 
Juo labiau gyvenant po vienu 
stogu to nebuvo galima išven
gti.”

—Migueli, —tarė Juanas Ra- 
miro, — gerbk nors negyvą 
motiną, jeigu dagi gyva žmona 
ir labai nusikalto.

—Visi bus prieš mane, Ra- 
miro; pirmiausiai dėl to, kad 
man pritruko drąsos nužudyti 
ir tą išsigimėlį. Bet aš nega
lėjau, Rainiro... Aš turėjau dė
ti baisiausias pastangas, kad 
nepaleisti į jį šūvį. Bet, tiesą 
sakant, aš negalėjau... Tu man 
esi vyresnysis brolis, Ramiro, 
ir aš atėjau pas tave todėl, 
kad tu, kaip man atrodo, da
rai garbę žodžiui “žmogus.”

Juano Ramiro akyse pasiro
dė ašaros. Senatvės ašaros — 
šventos ašaros.

—Aš myliu tave, Ramiro, — 
tarė žmogžudys, — Tu teisin
gas, tu geras, tu siela, kuri ga
li žiūrėti be susikirtimo į savo 
atšvaitą.

—Nemanyk taip, Migueli: aš 
irgi turiu nuodėmių, pet aš 
oru tos nuomonės, kad reikia 
labiau gailėtis kitų, negu sa
vęs. Nuolaidumas, atleidimas 
kartais yra vienatinis kerštas, 
kuris gali tikrai sukrėsti tą 
asmenį, prieš kurį tai kreipia
ma...

—•Galu būti, gal 
sakė Miguelis. — 
galvoja savotiškai, 
mis žiūrint, tėra 
muilas, kuris gali nuplauti ne- 
dylamą dėmę, — tai kraujas. 
Jis taip raudonas, kad nustel
bia visas kitas spalvas. Tu vie
nokis žmogus, o aš kitokis; įj 
apie vienus ir tuos pačius 
dalykus mudu galvoj ava skir
tingai. pąs iš mudviejų teisin
gas, tai nesvarbu. Jeigu aš tu
rėčiau suaugusį sūnų, kuris 
neužmuštų neištikimą žmoną, 
—šiai čia ranka, kurią tu ma
tai ir kuri visuomet pataiko, 
aš ją pats nušaučiau.

(Bus daugiau)

at-būti, 
Kiekvienas 
Mano aki- 
tik vienas

(Tęsinys)
; Jis ėjo d’^eįįų k<ą- 
dar mirgė’,0 .tpįksįiąpęįąį žyąigž ' 
džių, bet jau pyądėįo' reikštis 
pirmieji ą’išr.os ŽepjkįĄL

Jis bąyp jąbąį jpįyąįrg^s. ^\o' 
jo sunkių batų 
pai. j

Gal būti, eidamąą jkęįįą, jis j 
galvojo apie tas ilgąs yą’ąpdąs, 
kurias jam teko prąįei^ti Ąy.-! 
gentines pympasuose, įtą(dą vy-į 
raudavo neįmanoma kįįįtrą ąjr-* 
ba siausdavo pasibajsčtjįra liū
tis. Tada jam irgi tekdavo eiti, 
— eiti tol., toli... ,

Gal būti, jis galvojo avie ra- 
vo ilgą gyvenimą., kuris pasi
žymėjo vien tik pųsivy'ipąaįs, 
kovomis ir visokįąis pavojais.’. 
O štai dabar ir vėl nauja žmog
žudyste, nauja .tragedįiją. Ir tfąi: 
tokiame amžiuj, kada jis ture- 
jo į^sės ’ pailsėti ir įš: 
žmonių atlejdimą. J
ži buti, jis stengėsi jpatei-’ 

gįpti tą nusistatymą, jog žpu>( 
Bet ya^ia yrą p^ti k^ta, kad ji n^ižvelgia įlĄį «tasta ta^ W 
ni»i misist.ni.vma ii* dnrn klintis nrAlnibsAiinc intann. ... ‘ klįlij) Vįt’

PINIGAI PROHIBICIJOS VYKINIMUI

butinaį 
įvykti, 

žmonių

Nors jau, rodos, nebėra mažiausios abejonės, kad j 
milžiniška dauguma žmonių Amerikoje yra priešinga; 
prohibicijai, bet valdžia dar vis laiko didelį štabą agen-i 
tų jos vykinimui. Tam reikalui išleidžiama milionai do
lerių.

Valdžia reikalauja, kad ir ateinančių metų biudže
te butų įdėta tam tikra suma pinigų kovai su svaigina
mųjų gėrimų biznių. Atstovų buto komisija sutiko ši
tam reikalui paskirti $9,120,000. Bet prohibicijos prie
šai kongrese šitą komisijos rekomendaciją smarkiai 
kritikuoja.

Suprantama, kad valdžios padėtis yrą peblį. Kęl 
pręhibįcjjos įstatymas nėra atšauktas, jąi (tenka žiūrėti, 
kaį jisai nėbųtų peržepgianiąs, ftepąjsapt, ąr žiųOįįėpią 
jisąi patinka, ąr $e.

žmpnitj pusistatymjį ir dpro kliūtis pręhi^įcijęs atšau
kimui. fę kraš:
tas pffi# prezidento j,r ko^re^j fgręĮg^
buvo pasinjpiMti, kad ji butų tuojaus įstatymo keliu

"" .»■■■>• 4 a—
p^ter.4j ąpsųoją

miršta
Ąjišra bąįtu apsiausiu ąp- 

Jąngė jo senus ir nuvirsiąs 
pastojo gaidru gis- 

^aaBĮ^jįfciš! žetoi^ 
vęsių, hu,vo išlindusios |ėįė£ 
gyvybes prajovai. —. . i

Paakui kelias pa^da.rė triuku 
n?W.:

lftai beslvelk^p^us jau-- 
,<ws, .vsžikaj w fo.Wtos

ii

kino bptagąįs. Ęaimę •'ąeigi- 
pos, su margomis skepejtąįii-i 
ipis, trauke į mięstą 
.Igronp.mo pųskąrletė,

konfrąktoiįąi^ 
k,a dulkėmis vaišino anksty 
yąosįjus .(įvįyatįpipkp^.

Pąr pebųyo gepįypįų, J<ąi Jp> 
pasiek,e pyį,ep$pstį, kur Juanas

j,o Juanas Rąmįr.o.
kelio, jis ątsįsedo 

akmens.
Nuo kaktos jis nušluostė šal

tą prakaitą, o paskui ąu juokui 
tąi įtempimu ir baime pažiurė
jo j savo dešinę ranką kup 
dar kartą nužudė. <

Dar kiek pasėdėjęs, jis atsį- 
^lė, ąjtidąrįė vaidus įr įėjo į 
kiemą.

<įis buvo labai susi jaudinęs. 
Kai tarnaitė pamatė jį. tuo; 
jj pąbego pavadinti Juaną Ra- 
niįro, kąris ' jtjjo laiku triusesi

^uąnąą Ramiyo buvo dešim- 
' tipįį paptą ’ yyrespis už Miguel|. 
, Jis turėjo dabai grąžią įy žilą 
galvą su ramias veido 
žais, skurie reiškė berunestin-’ 
gpmą žmogaus,) 
n'atvę be < 
Wi -■ 'd 'Vi Ii* t'

į kUibĄrl^^

W?M ftw Wi 
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Pirmadienis, sauš. 23, 1933 NAUJIENOS, Chicago; UI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rengiasi prie 15-tų 
Lietuvos nepriklau
somybes sukaktuvių

•J* W

Paminėjimą rengia “Pažangos” 
1-irias skyrius, bendrai., su 
“Naujienomis”

Chicagos lietuviai netrukus, 
nėpiTnai už mėnesio laiko, švęs 
15 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves.

Iškilmes įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, vasario 16 
d. Jas rengia “Naujienos“ kar
tu su pinhu skyriumi “Pažan
dės”, višuotheninio ir kultūri
nio veikimo sąjungos.

Kiek teko patirti iš bendros 
“Pažangos” ir “Naujienų“ ren
gimo komisijos, į programą j- 
eis keli žymus kalbėtojai irmu- 
žikaliai numeriai, kuriuos išpil
dys ikrŠiol lietuvių tarpe mažai 
girdėta liehivė pianistė, choras 
ir solistai.

“Aš esu tikras, ‘sake rengi
mo komisijos ridrys, Dr. A. L. 
Graicunas, “kad tai bus iškil- 
fnmgiaūsi’as vakaras, kokį Chi- 
cagofe ir apielinkės lietuviai se
nai re beturėjo.

“BagiftU lietuvius ,ypač jau
nimą vasario 16 d., ketvirtadie
nį rezervuoti ir į iškilmes atei
ti. Paaugusiems vaikams bus 
duota literatūra apie Lietuvą 
anglų kalboje, ir—dykai.”
“Pažanga” padarys savo debiutą

“Paminėjimas bus reikalingas 
ir tuo, kad jame ši naujai su
organizuota kultūros ir visuo
meninio veikimo sąjunga pa-

darys sftvo debiutą prieš Chi
cagos lietuvių visuomenę”.

“Vienas kalbėtojų pašvęs sa
vo kalbą “Pažangos“ apibudini
mui ir nurodys, kokie yra jos 
tikslai ir kokią rolę ji suloš Chi- 
cagos ir kitų kolodijų lietuvių 
vokime”.

Atpasakoja įspūd
žius įgytus radio sto
ty “L.’ transliuojant
Radio bangos nunešė skam
bias operetės dainas į tukstčtii- 

čių lietuvių namus.

(1 ražus, skaistus fjekmadie- 
nio rytas, tartum jau pavasa
ris. Būrys jaunų mergaičių ir 
vaikinų tai Pirmyn choro dai
nininkai, renkasi į p. p. Stepo
navičių studiją. Jie renkasi, 
kad kartu važiuoti j radio sto
tį ir oro bangomis per J. Budri- 
ko korp.programą teikti malo
numo Chicagos ir tolimų kolo
nijų lietuviams savo dainomis 
ir pasirodyti ką “Pirmyn“ cho
ras jau yra atsiekęs dainos 
srityje.

“Susidedam į makabilių.”
Žingeidumo dūliai važiuoju 

ir aš. P. p. Steponavičiai ir ke
lios mergaitės susigrudom į 
“makabilių”, kaip silkes, ir 
pasileidom miesto link. Ne
trukus buvome vietoj. Dango
raižis prie pat ežero. Mus už
kelia ant pat viršutinio aukš
to iš kur žmogaus balsas jau 
plaukia oru per šimtus mylių.

“Aisbaksiai”
Žingeidi!. Studijos man iš

rodo kaip dideli šaldytuvai, 
su trigubais stiklais ir sunkio
mis durimis — tik nėra ledo. 
Juose kaip kur matytis pro 
langus ir žmonių. Juokinga 
darosi, žiūrint kai]) orkestras 
groja arba dainininkai dai
nuoja, o jų balso visai nesi-

Mrs. Minnie D. Craig, kuri 
tapo išrinkta North Dakota 
valstijos atstovų buto pirmi
ninke. Tai esanti pirma mote
lis Jungt. Valstijose išrinkta 
tokiai vietai.

djpėfėlū “Laima” bris pašfiltyta 
sausio 29 dienų Lietuvių Au-

Oro bangomis!
Lygiai pirmų valandą po 

pietų į kambėrį įėiha J. F. Bu- 
driko lietuvių valandos “anaun- 
cėris”. Daininiiikaį giliai atsi
dusta, mat nujaučia, kad nuo 
dabar jų klausysis tūkstan
čiai žmonių. “Anauhcėfis” su
jungia mikrofoną ir Cho
ras su solistais harmonin
gai pradeda pildyti Operetės 
“Laimos” pirmąjį aktą, o p-ia 
JJora Gugi'enė tarpais aiškina 
veikalo prasmę. Ne nepajiitom 
kaip greit prabėgo pusvalan
dis ir čia jau “Lafthės” pir- 
niojo akto, pėskutinė #mda 
nuskambėjo oro baigomis.

^Dieg Dhj.

Atidėtas SLA. 36 
kuopos vakarėlis

Cicero
P. Lipskis vėl irius linksmins 

oro bangomis

Šįvakar, visi lietuviai, nepa
mirškite atsisekti savo radib 
priimtuvus prie stoties WHFC, 
1420 kc., 7:30 v. v., kad galė
tumėte išgirsti šaunų J. Lips- 
kio Muzikos ir radio krautu
vės lietuvių programų, šį pro
gramą J. Lipskis duos pats 
vienas, nesusidėjęs su jokia ki
ta krautuve.

Dabartiniu laiku, kiek teko 
patirti, jo krautuvėje, 4916 W. 
14th St., eina didelis išparda
vimas. —A. R.

Lietuviai Gydytojai
M. 6600 Sbuih Arteihm Avenu.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. .Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR.M.T. STRIKOL’IS 
OIDYTOJAB IB CHIBUROAl 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

oflao valandM ■uė » iki 4 ir ana • 1M 
8 vai. vak. NedlUoiula pagal aatartl

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Natrių Te!.: Prospect 1930

KASTANTINAS BUINAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 21 d., 8:15 vai. ryte, 
1933 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus; gimęs Mariampolės 
apskr., Gudelių par., Agliškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime švogerką Kazimiera ir 
švogerį Vincentą Polunevičius, 
sesers sūnų Joną Anciką ir 2 
sesers dukteris Jadvygą Noc- 
kienę ir jos vyra Petrą, Sta
nislavą Ancikaitę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2142 
W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 24 d., 2 vai. po pietų iš 
namų į Tautiškas kabinės.

Visi a. a. Kastantui© Bui- 
nąuskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie- 
nami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

-Nuliūdę-liekame----- .■■■■ ■ —— 
švogerka, švogeria. Sesers 
Sūnūs ir Sesers Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

'<■—....... —

JURGIS MARCINKEVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 d., 7:53 yąl. vak., 
1933 m., sulaukęs prisės am
žiaus; gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap., Gudvaišių 
kaime. Amerikoj išgyveno 33 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Stanislavą, su
pai Teodor, dukteris Aleksand
rą, Albiną, Lorettą ir Johaną, 
žentą William Bronechik, bro
lius Mykolą, Jeronimą, Anta
ną ir brolienes, seserį Johaną 
Jagminienę ir švogerį Petrą 
Jagminą, seserį .lievą Radze
vičienę ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Kazimierą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4516 
So. Honore St.

Laidotuvės įvyks sėredoj, 
sausio 25 d., 8 vai. ryte iš na
mu į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jūrgio Marcinke
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnus, Dukterys, žentas. Bro
liai, Brolienės, Seserys, švoge- 
ris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra-

VINCENTAS ELIJOŠ1US
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. sausio 21 d., 4 vai. po piet, 
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Dumiškių kaime, 
Raseinių apskr. Paliko dide
liame nubudime seserį Oną 2i- 
bienę, Švogerį Antaną, seserį 
Augelą, brolį Rapolą ir brolie
nę Viktoriją Kenosha, Wis., o 
Lietuvoj seserį Veroniką Jųr- 
kūrtienę. Kūnas pašarvotas 
randasi S. M. Skudo koplyčioj, 
718 W, 18 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 25 d., 8 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus rtti- 
lydėtas į šv. Kazamiero kapi
nes.

Visi a. a. 
šiauš giminės, draugai ir pa- , 
žįstam! esat nuoširdžiai. kvie* ,7 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
SevęriH. Brolis, Švogeris, 

Brolienė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Skudas, tel. Roosevelt 
7532.

Vincento Elijo

VILEIKIS, 
yrė sti šiuo pasauliu sau- 
dieną, 2:15 valandą po 

pietų 1933 m., sulaukęs 63 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kelmės parapijos, Mažonių kaime. 

•Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Vincenta, po tėvais Žu
kauskaitė, dukterį Bronislavą ir 
žentą Ambrose, sūnų Bronislovą, 
2 brolius Ignacą ir Kazimierą, se
serį Uršulę ir gimines, o Lietuvoj 
2 seseris Elzbietą ir Marijoną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2534 
. W. 69 St. Hemlock 2383.

Laidotuvės įvyks utarninke sau
sio 24 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Panelės šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kaziriiierb kapines.

Visi a. a. Jokūbo Vileikio gi-, 
minės, draugai ir pažystami esat 
rtuOširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Niiliudę liekame .
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Žentas, Broliai, Sesuo 
ir Gimines.

Laidotuvėse patmauja grabo- 
rius I .J. Zolp, Tel. Boulevard

girdi. Viena tų studijų atida
vė “Pirmyn” chorui visą va
landą pirm laiko, dėl repetici
jų. Žinoma, tada balnas ant 
oro neina, tik čia pat krirido- 
riuje per paprastą ra’dto gali
ma viską girdėti.
Prieš pradedant 'broadcaslglV 

Praktikuojąs. P-as Stepona- 
vičia dirba sušilęs, p. Stepo
navičienė duoda nurodymus iš 
lauko, kaip choras turi stovė
ti priešais mikrafoną. Skam
ba gan gerai, jau smagu klau
sytis. Koridoriuje šalia manęs 
atsiranda ir keletas svetilntau- 
čių žiopsotojų. Klausia manęs 
kokios tautybės čia žmones. 
Paaiškinu.

Tuom tarpti choras vis prak
tikuoja, dainuoja solistai, dai
nuoja kartu visas choras, tai 
vėl atskirai. Reikia pripažinti, 
kad 
dėm 
yra 
nys.

SLA. 36-tos kuopos vakarė
lis, kurį buvo manohYa Prireng
ti šriūsio 29 d., Chicagos Lietu
vių Ariditorijoje, neįvyks, nės 
tą dieną tėję pačioje svetainė
je įvyks SLA. 6-tb apskričio 
konferencija.

VrikA¥ėlils rifidėtas neapribo- 
trim laikui. Tie, kurie, jau turi 
nusipirkę tiki'ėtuš, Maginami 
juos prisilaikyti, nes jie bus ge-

Graboriai ,
Telefonas ^Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kairia prieinama

3319 Auburn Aventie
CHICAGO, ILL.

operetė “Laima” su per- 
žavej ančioiniši arijomis 

iiepit])Tastai gražus kuri-

“Laima.”
Kas girdėjo operetę “Agur

kai“ metai laiko atgal, tas be- 
abejo, turėjo daug hialohumo. 
Buvo daug prašymų, kad vei
kalas hutų pakartotas net ke
letą kartų. Bet šį kartą jau 
galima iš kalno pašakyi kas 
turės progos girdėti scenoje 
operetę “Lariind,” tas dribai* 
laimės trigubai daugiau. Už tai 
prisirengimui prie šito didelio 
veikalo “Pirmyn“ choras dedri 
visas savo spėkas. Trijų aktų

I. 1 ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724, Koplyčia dykai

1 F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
prikląusau prie gei

bų išdirbystės
* OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 Š. Halsted St. 
Tel. Vietory 4088
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phisTAfoM i Visas miesto dalis. J

3324 S. Auburn Avė. Tel. Boulevard 2035

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

BUDĖfitfS 1^ M publika su savo
ttite katomfe riįšiea' palatddife^ Me« nieko
aetokifoja&e už atvežimą mirusio žmog&utt | muffų 
jBt&gą iš bile kokios miesto' dalies.

Rė&šftH e8&nt, ihu^ų Mitėmobiliui atvažiuos j jūsų 
flamtiš fč atveš | ttilisų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiaūfį pasiriiikiihą grabų ir kitų reikmenų ir uš tą pa
tarnavimą juiAs Visai niekė n'erūikės mokėti, nežiūrint 
f tai, ar jus ką pirksite, ar rfo.

EUDEIKIS yrii Vienatinių lietuvių grabelius, kurto 
telkia ambiiiahciį patarnavirhą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. i>!yteai keturios Moderniškoj Koplyčios DM 
Sermtihų. PaSttukite ECDEIKĮ pinft nėgU Rreipsit&i kur
kitur.
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Parankus maudymosi kostiu
mas, kuris vartojamas Palm 
Beach, Fla., tų, kurios nori 
tikrai maudytis, o ne vien pa
sirėdyti pliaže. Paveikslėly — 
p-lū Janė Emery iš Chicngo.

ri sekančiam vakarėliui. Tėmy- 
kite laikraščiuose pranešimus.

Rengimo Komisija.

Lachavich ir Šimus
LIETUVIS GRABORIUS

Patąrnąuja laidotuvėse.; kudpigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muši 

darbu busite užganėdinti, 
Tel. ..Rooiejtek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Gt., Cicero, III.
Td. Cicero 5927

Tel. Republic 3100-3101 .
KOPLYČIA .IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

S. M. SKUDAS
. . • v * Lietuvis . . /GRĄĖORiVS ir balsamuotojas

Di’drfė koįjyčja dykai

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

. -*k r r r rv ’ * -į * ■ : •

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS , ..

Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 ryto ik! 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 6483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, KetVergais ir
2420 W. Maiqueite Rd. irti --------------

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

: Sutartomis
< Wsetern Av

DR. C. KASPUTIS
DBNTISTAS

Grifo ii Europos ir til praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

. . niaii pagal susitarimą. ,
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruritwick 0597

.. Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir. nėdėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonu Republic 7868

DR. A. L. YUSKA 
2412 V. UuqMf M. 

kampas 67th ir Artesiap Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomi po pietų it 

nedėlioms pagal susitarimą.

Dr. Viriėent C. Steele 
į>ėntistaš 

4180 Archer Avenue
P^hcrit BonTevarA 70<2

FIP r* T VE”/!?!
frehtistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

PRANEŠIMAS
Mano ofisas Vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS
4847 W. 14th St

Cicero, Iii.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskiš
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Tet RobseVelt 7532

Phone Boulevard 4139 
Av MASALSKIS 

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

3$)7 Auburn Avė.
- CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nUo 9 iki II valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandą! vakare. 

apart ibentddiinio it ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avehue 

,_Tel. Lafayette 4146 
VAtANbOS:

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

Lietuves Akušerės
Mrs. ANĖ: L K. JARUSH 

Physical Therapy 
B Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avenue ■

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu ihąs- 
sage, electric treat- 
mcnt ir nia'gnetic 
bįanket? it t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Akių Gydytojai

gim 
mąs

DR. VAITUSH, OPT,
Lietuvis akių specialistas

Palerigvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotųmo, skaudamą 
akių karhf, nliiriia kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visliose atsitikimuose 
egzaminavimas datomas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nėdėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiam, 

kaip buvo pirmiau.
Darigely atsitikimų, akys ati
taisomos be akinių. Kainos pb 

giriu kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
~JTVIS AKIŲ! SPECIĄUSTAS

' Patyrimą, 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisai it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Sfc

kampai Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Mcdeiiomįs guo 10 iki U

Ofiso tel. Prbspect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 &>. Leavitt St. 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 IV. 63rd St., Chicago 
Ofiso vaUridoš: 2-4 if 7-9 v'al. vak. 

šventadieniais pagal susitarimo
-i

Office Val/ridoš, 2-4: 7-9 
4140 Archer Avenue 
... Tel. Lafayette 7650

Dr. į1. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgai b 
akuleris.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų it vaikų pagal naujausiu* nu 
todris X-Ray ir kitokin* elektros pri* 
taisos.

Ofisas, ir . Laboratorijai . 
1025 fV. 18rh St., netoli Morgan St 

Valandos: ntao 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 va|. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Patk 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

. k OFISAS , ,
4729 Šoath Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, itL. 
specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų Ggų 
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vaj. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakarė .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jierig 

Phone Midway 2880 ... . <

. Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN 
4631 SŠath Ashland AiMnat 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diėrią, 2 iki 3 po pieš 

7 iki 8 yąh Nedėl. nuo lą įld 12

Ofišo ir Rez. Te), koulevird 5913

DR. BERTASH
756 ■W. Ž5th St

Čbr. of 35th 0 Halsted Sts)
Ofiso valandos nuo lr3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieriiais pagal sutartį.
rtv • o ■ ‘ •» . , t 1 • ■ a,*

Ofisb Jr Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

fCtfr^of 35tb « Halsted Sti) , 
Ofiso .valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutarti.
.»• •- •* S * * - • • • *

drįsot Tel. vietory 68'93 . k t 
x Rez. Tel. breiel .M j

DR A. A. ROTA
Rusai Gydytojai ir Chirurgai

Sfieciifiėtds bdbs tiyą U Pė'rierilAų Uįfa

kampai 31|t Street
Vai. t 10—11 V. ryto. 2—4, 7—91.s 

Nėdėliomis ir iventadienlafc 10—2.
.... .. ................... .. II ....... .i .....
[| ""...... . ...... ............................... o ■ w .y i =

..... .Advokatai.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandas nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nėdėliomis \iuo 10 iki .12, 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų figų Specialisti

4145 Archer Avė.
Ofilo Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofjso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrai lerldomik). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkaii it 
Ketvergau.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

A.A. SLAKIS
Advokatas

MUito Ofisai 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki J vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų TeL Hyde Park 3395 ■

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonu State 7660; r Valando* 0—6 
,Wert Side: 2151 W. 22nd SL

PanedOUo, Serodoe ir PStnyčioB vak. O iki 0 
Telefonu Roosevelt 9000

-Nartai: 6159 S. RockweU Slrtfet 
Utarninko, Ketverto ir Subato* vak. 7 Uri 8 

telefonu Republic 0600

DR. T. DUNDULIS
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Aoe. 

Tel. Donltvard 2800 
Ae*. 6513 SS. Rockunll St.



Lietu-

fetišus,

ČEKIAI

Telefonas yra

JANITORIUS unijistas ieško darbo 
už helperį. Atsišaukite laišku priduoda* 
mi jūsų antrašu, Box 1529. 1739 So. 
Halsted St.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA Situation Wanted
Darbo Ieško

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tcl. Englewood 5840

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI pelninga grosernė, 
gražioj vietoj, lietuvių apgyventa, turi 
būti šioj savaitei parduota už pirmą tei
singą pasiutimą. Savininkas yra pri
verstas važiuoti Lietuvon.

4554 So. Rockwell St.

MAITAG beveik kaip naujas. Ta
riu tuojaus parduoti, už pusę kainos. 
Republic 1744.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

OPERATORS dėl moterų dresių ar 
bliuzkų.

Feature,
324 So. Market St.

REIKALINGA moteris, patyrus prie 
abelno namų darbo, geri namai. Mrs. 
Ziberman, 2704 Potomac Avė., 1 lubos.

NAUJA SOVIETŲ FILMĄ SUŽA
VI TŪKSTANČIUS

“MEN AND JOBS”
(Vyrai ir Darbai)

Žmoniška Drama šios dienos Rusijos 
gyvenimo—Rušiškas ir Angliškas Dia

logas—Angliški užrašai.

CASTLE
STATE IR MADISON 

25c iki 1:00 po piet. 40c vakarais

», M •’

Furnished Rooms
RENDON didelis ir šviesus kambarys, 

garu apšildomas, atskiras ėjimas, 2 
aukštas. 3301 S. Wallace St.

/a

23 d. 1915 melais

Vanagaičio byla atidėta

I

*

H

U

Korespondentė*

» ■ *

H

Metiniame susirinkime nutarė 
imtis energingo veikimo po
litikoje ir visam judėjime

J

Iždai parodo pelną; trys S LA. 
kuopos reikaliauja Dr. Vini- 
ko j sekretorius.

— Chris Sutich, 8958 
Užsisakė 20 bačkų,vy- 

$150.00.

tarp jų, 
Darbininkų Namo 
delegatas, valdyba 
kp. korespondentas

AR
ATSIMENATE?

250.000 Darbininkų Streikas Grįsto 
Londonui.

15,000 darbininkų jau streikuoja.
LONDONAS — Gręsia streikas, kuris 

uždarytų visus inžinierystės darbus be
veik kiekvienoje klesos viešojo aptarnavi
mo Londone. Jau 15,000 darbininkų 
streikuoja ir kadahgi darbininkai ir sam
dytojai pertraukė Šiandie tarybas apie 
susitaikymą, tikimąsi, kad mažiausia 
250,000 darbininkų, dirbančių prie in
žinierystės užsiėmimo, mes darbą prieš 
pabaigą savaitės.

“Naujienose“ 18-ka metų atgal
šios dvi žinios tilpo “Naujie-, 

nose” sausio

iš 
I

i

i-

I 
I I
Ii 
■ 
f"

(CHICAGO) 
Green Bay Avė. 
no ir užmokėjo

Gavo 16 bačkų uksuso, dvi vandens 
ir dvi pilnas silkių. t

Michael Calligari, 941 Lithington 
Avė. areštuotas.
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Vanagaičio Byla Prieš
Naujienas” Atidėta

F t į

Pirmadienis, saus. 23, 1933
IT

Turėjo būti svarstoma šeštadienį, bet nei 
skundėjai, nei jo advok. teisme nepasirodė

Vanagaitis bylą užvedė dėl straipsnio, kuriame 
buvo pakritikuota jo vaidinimų “artistiškumas”

“Naujienų” pusės buvo duotas 
j p. Vanagaičio skundą tik 
bendras atsakymas, kad skun
das neturįs pagrindo, nesigili
nant į pačius faktus. Byla bu
vo beveik užmiršta.

Bet šioje menesio pradžioje 
vienos draugijos susirinkime 
buvo laikyta paskaita apie, me
ną tarp ko kita ir apie p. Vana
gaičio programos. “Naujienose” 
apie tai buvo pranešta, ir tuo
jaus p. Vanagaičio advokatas 
nuėjo į teismą reikalauti, kad 
butų svarstoma senoji jo byla 
prieš “Naujienas”. Tuomet bu
vo sutarta paskirti svarstymui 
šio mėnesio 21 dieną.

To svarstymo tikslas buvo iš
spręsti formalį klausimą, ar p. 
Vanagaičio skundas turi pama
tą įstatymuose. Jeigu teismas 
butų pripažinęs, kad turi, tai 
tuomet apskųstiems butų tekę 
atsakyti į skundiko kaltinimus 
iš esmes. Bet, kaip minėta, tas

Pereitą šeštadienį turėjo būt 
svarstoma teisme A. Vanagai
čio byla prieš “Naujienas”, ku
ri buvo iškelta gruodžio mėnesį 
1931 m. dėl tilpusio dienraštyje 
straipsnio. Bet nei skundikas, 
nei jo advokatai teisme nepasi
rodė; tik apie 10 valandą ryto 
atėjo jų pasiuntinys į teismo 
kambarį ir prašė bylą kokiam 
trejetui savaičių atidėti, nes 
jie esą nepasiruošę ją nagrinė
ti. Byla tapo atidėta.

Kaip “Naujienų” skaitytojai 
žino, ta byla kilo iš to, kad 
“Naujienose“ prieš metus su 
viršum laiko buvo pakritikuota 
p. Vanagaičio vaidinimų “ar
tistiškumas”, kuriuose jisai iš
juokė visą eilę žinomų visuo
menėje asmenų. P. Vanagaitis 
pareikalavo iš “Naujienų” ben
droves ir redaktoriaus Grigaičio 
$25,000 atlyginimo irž “šmeiži
mą”. Dauginus kaip metus lai
ko tačiau ta byla gulėjo, ir iš svarstymas šeštadienį neįvyko.

L S. S. Cent. kuopa 
imasi žygių bedar
bių ir šeim. reikalu

7-ios Chic. Liet, orga
nizacijos praneša 
apie savo darbuotę

MOKINAME
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos 

MOKSLO LAIKAS;
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
1 Mokykla 
3106 g. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.'

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

nuo

CLASSIFIEDADS.l
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ........................ $2.00
Kantas City ............ $5.00 
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New York .................... $8.00
Pbiladelphia .................. $8.00
Wasbington, D. C...... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9765. Chicago

(CHICABO) — Jonas Šileika iš 
Plokščių, Lietuvos, 8 d. gruodžio 1914, 
rašo savo sunui Vincui į Chicago, (apie 
Didžiojo Karo pasekmes Lietuvoje).

-‘Nors mirtis siaučia aplink mus, bet 
mes dar esame sveiki, gyvi ir niekuom 
nepakrividinti, nors ir reikia pavargti 
kaip kada po kelias savaites bevežiojant 
daiktus dėl kariuomenės.

“Tik labai mums buvo neramu, kad 
krasa iš Naumiesčio ir iš šakių buvo iš
bėgus ir pertai mes negalėjome iš niekur 
nei laikraščio nė laiškų gauti. Dabar 
jau krasa sugrįžo į savo vietą ir pradė
jome gauti laikraštį.

“Pas mus karės nebuvo ir jokios at
mainos nėra, bet kaip man teko važi
nėti nuo Naumiesčio iki Vištyčiui, tai 
griaudu žiūrėti į tas vietas. Beveik vis
kas išdeginta. Prūsuose taipgi baisus re
ginys: nėra jokio žmogaus, viskas ver
čiama, naikinama“.

“Naujienose“ 14-ka metų atgal
šios dvi žinios tilpo “Naujie

nose” sausio 23 d. 1919 metais
Miesto Darbininkai Organizuojasi.
Reikalauja didesnių algų.
(CHICAGO) — Miesto gaspadoriai 

“tik vakar sužinojo“, kad 95 f/o miesto 
darbininkų — klerkų, žygūnų etc. — su
siorganizavę ‘ local No. 12,755. Tūli 
jų nepapraštai nustebo, bet nė vienas ne
pasakė, kad toks darbininkų pasielgimas 
yra smerktinas. Manoma, todėl, kad 
miesto valdžia nedarysianti jokių truk
dymų tik-ką susitvėrusiai unijai.

Svarbiausia organizavimuisi priežastis 
menkos miesto darbininkų algos. “Mes 
bandysime įsigyti didesnių algų ir ge
resnių sąlygų darbe“ — pasakė Edvvard 
Ashenden.

Miesto darbininkai jau senai buvo 
pradėję organizavimosi darbą. Apie ši
tą tečiaus sužiniai rengėsi užslėpti kapi
talistiniai didlapiai. Dabar, kada uniją 
galutinai susiorganizavo ir prisidėjo prie 
Amerikos Darbo Federacijos, kapitalistų 
spauda nebedrįso užtylėti.

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Būrys sužeistųjų ir išgelbėtųjų jurininkų nuo franeuzų 
laivo ”Atlantique”, kuris sudegė Anglijos kanale, apžiūrimi 
daktaro jiems atvykus j Cherbourg, Francijoj. $18,000,000 
laivas sunaikintas ir 30 jurininkų žuvo tame gaisre, kuris kilo 
dėl nežinomos priežasties.

. NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir ęendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

sirinkimas, kuriame nutarta 
d'Sl depresijos, laikinai panai
kinti sporto skyrių.

Per paskutinius metus kliu- 
bas pasižymėjo sporto veikime 
ir per du metu laimėjo South 
End baseball čempionatą.

Antanas.

Svarstydama dabartines be
darbės- ir depresijos klausimus, 
Chicagos LSS. Centralinė kuo
pa metiniame susirinkime nu
tarė kuo greičiausiai susižinoti 
su bedarbių komitetais ir drau
ge su jais veikiant, aprūpinti 
bedarbius ir jų šeimynas para
ma ir “reikalingomis informaci
jomis.

Susi*ird:imas taipgi ntftarė 
susižinoti su socialistų partija 
ir patirti kokio nusistatymo 
laikysis ateinančio pavasario 
rinkimuose ir kad kuopa imtų
si energingo politinio veikimo 
ne vien rinkimuose, bet ir vi
same judėjime. Tie klausimai 
pavesti valdybai.

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, sausio 19 d., “Naujienų” 
name ir jame susirinko dido
kas būrys draugų.

Išrinkta nauja valdyba
Tarp kito ko, kuopa išrinko 

naują 1933 metų valdybą, į ku
rią, be kitų, įeina drg. A. Kun
drotas— organizatorium, drg. 
Mankus nutarimų raštininkas, 
drg. J. Vilis —finansų rašti
ninku ir drg. V. Pačkauskas— 
delegatu į Cook apskričio socia
listų partiją.

“Taigi, kaip atrodo, į valdy
bą pateko seni veteranai ir 
darbštus darbuotojai, sako kuo
pos korespondentas. “Pamaty
sime ką jie parodys”.

“Mes eiliniai nariai nesnaus
kime, visi į darbą, tik drąsiai 
ir su pasišventimu. O dirva pla
ti.”

SLA. centro iždininkas adv. 
K. G ūgis atsilankė paskutinia
me 55 kp., susirinkime West 
Pullman Park svetainėje ir, 
įdomioje kalboje į narius, pa
lietė bendrus SLA. reikalus ir 
pašelpinių draugijų stovį.

Sis West Pullmano kuopos 
susirinkimas buvo gausus ne 
vien nariais, bet ir tarimais iš 
kurių pažymėtini yra šie: or
ganizatoriai nestos naujų narių 
konkursan dėl depresijos; ba
landžio 1 d. rengs vakarą pa
minėti kuopos 15-tas sukaktu
ves; patalpinti rezoliuciją (ko
kiu klausimu?) “Tėvynėje, ir, 
imti po 5 centus į mėnesį nuo 
narių, lėšų padengimui.

Delegatai į šeštą apskritį iš
rinkti J. Adomaitis, J. Girčius, 
J. Andriuška, A. Statkus, K. 
Luga, K. Pocius ir J. Tama
šauskas. Alternatai: K. Venc
kus ir S. IPerednis.

Korespondentas.
Ir SLA. 238 kp. ruošia protes

to rezoliuciją
SLA. 238 kp. Brighton Park, 

rezoliucijoje reikalauja, kad 
Dr. M. Vinikas butų sekančiu 
centro sekretorium. Tas paaiš
kėjo paskutiniame susirinkime, 
kuris įvyko sausio 6-tą d., Gra- 
monto svetainėje.

Tarp kito ko, įvairios komi
sijos susirinkimui patiekė ra
portus, iš kurių pasirodė, kad 
kuopa gerame stovyje, pelnė 
$19.75 surengusi Naujų Metų 
vakarą, prisirašė jaunuolis, S. 
Statkus ir vienas narys serga. 
Be to, į kuopą persikėlė keli 
nariai iš kitų kuopų.

Rezoliuciją, 
smerkiamas 37-tas SLA. sei
mas, susirinkimas nutarė pa
talpinti “N.“ ir “Tėvynėje“.

238 kp. korespondentas.

SLA. 63 kp. dėkoja “N?’ už 
prielankumą

SLA. 68 kp., Burnside, sau
sio 6 d. įvykusiame apsirinki-J 
me' Tuley ’ Park svetainėje nu- 
tarė pagaminti rezoliuciją ir svetainėje, Roselande, įv 
pasmerkti Pildomosios Tarybos Golden Star kliubo metinis 
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narius, kurie per kelius susi
rinkimus nepajėgė išrinkti sek
retoriaus.

Rezoliucijos pagaminimui iš
rinkti B. Bamiškis, P. Kučins- 
kis ir A. Laurutanas. Nariai 
pageidauja, kad sekretorium 
butų išrinktas Dr. M. Vinikas.

Įvairios komisijos, 
Roselando 
bendrovės 
ir naujas
A. Rasmor, pateikė įdomius 
raportus. Be to, finansų rast, 
ir organizatorius P. IPivoriunas 
padėtas po $300 kaucija, o iž
dininkė O. Mockienė — $200.

Kuopa taipgi nutarė išreikšti 
padėką “N.” už prielankumą ir 
talpinimą korespondencijų per 
1932 metus, ir remti dienraštį 
visokiuose atsitikimuose.

Pivoriūnas.

. K. Sargas.

Šiandien atnaujina 
mas “Vilnies” by
los svarstymas

Kriminaliame Cook apskričio 
teisme, -prieš teisėją Michael 

/ Feinberg šiandien atnaujina
mas ilgai atidėliotas “Vilnies” 
bylos svarstymas. Apskustieji 
tikisi, kad svarstymas bute il
gas. “Vilnis“ kaltinama dėl 
“krimlnalio užispuolimo” prieš 
vieną finansinę įstaigą”.

Iš moterų SLA. 208 kp. 
darbuotės

SLA. 208 moterų kuopa nu
mato, kad 1933 metai bus reik
šmingi jos gyvavime, ypatingai 
dėl Pasaulinės Parodos, ir to
dėl paskutiniame susirinkime, 
kuris įvyko Bismark viešbuty
je, matė reikalo išrinkti padi
dintą valdybą.

Į ją įeina: pirm, p-lė L. Gai- 
žaitė, 1-ma vice-pirm. p. Zi-
mant, 2-ra vice-pirm. p. E. 
Šatkauskas, nut. rašt. p-lė A. 
Bernotaitė, fin. rašt. p. Miksha, 
ižd. p. Norkus, iždo glob. p. 

kurioje taipgi Tūlis ir p-lė A. Stanish, org.
p. O. Kiras ir kor. p. O. Gri
cius.

Draugijos jungiasi prie Rose
lando K. ir D. susivienijimo
Roselando Brolių ir Seserų 

Draugija žada greitoje ateityje 
įstoti į K. ir D. susivienijimą, 
kaip paaiškėjo paskutiniame 
susivienijimo susirinkime.

Jau keturios tautiškos drau
gijos prie K. ir D. Sus. prisi
dėjo ir tikima, kad kuomet 
nors visos prisidės. Susirinki
mas paskyrė komisiją ištirti 
Brolių ir Seserų Dr-jos stovį ir 
tuomet tars ar ją priimti.

Kaip pranešta susirinkimui, 
iš užsidariusių bankų sus. iždas 
gavo 15%. šie įlietai, nežiūrint 
skaitlingų mirčii},' davė kelius 
šimtus pelno. Nariai atmetė 
pasiūlymą uždėti ant kiekvie
no po dolerį “asesmentų“ ir 
atšaukė tarimą skolinti nariams 
pinigus duokles mokėti.

Giarfield Parko1 Paš. Kliubas 
pelnė $630 į metus

$630 pereitais metais pelnė 
Garfield Parko Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Pašalpinis Kliubas, 
kaip pranešė iždininkas P. La- 
dyga ir finansų sekretorius 
drg. Manikas sausio 8 d. įvy- 
kuriame metiniame, susirinkime. 
Viso kuopa turi turto, su viso
mis paskolomis, $3630.

Be to, iš įvairių komisijų 
raportų paaiškėjo, kad mirė 
narys Petras Katauskas. Kliu
bas' atmokėjo jo pomirtinę ir 
karavano lėšas, 5-ki nariai už
silikę su duoklėmis ir jeigu jų 
neužmokęs sekančiame susirin
kime, bus suspenduoti.

Pirmininkas kreipėsi į na
rius prašydamas sumokėti se
kančiame susirinkime po dole
rį už (P. Katausko pomirtinę. 
Susirinkimas įvyks vas. 12 d., 
1 vai. p. p. Lawler Hali, 3929 
W. Madison St.

Kliubo narys.

PRIETARAI

priskąityti ir garbinimą šven
tųjų kaulų. '

Amuletai yra viena formų 
fetišizmo. Tai daiktai, kurie ne
šiojami, kad atitolinti nelaimę. 
Pav. daugelis amerikiečių ne
šiojasi zuikio koją, kuri buk 
apsauganti nuo nelaimių. Kitas 
turi “laimingą” pinigą ar už
burtą žiedą. Tankiausia amu
letus nešiojama ant kaklo. A- 
muletų yra įvairių-įvairiausių, 
vienas nuo vieno* dalyko apsau
go, kitas nuo kito. Vieni amu
letai apsaugo nuo ligų, kiti tu
ri gydomąją vertę, treti pada
ro žmogų nenugalimą ir t. t. 
Vienur amuletais yra įvairia
spalviai akmenėliai, kitur strai- 
gės, dar kitur dantys ir t. t. 
Kadangi amuletai yra prieina
miausi ir lengviausiu budu tei
kia “apsaugą”, tai jie labiau
sia ir buvo išsiplatinę.

Katalikų bažnyčia pradžioj 
VIII visiškai uždraudė amule- 
tus. Bet ir ji pati nuo jų nėra 
atsipalaidojusi, nes ir šiais lai
kais nešiojami įvairiausi me
daliai, škapleriai ir juostos yra 
niekas kitas kaip amuletai. Ir 
tų medalikų, ir škaplerių, ir 
juostų tikslas, kaip ir papras
tų amuletų, yra apsaugoti nuo 
nelaimių. Taip pav., rodos, šv. 
Antano medalikas, apsaugo nuo 
perkūnijos, kitas medalikas nuo 
ko kito, rožančius nuo velnio, 
šv. Agotos duona nuo gaisro, 
“grabnyčios” žvakė nuo stai
gios mirties ir t. t.

Viena prietarų forma yra 
pagrįsta ir graži operetė “Lai
ma”, kuri Ibus suvaidinta sek
madieny, sausio 29 d
vių Auditorijoj. Tik čia daly
kas einasi ne apie 
amuletus, ar šiaip paprastus 
prietarus, bet apie Laimas, 
kur prietarų objektu yra gyvi 
daiktai — žmones. Apie Šią 
plačią prietarų formą— kitą 
kartą. bs.

F.

CLAS$IHĘD ADS.
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Educational

ATYDA 
SOUTH SID6S MERGAITĖS 

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ

' $2 ĮMOKĖTI
$3.00 į savaitę

Mes turime virš 600 KOSTUMERJŲ 
KAS SAVAITĘ, kas duoda galemybės 
musų mokinėms įgyti patyrimą ir progos 

užsidirbti dar besimokinant.
ĮRANKIAI DYKAI 

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota) 

1547 W. 63rd St., arti Ashland 
Tel. HEMLOCK 5702

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai
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KRAUTUVIŲ FIXTURES
Mes turime keletą vartotų Dayton 

Svarstyklių, Sltcėrių, Grinderių, Casb 
Registerių, šaldytuvų, Kaunterių, varto
tų Ledui Mašinų, taipgi naujų fiztures 
ir Ledui Mašinų bargeno kainomis.

X L REFRIGERATING CO. 
1834 W. 59th St.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui_____

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimai pigiai 
už casb, ir mainymai visokios rūšies pro- 
perČių, biznių, lotų ir farmų. Turinti 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuonii 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antras morgičius. kontraktus, 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obafsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Viri- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mos.

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

4425 So. Fairfield Avenue
Lafayette 0455

Taip,

Fetišai, amuletai, medalikai
■ .................... į l.ll j>» ...

Mes visi trokštame laimės ir 
jos visur ieškome. Tečiaus 
tankiausia randanio tik nelai
mę ir nepasisekimą. Nelaimės 
tyko visur ir užklumpa tan
kiausia visai netikėtai^ Baimė 
tų nelaimių ir .pagimdė. įvai
riausius prietarus. Viehi jų gi- 

Tarp kito ko, kuopa nutarė m6 i§ praktiško pątyrimo, ki- 
surengti šokius šį šeštadienį ti gi vien iš tyščios baimės. 
Medinah Clube. Prie prietarų ; reikia skaityti

Korespondentė, ir įvairius fetišus, amuletus ir 
Golden Star KI. laikinai panai- ^ar š*ais nešiojamus

I kiną sporto skyrių medahkus.
Fetišizmas yra tikėjimas, kad 

atgal Strumilos | kokie nors daiktai gali atito- 
daiktų gar

imo reikia

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

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

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAŲDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt.

LAIVAKORTfiS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

_____ _ Mes išmainysime 
jūsų čekius. z

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

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Pbone YARDS 3895

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

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

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




