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Didele angliakasių 
moterų demonstra

cija Springfielde

Kaina 3c

Springfieldas išvarė 
visus atvykusius 
‘bedarbių delegatus’

Chicago, III., Penktadienis, Sausis* 27 d.. 1933 No. 22
4. A.

Lietuvos Naujienos
Neteisingai prisiekęs 

pasikorė
10,000 angliakasių moterų da

lyvavo labai tvarkioj demon- 
stacijoj, aplankė gubernato
rių ir legislaturą

Legislaturos posėdžiai laikomi 
po policijos apsauga, komu
nistams sukėlus triukšmų bu
te ir gubernatoriaus raštinėj.

Vaikas užmušė 
vaiką

Springfield, UI., s. 26. —šian
die angliakasių moterys pada
rė įspūdingą demonstraciją 
Springfiedo gatvėmis. Susirin- 
kusįos prie arsenalo, jos išsiri
kiavo po 8 eilėje ir tvarkiomis 
eilėmis nutraukė prie valstjios 
namo.

Policijos apskaitymu, demon
stracijoj dalyvavo apie 10,000 
moterų. Priekyje ėjo našlės ir 
dukterys tų angliakasių, kurie 
žuvo baisioj nelaimėj Mowe- 
aqua kasykloj. Jos buvo apsi
rengusios gėdulos rūbais ir ne
turėjo baltų kepuraičių, kurio
mis buvo pasipuošę visos kitos 
demonstracijos dalyvės.

Visas judėjimas-mieste buvo 
sustabdytas iki praėjo moterų 
eisena. Kelią jai atidarė mo- 
torciklių policistai. Apie 100 
naujosios angliakasių unijos na
rių buvo maršalais. Grieže ke
li dideli benai.

Skaitlinga naujosios angia- 
kasių unijos moterų pagelbinių 
(Progressive Miners Auxiliary) 
skyrių pirmininkių delegacija 
apsilankė pas gubernatorių 
Horner, kuris pagyrė '^tokįa 
tvarkią moterų demonstraciją 
ir priėmė varde demonstraeijbs 
įteiktus reikalavimus. Delega
cija taipjau aplankė legislaturą 
ir irgi įteikė socialės įstatym- 
davystės reikalavimus.

De Valeros partija 
laimėjo Airijos sei

mo rinkimus
Naujajame seime turės abso- 

liutę didžiumą basių. Rinkimų 
daviniai betgi dar nepilni

Dublinas, s. 26. — Vėliausios 
žinios apie užvakar įvykusius 
Airijos seimo rinkimus rodo, 
kad de Valeros partija laimė
jo absoliutę didžiumą vietų — 
77 iš 153 vietų seime.

Didžiuma yra nedidelė* bet 
visgi yra užtektina, kad de Va
lerą galėtų valdyti šalį kaip 
jam patinka, neatsidedant dau
giau ant darbiečių, nuo kurių 
jis priklausė pereitame seime, 
neturėdamas absoliutės didžiu
mos ir darbiečiams sudarant 
persvarą.

Rinkimų daviniai betgi nėra 
pilni, nes Airija turi proporcio- 
nalę rinkimų sistemą ir todėl 
ima ilgiau* balsus suskaityti ir 
išdalinti balsų likučius.

Springfield, 111., s. 26.—Vals
tijos legislatuTa šiandie laikė 
posėdį po stipria poicijos ap
sauga, po vakarykščio komu
nistų bandymo sukelti triukš
mą atstovų bute .

Apie 300 komunistų vado
vaujamų “bedarbių delegatų” 
atvyko į Springficldą įteikti sa
vo reikalavimus. Būrelis jų 
nuėjo į atstovų butą ir norėjo 
įeiti kalbėti atstovams. Juos 
pasiųsta į galeriją. Bet ir iš 
čia jie bandė kalbėti. Tada juos 
išvaryta.

Susirinkę dideliu buriu jie 
sugryžo į atstovų butą, bet ra
do posėdį jau uždarytą .Tada 
visas būrys nutraukė į guber
natoriaus Horner raštinę. Gub. 
Horner sutiko priimti jų dele- 
gaciją* bet ne visus kartu. Te- 
čiaus atėję “bedarbių delega
tai” nesutiko siųsti delegacijos 
ir pradėjo triukšmauti. Juos po
licija išmetė iš raštinės. 9 ta
po areštuoti.

Prisibijant didesnių sumiši
mų, policija vakare surinko vi
sus “bedarbių delegatus”, jų 
tarpe 9 areštuotuosius, ir išva
rė juos iš miesto. ,

Spėjama, kad komunistai 
bandė sukelti triukšmą tikslu 
patenkinti vedamoms dery
boms išlyginti nesusipratimus 
tarp angliakasių ir sutaikinti 
jų unijas.

Moterų demonstracija
šiandie turi įvykti didelė 

angliakasių moterų demonstra
cija. Demonstraciją rengia nau
josios angliakasių unijos mote
rų pagelbinis skyrius. Demon
stracija pereis didžiosiomis 
gatvėmis ir įteiks legislaturai 
ir gubernatoriui tris pagrindi
nius reikalavimus: įvedimo 
nedarbo apdraudos, už kurią 
mokėtų valstija ir samdytojai, 
o ne darbininkai; įvedimo se
natvės pensijų; atsteigimo civi
linių laisvių—laisvių žodžio ir 
susirinkimų, kurios yra už
gniaužtos pietinio Illinois ang
liakasiams.

Devyni komunistai už 
mušti Vokietijojos 

policijos

'^A

Fain W. King iš Paducah, Ky., archeologas mylėtojas, ties Wichliffe, Ky., atkasė senovinį mies
tą, kuris ten buvęs 3,000 metų atgal. /Paveikslely matyt to miesto kapinynas. Buvo vartojami 
trys laidojimo budai: dabartinis, gulsčias, antras — krūvinis, kur mėsos buvo nupiaustomos 
ir laidojami vien kaulai, ir trečias — deginimas.

Senato komitetas už- hu;šti tojai .pataisyti gyrė paskyrimą! ahmonijiasjstatymus 

$500,000,000 pagalbai1 t
_______  i liai, kurie siekiasi pataisyti da- 

Tie pinigai butų išdalinti vals- bortinius jau pasenusius įsta- 
tijoms šelpimui bedarbių. Bi-' tymus “P“ alĮmonijas. Įneštais 
liūs atiduotas senatui svars-; diliais, alimoiiijų turės mokėti

• ir moterys, jei jos yra turtin- 
 įgesnės, ar daugiau uždirba ne- 

Washington, s. 26. —SenatoB! vyraL
gamybos komitetas užgyre pa- Į -----------------
skyrimą $500,000,000 šelpimo j 
reikalams ir 
svarstyti sett&ti/i, 
bukxremiąs ir išrinktasis pre
zidentas Rdoseveltas.

Pasiūlyme yra sujungti La- 
Follete ir Cutting 
jie yra pažangus 
ir abu pereituose 
rėmė Rooseveltą.

gyrė paskyrimą'
Chicagos mokyklos 
negauna federalinės 
valdžios pagalbos

lieškos kitų būdų pasiskolinti 
pinigų iš Finansų Rekon
strukcijos korporacijos.

00,000,000 šelpimo' . u. j i -wt

‘ pasiūlymą atidavė ‘ Kaltinį kad NeW 
Yorko bankai kon-

* 1 r r ei o i n

traliuoja industriją
biliai. Abu 
republikonai 

rinkimuose 
Prieš keletą 

dienų jie buvo asmeniškai nu
vykę pas Rooseveltą pasitarti 
dėl to biii^is ir Rooseveltas 
prielankiai tą bilių priėmęs.

Bilius paskiria $500,000,000 
išdalinimui valstijoms šelpimo 
reikalams. Prezidentas paskirs 
tam tikrą tarybą iš trijų žmo
nių, kurie spręs tų pinigų iš
dalinimą. Bet pinigus dalina 
Finansų Rekonstrukcijos Kor
poracija, kuri veiks kaipo tos 
tarybos piniginis agentas.

Anglija priėmė kvie
timą į skolų derybas

Pasigrobę industriją bankai ne- 
priledžia gerinti darbo, sąly- 

' g»as, sako metalo darbininkų 
vadas

Asuncion, Paraguay, s. 25. —, 
Karo ministerija paskelbė, kad 
Paraguajaus Guarani indėnų 
kavalerijos pulkas veik visai 
išnaikino 41-mą Bolivijos pul
ką šešių dienų mūšyje už Nan- 
wa fortą ,Gran Chaco apygar
doj.

Dresden, Vokietijoj, s. 26.— 
Bandant policijai išvaikyti 1,- 
500 komunistų susirinkimą, iš
tiko susirėmimas, kuriame po
licija užmušė 9 komunistus ir 
11 žmonių sužeidė.

Susirinkimas buvo ramus, vi
są laiką, tik paskutiniam kal
bėtojui ėmus kedenti hitleri
ninkus, policijos viršininkas j- 
sakė susirinkimą išardyti. Jau
nieji policistai, pasak komunis
tų, tuoj stvėrėsi už ginklų ir 
ėmė j minią šaudyti.

Policija gi sako, kad ji šovė 
apsigynimui, nes buk kas tai 
pirmiau šovęs iš galerijos.

Washington, s. 26. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad Anglija priėmė busiančiojo 
prezidento Roosevelto pakvieti
mą prisiųsti misiją apsvarstyti 
karo skolų klausimą. ,

Anglija sutinka -derėtis dėl 
skolų, sumažinimo ar jų panai
kinimo, bet ekonominių konce
sijų klausimą nori palikti iki 
praeis busiančioji pasaulinė 
ekonominė konferencija.

Bizniai užsidarė

Moimt Carmel, III., s. 26. — 
100 biznio įstaigų užsidarė 
šiandie miesto merui Wright 
ir miesto tarybai paskelbus 
“biznio moratoriumą”.

Savo na

Influenza

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

Veikiausia lietus ar sniegas 
ir šalčiau; šiaurės vėjas.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4 
57.

Berlynas, s. 25.
pradėjo siausti visoje Vokieti
joje. Cologne mokyklos užda
rytos. Taipjau uždarytos 5 
mokyklas Berlyne.

Paryžius, s. 26.
muose šiandie pasimirė turtuo
lė Mrs. Oliver H. P. Belmont, 
80 m., per daugelį metų buvusi 
vadove New Yorko turtuolių 
moter ų-aristokračių.

- Aeropla*Berlynas, s. 25. Aeropla
nai ėmė pristatinėti maistą sa
loms Vokietijos pakraščiuose, 
peš delei ledo laivui negali sa
lų pasiekti. >

it

Širvintai.— širviu tuose (Uk
mergės apskr.) rastas pasiko
ręs žydas G., 52 m. amžiaus. 
Suteikus pagalbą jis dar gyve
no 4 valandas.

Nusižudymo priežastis, kaip 
pasakojama žydų tarpe, tokia: 
savižudis prieš kurį laiką teis
me davė neteisingą priesaiką. 
Dėl to vėliau pradėjo graužtis 
ir pasikorė.

Nušovė savo pačią, 
“kad išvyti velnią”

Šiauliai.—Šiauliuose, Vilniaus 
g. sunkiai sužeistas Leiba Sė- 
relis 13 mt. amž. Nustatyta, 
kad tą r nusikaltimą padarė 
Viktoras Nikolajevas, 11 met. 
amž. gyv. Sukilėlių g. 29. Tą 
vakarą jis su draugais nutarė 
eiti žydukų mušti ir gatvėje 
sutikę Leibą Sėrelj einant su 
savo draugu jį užpuolė. Jam 
besiginant Nikolajevas, padirb
tu iš dviračio pompos siurblio 
durtuvėliu jį į galvą mirtinai 
sužeidė. Nuvežtas Sėrelis li
goninėn mirė.

37 m., sa- 
nušovė sa-
35 m. am-

Sutherland

South Bend, Ind., s. 26 
Charles Sutherland, 
vo namuose šiandie 
vo žmoną Amanda, 
žiaus.

Policijos suimtas,
pasisakė, kad jo pati buvusį 
“velnio apsėsta” ir kad jis ją 
nušovęs tam, kad tą “velnią” 
išvaryti.

“Ji yra mano žmona ir aš 
turėjau ją užmušti”, sakė jis 
policijai. “Aš ją mylėjau ir tu
rėjau ją užmušti, kad išgelbėti 
jos sielą. Bet ji atgims”.

Lietuvių byla Vilniuj
šiomis dienomis

VVashington, s. 26. •— Ame
rikos Darbo Federacijos metalo 
darbininkų skyriaus sekretorius 
-iždininkas John P. Frey, liu
dydamas senato ir atstovų bur 
to komitetu’!, kuris svarsto įve
dimą 36 valandų darbo savai
tes, pareiškė kaltinimą, kad 
New Yorko bankai, per tarp 
savęs susirišusius direktoria- 
tus, pastvėrė j savo nagus 
Amerikos industriją ir nepri
leidžia pagerinti darbo sąlygas. 
Todėl darbo sąlygų pagerini
mui yra reikalinga federalinių 
reguliacijų. • •

Tai užgirdęs senato teisių ko
miteto pirmininkas Norris pa
reikalavo padaryti plačius to 
kaltinimo tyrinėjimus, nes to
kios sąlygos esančios nepaken
čiamos laisvoje šalyje.

Norris prašant, Frey, kuris 
per devynius mėnesius tyrinė
jo New Yorko bankų direkto- 
riatus, rytoj vėl liudys komi
tetui ir priduos vardus bankų, 
kurie būdami susirišę per di
rektorius, neprileidžia pagerin
ti darbo sąlygas. '

Chicago.—Mokyklų viršinin
kai sužinojo, kad federalinė Fi
nansų Rekonstrukcijos Korpo
racija atmetė Chicagos mo
kyklų prašymą paskolinti joms 
$22,000,000, kad jos galėtų at
mokėti Užsivilkusias algas mo
kytojams.

Chicagos sanitarinis distrik- 
tas irgi negavo iš tos korpo* 
racijos prašytos $38,451,000 pa
skolos, nes korporacija gali 
duoti paskolas tik apsimokan
tiems projektams. \ Senatorius 
Lewis prašydamas paskalos mo
kykloms rėmėsi tUo, kad mo
kyklos gauna nemažai; pinigų 
iš nuomos už mokyklos žemę ir 
todėl paskola mokykloms yra 
pilnai apsimokanti.

Negavę paskolos, mokyklų 
viršininkai dabar ieško kitų bitf- 
dų gauti kad ir mažesnę pa
skolą. Tuo tikslu tapo užves
tos derybos su Metropolitan 
Trust Co., kad ji gautų pasko
lą iš Rekonstrukcijos korp. 
sau, užstatydama mokyklų tak
sų warantus, o paskiri pinigus 
atiduotų mokyklų tarvbai. Mo
kyklų kreditas žymiai pagerė
jęs sumažinus išlaidas ir. pri
ėmus mažesnį biudžetą.

Dabar esą mokyklos pasiten
kintų ir $10,000,000 ] paskola, 
jei tik gautų. Už paskolą bu
tų užstatyti busiančių taksų 
war rantai.

Franklin, Ind., s. 25. — šian
die tapo palaidota Mrs. Graliam 
Šmith, 40 m., sunkiausia mo
teris paviete. Ji svėrė 657 sva
rus. Jos tėvas, kuris mirę ke
li metai atgal, svėrė 498 sva
rus.

Senatas priėmė bankų 
biliu

Vilnius.
Vilniaus apeliaciniame teisme 
buvo nagrinėjama trijų lietuvių 
švenčioniečių byla. Meidunas, 
Markūnas ir Sipavičius buvo 
kaltinami šnipinėję Lietuvos 
naudai. Vilniaus apygardos 
teisme pereitą rudenį Meidunas 
ir Markūnas buvo nuteisti po 
10 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, o Sipavičius 6-šiems me
tams. šį kartą, paaiškėjus 
kiek kitokioms aplinkybėms, 
Sipavičius išteisintas, o Mar
kūnui ir Meidunui patvirtintos 
ankstyvesnės bausmės. Vilniaus 
kaip4 apygardos* taip ir apelia-

Washington, s. 26. —' teisme. - ?yla .buv<>
54 basais prieš 9 priėmė Glass 
bankų bilių.* Bilius susilaukė 
filibustinimo iš šenatoriaus 
Long pipsės. Reikėjo prigrūmo
ti naujais suvaržymais, kad ne
prileisti naujo filibustinimo 
pravesti bilių.

Bilių^ laukia smarki kova 
atstovų bute. ? 1

Bilius leidžia naconaliams 
bankams steigti savo skyrius 
kituose miestuose ir valstijose. 
Prieš tai šen. Long daugiausia 
ir kovoja, nes tada didieji ban
kai pasiims į savo rankas visą 
šalį. Delei jo filibustfnimo bi
lius tapo pataisytas taip, kad 
nacionalini bankai galės steig
ti savo skyrius tik tose valsti
jose, kurios leidžia ir valstijų 
bankams steigti skyrius. Tokių 
valstijų yra devynios.

sprendŽkmla pri4 uždarų durų.
—-

Kaip kultūrinami Že
maitijos ūkininkai

ir

ir

Anglijos geležinkeliečiai nepri- 
/ ims algų nukapojimo

Londonas, s. 26. —Anglijos 
geležinkelių darbininkai pa
skelbė, kad jie nepriims jokio 
algų nukapojimo, kurį nutartų 
iiacionalė algų taryba.

Kaunas. — žemaičiai yra ne
mažai apsileidę, netvarkingi. Į 
miestą jie atvyksta su sukleru
siais vežimais, šniūriniais, su
raišiotais pakinktais, jų pačių 
aprčdalai apiplyšę, susiraukšlė- 
ją daro prastą išvaizdą. Tokių 
atsiranda labai didelis skaičius. 
Be to, jei vyksta turgun į Klai
pėdą daugelis ant vežimų pri
taiso palapines iš apdriskusių 
ir sulopytų palų. Toki veži
mai atrodo visai čigoniški. Kai 
jie sustatomi Klaipėdos miesto 
turguje su klaipėdiečių tvar
kingais vežimais, daro labai 
biaurų vaizdą.

Kretingos apskrities adminis
tratoriai sumanė šį reikalą pa
tvarkyti. n Dabar prieš kiekvie
ną turgų pravažiavimų punk
tuose dežuruoja policijos at
stovai, kuriems duota teisė ūki
ninkus netvarkingais vežimais 
ir pakinktais neleisti į turgų 
vykti.

Istanbul, Turkijoj, s. 25. — 
Turkijos kabinetas nutarė pri
imti naują prekybos sutartį; 
sulig kurios Jtfngt. Valstijos 
galės eksportuoti niekurias pre
kes blė jokių kvotų. \

i <■

Pateka, III., s, 26.—Alice Ni- 
chols, 17 m. high school stu
dentė, nusišovė. Paliktame raš
telyje ji sako, kad jai nuolatos 
skaudėjus! galva ir ji toliau to 
pakęsti nebegalinti.

v ■ ............. ..m m I .,ii)ii|iinn į i ii ■ ,

San Francisco* s. 26. —Snie
gas vakarinės Nevalos ir šlau* 
rinėš Calįfornijos kalnuose už
pustė kelius ir Upliąvb daugelį 
miestelių, l • . V • ’ V

K

Nusižudė Kane pa
vieto- superVaizoris

St: Charles, III., s. 26. —Kane 
pavieto supervąizoris ir Kane 
pavieto miškų pirmininkas Ha- 
rold H. pavis, 45 m., vedęs, 
tėvas dviejų sūnų, vakar nušu 
nuodijo savo ofise. Priežas
tis nusinuodijimo galbūt buvo 
ta, kad surasta nereguliarumų 
tvarkant mirusio St. Charles 
kontraktoriaus Hans Jensen 
turtą, kurio jis buvo adminis* 
tratoHum. Buvo kaltinama, 
kad Daviš suklastavęs vieną 
čekį ir permainęs iš $8.50 j 
$850.

Bąnvįck, GaW 26. —Smar
kioj vėtroj užmušta sepą mot 
teria ir dar neindeųt^kuotąs 
negrai taipgi keli žmonės 
žeisti jr sugriauta daug < namų. 
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TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON g
SS w
H Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti!® 
M išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-®, 
S rikos piliečiais ir norės sugrįšti. Gauti leidimas sugrįšti<® 
SS kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo-® 

jaus kreipkitės j Naujienas dėl informacijų. ®

S Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami® 
H daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų® 
J? reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti. ®
i m-
S Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka- ® 
H ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. ®
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NAUJIENOS, CHcSge, UI Penktadienis, saus. 27, 1933

SveiKatos Dalykai
“VANDENINĖ 

LIGA” \
“Vandenine liga” iš tikrųjų 

nėra liga, o tiktai simptomas 
arba ženklas kitų ligų, daž
niausiai širdies, inkstų arba ir 
kepenų.

Ligonis I. Septyniolikos me
tų mergaitė. Serga jinai gana 
seniai. Jau keletu kartų buvu
si ligoninėje, o daktarų turė
jusi liek ir tiek. Jos veidas pa
brinkęs, ypač paakiai, o ran
kos, kojos ir pilvas labai iš
pūtę. Išegzaminavus pasirodo, 
kad jos širdis labai didelė, iš- 
siskėtu:«, kone pusę krutinęs 
landos užėmus. Ji (širdis) dir
ba labai sunkiai: ūžia, kriokia, 
šlubuoja, bet darbo vis tiek 
nepadaro kiek reikia. O dėl 
to. žinoma, mergaitė ir išpū
tus ir dusulys ją smaugia."

Ligonis II. Motina sako, kad 
dar tik 18-tus melus einąs 
vaikas, bet jis atrodo daug se
nesnis. Labai suputęs; vos pa
eiti begali. Skundžiasi varg
šas. kad “po . širdimi gnyba, 
duria, galva svaigsta ir dusi
na.” Išegzaminavus pasirodo, 
kad ne tiktai širdis patrikusi, 
bet ir inkstai.

Ligonis III. Jaunasi gražus 
vyras, tik labai pamėlynavęs 
ir uždusęs, rodos, ims ir kris 
negyvas. Visų pirmiausia pa
siskundžia kojų sutinimu ir 
dusuliu, o paskui jau ir kito
mis bėdomis. Išegzaminavus 
pasirodo, kad jo širdis baisiai 
prasta ir kad jis gali mirti bi- 
le sekundą; mat, ne tiktai jo 
aortos (didžiausia gysla, kuri 
išeina iš kairiosios širdies pu
sės) vožtuvai sutrikę, bet sy
kiu ir vainikinės, arterijos, 
nuo kurių pareina širdies mi
tyba, yra sukietėję. Šitokie 
stambus širdies pakitimai daž
niausiai būna staigios mirties 
priežastimi.

Ligonis IV. Labai aukštas, 
’-okių 7 pėdų, vyras. Gerai į 
kuprą susimetęs. Sako, daug 
įlietų sunkiai dirbęs. Labai di
deli jo pusbačiai, — vargu di
desnius ir gauti galėtų. Išsi- 
žioji’s, mat, šniūrai nebesuten- 
ka. Visos jo kojos sutinę. Su
tinęs beveik visas. Bet vis 
tiek vaikščioja. Nepaiso. Sako, 
jau septintą dešimtį bevarąs. 
”’!.iris Lietuvoje gražią šeimą, 
’ e lo, dar ir namelį mieste. 
Važiuotų Lietuvon, bet pirma 
pasveikti norįs. Negražu, girdi, 
su tokiomis kojomis saviš
kiams pasirodyti. Mėgstąs pa
gerti gerai, ir rūkyti daug rū
kąs. “Gyvenu beismente, o ant 
viršaus špikyzė, tai neiškenčiu 
kas vakaras nenuėjęs ir... 
well... žinote,” pasakoja jis. Iš- 
egzaminavus pasirodo, kad jo 
širdie:* dvi varčiai vožtuvai su
gedę, pati širdis žymiai padi
dėjus, muša smarkiai, trink
sėdama į krutinės sieną, kaip 
kalvio kūjis į priekalą. Matyt, 
kad ir ydingos, bet stiprios 
širdies butą, kad taip ilgai iš
laikė. Menka širdis, turėdama 
tokias ydas, paprastai greitai 
nusidėvi, suklumpa ir visai nu
stoja toliau ėjus, ypač jeigu 
jos savininkas sunkiai dirba, 
geria ir daug ruko, kaip šitas 
žmogus kad visą savo gyveni
mą darė.

Užteks čia ligonių. Juk pa
kanka ir šitų keturių, idant 

“parodyti, jog vadinama “van
deninė liga” gana dažnai bū
na tiktai pasireiškimas kokios 
nors širdiejv-ydos.

Bet gali ir inkstų sugedi
mas duoti “vandeninę ligą”, 
atseit, užpludyti kūną tam 
tikru vandeningu skystimu. 
Štai —

Ligonis I. Guli lovoje mažo 
ūgio žmogus. Veidas pailgas, 
bet pilnas, ypač apie akis. 
Skundžiasi, kad jau nebepri- 
matąs gerai. “Bet blogiausia”, 
sako j ir, “kad puto ir išputo 
mano pilvas. Tik žiūrėkite ši
čia.” Tiesa, jį egzaminuojant 
pasirodo, kad ir pilvas, ir ko-

jos, ir rankos, ir visas jo kū
nas suputęs, o viduriuose tiek 
daug skystimo, kad nuleid
žiant net didelis viedras pil
nas pribėgo. Tačiau jo širdis 
visai sveika taip pat ir kepe
nys. Žiūrint inkstus ir šlapi
mą pasirodė, kad inkstai jau 
seniai sugedę.

Ligonis II. Jau senyva mo
teriškė. Lovoje guli, nes kai 
pavaikščiojanti, sako, tai vi
sai blogai pasidarą. Viduriai 
kaip statine. Skundžiasi, kad 
vemt verčią, galvą skaudą, 
kosulys su dusuliu kankiną, 
o kartais net kraujais atsi- 
spiaujanli. Turėjusi gydyto
ją, kuris sakęs, jog inkstai ne
geri. Teisingas diagnozas, ku
rį patvirtino ir jos šlapimo ty
rimas. Žiurėjau ir josi širdį ir 
kepenis, bet ten jokių ydų 
nesuradau.

gonius. Tai labai svarbu, nes 
prohibicijai veikiant šitie li
goniai labai žymiai padaugė
jo.

Ligonis I. Įsvyruoja ofisą n 
aukštas vyras. Jo veidas, ma-

atrodo kaip kumštis, tačiau jo 
pilvas tai kaip auruodas. Vi
duriai, mat, vandens pilni. 
Lėtai ;ėdasi žmogus kėdėn ir 
pradeda pasakoti savo bėdas. 
Sako, esąs našlys;*jau seniai 
nebedirbąs, nes — bejėgis. O 
pirmiau, girdi, buvęs kaip liū
tas stiprus, dirbęs labai sun
kiai. Oras dirbtuvėj visados 
buvęs tvankus, o karštis — 
kai]) pragare. Uždirbdavęs ne 
visai mažai, bet turtų nesu
krovęs. Darbininkas žmogus, 
sako, vargu ir begali juos su
krauti. O jis ir išsigerti mėg
davęs. Sako: “Išeini, būdavo, 
iš to prakeikto fabriko per 
dieną lupęs ir prakaite mir- 
kęn, žiliai, užsuki saliunan iš
sigerti. Pradedi vienas, užbai
gi keliese. O aš, žinai, buvau 
unaravas vyras, taigi, iš kitų 
netykoju, būdavo. Kol dar ne
buvo ‘probišino’, tai, žinoma, 
kad pinigus ir pragerdavau, 
ale sveikatos plenti turėjau, 
bet virtus šitai kontrei sausa, 
pradėjau munšainą gerti. Ži
nai, parėjęs iš darbo, būdavo, 
prisipilu sklienyčią ir išgeriu 
prieš vakarienę, o po vakarie
nės kartais ir dvi. O kai tek
davo su frontais, tai, žinai,

nieko, bet toliau pradėjau val
gyt nebenoret, viduriai ėmė 
nebedirbi, at, visokie trube- 
liai užpuolė. Paskui žiūriu, 
kad mano veidas pradeda ma
žėti, o pilvas didėti. Tur^Jau 
ir darbą mesti, nors jau ma
žai jo ir begaudavau. Žinai, 
kokie laikai. Taigi nebedirbu. 
Fones, matytum, kai atsigulu 
ant šono, tai vienas šonas 
subliuška, o kitas išsipučia ir 
sukieti. Gaspadinč juokiasi, 
kad vidurius munšainas už
liejęs. Nežinau; gal pažiūrė
tum.” Išegzaminavus pasirodė,

tikrųjų munšainas suėdė.
Ligonis II. Vidutinio am

žiaus, nedidelio ūgio vyras. Iš 
jo naivių ir šnektos

Du New Yorko policistai John Nevins ir Arthur Graef 
(viršuj), kurie prie pat teismo durų išvogė . turtingą New 
Jersey butlegerių agentą Ernest S. Smith (apačioj) ir parei
kalavo $100,000 išpirkimo. (Policistai betgi išpirkimo pinigų 
negavo ir patys pakliuvo bėdon. Suimti ir kiti tos šaikos nariai.

mokytojos bei mokytojai pra
dėjo protauti ir galvoti, kad 
kas nors yra negerai. Iš re- 
publikonų ir demokratų jie 
nieko gero nebesitiki. Todėl 
jie dabar ir kreipėsi į Normali 
Thomas, Buvusį socialistų kan
didatą į Jungtinių 
prezidentus..

Vasario 2 d., 8 vai. 
Cass Technical High 
auditorijoj Normali
Laikys viešą prakalbą. Sakau 
viešą, nes visi-bus įleidžiami. 
Įžanga veltui. Kitais vaka
rais jis kalbės išimtinai moky
tojų susirinkimuose.

— Frank Lavinskas.

Valstijų

vakaro, 
School 

Thomas

Harvey, III.
Aukos Antano Ramanausko 

palaidojimui

turis sugides iš dainų, prakal- se, kad mes esame tikri lietų
jų ir šokių.

Kviečiu visus atsilankyti. Pa-
sirodykime svetimtaučių aky-1

viai.
Elzbieta Paurazienė, 

Lietuvių Atstove.

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

PETNYČIOJ ir SUBATOJ, SAUS. 27 ir 28
, KOKYBĖS MAISTAS IR GROSERIS 

f žemiausiomis Kainomis!

KIAUŠINIAI Tuz. 18c
Puikus Extna Dideli Kiaušiniai Tuz. 21 Vi c

aš ėmiau daugiau gerti. Matai, 
nors ženytis ir nesiženijau, bet 
moteris myliu, na, tai neišken
tęs ir nueinu pas vieną ar ki
tą. O čia ot norisi misiukėms 
sportu pasirodyti, ar kaip ten 
sako džentelmonu, tai, žinai, 
juk užfundyti reikia.. Tai taip, 
matai, pasitaikydavo ir nusi
gerti, sakysiu, gana dažnai. Iš 
sykio tas gėrimas tik kišenini 
tekenkė, bet vėliu... well... ma
tai... dabar jau ir pilvas kaip 
balionas, ir nežinau, kas čia 
buri...” Išegzaminavus pasiro
dė, kad jo kepenys jau visai 
munšaino nuvarytos. Jo gyve
nimas. trumpas, ir jis vargu 
besulauks prohibicijos galo. O 
jis tikisi, kad • “demokratai 

ktifi^Į gerda- M
yra vadinamo- 
liga”; niekas

tik tam tikras 
(simptomas)

mas “pasveiksiąs.’
Tai štai kas 

ji “vandeninė 
daugiau, kaip 
pasireiškimas 
širdies, inkstų arba kepenų li
gų. —Dr, Margeris.

KORESPONOENCIJŪSI

Detroit, Mich
Darbininkai pradeda bruzdėti, 

> — dedasi prie unijų

Lajikričio 3 d. tapo palaido
tas Antanas Ramanauskas. Ka
dangi jis.buvo bedarbis ir ne
paliko pinigų, tai jo draugams 
ir pažįstamiems teko rūpintis 
jo laidotuvėmis ir rinkti tam 
tikslui pinigų. Savo laiku 
“Naujienose” jau buvo pas
kelbta, kiek ir kas palaidoji
mui aukavo. Taip pat buvo 
pasakyta, jog aukų nepakan
kamai tesurinkta, kad padeng
ti graboriaus bylą. Štai dabar 
atsirado ir daugiau geros šir
dies žmonių, kurie pridavė au
kas palaidojimo išlaidoms pa
dengti. Aukavo sekami: Juo
zas Beinorius ir W. M. Jurė
nas po $1,00, o P. F. Unik 50c. 
Vadinasi, viso $2.50.

Visiem aukavusiems taria
me ačiū.

— Laidotuvių Komisija,

Detroit, Mich
Pakvietimas

Kitos dirbtuvės irgi taip 
Mat, jie manė,

lerius. Vyrai irgi ne per die
ną ,o per savaitę sukala šešis 
ar septynis dolerius.

Kada pradėjo dėtimi tokie da
lykai, tai ir tie, “kurie pirma 
kabaretuose ir visokiose lan
dynėse be atodairos mėtydavo 
pinigus, ėmė atsikrapštyti 
akis. Pamatė jie, kad pasiti
kėti ant kapitalistų geraširdin- 
gumo nėra galima.

Pastaruoju laiku ypač pasi
žymėjo uždarbių kapojimu 
Briggs dirbtuvė, kuri Fordui 
padaro automobilių “badės”. 
Tai buvo, taip sakant, signa
las,
pat pasielgė.
kad tokiais blogais laikais jie 
galės daryti kaip’ tinkami. Bet 
šį kartą suklydo.' Pirmiausiai 
pasipriešino mašinistai ir ke
turiose dirbtuvėse kilo strei-, 
kas. Vietos didląpiai apie tai 
nei gu-gu. O tuo tarpu strei
kas pradeda emąrkiau plėto
tis. Streikas, kuriam vado
vauja automobilių' unija, eina^ 
ramiai ir tvarkiai. Jokio poli
tikavimo nėra. Jei taip bus 
varoma ir toliau, tai, nėra 
abejonės, kad susilauksime ge
rų pasėkų.

Sakoma, kad unija susilaukė 
didelio prielankumo ir 
Fordo darbininkus.

reikalinga?

“PETMILKAS 3 16c
“Midwest” Puikiausia Golden Santos

KAVA 3SS55C S 19c
“LIPTON’S” YELLOW LABEL

ARBATA JU0DA 2Į£,15C 18C
“MY-T-FINE” DEZORTAS ........................  3 pakeliai 19c

CORNEDBEEF 2 T. J 35c
KĖKSAI “Wards” Šokolado Decorette Ring ... ........... 15c

“Fairplay” Califor- ^did.
* I VEhu nia. Riekutės kenai taZiPV
KORDAI “Midwest” Puikus ...........  No. 2 kenai 2 už 19c

MUŠTARDA “Midwest” TYRA 7 unc. džiaras džiar. 5c

CALIHAMS Be kauliukų ». 10^c
LAŠINIAI 2 .,17c
OBUOLIAI Virimui U. S. No. 1 ......................... 5 sv. 19c
ORANŽIAI “Sunkist” SALDUS NAVEL ....... 2 tuz. 39c

KOPŪSTAI NAU,,Tms 4. „10c
širdingai kviečiu visus Det

roito lietuvius atsilankyti į lie
tuvių vakarą, kuris Įvyks šeš
tadienį, sausė 28 d., Interiaa- 
tonal Institute,"" '2431 Ėast 
Grand Blvd., tarp Dubois ir 
Jos. Gampau gatvių. Pradžia 
8 vai. vakaro; įžanga veltui.

Bus labai gražus programas,

T 17/\T>TT T C! vartojami daugiaua 
LfllAzJL IJLtJLlO kaip 6 inUionų Euro
piečių kaipo lu Sėlinęs viduriu liudauotojas. 
“Tenai gydytojai rekomenduoja Iteopina. Pu- 
įrašykite mums dol dykai suiųpeUo. Gal jus 
Yrett patirsite kaip parolbinri jie yra prie, 
lUkictCyimo viduriu, gazu hsmorrhoidu. ir 
t. t., garantuojame, jie n8ra kenksmingi., 
Leopills dabar padaromi Chicagoje. 35 
pilluMs n« 26c. gausite jiuo jusn vaistininko, 
arba W Leo Laboratories 034 Fullerton Avė., 
Chieago, 111.

( . ................... .......... ......................... . ....................

‘ !•

“SEMINOLE” Bathroom Tissue 1000 lapų rol. 3 rolės 19c
«E>T>TT T lY* Didelis 4 7* O maži 4 T fa

JdKLIjIjV Pakelis I • V fa pakeliai I ■ V
, DYKAI Tūbelė ORBO Lozurkas

“RINSO” Si 19c ‘ 2 15c
LIFEBUOYVEIDOMUILAS3šmotai 17c___ - ___ ■ ___________  - -_________.... . _____ ________ - - t ■ , 1 . ____ -

“CAMAY” Veido Muilas 6 * 29c
DYKAI—Puiki 8x10 Fotografija gali būti nusiimta “GIB- 

SON STUDIOS”. Gaukite certifikatą su pirkiniais.

PASTABA — Dauguma “Midwest Stores** turi ir mėsos skyrius, kur jep 
galite pirkti gerą misą, paukltieną ir tt, už žemiausias kainas!

“Pavaišinkite Save 
Geriausiu”

Specialis Pasiūlymas: 
Penki Svarai 

“BURLEY BEST”

TABAKO 51.00

•BUY7AT THE

MIDVVEST!įo
FORLESS*

tai esama moteriškių ir, bend
rai, romantinio gyvenimo ap
vilto senbernio. O jau pagel
tęs, tarytum geltonais dažais 
visas nudažytai. Pasakojasi 
žmogus, kad su viduriais ne
kaip einasi. “Tai”, sako, “daug 
dujų susirenka ir pilvą išpu
čia, tai širdį degina, tai po 
valgiui dešinį šoną skauda, 
tai viduriai neina, tai galvą 
skauda ir ana svaigsta.” Pa
klaustas, ar negeria, atsakė, 
kad per keletą pastarųjų melų 
visai gerai pagerdavęst Būda
vę, sako, šitaip: “Kad ve ui- 
sidaryt ir lyg girtuoklis vie
nui vienas gert, aš taip neda
rydavau. Matai, aš esu alko
holikas. Aš tik. su draugais... 
Bet kai pradėjo visos našlės 
ir gyvanašlės muhę virti ir

Ant galo, ir pas mus darbi
ninkai pradėjo bruzdėti. Tai 
tikrai nepaprastas dalykas. 
Prieš kelis metus čia apie uni
jas niekas, nenorėjo nei girdė
ti. Kai būdavo sušaukiama 
susirinl<Wnai darbininkams or
ganizuoti, tai atvykdavo tik 
patys organizatoriai ir dar vie
nas kitas “nenuorama” darbi
ninkas. šiaip didele dauguma 
darbo žmonių tuo klausimu vi
sai nesiįdomavo.

Kuriems galams, sakydavo 
jie, mums unija
Mes uždirbame gal daugiau 
nei kitų miestų 
turime pinigų ir gyvename ge-. 
rai. Tad kokia nauda mums 
galės būti iš unijų? Ko gero 
mes galime iš jų tikėtis? Vi
sa, ką jos padarys, lai apkraus 
mus visokiais bereikalingais 
mokesčiais, o musų būklės vis- 
vien nepagerins.

Taip žmonės kalbėjo gero
ves laikais, kada Fordas ir pa
prastam darbininkui mažiau
siai mokėjo penkis dolerius 
per dieną. Bet štai staiga už
klupo depresija. Uždarbiai 
ėmę smarkiai trauktis. Gera
sis Fordas ne lik numušė už
darbius, bet tukfitančius darbi
ninkų tiesiog išmetė į gatvę, 
šešių dolerių uždarbių per 
(lieną šiandien tik retas begali 
pasigirti, — džiaugiasi kad 
gauna tik pusę to. Daugclyj

darbininkai

pas 
Esą, su

organizuota net 27 skyriai. 
Pirma apie uniją ten nebuvo 
galima nei prisiminti. Bet kai 
kišenes ištuštėjo, tai ir darbi
ninkai pradėjo protauti ir pa
mate, jog Fordas yra toks pat 
išnaudotojas, kaip ir visi kiti’ 
kapitalistai, — o gal dar ir, 
aršesnis: , 1

Patartina visięms darbinin
kams stoti J uniją, nes kur vie
nybė, tcų ir galybė.

----- o----
Normali Thoinas per visą sa- 

vaitę mokylaiams duos 
paskaitas

Tikrai . įdomus ir uavalmasj 
dalykas ątsitiko: hiusų miesto , 
mokytojai ir mokytojos nutarė 
pakviesti Norm.au Thomas,. į 
kad jis jiems išaiškintų moks
lišką socializmų ir iechnokrati- 
ją. Tais klausimais Thomas 
per visą savaitę kas dieną kal
bės mokytojų susirinkimuose, , 

Kas gi galęjo Skėtis tokio 
dalyko? Mokytojai pakvietė; 
ne kokį nors rcpublikoųy ir^ 
demokratų politikierių, o so
cialistą! Kas atsitiko? . Ka
me dalykau?

Nesunktu surasti ąLsuky^n^’, 
Mokytojai yra proto darbiniu* 
kai. Jie uždirba sau pra^*! 
venimą, kaip ir visi kiti darbi-

tė, kaip ir' visųsį, kitus dar^o 
žmones. Algos1 AuaiU'aukė,li
to nukapotos. Bet kast blo-

vietų moterys per višį savai- užvelktmUi po )wą mėnesiui, 
singelius girdyti, fui, matai,•■ir tę teuždirba tik apie triš do- Kada visa lai atsitiko, tai ir

i

Kentucky BurJey Naturališkų; 
Lapų Rukiniui Tabakas, Dėl 
pypkių, cigaretų ir kramty
mo. Parinktas iš geriausių! 
derliaus. Turtingas ir švel-: 
nūs. Liuosas nuo visų kemi- 
kalų ir kitų primaišimų. Be 
gražaus supakavimo, papuo-! 
Šimų, tiktai kokybė perdėm/ 
Penki svarai padarys 50 di
delių niaišiukų r.ilkymo arba! 
40 pinčių dėl kramtymo. Nuo! 
Augintojo tiesiog Vartotoj id/ 

’f \ •

Prisiųskite mums $1.00 ir 
mes be atidėliojimo išsiųsime 
jums 5 svarų pundą

“BURLEY BEST“
TABAKO

ffiBĘPTONT
i

s’,. A ASSOCIATION
■ *■', "..j41;-, .' -'A.

MM .Meę^CJtE- auiLpiMG 
Frankfort^B.ontiicky , . .

300 indepbndbnt
‘STORES

NEIGHBOKHOOn STOS U

VALGIŲ

KIEKVIENAI 
MOTEREI r 

reikalinga 
ši 

NAUJA

GAMINIMO :

KNYGĄ
(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Kg tik naujai atspausdinta. 
' Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
' CHICAGO, ILLINOIS

..... ■

Norm.au
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien įvyksta Am. 
Lietuvių Daktarų 
D-jos susirinkimas

Naujos valdybos nariai užims 
savo vietas; svarstys eilę 
svarbių reikalų

DAINUOS “LAIMOJ”

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos valdybos nariai, ku
rie su dideliu pasisekimu vedė 
jos reikalus per 1932 metus, 
suruošdami “Sveikatos Savaitę” 
ir pradėję vesti lietuvių laik
raščiuose Amerikoje nuolatinį 
sveikatos skyrių^ šiandien ap
leis vietas, užleisdami draugijos 
vadžias naujai išrinktai valdy
bai.

Metinis Daktarų Draugijos 
susirinkimas įvyks šįvakar, 9 
vai. vakare A. N. Masiulio ofi
se 6641 South Western Avė.

“šiame susirinkime nauja 
valdyba perims pareigas”, sako 
sekretorius Dr. G. 1. Bložis”, 
senoji valdyba patieks raportus, 
ir, be to, bus svarstoma eilė 
svarbių klausimų.”

Vytautas Tarutis, naujausias 
“Pirmyn” choro artistas ir dai
nininkas loš svarbią, kunigaikš
čio rolę operetėj “Laima”. Ji 
statoma Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, šį sekmadienį.

sekimo. Parašė operetes “Gil
lette iš Bavbonnos” — (no tas 
kuris išdirba skustukus), “Oli- 
vetės Naktys”, “Didysis MogU- 
las” ir eilę kitų.

“Laima” gimė 1880 metais
“Laima” gimė 1880 metais. 

Scenų išvydo tais pačiais me
tais Paryžiuje ir nuo to laiko, 
ji, nei kiek nepasenusi, nei kiek 
ne nustojusi gyvumo, dabina 
Anglijos, Franeijoš ir visų ša
lių scenas. Melodingumas, tu
rinio įvairumas yra ypatybės, 
kurios “Laimai” tokį nepapras
tų pasisekimų užtikrino.

Kuomet Edmond’as Audra- 
n’as mirė Paryžiuje, rugpiučio 
16 d., 1901 melais, melodijos iš 
“Laimos” lydėjo jį į paskuti
nio atilsio vietą. Tai buvo jo 

'mylimiausias kūrinys ir jo dai
nas niūniuodamas, užmerkė 
akis.

vasario 28 d. Jeigu k vedi toriai 
to nepadarys, jie'nieko negaus, 
kuomet Norlh American Trust. 
Co., tutras bus likviduotas, šis 
pranešimas datuotas sausio 
24 dienų. '

Keistučio P. Kliubas 
sparčiai auga na
riais; jau turi 1200
Kliubo turtas siekia $23,060, 
sako korespondentas St. Narkis

Pastaruoju laiku prie Keis
tučio KJiubo prisidėjo daug

draugijų, ir daug dar laukia 
ejles prisidėti. “Gerai darb tos 
draugystės, kurios laiku įverti
na savo finansinį stovį ir ne
laukia galutino pakrikimo”, sa
ko St. Narkis. “Tokios drau
gijas K. Kliubas be jokių kliū
čių priima. Bet yra tokių, ku
rias ir su geriausiais norais ne
galima priimti.”

Kliubas auga nariais
“Pristojant daugeliui draugi

jų ir gaunant daug naujų na
rių, Keistučio Kliubas sparčiai 
auga nariais ir turtu. Dabar 
Keistučio Kliubas turi apie 
$23,000.00 turto ir apie 1,200 
narių. Turint tokį didelį skai-

Lietuvis J. Jėzuitas su
sižeidė įkritęs į duobę
J. Jėzuitas, 50 metų, 2147 W. 

21 Place, kiek laiko atgal, va
kare ėjo gatve, netoli kampo

18-tos ir Uoyne Avė. Ten buvo 
duobė. Matomai darbininkai 
darbavosi prie vielų, ar kanali
zacijos ir ją paliko. Raudonų 
šviesų nebuvo. Beeidamas J. 
Jėzuitas į ją įgriuvo ir sunkiai 
susižeidė. Nugabentas ligoni
nėn.

Operetės “Laimos” 
autoriui tėvai lėmė 

kunigo karjerą
Bet jaunasis Edmondas Aud- 

ran’as su tuo nesutiko; norė
jo būti “vargonininku”

šiandie įvyksta Uni- 
versal banko dep. 
kom. susirinkimas
Visi Eniversal State Banko 

depozitorių komiteto nariai 
šiandien šaukiami į susirinki
mų, kuris įvyks Universal Kliu- 
bo kambariuose, 814 W. 33rd 
St., 8 vai. vak.—Kom. Valdyba.

Su pasižymėjimais 
baigė Englewood 

High School
Lietuvis Petras Ruzdus skaito

mas vienas geriausių sporti
ninkų

KAIP SUSTABDYTI ŠALTĮ TAIP
GBEIT KAIP KAD JI PAGAVŪTE

;•
Naujas Metodas, kurį Gydytojai Visur Rekomenduoja
—SEKITE DIREKCIJAS KAIP PARODOMA PAVEIKSLE . —

Čių narių, galima dau‘g nuveik
ti. Jei kiekvienas narys prira
šys prie Kliubo tik po vienų na
rį, pabagoje 1933 metų musų 
keistutiečių šeimyna pasiektų 
iki 2,000 narių.
Kliubas augąs intelektualėmis 

spėkomis
“Vienas džiuginantis dalykas, 

tai didėjimas K. Kliubo inte
lektualių spėkų, kurios po va
liai, bet sutartinai stumia į ša
lį visas senovines “politikas”Ur 
tuomi stato Keistučio Kliubų ant 
tvirtesnių pamatų.

“Su pristojančiomis prie mu
sų draugijomis, ateina gana 
gabių veikėjų, kaip tai J. K. 
Stalioraitis, Antanas Tamkevi- 
če, Margcvičius ir daug kitų. 
Welcome new friends!”

—St. Narkis.

Garsinkite Naujienose

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Ar jnu ralvojate apie savo (Diktore atei
ti! Kn ji velke kaip iitbaijfH mokykit}! 
f,tai yra prosą išmokti dreeių dezaininimo 
arba skrybėlių dirbimo Ir turėti gerų už
darbi. Mes Ifimokineinie | trumpa laika. 
UEdarbiauk besimokindama. Rašykite dėl 
knytrutee L. Gausite dykai,

MASTER COLLEGE OF 
DRESSMAKING

339 So. Wabasb Avė.
Tel. Waba$h 9075

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietąns ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
>■ seredomis iki 7 v. v. 1

Paimkite 1 ar
ba 2 Bayer As
pirin Tabletkas

nuirkite Pilną 
Stiklą Van
dens.

Skaudamą gerklę 
gydyti, istarpyki- 
te 3 Bayer Aspi
rin Tabletkas V2 
stiklo vandens ir 
gargaliuokite.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Žmonių pasipelni- 
mas

Kaip tik didelė ir gerai žinoma orga
nizacija laiko speciali išpardavimą, yra 
gerai žinomu faktu, kad žmones pasipel
no d«l tokio įvykio. Geriausiu paliudi
jimu tokiam pasakymui yra 2jų Metų 
Sukaktuvių Išpardavimas, kuris buvo lai
domas praėjusią savaitę "Midwest Stores” 
Organizacijos.

Del narių tos organizacijos ši okazija, 
t. y. Dviejų Metų Sukaktuves buvo la
bai svarbus įvykis. Jie didžiuojasi pa
sekmėmis ir tuo. kad nors ėmė daug 
laiko prirengti tokį planą, bet jisai ver
tas buvo to darbo.

Išpardavimas užsibaigė. Nors ji at
simins tūkstančiai ir tūkstančiai kaipo 
didžiausį išpardavimą Chicagoje. Niekad 
pirmiaus tokios didelės vertybės nebuvo 
pasiūlijamos. Žmonės realizavo tai, 
ir kaipo pasekmė “Midwest Storės” bu
vo perpildytos žmonių, laike šio didelio 
išpardavimo.

Tą, ką nariai šios organizacijos buvd 
padarę, yra kaip tik tas. ką jų nusi
statymas buvo ir bus visados. t. y. 
duoti geriausias prekes savo kostume- 
riams visuomet.

Kitas geras pavyzdys, kur gausite tik
rai geras prekes ‘‘Midvvest Stores*' krau
tuvėse yra šios savaitės išpardavimas. 
Tik susiraskite jų skelbimą šios dienos 
laikraščio laidoje. Jus pastebėsite mais
tą ir groseris. kurie yra geriausios rų- 
šies. Kainos yra pastebėtinai žemos. Tik 
palyginkite jas ir jus busite pertikrinta.

Jus visuomet galite atsidėti ant ‘‘Mid
vvest Stores" krautuvių patarnavimo. 
Kiekvieną tų krautuvių turi atskyrą sa
vininką. Savininkas randasi kiekvieno
je krautuvėje, ir žino, kaip geriau
siai patarnauti savo kostumeriams.

Kuomet Edmond’ae Audran 
n’as, “Laimos” autorius gimė 
Lyons mieste Francuzijoje, ba
landžio 11 d., 1842, jo tėvai 
nusprendė, kad reikės iš jo pa
daryti kunigėlį ir auklėjo jį 
dievobaimingoje dvasioje, kiek
vieną sekmadienį siuntė į baž
nyčią.

“Koks gi skirtumas?”
Bet mažasis Edmond’as tam 

pasipriešino ir nutarė būti var
gonininku. Tėvai pyko, bar 
rėsi, bet jis buvo neperkalba
mas. “Koks-gi skirtumas”, aiš
kino Edmond’as tėvui ir moti
nai, “norite, kad kiekvieną sek
madienį eičiau į bažnyčią, bu
čiau dievobaimingas ir geras 
katalikas. B irdamas vargoni
ninku visas tas pareigas atlik
siu.”

Pagarsėjo savo operetėmis
Bet jis ir pats tiems žodžiams 

netikėjo, nors ištikrųjų per ke
lius metus vargonininkavo Mar- 
seilles bažnyčioje ir paraše ke
lius religinius kurinius.

Daugiausiai Edmond’as Aud- 
ran’as pagarsėjo savo lengvo
mis, melodingomis operetėmis, 
kurių “La Maccotte” — “LAI
MA” susilaukė didžiausio pasi

Vakar vakare diplomą nuo 
Englewood High School gavo 
jaukias lietuvis Petras Ruzdus, 
5925 South Emerald Avė. Bai
gė generalinį gamtos mokslų 
kursą. Jis buvo pasižymėjęs 
kaipo vienas geriausių tos mo
kyklos footbollo komandos ka
pitonų ir laimė j p,.miesto čem- 
pioninės komandos “fullback” 
vieta, v

N. Amer. Trust kre
ditoriai raginami į- 
teikt teism. ieškinius

Max M. Grossmah, Norlh 
American Trust Company re- 
ceiveris kreipėsi į visus tos kor
poracijos kreditorius, primin
damas, kad jie turi įteikti Cook 
apskriiuo Circuit teismui savo 
ieškinius. Terminas baigiasi

Beveik Ūmai Palengvina Šiame Atsitikime.
Jeigu jus turite šaltį — nerizikuokite 
su "šalčio užmušėjais” ir paslapty lai
komais vaistais. Šaltis yra per daug 
pavojingas, kad imti bile kokią riziką.

Šis paprastas metodas, augščiau pa
rodytas paveikslėliuose yra dabar visų 
gydytojų visur vartojamas gydymui 
šalčio.

Jisai yra pripažintas kaipo GREI
ČIAUSIAS, saugiausias ir tikriausias 
būdas. Nes jisak sulaikys paprastą 
šaltį bęyeik uįP kaip kad jį, pa
gavote,'

Tai yra todėl kad tikrasis BAYER 
Aspirin turi tam tikras medikales ypa
tybes kurios pasiekia patį branduolį ir 
šaltis sustabdomas ŪMAI.

Jus, /galite nugalėti bile šaltį visai 
lengvai, jeigu priimsite RAYER Aspi
rin ir išgersite ganėtinai vandens kas 
2 iki 4 valandų pirmą dieną ir 3 iki 
4 sykius į dieną ^Vėliau. Jeigu skauda 
gerklė, gargaliuokite su 3 BAYER 
Aspirin Tabletkomis, sutrupinus jas ir 
ištarpinus puse stiklo vandens, pakar-

Klauškite savo vaistininko
. 100 , tiablėtkų didžio Bayer Aspirin /

; r - A C

tojant kas 2 arba 
lui esant. Gerklė 
keletą minutų, nors 
tikėtinai.

Paklauskitc apie 
jaus.

3 valandas reika- 
sustos skaudėjus į 
tai ir skamba ne-

tai savo gydyto- 
Ir jeigu pirksite, pažiūrėkite 

kad gautumėte tikras BAYER Aspirin 
Tabletkas. Jos ištirpsta beveik urnai. 
Ir jų veikimas yra taipgi ųmus, kuo
met jas priimsite. Ir dėl gargaliavimo. 
Tikrosios Bayer Aspirin Tabletkos iš
tirpsta ganą ątęit ir visai pasileidžia, ne
palikdamos jokių šmotelių arba tirštu
mų. Gaukite dėžutę iš 12 arba bu
teliuką iš 100 pas savo vaistininką. .

apie neseniai nupigintų

TABLETKOS NĖRA TIKROS BAYER ASPIRIN BE ŠIO KRYŽIAUS---------------------------------- E -------------------------- r....... ....................

■■■■■■■■■■■■■■■i

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ PER 27 METUS | 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA g 
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- g 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
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 nuo 10 ryto iki 1 vai. I 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 i

Jūsų
PATOGUMUI

GYVAS IR PASKERSTAS

KIAULES
Parduodame Labai Nupiginta Kaina

Joe De Young 
Telefonas PULLMAN 9808 

12330 Halsted Street
WEST PULLMAN, ILLINOISLISTERINE

re/Zeves
SORE THROAT

Listerine beveik mome taisai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jai 1 Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su-, 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- ( 
priltidime šalčio. Atsargus • 
studijavimas 102 žmonių lai- ii 
ke 216 žiemos mėnesių pa- n 
rodė, kad tie, kurie plauna I 
gerklę su Listerine tiktai % 1 
tesirgo Šalčiais, turėjo H į 
trumpesnius ir % lengvesnius' 
nŽ tuos, kurie nesiplovė. 
Lamberr Pharmacal Co„ St. 
Louis. Mo.

Reduces COLDS

66%

$750.00 PRIZAIS $750.00
BUS IŠDALINTA

GRANDIOZIŠKAS MASKARADINIS BALIUS
RENGIA

LIET. RAUDONOS ROŽES PAŠELP. KLIUBAS

Šeštadieny, Sausio-January 28d., 1933
Lietuvos Liuosybės Svetainėje

Kampas 14 gatves ir 49 Court, Cicero

Muzika STEPHEN’S REVELLERS , 1
Pradžia 8:00 vai. vak. Įžanga 50c. įskaitant už Rūbų Pasidėsimą

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

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

naujienos
1739 So. Halsted St.

®»iimiiiiiffiiiiiiiiiiiiis]iiiiiiiiiiii®iiiiiimiii®iiiiiiiimi®iiiiiiiiiiii®ii®
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Publiahed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 850G

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outaide of Chfcago 
$8.00 per year ta Chfcago 
8c per eppy

Ufeisakyme kainai
Chicagoje — paltu: 

Metams ....... .....  .... $8.00
Pusei metu  4.00
Trims mėnesiams --------- .2.00
Dviem mSnesiam___________ 1.50
Vienam mėnesiui ---------- , . .75

Chicagoj per išnešiotojus! 
Viena kopija  .. 8c

Savaitei ------ -----....... 18c
Minėsiu!  ........   75c

Entend ae Seeoad dasa^Matttr 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, IU. under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė 1789 S. Halsted St. Chlcago. 
UL Telefonas Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metanui $7.00
Pusei metu....... .............  8.50
Trims mėnesiams ■Wn jus eoo—>»»< 1.75 
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui . .............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ............      $8.00
Pusei metu .............  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus teikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

apie devynis šimtus milionų do
lerių daugiau^ pinigų cirkulia
cijoje, negu kad turėjo gero
vės laikais. Įdomus f aktas; ar 
ne?

t
Tiesa, nusigandę dėl bankų 

užsidarymo, žmonės šiandie ga
na daug pinigų yra paslėpę. 
Tie paslėpti pinigai yra iš
traukti iš apyvartos. Bet juos 
atėmus, dar vis tiek dabartinė 
esančių cirkuliacijoje pinigų 
suma vargiai bus mažesnė, ne
gu 1929 metų. Reikia neužmirš
ti, kad 
paslėpę 
laikais.

Taigi

dalis žmonių laikydavo 
savo pinigus ir gerais

TECHNOKRATAI SUSIPYKO

Perdaug didelė reklama, kurią spauda davė “tech- 
nokratijos” apaštalams, neišėjo jiems į naudą. Atsira
do karštų “technokratijos” priešų, kurie ėmė ne tik 
kritikuoti jos idėjas, bet ir pulti asmenis.

Matyt, kad šitų atakų pabūgo viršininkai Columbia 
universiteto, kurio kambariuose technokratai vedė sa
vo tyrinėjimus, ir nutarė jų nusikratyti. Universiteto 
profesorius Rautenstrauch, kurio departamente tech
nokratai dirbo, aną dieną pasakė jų vadui, Howard’ui 
Scott’ui, kad jo bendradarbiavimas universitete esąs 
nepageidaujamas.

Scott su keliais savo šalininkais pasiėmė lakštus 
popieros su braižiniais ir skaitlinėmis ir išsikraustė iš 
universiteto. O apie šimtas inžinierių, kurie dirbo su 
jais kartu, pasiliko toliaus dirbti po prof. Rauten- 
straucho vadovybe. Jie gauna pašalpą iš bedarbių šel
pimo fondo.

Bedarbių inžinierių bandymas įtikinti visuomenę, 
kad jų profesijai priklauso Amerikos ateitis, kolkas 
nepasisekė.

AIRIJOS RINKIMAI

Airių Laisvos Valstybės seimo rinkimuose laimė
jo prezidento De Valeros partija. Dar ne galutini da
viniai rodo, kad De Valera turės naujame seime 77 at
stovus, iš 153 visų seimo atstovų. Tai reiškia absoliu
čią daugumą.

Senamjame seime Airijos respublikonai neturėjo 
daugumos. De Valera galėjo valdyti tik su pagelba 
Darbo Partijos, kuri buvo pravedusi 7 atstovus. Kiek 
darbiečių bus naujame seime, dar šioje valandoje neži
noma. Bet atrodo, kad jie dabar nebevaidins tokios 
svarbios rolės, kaip pirma.

Spauda, kalbėdama apie rinkimų rezultatus, pažy
mi tą faktą, kad De Valera dabar galėsiąs apsieiti be 
darbiečių paramos. Todėl pranašaujama, kad valdžiai 
nebus reikalo “eikvoti iždą” bedarbių pašalpoms.

Jeigu tai pasitvirtins, tai Airijos Darbo Partija 
pamatys, koks darbininkų “draugas” yra De Valera.

ŪKININKŲ DEMONSTRACIJA PARYŽIUJE

Į Paryžių susirinko iš įvairių Francijos provincijų 
apie 10,000 ūkininkų ir surengė demonstraciją, reika
laudami, kad valdžia neduotų pulti kviečių kainoms.

Už kviečius Francijoje dabar moka $1.60 už buše
lį. Jeigu šitokią kainą gautų Amerikos farmeriai, tai 
jie jaustųsi, kaip devintame danguje. Bet Francijos 
ūkininkai yra nepatenkinti. Jų ūkiai yra mažesni, ne
gu Amerikos farmerių, ir jie mažiau vartoja mašinų 
bei dirbtinų trąšų. Todėl jų gamybos kaštai yra pro- 
pornionaliai didesni. O mokesniai Francijoje aukšti.

Bet Francijos ūkininkų padėtis iki šiol dar nebuvo 
taip sunki, kaip Amerikos farmerių. Ekonominis kri- 
zis Francijoje dar tik pernai prasidėjo.

Francijos ūkininkams teks pradėti kovą su milita- 
rizmu, kuris praryja jų uždarbius.

Apžvalga
PINIGAI APYVARTOJE IR 

PINIGAI BANKUOSE

Kuomet dabar taip plačiai 
diskusuojama pinigų infliacijos 
klausimas, tai pravartu kiek
vienam susipažinti su kai ku
riais faktais.

Pirmiausia, kiek pinigų yra 
Jungtinėse Valstijose?

Popierinių, auksinių, sidabri
nių ir varinių pinigų Jungti
nėse Valstijos šiandie turi apie 
$5,700,000,000 (penki* bilionų* 
ii septynis Šimtus milionų do
lerių). Tiek daugmaž pinigų 
yra viso išleista. Didesnę ar 
mažesnę Jų sumą turi beveik 
kiekvienas žmogus. Vieni tu

ri, gal, po keletą centų, kiti po 
keletą šimtų dolerių, šituos pi
nigus žmonės nešiojasi kiše- 
niuose (arba laiko paslėpę mat- 
rasuose) ir vartoja kasdieni
niams pirkimams. Pinigai, ku
rie šitokiu budu yra vartoja
mi, yra cirkuliacijos pinigai 
(currency).

Dabar kyla kitas klausimas: 
ar šiandie pinigų cirkuliacijoje 
yra per mažai, kad tiek daug 
kalbama apie reikalą išteisti 
daugiau pinigų arba padaryti 
pinigus pigesnius? Ką sako 
skaitlinės? Štai ką: "

Kuomet “prosperity” Ameri
koje buvo pasiekusi aukščiau
sio laipsnio, t. y. 1929 metais, 
pinigų apyvartoje šioje šalyją 
buvo viso $4,800,000,000 (ke* 
turi biiionai ir uštuoni Šimtai 
milteny dolerių)* Taigi pasiro
do, kad Amerika šiandie turi

cirkuliuojančių pinigų 
suma dabar nėra per maža. Jei
gu 1929 metais Amerikos biz
nis galėjo eiti smarkiai, kuo
met ši šalis turėjo devynis šim
tus milionų dolerių pinigų ma
žiau, negu 
kad ne pinigų 
šaukė depresiją, 
gų padauginimu 
butų pašalinta.

Bet čia mes 
apie tikruosius pinigus — 
lėtins, penkines, dešimtines 
kelius ir t. t., kurie randasi 
žmonių kišenėse ir eina iš ran
kų į rankas, čitie popieriniai 
ir metaliniai daiktai, kuriais 
žmogus moka už duoną ir mė
są krautuvėje, už važiavimą 
gatvekariu, už įžangą j teatrą, 
už dokumento parašymą advo
katui ir už kitokias prekes bei 
patarnavimus, — tai anaiptol 
ne visi pinigai, vartojami biz
nyje. Yra dar bankiniai arba 
kredito pinigai

Žmonės paprastai didelių pi
nigų kišenėse nesinešioja, ka
dangi yra pavojinga taip dary
ti: pinigai gali būt pamesti, 
arba pavogti. Susitaupęs kiek 
didesnę sumą, žmogus paside
da pinigus banke. Taip pat, 
kai žmogui reikia užmokėti 
didesnę sumą, tai jisai papras
tai rašo čekį, t, y. įsakymą ban
kui, kuriame jisai turi pasidė
jęs pinigų, kad bankas išmo
kėtų asmeniui, kuriam čekis 
yra duodamas, pažymėtą sumą, 
kuomet tas asmuo pareikalaus. 
Asmuo, kuris gauna čekj, jei
gu jam tuo tarpu pinigų ne
reikia, irgi neina į banką, ku
ris turi tą čekį iškeisti j pini
gus, bet padeda jį savo banke, 
kad pastarasis pinigus iškolek- 
tuotų ir įrašytų j jo sąskaitą.

Taigi didelė dalis mokėjimų 
yra atliekama, pinigų tiesiogi
niu budu nevartojant. Vietoje 
pinigų vartojama kreditas. Ban
kai, kur žmones pasideda savo 
pinigus, skolina juos kitiems 
žmonėms, vadinasi, nelaiko jų 
pas save, 
ton.

Kreditą# 
rina sau, 
bankuose, 
duoda bankai žmonėms, pasiti
kėdami jų turtu arba bizniu, 
yra naudojamas biznio tran- 
zakcijose vietoje pinigo. To 
dėka, biznyje vartojamų pini
gų suma yra daug didesne, ne
gu ta, kurią sudaro cirkuliaci
jos pinigai. Kiekvienas tikras 
doleris pagamina dešimtį arba 
daugiaus dolerių kredito.

Dabar yra klausimas: kiek 
kredito pinigų turi šiandie 
Ameriką, palyginant su 1929 
metais ? Bankuose pasidėtų 
žmonių pinigų 1929 metais bu
vo $58,800,000,000; šiemet tų 
depozitų yra $46,100,000,000. 
čia, kaip matome, yrą didelis, 
skirtumas: palyginant su me
tate prieš depresiją, dabar ban* 
kuose depozitų yra tietoli T$ 
bilionų dolerių mažiau. Ant 
trylikos bilionų dolerių, rįęl&J 
kia, yra sumažėjęs kaitas, 
kurį ^ali per bankįife Vartoti 
^nąpnės.

Aiškus tariaus i dalykas, J0- 
gei tas kreditas * sumažėjo ne

šiandie, tai aišku, 
trukumas iš- 

Reiškia, pini- 
depresija

kalbėjome

ne

tik 
do- 
ni-

bet leidžia apyvar*

kurį žmones užtik- 
pasidedami pinigus 
ir kreditas, kuri

Uką dolerių kredito; o dabar 
vienas doleris gamina tik aš
tuonis dolerius kredito.

Pinigai kartu su kreditu 1929 
metais sudarė bendrą sumą 63 
bilionų ir 600 milionų dolerių. 
O dabar pinigai kartu su kre
ditu sudaro tik 52 biįionu ir 
300 milionų.

Palyginus šitas skaitlines, ne
sunku bus suprasti, kad pini
gų dauginimas mažai ką tega- 
lėtų bizniui pagelbėti. Jeigu 
Amerikos kongresas norėtų su
lyginti dabartinę pinigų ir kre
dito sumą su 1929 metų suma, 
spausdindamas daugiau dolerių, 
tai jisai turėtų išleisti naujų 
dolerių apie 11 bilionų t Kitaip 
sakant, naujų pinigų tektų at
spausdinti dvigubai daugiau, 
negu kad jų šiandie yra apy
vartoje.

Tačiau, ėmus valdžiai šitaip 
pinigus dauginti, jų vertė im<

tų pulti, ir žmonės pradėtų 
traukti savo pinigus iš bankų, 
bijodami, kad' pinigai visai pa
virs niekais. Kaip minėjome, 
dabar Amerikos bankuose yra 
apie 46 bilionai dolerių depo
zitų. Jeigu šita suma imtų ma
žėti, tai jau 11 bilionų dolerių 
naujų pinigų neužtektų, bet 
reikėtų spausdinti daugiau ir 
daugiau, iki galų gale popieri
nis doleris tikrai pasiliktų be 
vertės.

Taigi ne pinigų dauginime 
yra išeitis iš dabartinės depre
sijos, bet kredito plėtime. Dėl 
kokių priežasčių kreditas dabar 
yra susitraukęs ir kaip tos 
priežastys gali būti pašalintos, 
mes čia tuo tarpu nesvarstysi
me. Bet aišku, kad Šitoje sri
tyje slepiasi depresijos šaknys, 
ir kad todėl pinigų infliacijos 
sumanymai vargiai gali' būt 
naudingi.

Guldo da Verona. Vertė K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
(Tęsinys)

—Ta moteris buvo 
žmona, ir tai aš ją nužudžiau. 
Nenoriu girtis, ponas komi
sare, bet aš galiu ant pirštų 
suskaityti tuos atsitikimus, 
kada bučiau nepataikęs iŠ re
volverio ar šautuvo į taikinį. 
Tokių atsitikimų mano gyve
nime labai mažai tebuvo. 
Žmogus, kuris taip gerai šau
do, beveik visuomet baigia sa
vo gyvenimą katorgoj. Taip 
pageidauja tas peruku pasida
binęs sukčius, kuriam jus da
bar rašote protokolą. Aš kal
bu ne apie ką kitą, kaip tik 
apie įstatymą, šiame atsitiki
me, užtikęs ją savo įsūnio lo
voj, aš jai suteikiau tai, ko ji 
užsitarnavo, ir manau, kad pa
sielgiau visai gerai.

Protokoli&tas nusiėmė aki
nius ir su atsidėjimu juos nu
šluostė. i

Miguelis tęsė:
—Kad policija galėtų viską 

surasti tokiame pat stovyje, 
kaip ir nusikali1110 momentu 
—juk tai vadinasi nusikalti
mu, ponas protokolisle? — aš 
palikau savo šunį Bimgo sau
goti lavoną. Tas Šuo, kuomet 
aš pavedu jam ką nors atlikti, 
virsta žiauriu žvėrių. Jisai ne 
tekis, kaip žmonės: išpildo sa
vo pareigą, nesustojant prieš 
hieką, ir jokiame atsilikime 
išdavikiškai nepasielgia. To
dėl patariu jums, ponas ko
misare — o taip pat ir jums, 
ponas protokoliste, — jeigu 
j urna bus reikalinga paimti 
lavoną tos gražiosios, visiškai 
nuogos moters, tai neeikite ten 
be manęs, nes mano šuo Ban
go, ačiū dievams, neprivalo 
gerbti įstatymų... Tas įspėji
mas turi jums parodyti, po
nas komisare, o taip pat ir 
jums, fyonas prbtokoliate, kaip 
aš esu susirūpinęs jūsų sau
gumu...

mano
si išeiti, kad su juo susitikti.

Ir jis praleisdavo ilgas va
landas krūmų tankumyne ir 
nenuleisdamas akis žiūrėdavo 
į Ivanos langą, kuriame švie
sa užgesdavo vėliau, negu ki
tuose languose.

Pirmas kelias naktis po 
žmogžudystes Miguclio na
muose buvo didelis sąjūdis. 
Apie tai buvo galima spręsti 
iš to, kad visur žibėjo šviesos 
ir už langų nuolat matėsi ju
dančių žmonių šešėliai.

Paskui užstojo tragiškas ra
mumas. Gražus trobesio prie* 
šakis arba fasadas, baltai me
nulio šviesos apšviestas, ma
tėsi už pušų, apmiręs71 ir pa-! 
niuręs, tarp tos nejudamybės,’ 
kuri naktimis sukausto senus 
vienuolynus.

Jis saman trini žiurėjo į lan
gą to kambario, kur buvo nu
žudyta jo apnuogintose ran
kose, nesuspėjusi surikti, Iza
bele. Tas langas visą laiką 
buvo atidarytas, ir uždangos 
buvo nutrauktos. Atrodė, jog 
tai daroma tuo tikslu 
kuo tinkamiausiai 
kambarį.

Jis su atsidėjimu žiurėjo į

Cherardo negalėjo nueiti to
li nuo namų, kur įvyko žmog
žudyste. Kiekvieną vakarą, 
kada sode viskas nurimdavo 
ir užviešpataudavo tamsa, jis 
miško takais sugrįždavo, kad 
pažiūrėti į nelejntų namų lan-> 
gą. Tai darydavo, lyg kliedė
damas. .

Kiekvienas 
pttsirodydayo 
versdayo jo 
plakti. ■ ' ;

Pas jį vis buvo viltis,* nors 
vienam mkimojui, pamatyti 
Ivaųą.

Pas jį niekuomet J nebūtų 
buvę tiek pas|ryžii»o, kad 
pasiūdinti ant.1 Visados nuo

dėl to, kad yra mia^iąu pinigų,, ; 
nes, kaip matėme, piritų suma 'į 
cirkuliacijoje šiandie yra de* ; 
vyiūaįs šimtais milioi^ dolėrių 
didesnė, < negu I 
trejus-ketverius 
metais kiekvienas doleris pini 
gų gamino daugiau, kaip dvy

šęšėlisį kuris 
prie lango, pri- 
širdį smarkiau

tą langą, žemiau kurio buvo 
mažas balkonas; jis matė prieš 
save kiekvieną to kambario 
smulkmeną, — to kambario, 
kuris visai nesenai jam pri
klausė.

Jam rodėsi, kad Izabelos la
vonas vis dar ten, šalia lovos, 
apverstas aukštielninkas ir 
sulenktas dvilinkai guli nepa
dorioj pozicijoj, Šuns Bango 
saugojamas.

Lcina kraujo srovelė, bė
ganti iš dviejų žaizdų, tęsėsi 
grindimis ir ištekėdama į 
balkoną, krito, lašas po lašo, 
išilgai balto fasado ant žemai 
einančio keliuko žvyro...

Tas Uogutis jo vaizduotėj į- 
gijo vis didesnę ir didesnę 
realybę, nors Izabelos kūnas 
Jau senai iiuvo po žeme, plonų 
ąžtiolo lentų dėžutėj, kuri bu
vo apmušta melsvu aksomu.

Ją, tur būt, palaidojo mažo
se kapinėse, kurios randasi 
anapus parko; jeigu ji nori 
tikrai patirti apie tai, tad nie-* 
ko nėra lengvesnio, kaip nu
eiti ten ir pažiūrėti.

Iš tiesų, kodėl nenunešti 
gėlę, nakties rasos apšlekta, 
jai, vargšei Izabelai? Argi ji 
ne dėl jo mirė?... Ne dėliai to, 
kad dar kartą savo kvapnų 
kūną atiduoti jo glamonėji-* 
mams?...

“Taip, aš eisiu,”—mąstė jis.
Bet kada jis norėjo savo pa

siryžimą išpildyti, tai vėl mate 
ją, negyvą, nepadorioj pozoj. 
O ją saugojo šuo Bango.

Ji posenovei gulėjo šalia lo
vos; jos karštas kraujas lėtai 
tekėjo, nudažydamas raudonai 
baltą fasadą Ir pro šalį einan
čio keliuko žvyrą. Deginantys 
kraujo lašai krito ant jo deši
nės rankos, kuri laike apka
binusi Izabelą tuo momentų, 
kai ji baigė jau išleisti pasku
tinį gyvybės kvapą.

Kliedėjo apimtas, jis jautė, 
kad tas kraujas jungiasi, mai
šosi su jo krauju.

Tai buvo raudonos laimės 
srovė, baisiai raudonos, kuri 
ėjo iŠ pasitenkinimu alsuojan
čio kaklo, iš karšto josi arteri
jų mušimo, iš jos beprotiškai 
aistringos krutinės...

čia buvo kartu; gyvybė ir 
mirtis ,laime ir priešmirtinis 
gargėjimas, kas tai, kas sau- 

kad kė:. imk mane!... ir kas tai ki- 
išvėdinti ta, kas sakė: niekuomet dau

giau...
i Niekuomet.

Jis prisiminė, kaip jaunas 
kūnas, su pažo galva ir aist
ringomis Šlaunimis, buvo nu
trauktas nuo lovos ir priėmė 
tragiškai nepadorią poziciją...

Ji užmokėjo gyvastimi už 
paskutinio pasiineil a v i m $ 
džiaugsmą.

Truputį toliau buvo kamba
rys mažojo Ksavero, Izabelos 
sunaus, kuris ramiai sau mie
gojo kartu su aukle.

Mėnulis apšvietė tą langą, 
nuo kurio atsimušė ramus si
dabrinis šviesos blizgėjimas.

Miguelio kambarys buvo ki
toj fasado pusėj; Izabelos 
kambarys taipgi

Bet užtai matėsi kampinis 
Ivanos kambario langas, ir iš 
ten ligi nakties vėlumos pri
mygtinai veržėsi puokštelis 
šviesos.

Kokiu budu galima jai pra
nešti, kad jis čia ir nori su ja 
pasimatyti, pasikalbėti, pasku
tinį kartą tarti jai: dovanok?

Jis suko galvą, sugalvoda
mas tūkstančius pavojingų ir 
neišpildomų planų.

Kartą vakare jis visgi pasi
ryžo pasimatyti su Ivana, ne
sustojant prieš jokias: kliūtis.

Jis nuėjo į namelį, kur gy
veno Noelis, senas daržinin
kas, didelis jo ir Ivanos pric- 
telis.

Jis pavadino jį, vadino jį 
šnibždomis ligi to laiko, kol 
Noelis, kuris jau rengėsi gulti, 
nepriėjo prie lango.

—Noeli,
rardo, — išeik minutei, neža
dink nieko...

Atėjūnas, kuris įtigavo į so
dą, labai išgąsdino senį.

—Noeli, pažiūrėk į mane... 
Tai aš, Cherardo; išeik grei
čiau, tai aš Cherardo... Tu 
man reikalingas.

Noelis užsimovė medines 
šliures ir lėtai išėjo.

—Šeimininkas Miguelis dėl 
jūsų pateko į kalėjimą, — ta
rė senis. — 
belą iš jūsų
palaidota. Eikite iš Čia, eikite 
greičiau; šie namai ne dėl įlį
siu, Cherardo.

(Bus daugiau)

maldavo Che-

Šeimininkė • Iza- 
priežasties tapo

TIK ką gavome iš Vil
niaus labai įdomų leidinį 
“PRIEŠ TĖKMĘ”. Nepri
klausomos visuomenės ir 
politikos laikraštis. Galima 
gauti Naujienose. Kaina 5 
centai.

“Na, na, vaikai, nesimuškit! Tėtė lups”

■X'-‘

Sąjunga “Riša” Kini jos-Japonijos ginčą.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sis lietuvis patyrė, 
kad meksikiečiai la
bai karsti žmonės

Bet meksikietis, matyt, bu
vo labai karštas, nes GarČius 
nei nepajuto, kaip šis išsitrau
kė peilį pradėjo juo kapoti ne 
vien orą, bet ir jo jautrų kū
ną.

Garčius dabar, greičiausiai, 
mano, kad meksikiečio akyvaiz- 
doje bus kiek saugiau^ skaityti 
“Naujienas”.

pirmadienį rytą, Mažeikai pa
tarnaujant.

Mieste vystosi hau 
jos rūšies ‘hobo’, sa

ko Senas Petras

orkestroje, kuriame be jo, yra 
ir daugiau lietuvių. Jauna pia
nistė Vana Saulis, tuo tarpu, 
pasirodė Columbus mokykloje 
skambindama pianą.

Kitą kartą apsišvies ne su 
“Tribiitntr, bet “Naujienomis”

Paskutiniai du ket- 
virtadien. nelaimingi 
Demereckių šeimai

nekaltai 
norėda- 
suinuša

“Kokių žmonių yra šiame pa
saulyje! Už tai, kad 
skaitai sau laikraštį, 
mas apsišviesti, tave 
ir peiliais subado!”

Taip greičiausiai galvoja lie
tuvis Jonas Garčius, 11 West 
Harrison St., 39 metų, kuris 
meksikiečio 
1003 W. Polk St., gerokai 
dorotas” ilsisi Cook apskričio 
ligoninėje.
Nori milijoną dolerių už žmoną

Dalykas įvyko štai kaip. Vie
ną gražią dieną, šią savaitę, 
Jonas Garčius, bedarbis, nuėjo 
pas meksikietį Mooras, pasikal
bėti apie šių dienų vargus ir 
nelaimes.

“Štai žiūrėk”, karčiai nusi
juokęs tarė Garčius, “koks tai 
‘kanadeiskas’ bankierius nori 
milijoną dolerių nuo ‘naujor- 
kiško’ bankieriaus, už tai kad 
jis paviliojo pirmojo žmoną.” 
Pakratęs galvą pridūrė:

Jis ir už šimtą tūkstančių 
atiduotų

“Jeigu aš turėčiau žmoną, ją 
ir visą mantą atiduočiau tam 
‘naujorko’ liankieriui už $100,- 
OOO, kad tik imtų.”

Suinteresuotas meksikietis 
griebė laikraštį iš lietuvio ran
kų, !>et šis neduoti. “Palauk, 
kol užbaigsiu skaityti”.

Ketvirtadienį, sausio 19 d. mi
rė duktė Elena, ketvirtadienį, 
sausio 26 d. mirė tėvas Ka
zimieras Demereckis.

39 metų
Herzez Mocras, 

ap-

Kuomet Elena Demereckis, 
14 metų, sausio 19 d., mirė Chi- 
cagos Cook County Hospital, 
jos tėvas Kazimieras Demerec
kis, 53 m., gulįs teje pačioje 
ligoninėje, greičiausiai nenu
jautė, kad jis pas ją nueis už 
kelių dienų. Vakar 3:30 po pie
tų užmerkė akis.

Elena Demereckis susirgo 
smegenų uždegimu ir sausio 14 
d. buvo išgabenta iš namų, 
3627 Węst 56th Street, į ap
skričio ligoninę. Tuo tarpu jos 
tėvas gavo plaučių uždegimą 
ir jį į tą pačią ligoninę išvežė 
už trijų dienų, sausio 17 d.

Dvejoms dienoms praslinkus 
po įo atgabenimo į ligoninę, 
ketvirtadienį duktė Elena pa
simirė. Tai buvo smūgis ser
gančiam tėvui. Bet jis kovojo 
prieš mirtį ir tik praslinkus 
lygiai savaitei (sausio 19 — 
sausio. 26) nuo dukters mirties, 
turėjo giltinei pasiduoti.

Velionis paliko žmoną Kazi
mierą Kazdailiutę-Demereckie- 
nę, tris sūnūs ir kiek tolimes
nių giminių. Laidotuves įvyks

Tie “hobos” keliauja keleivinių 
automobilių ir Itrokų užpaka
liuose.

šios savaitės pradžioje Senas 
Petras, “bevažiuodamas” pėkš- 
čit-3 su savo keliaujančia krau
tuve pastebėjo nemalonų įvykį.

Du jauni vaikėzai važiavo įsi
kabinę į truko užpakalį. Tai 
buvo prie Halsted ir 59-tos gat
vių. Kuomet trokas pasuko į 
59-tą, vaikezai nušoko, bet 
vienas jų perpuolė ir pateko 
po greitai važiuojančio auto
mobilio ratais. Šoferis nespėjo 
laiku sustoti ir berniuką, tik 
apie 14 metų amžiaus, sunkiai 
suvažinėjo.

Bedarbiai važiuoja iš įmesto 
į miestą, pasislėpę traukiniuo
se. Jie yra taip vadinami 
“hobos”. Bet didmiesčiuose tu
rime naują rūšį “hobps”, ku
rių transportacijos įrankis yra 
keleivinių automobilių ir trokų 
užpakaliai.

Šis apsireiškimas yra smerk
tinas, bet pagalvojus, kad gal 
tų vaikėzų tėvai yra bedarbiai 
ir neturi pinigų , gatvekariui, 
veikiau jų reikia gailėtis.

Senas Petras.

Lietuvis J. Butkus 
automob. nelaimėje

Kiek laiko atgal lietuvis Jo
nas Butkus, 10324 Lowe Avė., 
važiavo su Fordu 31-mos ir 
Throop gatvių apielinkėj e. Tū
la Amelia Kaminich, 1.619 So. 
49th Avė., Cicero, važiuodama 
su Marnion’u per neatsargumą 
į Butkų įvažiavo. Nei vienas 
šoferis, išskyrus pačius auto
mobilius, nenukentėjo.

Cicero

EKRANAS
“THE SONG OF THE FLAME”

Operetė gan vykusiai pastatyta 
Chicago Civiė Operoje

George Gershwin’o ir H. 
Stothart’o operetė “The Song 
of the Fjame”, kuri dabarti
niu laiku yra statoma buvusios 
Chicago Opera rūmuose susi
laukė gana didelio pasisekimo 
teatrų lankytojų tarpe. Joje 
vaizduojama Rusijos komunis
tų kova prieš turtuolius ir ti
tuluotus “buržujus”, kurie ne
tekę savo turtų, spruko į Pa
ryžių ir kelneriavo restoranuo
se.

Tų buržujų pusėje, yra auto
rių simpatija, o komunistų va
das Konstantinas '— 
Evans), nušviečiamas, 
tipas, kuris pasivogęs 
lio Volodjos (James 
brangenybes, išvyko į
ir ten gyveno paskendęs tur
tuose.

“The Song of the Flame” — 
“Liepsnos Daina” yra revoliu-

činis himnas, kurį dainuoda
ma, paprasta skalbėja Aniuta 
—“Liepsna” —- (Charlotte Lan- 
sing) sukėlę nuskriaustųjų tar
pe revoliucinį entuziazmą.

Nors pats operetės pastaty
mas buvo gražus, artistų dai
navimas ir lošimas tebuvo vi
dutinis ir, be to, pats kūrinys 
nėra labai vykęs. Bet bendrai 
— “The Song of the Flame” 
—- paliko neblogą įspūdį.

Sekančią savaitę toje, pačioje 
Operoje statoma garsi Sig- 
mund Romberg’o operetė “The 
Desert Song” — “Tyrų Dai
na”.
Goodman teatre statomas Mark 

Twain’o “Tom Sawyer”
Sausio 28 d., vas 4-11-19, 

Chicago Art Instituto Good
man teatre vaikams statomas 
garsus Amerikos humoristo 
Mark Tvvain’o kūrinys “Tom 
Sawyer”. Kainos nuo* 25 centų 
iki $1.00.

(Greek 
kaipo 

turtuo- 
Liddy) 
užsienį

Graboriai
• Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

sk&itomas vienu geriausių Eu
ropoje pagamintų filmų.

United Artists — Komikas 
Eddie Cantor — toreadoro ro
lėje kaujasi su buliais ir filmas 
“The Kid from Spain” — jo 
avantiūras atvaizduoja. Ne
koks.

Oriental — Norma Shearer, 
Clark Gable —- “The Strange 
Interlude”. Verta pamatyti.

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avenue 

Phont Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Pentą/1

DR.M. STRIKOL’IS 
GYDYTOJAS IB CHDMJBGAfl 

O F I 0 ▲ B:
4645 S. Ashland Avė., 

ofiso valaados auo 9 iki 4 ir uuo 6 Iki 
U vai. vak. NedMiomis parai sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 
Egzaminacija, geras patari

mas ir apskaitliavimas 
DYKAI. Prieinamos Kainos.

Priešais DAVIS STORE 
2

LUBOS

326 S. STATE S T.
r/—i

Ropsievelt — Dabartiniu lai
ku rodomas vokiečių filmas 
“Maedchen i.n Uniform” — 
“Merginos Uniformose”. Jis

Grahoriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosefdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS •

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

Tel. Republic 3100-3'101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Reaidenciįa 6628 So. Richmond Steeat 

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted SL
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. MarųueUe Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ava.
Telefonas Grovebtll 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, ano 2-4 
ir 7-9 po pietų, temdoma po pietų it 

nedalioms pagal susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dantistas • 

4180 Archer Avenue

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Kctvergaia ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, (Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Phcne Boulevard 70*2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistes

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos ir til praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T<L BOULEVARD 9199

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 SL 

Cicero, III.

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. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunsvick 0597

įvairus Gydytojai

DEL HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietnviama žinomas per 25 me* 
tol-1 kaipo patyręs gydytojas chirurgas i: 
akuieria.

Gydo staigias ir cbroniikas ligaa vyną, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W I8th St., netoli Morgan Si 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
ano 6 iki 7:30 vah vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Centrai 746*

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

graborlu^hxr BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ .

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

* priklausau prie gra* 
J4- hų išdirbystės 

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvių vaikai nenusileidžia ki
tiems; pasižymi mokyklų vei
kime.

Jaunas aspiraittas į muzikus 
lietuvis Viktoras Juška pučia 
kornetą Cicero mokyklų dūdų

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 užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušerės

KAZIMIERAS DEMERECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 26 dieną. 3:30 valandą po 
pietų 193 3 m., sulaukęs 5 3 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr. ir 
parapijos. Piauginių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Kazimierą po tėvais Kazdailiu- 
kę. 3 sūnūs Joną. Juozapą ir 
Adolpbą. brolį ir brolienę Pran
ciškų ir Kazimierą Demereckius. 
seserį Palionią Valienę. švogerį ir 
švogerką Kazimierą ir Emiliją 
Kazdailius ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3627 
W 5 5 Place.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
sausio 30 dieną. 9 vai. ryte iš 
namų į Šv. Gali parapijos bažny
čią. 5 5 ir Kedzie Avė., kurioje at
sibos gedulingos pamaMos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Demerec- 
kio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Broliai.
Brolienės, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Mažeika Tel. Yards 1138.

FELIKSAS LILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau

sio 24 dienį. 9:05 valandą vak. 
1 9 3 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Baltininkų kaimas, Janapo- 
lio parap.. Telšių ap.

Amerikoj išyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 

dukteris Oną. Namsevich ir jos 
vyrą Petrą. Josephine Scarpaci ir 
vyrą Teodorą. 4 sūnūs, Joną^ Fe
liksą ir jo žmoną 
nislovą ir Edvardą, 
gimines.

Kūnas pašarvotas
S. 52 Avė.. Cicero.

Laidotuvės įvyks subatoj sau
sio 28 dieną. 8:45 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 
lingos pamaldos už velionio 
lą. o iš ten bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Felikso Lileikio 
minės, draugai ir pažystami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterys, Žentai, Sunai, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. W. Raleigh, Tel. Cicero 
200.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Ave» 2 taboc 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriikii, Vyriškų ir Vaikų Ugų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iid 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vai 
vakaro jMedįl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

randasi 2307

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS.

3324 S. Auburn Avė.

Amelia, Bro- 
3 anukus ii

šie- 
Šv.

g>- 
esat 

dalyvauti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

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

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutattį.'

HDD A gėlininkasM O M VESTUVĖMS. BANKIETAMS
V I ■ MF fl ir PAGRABAMS VAINIKAI

1

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. 
Ncdėliomis nuo 10 iki. 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
ITelofonaa čtato 7660: Valandos ©—6 

Weat Side: 2151 W. 22nd St 
PanedSUo. Seredoa Ir PStnyčioa vak. 6 Ud 0 

Telefonas Roosevelt 0000 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarninko. Ketverto ir Subatos vak. Ud 8 
Telefonas Republic 0600

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy 

U Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albanų 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, electric treat- 
ment ir magnetic 
blankėts ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai. Ofiso: Td. Victory 6893 

Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specidliatae odos ligų ir' vtn«riiliq ligų

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Ncdėliomis ir Iveotadieniais 10—2,

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

.4145 Archer Avė.
I Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais It 
Ketvergau.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viri Telefonai! YABDS 1741 ir 1741

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE RATO
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pica

7 iki 8 Yri. NedėL nno TO iki 12 
Rez. Telepbone Hasa 3200 -

Advokatai

A.A. SLAKIS
Advokatas

Minto Otim 77 W. KnUnįton St.
Room 905 Tel. Dearbotn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7537

Namų Til. Hrde Pade 3395

Tel. Boulevard 2035

Akių Gydytojai

Juozapas Martmkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 24 dieną, 11:25 vai. 

vakare 1933 m., sulaukęs 39 metų amžiaus; gimęs Lie
tuvoje, 'Tauragės apskr., Varsėdžių parap., Gaidinų kaime. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Bargailaitę, dukterį Juzefą, sūnų 
Alfonsą, brolį Kazimierą ir brolienę Martą, dvi švogerkas 
Antoniną Kareivienę ir Marcijoną Antukauskienę, tris 
pusseseres: Pauliną Jurgaitienę, Pauliną Budzienę ir Alice 
Sereikienę, 3 pusbrolius: Joną, Kazimierą ir Antaną Mar- 
tinkus, dėdę Kazimierą Bumbalą ir gimines, o Lietuvoje 
motiną Ievą ir tris brolius ir dvi seseris. Kūnas pašarvo
tas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn Avė. (

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 28 d., 8 vai. ryto 
iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Martinkaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis, Bro
lienė, švogerkos ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel 
Boulevard 4139

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU IŠTAIGA
EUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto* 
mis kainomis už aukštos rąšies palaMojimą. Mm .nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | mUR 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuM | jusą 
namus ir atveš į 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurto 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Patyrimu 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

urtsas ir Asinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

N«JEiomU «uo 10 iki

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgtala 0036

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland' Aut, 
Tel. Boulevard 2800 b 

Re*. 6515 So. RackutMTU. 
Jei. Republic 9723
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CLASSIFIED ADSATSIMENATE?

MORTGAGE BANKERS

PRANEŠIMAI

700

Peter Conrad

CLASSIFIED ADS
MADOS MADOS MADOS

Dar

5702

3078

vienos
3188

2850

parašyti savo vardą, pa-

Svarbi Žinele
(Adresu)

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

“Laima” gimė 53 met. atgal; sekmadieni ją 
pamatysite Chicagoje; per pusamži links* 
mino Europos ir Amerikos scenos mėgėjus

tik tiek 
franci!- 

Edinon-

“Foreclosure” prieš 
Chi. Liet. Auditoriją 
pradėta saus. 20 d.

ainbu- 
šokitis 
O-tė.

3 10 W. Jackson 
5-tos lubos

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

A. Boobeno, bonų komiteto pir 
mininko pareiškimas apie pas 
kutinį susirinkimą

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

3078
Sukirptos micros 14 

2850

(Miestas ir valst.)

y? ffiiTsr naaff i,iX,bį

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

čiai
vimą
pasamdėmo
darbininkus
kad musų įstaiga daro tokį di
delį progresų.”

nei vienas nei antras
• klaidos

— Dideli 
prisirengi-

iii

nekaltinkite 
nes atsiminkite, 
- operetės visai

TEL. LAFAYETTE 1083

Sparčiai auga Hal 
sted Exchange Na

tional Bankas

pasakykite savo pažįsta 
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo Ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

Turint 
okią nuosavy-

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

—Ačiū už komplimentus

DAINUOS “LAIMOJ

Kur bėgi, Agutė, ir kur rytoj 
busi? O kur tu bėgi Petrutė?

“Aš bėgu pas savo draugę

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Halsted Exchangc National 
Bank, bankinė įstaiga 18-toje

“NIEKO TEISINGESNIO NEGALĖTU PASA
KYTI IR DIEVOBAIMINGAS ŽMOGELIS, 

TIK KĄ UŽBAIGAS IŠPAŽINTŲ.

Rekomenduoja Nebrangų
Namini Vaistų

"Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pala-Expelleri geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, {įtampytų musku
lų, ar reumatiikų gilta*. Net galvos 
skaudtjlm*, danties gilta*, gripų ar 
miilungi greitai palengvina lis ne
brangus vaistas.**

Bloomfleld, N. J.
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KAMBARYS ant rendos karštu van
deniu apšildomas, su visais patogumais 

4517 So. Rockvvell St.

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal 1 

šios dvi žinios tilpo “Naujieno 
.se” sausio 27 d„ 1915 m.

IEŠKAU PASKOLOS

Dirbtuvė verta $60.000 norime gauti 
paskolos $6,000 ant pirmo mortgičiaus.

Kas turite rašykite laišką. 
Box 1531 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

ROOSEVELT ggQQ

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno 
se” sausio 27 d., 1919 m.
Molina dingo; nėra kam vai

kų priglausi.
(CHICAGO) — Molinai — 

M ari e Odolsino, 2062 Lexing- 
lon Avė., pereitą panedėlį din
gus, jos penki vaikai, jauniau
sias 6 mėn., vyriausias 8 melų, 
liko be jokios pagelbos. Tė
vas numirė nuo influenzos še
šios savaitės algai. Dingus 
molinai, dingo ir $1,140 pini
gų, kuriuos ji sako turėjusi.

Nori "kazokų" Illinois.
SPRINGFIELD, ILL. — Val

st ijos legislaturon rengiamasi 
įneš H bilių, kuriuo butų pa
naikinta valstij'd's Milicija, o 
butų įvesta raitieji konštabe- 
liai, kokie yra Pennsylvanijos 
valstijoje, kur jie savo darbais 
užsipelnė nuo gyventojų vardą 
kazoku.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo, eis vakarais namo, geidžiama iš 
apielinkės, 4009 Arthington St. 2 lubos. 
Kedzie 6823.

Help VVanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

VYRAI ir MOTERYS operatoriai 
dirbanti prie moterų kautų day light 
dirbtuvėje 60 mylių nuo Chicagos. Iš
mokinsime vyrus operatorius dirbti prie 
moterų kautų. Atsišaukite tiktai šešta
dieny.

South Side Lietuvių Demokratų Kliu- 
bo narių metinis susirinkimas įvyksta 
penktadieny, sausio 27 d., š. m., kaip 
7:30 v. v., K. J. Macke ofise, 6812 S. 
Western Avė. Kviečiame kliubo narius
ir 13-to vardo lietuvius demokratus at
silankyti į susirinkimą, nes bus aptarta
ką rinksime į kalbamos vardos alder-
manus. Kliubo Valdyba.

Jeigu ji butų šviesiai pilka arba švie- 
ką nors gražesnio 

2, 44 ir 46 colių per krutinę, 
namie dėvėti. Sukirptos mieros

Kuomet P. Bukšnaitis sulie
tuvino operetę “Laimų” ir K 
Steponavičius su “Pirmyn* 
choru nutarė jų pastatyti sce« 
noje 
nepadarė klaidos. Vertėjas 
įnešė į lietuvių chorų Ameri
koje repertuarų kurinį, po il
gos ir monotoningos pusiau 
vykusių operečių serijos, grą
žinantį pasitenkinimą, kurį 
koncertų lankytojai jautė gė
rėdamies “Cukriniu Kareiviu” 
ir “Raganium”. K. Steponavi
čius sekmadienį “Laimą” atne
ša, mums Chicagiečiams.

Pirmyn” choras ją stato Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje

apielinkeje, per paskutinius ke
lius mėnesius žymiai paaugo 
resursais ir depozitais. Beveik 
dvigubas depozitų padidėjimas 
parodo, kokį didelį pasitikėji
mą vietos biznieriai turi šiame 
banke, sako šios įstaigos vir
šininkai. “Kiekvieną diena di
dėjęs skaičius klientų naudo
jasi jo stipriu stoviu ir kon
servatyviu biznio vedimu.

“Kad užtikrinti musų aičgan- 
klientelijai gerą patarna- 
”, tęsia viršininkai, “mes 

penktus' naujus 
Mes džiaugiamės,

VACUM VALYTOJAI. HOOVER:
Modelis 102 — $2.00 Mds. 103 — 

$3.00; Mds. 105 — $5.00; Mds. 541 
— $6.00; Mds. 543 — $10.00; Mds.

$20.00; Paskiausis Modelis 
$35.00. Wholesale ir Retail.

7521 So. Halsted St.

"Pirmyn" pionieriaus rolėje
“Pirmyn” choras statyda

mas “Laimą” scenoje vėl pa
sisavina lyg ir “pionieriaus” 
rolę, kurią teisėtai galėjo prie 
wo vardo prikergti pernai 
metais, pastatę Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, “Agurkus’*.

“Agurkai” buvo pernykščio 
lietuvių muzikalio sezono pa
žiba. Tas pats ir šįmet, nes 
dabartinis sezonas yra ypatin
gai apmiręs. Tik pastatymas 
tokios operetės, kaip “Lai
mos”, priduos jam gyvumą ir 
margumą.

Pirmadienį, sausio 23 d., įvy
ko Chicagos Lietuvių Auditori
jos bonų komiteto susirinkimas. 
Komiteto pirmininkas Anton 
Booben štai ką apie jį rašo:

“Susirinkime paaiškėjo, kad 
“foreclosure” prieš Auditoriją 
jau pradėtas šio mėnesio 20-tą 
dieną. Todėl labai svarbu* bo
nų savininkams, kurie dar nėra 
bonų sudėję, paskubinti tai pa
daryti.

“Neklausykite tų, kurie at
kalbinėja bonu sudėti. Kai ku
rių asmenų manoma, kad ma
žai bonų sudėjus, bus galima 
Aii*ditorijų pigiai nupirkti lici- 
tacijos metu.

“Aš, kaipo pirmininkas komi
teto, norėdamas turėti rekordą 
visų bonų savininkų, kurie tu
ri sudėję bonus, kreipiausi į 
sekretorių M. Z. Kadzevs- 
kį reikaaltfdamas sąrašo, 
kad galėčiau pasidaryti kopi
ją. Bet M. Z. Kadzevskis 
griežtai atsisakė sąrašų duoti. 
Tas įvyko po susirinkimo.

“Taipgi kreipiausi į sekreto
rių prašydamas man pranešti, 
kuomet bus peržiūrėtas įplaukų 
ir išmokėjimų raportas. Sekre
torius tuomet man atsakė, kad 
aš nesu ten reikalingas.

“Kelius sykius dėjau pastan
gas, kad butų mftarta visus 
oficialius raštus ir rekordus 
laikyti’ Auditorijos geležinėje 
spintoje, o ne raštininko na
muose, bet ikišiol to atsiekti 
negalėjau.

“Netrukus įvyks sekantis su
sirinkimas, kuris bu*s svarbus 
ir įdomus. Teiksiuos apie jį 
pranešti bonų savininkams ir 
draugijoms.—“A. Booben”.

BUNGALOW — Naujas 5 kamba
rių, mūrinis, $4,950; fumace šildo
mas, 57th Place arti mokyklos, gatvė 
išmokėta, nėra moCgičių. Tikras pir
kinys. Atsišaukite.

4213 So. Halsted St.

NAUJIENOS Pattren Dept. v
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.

Čia įdedul5 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No

Mieros per kratinę

Štai "Laimos" kaltininkas! • 
“Laimos” — Betinos rolę 

dainuoja Anele Steponavičiū
te, o jos mylimojo piemens 
Pilypo—Pranas Jakavičius. O. 
Skeveriutč bus Fiametta, kuri 
irgi turi Pilypui šiltą vietelę 
savo širdyje. V. Tarutis — 
kunigaikštis Laurynas XVII, 
kuris yra visos operetės kalti
ninkas, nes jeigu Betina nebū
tų jam patikusi ir jeigu ne
būtų sužinojęs, kad ji yra ge
roji Laima, autorius nebūtų 
turėjęs siužeto ir nebūtų ga
lėjęs operetės parašyti.

Bet sekmadienį, kuomet jį 
pamatysite scenoje, mėginan
tį visą dalyką tarp Pilypo ir 
Betinos suardyti 
jo perdaug, 
jeigu ne jis 
nebutu.

jas surengė. Sako, lai buvo 
labai gražus vakaras, bet aš 
negalėjau atsilankyti, nes sir
gau. Dabar, jei nesijausiu 
geriau, tai pašauksiu 
Šansą ir į šeštadienio 
būtinai nuvažiuosiu.

šiai 
įsivaizduoti 

2747

pasipirkti tikietą subatos šo
kiams. Agutė gal ir tamsia 
norėtum važiuoti į šokius, kū
rins S. L. A. 208 Moterų kuopa 
rengia Medinah Athletic Club, 
505 N. Michigan Avenue?

Agutė, ar buvai sausio 7 d. 
1933 Bismarck viešbutyj kap. 
Dariaus ir Girėno išleistuvių 
bankiete? 208 Moterų kuopa

geros, nuolankios, pri- 
vargšui

Harvey, Lietuvių Amerikos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks 29 d. sausio 
1933, 2 vai. po pietų J. Piekarskio sve
tainėje, 15709 So. Halsted St. Taigi 
visi nariai privalote dalyvauti. Bus 
renkama valdyba dėl 193 3 m. ir bus 
svarstoma kliubo konstitucija. Yra svar
bu visiems nariams dalyvauti susirinkime 
taipat turime daug svarbių reikalų aptar
ti, A. L. Skirmontas, nut. rak.

3 Veiksmų Komišką Operetę

“LAIMA”

Auditorijoje — pui 
po pi e t

Kad “Laimos” melodijos yra 
nepaprastai gražios, kad jos 
turinys ir įdomus, ir intriguo
jantis, ir romantiškas, čia ne
neminėsime, nes visi kurie šį 
sekmadienį atsilankys Cbica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 
punktuališkai pusę po keturių 
(1:30 p. p.) po pietų, persitik
rins, jog nidko teisingesnio ne
galėtų pasakyti ir dievobai
mingiausias žmogelis 
pabaigęs išpažintį.

Galima pasakyti 
kad “Laima” yra 
zų kompozitoriaus 
d’o Audran’o kūrinys, ku
ris nuo 1880 metų linksmino ir 
Europos ir Amerikos scenos 
mėgėjus. Jos turinys pama
tuotas Italijos gyventojų prie
tarais apie dvasias ir legenda- 
rines 
yra piktos.ir nuolat tykojau 
čios žmogui šposą iškirsti, ( 
kitos 
siruošusios kokiam 
ūkininkėliui pripilti 
aruodus pinigų.
Laima — nepaprasta

Viena iš tų gerųjų “fėjų” — 
yra “Laima”, kuri suteikia 
operetei ir vardą. Bet ši Lai
ma yra nepaprasta tuo atžvil
giu, kaip pasirodo iš turinio, 
kad ji įsimyli į neturtingą pie
menį Pilipą. Kaip jiems se
kėsi toje meilėje — pamatysi
te sekmadienį.

KENDŽIŲ krautuvė ir Ice Cream 
Parloris, taipgi lengvas lunch ruimis, 6 
kambarių flatas užpakaly. Parduosiu 
pigiai. 2025 S. Western Avė.

(CHICAGO) — Chicagos 
stock-yardai vėl negali siųsti 
kitur mėsos. Duotas paliepi
mas sulaikyti siuntimą, kol 
slock-yardų kūlys nebus dizin- 
fekt uolos. Toks paliepimas 
duotas dėl to, kad slock-yar- 
duose vėl atrasta galvijų, ser
gančių nasrų ir kojų liga.

Laukiama didelių mūšių va
kartį fronte.

BERN, Šveicarija 
karės (Didžiosios) 
mai yra pastebiami Elzase, ir 
kaip mano kariškieji eksper 
tai, vokiečiai greitu laiku pra 
dės užpuolimą ant franeuzų iš 
tisai viso fronto ir Vosges kai 
nuošė. Visi pietinės Vokieti 
jos geležinkeliai pavesti gabe 
nimui kariuomenės.

Ona Skeveriutė loš kunigai
kštytės Fiametos rolę “Laimoj”’

PARDAVIMUI BUČERN6 IR GRO 
ŠERNE. ’ \

3347 W. 51 St.

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.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda 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 YARPS 3895

’ S. L. A. 6-to Apskričio metinė kon
ferencija. Nedelioj, sausio 29 d., 1 vai. 
po pietų Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St., Chicago, III., 
įvyksta S. L. A. 6-to Apskričio metine 
konferencija. Visų kuopų išrinkti atsto
vai malonėkite į šią metinę konferenciją 
pribūti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui, be to šioje konferencijoje bus 
renkama 6-to Apskričio valdyba 
Kuopos neprisiuntusios mandatų 6-to 
Apskričio sekretoriui malonėsite atsivež
ti į konferenciją.

Anton J. Zalatorius pirm. 
Justas Čiliauskas sekr.

2404 W. 46th St., 
Chicago, III.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
■ .

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui, _

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perČių, biznių, lotų ir firmų 
pinigų nusipirksite bent 
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus^ — f _ 2------ — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eileje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentas, 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—Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Personai
, ________ Asmenų, leiko

PAIEŠKAŲ sūnaus Kazimiero Lukau- 
sko, gyvena Amerikoj keliolika metų 
Paeina iš Jerubaičių kaimo, Plungės par. 
Tėvas Kazimieras labai serga, norėtų jį 
matyti. Jis pats ar kas jį žino teatsi- 
šaukia — reikalas skubus ir svarbus.

FRANK BUKAUSKAS 
10831 Michigan Avė., Chicago., III.

Tel. Commodore 0990

Educational
____________ MokykloH____________

MOKINKITES
Gražinimo kultūros (beauty culture) 

i Iriausiai įrengtoj south sidėj mokykloj, 
rankiai dykai. Pilnai akredituota. 
12.00 įmokėti, $3.00 į savaitę. 
jo suradimas dykai.

SELAN SYSTEM
1547 W. 63rd St. Hemlock

.. ............................. ................... i ■ii.hisiim.iiiiiim. iuiii

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street
• Įžanga 75c ir 50^

Stato CHICAGOS LIETUVIU CHORAS “PIRMYN 

Ned., Sausio-Jan. 29,1933, 4:31

Financial

NEPAPRASTA PROGA 
$5000 mortgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $3000. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Atsikreipkite į Naujienas
Klausdami p. A. Rypkevičiaus

Business Service

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale * nesusipratimų su 
rendaunniakais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų 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 Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St/v 

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

3188 — Augesnei moterei suknele, 
geltona, baltu šilku atsiūta ir gražiais guzikais tai sunku

Sukirptos mieros 36, 38, 4f
- Apatinis rūbas arba galima 
20. taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.
- Švarkas, kuris yra labai praktiškas ir būtinas Sakesniam orui atė- 

taipgi 36, 38 ir 40 colilį Pcl’ krutinę
Bliuzka, iš lengvo batisto arba Šilko, Sukirptos mieros 14, 16, 

18 ir 20 metų, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 

jmu. Laiškus reikia adresuoti^
Naujienos, Pattem Dept., 1739

Halsted St.. Chicasro. III.

Furnished Room^
PASIRENDUOJA 2 miegami kamba

riai apšildomi prie mažos šeimynos, 
5612 So. Sawyer Avė. Republic 3610.

Furniture & Fixturcs 
Rakandai-Įtaisai

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

FAIN-ElPEILER
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