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Svarsto įvedimą Susižino 
jimo Įmonių Monopolio

Valdžia svarsto sumanymą įvesti telefonų, 
telegrafo ir radio monopolį, ar visai 

paimti juos valdžios nuosavybėn
WASHINGTON, gr. 13. — 

Administracija nuodugniai stu
dijuoja susižinojimo klausimą 
ir pirmosios žinios sako, kad ji 
linksta prie suvienijimo telefo
nų, telegrafo ir radio, įvedimo 
susižinojimo įmonių monopo
liaus, kuris butų įx) griežta 
valdžios kontrole.

Prekybos departamento spe- 
cialis komitetas priruošė ir pa
davė prezidentui raportą. Pre
zidentas betgi savo nuomonės 
nesako iki tą klausimą dar iš
studijuos kongresiniai komite
tai.

Raporte yra 
galimybės:

1. Palikimas 
padėties, nieko

2. Sudarymas
telegrafo, telefonų ir radio, ku
ris butų po griežta valdžios 
priežiūra.

3. Valdžios nusavinimas visų 
susižinojimo įmonių.

Tvirtinama, kad raportas la-

numatoma trys

dabar esančios 
nekeičiant.

monopoliaus

Janitoriai tebekovo
ja prieš savo unijos 

viršininkus
CHICAGO.—Kova flat jani- 

torių unijoje prieš sauvaliau- 
janČnET viršininkus tebeina vi 
su smarkumu. Opozicija veda 
bylą teismuose, kad senuosius 
viršininkus pašalinti ir už
drausti jiems eikvoti unijos 
iždą. Kartu visose miesto da
lyse yra laikomi susirinkimai, 
kad supažindinti janitorius su 
tikrąja padėtimi unijoje. Jani
toriai yra susidomėję ta kova 
ir skaitlingai lanko susirinki
mus.

Sekamas susirinkimas bus at
einantį antradienį, gruodžio 19 
d., 1:30 vai. po piet, Culture 
Center svetainėje 3223 W. Roo- 
sevelt Rd., į kurį kviečiami 
atsilankyti ir lietuviai janito
riai.

Apiplėšė užsidariu 
šio banko vaultus

biau pritaria antrai propozici- 
suvienijimui ir inonopo-jai

liui po valdžios kontrole.
Raportas nurodys, kad jau da

bar yra veik pilnas telefonų 
monopolis, kad yra tik dvi di
delės telegrafo kompanijos, bet 
radio pramonėj tebėra visiška 
suįrute.

Tą raportą prezidentas per
duos studijuoti kongresiniams 
komitetams. Pats gi bent šiuo 
laiku susilaikys nuo savo nuo
monės pareiškimo.

Nors oficialių skaitlinių ir 
nėra, bet prekybos departa
mento žiniomis, į telefonus yra 
įvestuota apie $4,000,000,000. 
Visoj šaly telefonų yra apie 
20,000,000 ir prie jų dirba apie 
400,000 darbininkų. Yra pra
tiesta 87,000,000 mylių telefo
nų vielų.

Telegrafo komp. turtas sie
kia apie $500,000,000, o radio 
komp., neskaitant komercinių 
stočių, turtas esąs vertas $100,- 
000,000.

Chicago, D!., Ketvirtadienis, Gruodis-Deceinber 14 d., 1933
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Lietuvos Naujienos
Prasidėjo arklių ekspor 

tas i Angliją
Rusų emigrantai ty 
ko Baltijos kraštų

’-p.

Amerikos graikai 
prašo deportuoti 

Insultą
NEVY YORK, gr. 13. —Ame

rikos graikų demokratų asocia
cija surinko jau 25,000 graikų 
parašų po peticija, kuri prašo 
Graikijos valdžią deportuoti 
Samuel Insull, kai gruodžio 31 
d. užsibaigs jo leidimas gy
venti Graikijoj. /

Peticija, po kuria
30,000 
dienų

surinkti viso 
bus už kelių 
Graikijon.

tikimąsi 
parašų, 
išsiųsta

žuvo9 darbininkai 
žemei nuslinkus

Coloradoj
GRAND JUNCTION, Colo.. 

gr. 13.—Devyni darbininkai žv6 
vo nuslinkus žemei ,ka jie dir
bo, kad prakasti kalno šonu 
gražų kelią prie Monument ke- 
niono.

CHICAGO.—^Septyni plėšikai 
užpuolė saugaus padėlio vaul
tus užsidariusiame Unity Trust 
& Savings banke, 3909 W. 
North Avė., suvarė prižiūrėto
ją ir 6 kostumierius ir per tris 
valandas išlaukė ir išplėšė apie 
pusę 
Čių.

Kiek plėšikai išsinešė grobio 
nebus žinoma iki neatsišauks 
visi kostumieriai, kurių dėžu
tės išplėštos. Manoma, kadgro 
bis gali siekti $25,000 brang- 
menimis, bonais ir pinigais.

Chinija pakėlė kvie
čių muitus 200 nuoš

•uvusių 350 dėžu-

0 R R žį
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai praną^ 
šauja:

Išdalies apsiniaukę; mažą 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 
4:19.

'Aęsp—v?

. KAUNAS.—šiomis dienomis 
į Angliją išsiųsta pirma arklių 
partija—35 arkliai. Visi Ang
lį j on išsiųsti arkliai stambus ir 
tvirto sudėjimo. Anglų pirk
liai musų arklius labai gerai 
įvertino ir sako, kad Lenkijoj 
tokių arklių jie negali gauti, 
Musų arkliai bus naudojami 
prekių išvežimui: dideli arkliai 
stambioms prekėms ir mažesni 
—smulkioms prekėms. Didelius 
juodite arklius Anglijoj perka 
laidotuvių biurai. Jau supir
kinėjami arkliai ir antrai par
tijai. Tikimasi, kad musų ark
liams Anglijoj bus rasta gera 
rinka. 1931 m. iš Lietuvos j 
Angljią buvo išvežta 119 ark
lių, o pernai neišvežėm nė vie
no arklio.

3 žuvo automobily

buvo slidus ir manoma,

kelio ir nusirito j upę.

Apiplėšė paštą

¥

1739 SO. HALSTED ST.
'X

kuo
Bal-
Kad
Bal-

negalinti 
pareiškė, 
yra 
su

roleum Co. sandely 
darbininkai.

žuvo
•S "

te- -iiha

Minia laužiasi į San Jose, Cal., kalėjimą, kad nulinčiuoti Holmes ir Thurmond, kurie prisipa
žino išvogę ir nužudę jauną turtuolį Brooke Hart. Minia į kalėjimą įsilaužė ir minėtus du 

žmogžudžius pakorė netolimam parke.

III. atstovų butas pri-1 4 žmonės sudegė
ėmė degtinės kon

trolės bilių
Suteikta miestams, miesteliams 

ir pavietams teisę kontro
liuoti svaigalų pardavinėji
mą

SPRINGFIELD, III., gr. 13. 
—Valstijos atstovų butas 102 
balsais prieš 37 priėmė Lager 
bilių, kuris nustato valstijos 
svaigalų pardavinėjimo kontro
lę.

Balsuoti reikėjo tris sykius, 
nes bilius vis nesurinkdavo už
tektino priėmimui balsų skai
čiaus.

Svarbiausi biliaus patvarky
mai yra:

Svaigalų pardavinėjimo kon
trolė vietoje pavedama miesto 
tarybai, miestelio tarybai ir 
pavieto tarybai.

Sudaro trijų žmonių valsti
jos komisiją, į kurią bite gali
ma apeliuoti lokalių tarybų 
nuosprendžius.

Uždeda fabrikantams taksų 
po 25c už galioną degtinės, 10c 
už vyną i«r 2c už galioną alaus.

Suteikia apygardoms apsi 
sprendimo teisę. Reiškia, jei 
niekurios apielinkės norės pasi
likti sausos, galės tą 
jei tik tam pritars 
gyventojų.

Atšaukia senuosius 
alaus įstatymus.

padaryti, 
didžiuma

3.2 nuoš.

“Rooseveltas ar pra 
garas”

•SPRINGER, N. M., gr. 13.— 
Keturi žmonės sudegė ir du 
kiti liko sunkiai sužeisti, va
kar susidūrus ir užsidegus 
dviem trokams.

Į vieną mėnesį 220 
svarų “Romeo” ve

dė 4 žmonas
CHICAGO.—Policijos kalėji 

me ramiai sau ilsisi Bror Pe- 
terslon, 220 svarų “Romeo”, 
kuris nuo lapkričio 1 d. vedė 
nemažiau kaip keturias žmo
nas. Tiek jo žmonų jau yra 
žinoma policijai, bet policija yra 
linkusi manyti, kad yra dar ir 
daugiau žmonų. .

Jis prisimeilindavo prie jų 
pasakodamas apie savo dide
lius turtus Švedijoj, pasisko
lindavo kelis dolerius ir nusi
pirkęs už dešimtuką šliubinį 
žiedą apsivesdavo.

Jis yra kaltinamas ir keliais 
kitais mažesniais kriminaliais 
nusižengimais.

Areštuoti streikieriai 
lėktuvu išgabenti 

kalėjiman

Jau penki teams 
terių unijos virši
ninkai areštuoti

“Lietuvos Žinių” atsto 
vas kalėjime

Kaltinami bandę išvylioti iš 
anglininkų $250,000. Grand 
jury irgi svarsto jų raketą

CHICAGO.—Be užvakar areš
tuotų trijų teamsterių ir tro- 
kerių ųpijos viršininkų, vakar 
teisėjo Schiller įsakymu tapi 
areštuoti dar du tos unijos 
viršininkais Jie yra kaltinami, 
kad pagelba Trucking and 
Transportation Exchange (gar 
šioji TNT) bandę išvylioti iš 
anglių pardavėjų $250,000.

Tuo pačiu laiku teamsterių ir 
kitų su ta unija surištų unijų 
ir minėtos TNT veikimą ir ra- 
ketite tyirnėja grand jury. To
dėl galima laukti visos eilės 
naujų apkaltinimų prieš tų uni
jų viršin’nkus.

ŠIAULIAI.—Lapkričio 18 d. 
Šiaulių karo komendanto nu
tarimu “Jaunimiečio” su priedu 
“Naujausios Šiaulių Naujie
nos” redaktorius ir “Lietuvos 
žinių” korespondentas Šiauliuo
se P. Kėžinaitis, už nesilaikymą 
spaudos įstatymo nubaustas 3 
mėn. kalėjimo arba 3000 lt. pi
niginės baudos. Nesumokėjus 
baudo p. Kažinaitis tą pat die
ną padėtas kalėjimam

Rusai negali sutikti su Esti
jos ir Latvijos nepriklauso
mybe. Buv. rusų imperijos 
ambasadorius Londone siūlo 
Estijai ir Latvijąi federaci
ją su naująja Rusija

Ryga, 28. XI.—Rygos spau
da praneša apie paskaitą, kurią 
buv. Rusijos imperijos amba
sadorius Londone Sablinas lai
kė Londono ekonominėje drau
gijoje. Paskaitos lema buvo: 
“Faktai, mintys ir Rusija”. 
Pranešime trumpais sakiniais 
buvo išdėstyta, kad Rusija be 
Baltijos valstybių 
gyventi. Sablinas 
kad Rusijos istorija 
glaudžiausiai sušijitei
tijos valstybių istorija. 
Rusija, esanti reikalinga 
tijos valstybių, tai esąs prigim
ties įstatymas, kadangi kraštai 
Baltijos fu ros pakraščiuose yra 
Rusijos junginys su likusia Eu
ropa. Esą, jei Baltijos vals
tybės pasitiksiančios nepriklau
somos, tai Riteija turinti su
grįžti prie maskvietiškumo, ku
ris esąs atsiribojęs nuo viso 
pasaulio. Pasak Sablino, Ru
sija tiek ekonominių, tiek po
litiniu atžvilgiu negali sutikti 
su Estijos ir Latvijos nepriklau- 
sojnumu, Ritei jos karo ir pre
kybos laivynai esą reikalingi

Saliunininkai esą 
bando papirkti III. 

legislaturą

-----T ‘VP t.. ""TT* ■
Sumuštoji Bolivija 
šaukia karau 16 

metų vaikus

SHANGHAI, gr. 13. — Chi- 
nijos finansų ministerija ruo
šiasi nuo ateinančio šeštadienio 
pakelti kviečių ir ryžių miltų 
įvežamuosius muitus net 200 
nuoš. Tai yra desperatiškos 
Nanking valdžios pastangos 
kaip nors pašalinti deficitą, ku
ris dabar kas mėnesį siekia 
$14,000,000.

" Vėliau ministerija mano į- 
vesti paveldėjimo taksus ir pa
kelti kainą druskos, kuri su
daro valdžios monopolį.

Chinijai netekite Manžurijos 
metinės pajamos iš druskos su
mažėjo $38,000,000.

BELGRAD, Jugoslavijoj, gr. 
18.-r—Po pasitarimo Bulgarijos 
ir Jugoslavijos karalių, šiandie 
abiejų šalių užsienio reikalų 
ministeriai pradėjo derybas dėl 
prekybos sutarties

WASHINGTON, gr. 13. — 
Nepriklausomas republikonas s-e 
natorius Johnson iš Californi- 
jos, presos konferencijoj pa
reiškė, kad visa šalis turi eiti 
su Roosevelto programų, ki
taip šalis “nueis į pragarą eko
nominiai”.

VILLE MARIE, Ont., gr. 13. 
—60 streikuojančių miškų dar
bininkų, kurie tapo areštuoti 
po susirėmimo su policija Rou 
yn, Que., liko atvežti į čia ke
turiais lėktuvais ir uždaryti 
kalėj iman. Kiekvienas lėktu
vas padarė po tris keliones. 
Policija neturėjo jokių nesma 
gumų vežant kalinius oru.

20 civilių darbų dar 
bininkų sužeista

_______ u.

CHICAGO.—20 CWA. darbi- 
ninku ir šoferis, liko sužeisti 
susidaužius dviems trokams 
prie 55 St. ir East Avė., netoli 
La Grange. Tie darbininkai, 
yra buvusieji bedarbiai, ku
riems liko duotas darbas prie 
viešųjų darbų projektų. Ne
laimės laiku! jie buvo gabena
mi j darbą, Abiejų trokų šofe
riai areštuoti.

Welles gryšta Wash- 
ingtonan

HAVANA, Kuboj, gr. 13. — 
Jtfngt. Valstijų ambasadorius 
Summer Welles, užbaigęs savo 
asmeninius reikalus Havanoj, 
šįvakar ruošiasi išvykti j Wash- 
ingtoną, kur eis valstybės sek
retoriaus pagelbininko parei
gas.

Jo vietą Kuboj užims Jef- 
ferson Caffery, kuris bus asme
ninis prezidr Ropsevelto atsto
vas ir atvyks į JJavaną už ke
lių dienų. • < ‘

■ M.1'-1
LINCOLN, III., gr. 13—Pie- 

ninėms pradėjus savitarpio ko
vą; pienas dabar čia yra par 
davinčjamfts po 5c už kvortą.

SPRINGFIELD, Ilk, gr. 13.- 
Gubernatorius Horner pasi
skundė, kad daroma didelių pa
stangų atmesti administracijos 
projektą svaigalų pardavinėji
mo kontrolės.

Delei šio gubernatoriau^ nu
siskundimo Sangamon pavieto 
prokuroras pradėjo tirti gan
dus, buk esą bandoma papirkti 
legislaturos narius, kad jie su
grąžintų senovinius saliunus. 
Esą legislaturos nariams atvež
ta surinkti iš saliitfnininkų $100-, 
000. (Saliunininkai esą pritar 
tų tam, kad svaigalų pardavi' 
nėjimą visoje valstijoje kon
troliuotų tam tikra komisija, 
o ne patys miestai, ar mieste
liai.

BUENOS AIRES, Argenti 
noj, gr. 13.,— Paraguayjąus 
negalėta Gran Ghaco turtin
guose raistuose Bolivija ruo
šiasi siųsti į frontą 16 metų 
vaikus. Nors pastaromis die
nomis 13,000 boliviečių pateko 
į nelaisvę, tečiaus Bolicija ne
mano nutraukti karo ir ruo
šiasi j j tęsti siųsdama į karą 
net ir vaikus. Tik Bolivijos 
armijos vyriausias komanduo
to jas vokiečių generolas Hans 
Kundt, kuris buvo svarbiausia 
kliūtimi susitaikinti, liko paša
lintas ir pastatytas kitas ko
manduoto jas.

DETROIT, Mich., gr. 13. — 
Plėšikai įsilaužė per 18 colių 
murinę sieną ir išvogė iš Alf- 
red St. pašto skyriaus regist 
ruotus laiškus ir už $19,000 
pašto ženklelių.

Du žuvo aliejaus gaisre 
1

III .................

TORONTO, Ont., gr. 13. —*• 
Ęksplozijoj ir gaisre Visco Pet- 

duleidžiasi7:10.

CLEVELAND, O., gr. 13. — 
Ežero laivo kapitono Sammons, 
jo žmonos ir vyriausio laivo 
inžinieriaus Murphy lavdnai 
rasti automobily, kuris buvo 
pasinėręs Cuyahoga upėj. Ke
lias
kad jų automobilinis nuslydo 
nuo

latvių orftų • 'Uostų, šiems 
^reikalams negali padėti jokios 
tranzito lengvatos, nes dėl jų 
galįs žlugti rusų susisiekimas 
ir užsienių prekyba.

Toliau Sablinas pabrėžė, kad 
blogiausias Rusijos priešas 
esanti Vokietija, kurios įtaka 
Baltijai vis didėja. Latvija ir 
Estija ekonominiu* atžvilgiu 
esančios labai susilpnėjusios ir 
todėl ir šiuo atžvilgiu Vokieti
ja Išnaudodama padėtį, stipri
na savo įtaką šiose abiejose 
šalyse. Ateities Rusija esanti 
Latvijos ir Estijos būtinai rei
kalinga. Todėl, pranešėjo nuo
mone, abi šios valstybes pasi
elgtų išmintingiausiai, susi
jungdamos federacijos bud u' su 
Rusija. Sablinas tokiu atveju 
garantuoja abiems valstybėms 
kultūrinį, suverenumą ir savi
valdybės teisę. Sablinas pa
brėžė, kad buv. rusų vyriau'- 
sybė ir Maskvos didikai pada
rė klaidą, remdami latvių ir 
estų adtonominius siekimus. 
Šis nuolaidumas vėliau buvęs 
atkeršytas Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės paskelbimu. 
Tačiau, pareiškė Sablinas baig
damas, naujoji Rusija dėl mi
nėtų priežasčių turės padary
tą klaidą vėl atitaisyti.

įLatrių spauda, komentuoda • 
nia Sablino pranešimą, pažynr, 
jog iki Šiol dar nė vienas buv. 
Rusijos “Restauratorius” taip 
atvirai apie Rusijos ateities 
planus nekalbėjo.

PRAGA, čechoslovakijoj, gr. 
13. —Vakar nuo influeųzos pa
simirė buvęs premieras Anton 
Svehla, vienas iš įkūrėjų če- 
choslovakijos respublikos.

NEW YORK, gr. 13. —Gauna 
Walska, buvusi žmona chica- 
giečio milionieriaus Harold F. 
McCormick, atvyko į New Yųr- 
ką apsigyventi Amerikoj^. Esą 
nukritus doleriui, pragyveni
mas užsieny pasidarė tiek bran
gus, kad dabar pigiau yra gy
venti Amerikoje.KALĖDOS JAU ČIA PAT

Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

' 1.. ' 1 •

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldienials nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.NAUJIENOS

TeL Ganai 8500



NAUJIENOS, Chicago, 111 .... ... . •..- .........
Ketvirtadienis, gr. 14, 193Š
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Kontestantų Pareiškimai
Venera Tumošiiriė, pasaulines parodos Lietuvių dienoje 

pripažinta sveikiausia mergaitė, rašo angliškai, kad nori pa
matyti Lietuvą ir prašo Lietuvių ją paremti. Seka laiškas:

I’m aiming to get a free trip to Lithuania. I hope that 
I’m able to get that many readers and advertisėrs to reach 
my aim. I think that would be my best luck in my lifetime. 
I’d likę to see everybody reach their aim, būt mine to come 
first. Just think what an honor it would be, that no one could 
ever dream of. 1’11 do my best to see that almost every Lith- 
uanian family gets the Natfjienaš, and I vvould see my father’s 
country — Lithuania.

A. Čiutėte ....................... • 2.00
tokiu budu iš narių įstojimo 

mokesnių susiduri $87.0(h Be 
po vteniį dblėrį aukavo šie 

rišttienyš! Joilas Kudirka, Anta
nas Kirkilas, F. JttOlus, J. Le- 
Verth> M. Samtehė, J. Linciau- 
čiusi P* Garmus ir J. Šukys.

Smulkių aukų surinkta $7.75. 
Iš nkflU ir aukomis viso su
brinkta $102.75.

Lapkričio 29 d. baliaus įplau
kos:

Už įžangos Skietus 
įplaukė ....... $70.25

Baro čekių parduota už 34.75 
Viso .... $105.00

Lapkričio 30. Mayfair įplau
kos:

Už pasažierų važin. $78.40
Už gėrimus .............. 11.30
Aviacijos ženklelių par

duota už ....... 5.75
1 z Viso .... $95.45

Visi parengimai bendrai

.40 
12.00 

. 2.15
.96

28.74
2.95 

.? 3.00 
$92.70

Baro čekiai ...... .
Mužiką .................
Tautiški ženkleliai
Papsąs ............ ...J.
Alus ir sandvičiai
Gėrimas ...............
Gėlfcs ....................
Vist išlaidų ........
Tokiu budu gryno, pelno nuo 

aviacijos dienos ir baliaus liko 
$210.50. Sąjungos vice-pirmi- 
ninkui įduota $180.00, o $30.50 
randasi pas vietos komitetą. 
Tie pinigai trumpoje ateityje 
bus pasiųsta Sąjungos iždinin
kui. —Jonas A. Armonas.

IP. S. — Atskaitos iš bankie- 
to, kuris įvyko Casiter viešbu-' 
tyje, čia nededame. Kiekvienas 
to bankieto dalyvis tiesioginiai 
atsiskaitė su viešbučiu 
viskas išėjo “lygiomis”,
pelno, nei nuostolių nebuvo.

todėl
- nei

3250 N.
Venera Tunto^

Nagle Avė., Chicago

Jonas Martinionis iš Kanados rašo:
Gavau užkvietimą stoti į Naujienų 

kontestą. žinoma, į tą darbą tai turėtų 
pratęs lietuvis ir Naujienų skaitytojas. Aš į tą darbą su* mie
lu noru sutinku dėl Naujienų pasidarbuoti, kiek man aplinky
bes leis. ' Jonas Mattinionis.

20 metinį Jubiliejinį 
stoti kiekvienas susi-

Iš
davė ............ ......$303.20

Išteidbs buvo tokios:
Salė ........................... $12.00
Permitas .................... ... 2.00
Apsauga .................... ... 5.00
Iškaba ................ ....... ... 2.^0
Spaudos darbai ........ ... 21.00

Gruodžio 10 dieną įvyko 
priešmetinis susirinkimas, ku
riame nominuota Pild. Taryba 
ir išrinkta sekantiems 34 me

Jeigu 
imti cash 
PENKTO

surinkti 5,200 Balsų.
PRIZAS — III Klesos Laivakorte ir 
Bilietas Lietuvon ir Atgal.
surinkti 8,000 Balsų.
nenorus važiuoti Lietuvon, galės atsi-

Penktadienį, gruodžio 15 dieną, š. m. prasideda Naujienų 
Jubiliejinis KotitesUs, kuris tęsis iki gegužio 15, 1934 metų.

Reiškia, per 5 mėnesius apie 50 kontestantų armija viso
se lietuvių kolonijose rinks Naujienoms prenumeratas ir apgar
sinimus. Nors darbas ir yra begalo sunkus, bet pasiryžimas 
pas kontestantus yra didelis ir nėra abejonės, kad bus gauta 
keletas tūkstančių naujų Naujienoms skaitytojų. *

Kontesto Laike Prenumerata Prailginta.
įtaikė šio kontesto užsirašiusieji Naujienas metams, gaus 

laikraštį per 15 mėnesių. Užsirašiusieji pusei metų, siuntinė-, 
sime “Naujienas” per 7 mėn.

Kontestantų Balsai ir Dovanos,
Kontestantai už savo pasišventimą ir įdėtą darbą gaus ati

tinkamas dovanas, pagAl pasiektą laipsnį ir balsų skaitlių.
PIRMO LAIPSNIO PRIZAS ..................................  $15.00 CASH

Reikia surinkti 1,100 Balsų.
ANTRO LAIPSNIO PRIZAS ..................................  $50.00 CASH

Rė kia surinkti 2,800 Balsų.
TREČIO LAIPSNIO PRIZAS — III Klesos Laivakortė ir Gele

žinkelio Tikietas į Klaipėdą.
Reikia

KETVIRTO LAIPSNIO
Geležinkelio

Reikia
Kontestantas
pinigais iš anksto susitaręs su Kontesto Vedėju. 
LAIPSNIO PRIZAS — Naujas 1934 metų. 8 Cilin- 

derių, 4 durų Sedan, su 5 dratiniais ratais 
“PONTIAC” AUTOMOBILIUS.
Reikia surinkti 25,000 Balsų.

ŠEŠTO LAIPSNIO PRIZAS ..............................  $1,000.00 CASH
Reikia surinkti 30,000 Balsų.

Šiame “Naujienų” Konteste gali laimėti to paties laipsnio 
dovanas kad ir keli Kontestantai. Pavyzdžiui, jei 3 Kontes
tantai gauna nemažiaUs kaip po 30,000 balsų, tai jie visi trys 
galės gauti po $1,000.00 cash.

Kvitų knygelės ir visos informacijos yra išsiuntinėtos vi
siems žemiaus tilpusiems kontestantams. Jeigu per klaidą ku
rio užsirašiusio kontestanto čion pavardė netilpo, ar negautu
mėte reikalingų kvitų — malonėkite tuojauS man pranešti.

šie nariai yra priimti į armiją kontestantų, kurie atlan
kys kiekvieną lietuvį kaip Chicagoje, taip ir kituose miestuo
se, užrašydami Naujienas ir parduodami apgarsinimų kortas. .

Naujienų Bendrovė prašo plačios visuomenės pagelbėti 
šiems kontestantams, užsirašant Naujienas sau* ir nurodant ki
tus, kurie galėtų užsirašyti laikraštį arba nusipirkti apgarsi
nimų kortų:

A. AMBRAZEVIČ.IA
P. ATKINSON, 1634 So. 48th Ct., Cicero.
J. ARMONAS, 1782 E. 47th St., Cieveland, Ohio.
JONAS ASCILA, 1603 Berteau Avė., Chicago.
B. BARNIŠKIS, 9224 Burnside Avė., Chicago.
F. BULAW, 3907 N. Nordica Avė., Chicago.
JOE CHRISTIAN, Box 122, Lake Zurich, III.
ALBERT F. DIKSZAS, 3341 So. Auburn Avė., Chicago.
K. P. DEVEIKIS, 1518 So. 48th Ct., Cicero.’
M. DUNDULIENĖ, 615 Courtland Avė., Hart, Micliigan. 
AUGUSTAS FRENZELIS, 262 Logan Avė., Toronto, Can. 
JOE GRAŽYS, 2423 Carr Rd., Sioi.*x City, Iowa.
J. JOKANTAS
M. A. JANUSON, 82 VVheeler St, West Orange, N. J.
Z. A. JUCAITIS, 628 Martin AVe., Cudahy, Wis.
PRANAS JANKAUSKAS, Kenosha, Wis.
ONA KACERAUSKIENĖ, 2605 W. 43rd St., Chicago.
A. S. KAVALIŪNAS, 26 Palmerston 

tario, Canada.
ANTON RAŽAITIS,
J. KAZAKEVIČIUS,
JONAS KRUKONIS,
PETRAS LAPĖNIS,
JONAS MARTINIONIS, Camp 1, B. 8, D. N. D., Kenčia, 

Ontario, Canada.
JOE METELIONIS, 1015 Quarry Ąve., Grand Rapids, Mich.
J. MAKSVETIS, 640 Plummer St., Hammond, Ind.
P. MARTINKAITIS, (Senas Petras).
ELSIE MARTIN, 4508—8th St., Kenosha, Wis.
ALBERTAS MAUL1S, 1858 W. 14th St., Chicago.
L. J. POŠKUS, III. S. and S. Home, Quincy, III.
CH. M. RACZAITIS, 806^ E. Washington St„ Spring

field, Illino’s.
ANNA RUDYS, 4065 Archer Avc., Chicago.
M. ROVAITIENĖ, 700 So. 9th St., Herrin, III.
ANTANAS BUŽAS, 3409 VVilliams Avė., Detroit, Mich.
AL. SAVICKAS, 719 Lincoln Avė., Rockford, 111,
J. SIPELIS, 4500 So. Talman Avė., Chicago.
M. ŠEŠTOKAS, 1823 N. 35th Avė., Melrose Park, III.
JONAS SHALTEMAN, 7029 So. Artesian Avė., Chicago 
JONAS A. SINKUS, 10029 So. Princeton Avė., Chicago.
VENERA TUMOŠIUTĖ, 3250 N. Nagle Avė., Chicago.
K. G. URNEZIS, 4500 So. Rockwell St., Chicago.
ALBERT UžDRAVAlTiS, 4031 So. Talman Avė., Chicago.
ONA VILIENĖ, 1646 N. Irving Avė., Chicago.
J. F. VILIS, 2185 N. Spaulding Avė., Chičago. >
J. N. ŽICKUS, 539 Call Avė., Ei. St. Lotus, III.
DOMICĖLĖ ŽUKAS, 45<10 So. Hockwell St., Chicago.
“SLAPUKAS” (nori padaryti surprise), Chicago.
“BUČEHIUS”, Chicago. ', .

Veliju kontestantams geriausio pasiseĮtimo laimėti augš

Konlehto Vedėjas, T* RYPKEVIČIA*
• • , ' \ ” • ; ■ . •: • ■ • \,.z

B. Barniškis rašo:
Gerbiamas Kontesto Vedėjas, malonėkite ir, mane priimti 

į kontesto narius, nors vienų arba porą Naujienų skaitytojų 
gauti. Geriaus negu- nieko, 
be skaitytojų.

Taipgi, turėdamas laiko 
tojų, negu vieną arba porą.

Žinoma, laikraštis negali gyvuoti

bus galima gauti daugiaus skaily-

Draugiškai, B. Barniškis.

J. Maksvytis rašo:
Gerbiami: —

Aš sutinku vėl dalyvauti konteste, bet aš mažai kito galiu 
pasižymėti musų apylinkėj, bet keletą skaitytojų gaunu. Ge
riau kaip niekas. J. Maksvetis,

640 Plummer St., Hammond, Ind.

K. P. Deveikis iš Cicero rašo:
P-nas Rypkevičius: —

Po šimts pypkių, užregistruokite mane kontestan ir iš
duok visas smulkmeniškas informacijas; bet daugiaus nepri
imk nei vieno iš Cicero. Aš kalbinau vieną, kitą, bet niekas 
neapsiėmė — laukia. Tad aš, netekęs kantrybės, ir stoju dar
ban

/ w - - * r* «
4 K. P< Daikte,.
1518 So. 48th Ct., Cicero, Illinoi

. . .» ,ir. ' *■ ■

, - f'

Avė., Toronto, On-

st., Chicago.
W. Pittston, Pa.

tams kuopos valdyba.
Į Pild. Tarybą ant preziden- 

adv. F. J. Bagočius balsų 
K. Strumskis — 8,

Springfield, III.
SLA 275 kuopos susirinkimo

Staneslow — 18,

to 
gavo 22;
A. B. Strimaitis — 3, Trečio
kas — 2. Ant vice-prezidento 
—— K. Maziukna — 10, A, Mi
kalauskas — 6, A. B. Strimai
tis — 9, Trečiokas — 2. Ant 
sekretoriaus — Vinikas — 35; 
Ant iždininko — K. Gugis — 
32. Ant iždo globėjų — S. Moc
kus 29, E, MikuŽiutė <— 12, J. 
Sekys — 5, Januškevičius Jr. 
—-— 1, P. Bučinskas — 2, S. Ba- 
kanas — 2. Ant daktaro-kvo- 
tejo — Dr.
Dr. Bronušas — 12

Į kuopos valdybą išrinkta: 
pirmininku — St. Janarauskas, 
pagelbininku V. Feiferis, susi- 
nešimų raštininku — K. Juo- 
zapaitis, turtų — P. Pečiokas, 
ižd. V. čemauskas. Iždo globė
jais: J. Berniaskas, V. Maslaus- 
kas ir P. Stankevičius. Organi
zatoriais — »P. Raulinaitienė ir 
P. Pečiokas. Daktaru 
Harvey.

Konstitucijos projektą nutar
ta svarstyti sekančiame sausio 
mėnesio susirinkime. —G. Ainis

Tiiaijt my boy’
A- -6y FRANC/S WALLACĖ
7 J AUTHOF OF "HUDDLE"

CHAPTER FORTY-SEVEN

3450 So. Halsted
876 Eseton Avė.,
185 Silver St., So. Boston, Mass.
724 W. 18th St., Chicago.

čiausias dovanas.

G. K. Urnezis rašo: 
Gerbiamas p. Rypkevičia: —

Aš aplaikiau laišką nuo tamstos, kur mane kvieti dalyvaus 
ti Naujienų Jubilijiniame Konteste. Atsakyti negaliu, nes tam
stos man ir neatsisakot niekados. Taigi, gerbiami, pilnai su
tinki? dalyvauti penktame iš eilės “Naujienų” konteste.

Gerbiami Chicagos skaitytojai, greitoj ateįtįyį., pasimatys 
sim ir vėl su jumis. Tad, iki pasimatymo,

K. G. Urnezis,
4500 So. Rockwell St., Chicago.

J. Simonaitis iš Kubos rašo:
J. Simonaitis

C. Hershey, Havana, Cuba. 
P-nas Rypkevičius 
“Naujienų” Kontesto Vedėjas. 
Gerbiamas Tamsta! —

Man tikrai nemalonu, kad aš taip ilgai neatsakiau j jūsų 
laišką. Buvo taip: kaip tik' sužinojau* per Tamstos laiškelį, kad 
Naujienos rengia kontestą, ir kad taja proga esant geroms apy- 
stovoms butų galima pasinaudoti, tai prieš mane išsipūtė klau
simas tarsi lig tas kalnas į kurį iš karto buvo sunku atsaky
ti, t. y. turėjau* truputį pamislyti ką ir kaip turėsiu daryti, kad 
jį {perlipti.

Kaip jau Tamstai gali būti yra žinoma, kad Kuboje lietu
vių mažai yra (aš manau, kad visoje • saloje jų daugiau nėra 
kaip 70), ir toji pati mažuma, yra išklydusi ir beabejo jų dau
guma gal vargo prispau*sli kur skursta, tai tokiu budu, kad su
rasti laikraščiui skaitytojų jau savaime atpuola. Visa ko aš 
manau jum patarnauti, tai gauti laikraščiui skelbimų, ir vien 
todėlei, esu jau padaręs, taip sakant, apžvalgą. Ar iš to galės 
būti vaisių, kol los pasakyti negaliu; vienok aš mėginsiu ir to
liau “apsidairyti” kiek mano galimybe leis, iy ,jeigu bus gali
ma, aš neatsisakysiu Naujienų labui patarnauti.

Linkėdamas jum viso kuogeriausio, pasilieku. Tamsiai su* 
tikra pagarba, Joseph Simonaitis.

Gruodžio 5, 1933.

KORESPONDENCIJOS
Cieveland, Ohio

X - _ —A , .. ą._.
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Aviatijoš parengimu 
atskaita

J Amerikos Lietuvių Tranz 
atlantinę Sąjungą nariais įsto 
jo šie asmenys;

Dr. J. T. Vitkus
P. Zuris . .... įi.,.

Birutė Zurienč .
'Vincas čęšna ...
A. Vilkelis ..... .

7 Sųžana Sakalas
Helen Grigas

... »■ ■ v

-"'Y. .......

: y'.? ■ i-

5
. $25.00 
... 5.00 
... 5.00 
.... 5.00
... 5.00 
... 5,00

5.00■i

iineii

A. Vilkelįš :....... ...
Joseph W. Bendler 
Albina Paulienė .. 
J. Misčiukas ..... .
J. Vilčinskas ..... .
Z. Mudurduckienė 
J. Salisteučius .....

Armėnas 
Palteris .
čurlonis .....
Ęa/’&uekas ........
Štonfe; ...... .. .....
Mikflliek ............
čenriUtė . .... ...... -3.

.i' Višiiiauakioiič
z . •'

’<.• ' f? • 1 z ’ \ H:, .d

lu

T. 
F. 
K 
J.

.2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

j Mom was worried. “Būt aren’t 
ytott goihg bade to Hollywood?” 

I Tom and Jack exchanged qulck 
glances. “1*11 tell you about that 

‘later, Mom; būt don’t you worry.
5 And 1’11 be back for Christmas and 
Imaybe stay awhile. How’s that?
Okay?”

“Anything yoir say, Tom.”
They went inside. “How’s every- 

body?” Tom asked.
Į “They’re all just fine; we didn’t 
expect you in until later And they 
thought theyM see you at supper. 
Now let’s see. We’ve got a chicken 
in the oyen būt it isn’t ready; how 

y about some ham and eggs and cof- 
įfee and fried potatoos?’’

“Lady,” answęred Jack Devere, 
“you talk likę an angel from heav- 
en, you do.”

Cousin Emmy alihost screamed; 
she doubled half ovėr, she was 
laughing so hard. “You said it just 
likę that in that Western—what 
wtts it now ? Oh yes—‘The Rocky 
Road to Gallup’.”

“Conie on, Emmy,” Mom said, 
She could seto Tommy didn’t likę 

Į the way Cousin Emmy wtos carry- 
ing on būt Jack Devere didn’t seem 
to mind. He seemed rcal nice. Mom 
!was sorry Pop and Pete weren’t 
there; she thought they’d likę him 
real well. Cousin Emmy had to 
drag herself out to the kitehen. 
“Ain’t he a card?” she asked Mom.

Uncle Louie came in. He aras 
pretending he didn’t see the boys . 
and had his head down and was go- 1 
ing right up the steps and to his i 
room. Mom vished he would būt < 
Cousin Emir.y called: “Hey, Louie 
—don’t you sėto Tommy and Jack 
Devere?”

Uncle Lonio turned pretty quick, 
Mom thought, s.nd shook hands 
with Tommy vrithout smiling and 
then turned to Jack Devere and 
ėMid: “I suppose you’re one of them 
movie actors ? ”

Cousin Emmy aras astounded. 
“Don’t tell me you don’t recognize 
Jack Devere?’’

‘'Never heard of him.’*
• Jack Devere arinked at Tom, Aivho 
was getting mad and so was Mom 
at thė idea of the old good-for- 
nothing beirg so uncivil; būt Jack 
said:

“I’ve heard of you, t h o u g h . 
You’re the postmaster, aren’t 

z you?”
Unele Louie didn’t say he aras 

būt he-didn’t m# he arasn’t. x
“Whose automobile is that?” 
“Mine,” said Jack Devere. < 
‘Td think you could fihd some.

thing else to do adth your inoney 
with so many people starving,” 
Uncle l.ouib said. Then he turned 
and put bis head doarn and wont 
upstairs. Tom Was lookiug after 

> him and hta face was get‘Jng red 
and bis jaw llgbt. Mom harricd in 
and said to Jack Devere: “Don’t 
pay sny uttention to Mm—he has 
stomr.ch trouble,”

Jack Devere p a 11 e d her am. 
“Don’t you vwry about me. nnvr, 
Motn. l'Tto got a gnmdpa ju»t likę 
Sim.”

‘•Tte’a an old crab,° Cotu’n Em- 
my yellnd up the sudrs. Uncle 
Louje slajnmed his door. Mom vrėnt 
birJc tė the stove.

1 The dodrhetl rarg and Couaih 
Krhmy rikH to open it. Mom could 
have ftoilen she
begrii Florida Johhsan’R vole* į 
•'$om sęnt me over ttea jar 
of pycpervi&V' aks «atd..

a Mbih rthln’t jOst fchav to 
J įb» TbsJdĮa ^f a thing Ūke Florrie 

Jblinšon, ūrfio could smėli a man a 
milto o#, bs’Hhg IHe gil) to try U 
come |n vh^'re Ahto khew> she vrasn’t 
veicomev Mom aterted for tho d«a>r, 
mtfd Ritate ti * ' 

?hrrte ,tn
- M -t:

“Watch me drive this boat down the main drag,” said Tommy to Mom 
as he and Jack Devere, movie idol, hopped into the swell car t

working, anyhow? Probably got 
good and siek with too much to 
drink lašt night. As Mom went to 
the door she saw Tommy shaking 
his head and frownlng and putting 
both thumbs down and she was 
thankful he had that much sense.

So Mom put on a nlce face and 
got in front of Cousin Emmy who 
knew how Mom f eit about Florrie 
and the likęs of her, būt didn’t 
know just what to do.

“Thanks, Florrie,’’ she said, “go 
back and tell your mother it wafi 
real nice of her. Tommy is resting 
now.”

Florrie vvas trying to edge in, 
the bold thing, būt Mom was too 
eute for her. She‘lowered her voice 
to a whisper: “I don’t want to 
wake him up.”

Florrie whispered, too: “Who 
was it come with him, Mis’ Ran- 
dolph?”

Cousin Emmy couldn’t stay štili 
any longer and she vvhispered, too 
—it was funny to hear Cousin Em
my whisper: “It’s Jack Devere— 
and if he isri’t a scream!”

Mom had to practically shut the 
door in Florrie’s face; būt wheh 
she flnally got it elosed she looked 
out through the eurtains and saW 
every door along the Street was 
open, ineteding Florrie’s mother’s. 
Maybe that would let them all 
know that they weren’t going te 
come sneaklng ove.r on an excuse 
Ūke that—and she bet it would be 
a long time before Florrie Johnsou 
ever tvied to put her foot inside 
that door again.

Florrie atood otitslde examinlng 
the car. Tom m y said. to Momj 
“Nic® going, 5Wom.’’

Jiirtic Devtere smiling.
WeU. Florrie Johnson wasn’t go

ing to get her banda on these t-wo. 
Mom •.Yeąt back to the kltchen. 
FlorHe was štili parading along 
the side^vąlk trying to look In the 
window.

Theh, alSnost heforfe Mom knew 
lt. įįp boya were havihg.

“^Valch me drive this boat. dovm 
the toiain dra#/’ Tbttvmy told 
mother, “T’ve alvays wahted to 
tome back here with a ekr likto 
this.”

He W«nt afr, roaring and tfiving.
Alvrays cotiiing and

No sooner had they gone than 
Mrs. Flannigan came over. j

“He didn’t stay very long,” she( 
said. She was after Information. I

“He’s Corning back,” Mom said,’ 
"they’re on their way to a big foot-| 
bąli game. They wanted to stay būt 
it would have made them late so L 
made them go.”

“Ah-hah,” Mrs. Flannigan said,' 
her voice likę brown molasses,' 
“that was some car he was driving, 
too.”

“Yes,” said Mom. M she wantedj 
to think it was Tommy’s, let her.* 
Būt Mrs. Flannigan w a n t e d to^ 
know.

“Is it his’n?”
“He was drivin’ it,” Mom said,? 

“būt I never thought to ask. I don’tj 
believe in nibbling even into my’ 
own son’s business.” Į

“Ah-hah,” Mrs. Flannigan' 
agreed. “And the nerve of that 
Florrie Johnson 1”

“Hmm!” Mom said. “Why wasn’t 
she workin* today?”

“I wondered too,” Mrs. Flanni
gan said. “I was over there today j 
and she didn’t get up till one,' 
o’clock and if she didn’t look likę, 
she was run through a wringer.| 
Būt the minute she heard TommyĮ 
was here she spruced up and goti 
all dresSed up likę a fire truck. Iį 
taiked to Myrt on the phone andji 
she said there was a big dance lašt i 
night so I Suppose ——” V

“Hmm!” Mom didn’t say any-l 
tnore. She didn’t believe in gossip. 
Mrs. flannigan gucsšed she’d go| 
būt she ašked one more ąuestion: 1 
“Itou^s it come Tommy’s homo 
now, Mis’ RandolphT Aln’t he go« 
thg to movie-act any mere?”

“I didn’t ask him that, either,” 
Mom said, a bit crisply, “būt I 
guess even a movie actor can 
time off for a visit.”

“Uh-hnh!” Mrs. Flannigan) 
gtwss?d she’d be gning again and- 
this time she wąnt» She want{ 
straight over to Mrs. Parrell’s; and

AhO gdha te than 
Mrs. Johnson went ont of her door 
and over, too. Mrs. Johnson wa* 
thidfed abortt Fiorrir. WftU, MdM 
hoped th^y had a good time. j

(Te
Cppvrteht.

Oiftnbaud by Khyt SyncUatn, ’«*.



Klaidų Atitaisymai

Keletą die

Martyno patyrimai

prisiglausti nors ir

New

geras patil

BUEHLER BROTHERS, Ine 
♦ <

ir sėslus į jų va

kitais

SVIESTASUždarbiai

GERIAUSI PIOVIMAI

LABAI LIESAS

LABAI MINKŠTASvieną dar va

čielas arba Suslaisintas

JAUNI KIAULIUKAI
1 Oc sv.

skaitytojų kai kuriose mokyklose, kur

REPORTERIS SUSI
PAŽINO SU MARTY
NU IR JO PROFESIJA

yra po 
apsimo-

pasiekia ir 
Negali ilgai

įvairiose miesto 
lietuvių vaikų?

ir Martyno vei- 
- kad atsiranda

1 Oc sv.
1 Oc sv.
7 &c sv.

Visi 
ne- 
net 

ren-

POT ROAST 
ROUND STEKAS 
SIRLOIN STEKAS 
ROLL STEKAS

Automobilių nelai 
ųiėje sužeistas 
Stanley Dybas

Niekas 
bono 
nė nuo šv. 
riau

Policijai nepasipriešinsi 
man, sako 
goną, o ant rytojaus stok prieš 
teisėją. Policininkas dar pame
luos teisėjui, kad jis du-tris 
kartus tave įspėjo nesimaišyt

1 2'/2c sv. 
15csv. 
17csv.

12'/2C sv.

Pirmadienio “Naujienose”, ži
nioje apie Raudonos Rožės klu
bą turėjo būti pasakyta, kad 
klubas paaukavo $25.00 AL- 
TASS fondui. Taipgi antgal- 
vyje turėjo būti pavardė “Ja- 
sutis”.

nuo šolderio

bos, stovinėti ant gatvių kam
pų, sėdėti patiltėj. Atsimena 
Martynas kaip gėda plikyto 
plikė jo veidą', kai pirmą kar
tą atsisėdo patiltėj ir pasidė
jo kepurę ant kelių.

Dabar jau 7 ar 8 metus Mar
tynas šią profesiją praktikus-

L. Selenis naujame 
biznyje

1400 W. 46th St
Tiktai Trys Blokai 

j Rytus nuo Ashland 
ant 46th Street

Pastebėti^ 
f aklinai, de- 

aštuonios iš šimto 
’. Jeigu šis pasitiko-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kuriose vėliau bus paskelbta kur ir kada bus galima 
Bilietai bus padalinti 

lankosi didelis skaičius

Lydi a E. Pinkham's 
Vegetable Compound

laiškai yra aiajfc ii Europos 
jie priklauso, tegul nueina 1

Geraisiais laikais ubagauda 
mas galėjai padaryti po 
tris dolerius per dieną, 
pinigų turėjo ir ubagams 
sigailėjo. Pats Martynas 
du kambariu beismante 
davojo. Net dvi kaldres ture 
jo užsikloti 
ta išmuštą.

O būdavo gerai ir pas ki
tus gyventi.- Pareidavai namo, 
atiduodavai gaspadoriui ar gas- 
padinei pinigus, tai tau ir pa
valgyti yra, ir kartais net čer- 
kelė. Mat, ir gaspadoriams ge
rai: per mėnesį susidarydavo 
jiems penkios ar šešios dešim
tys dolerių. Tai jau visai kva

žiemą bus, Marty- 
Ir abelnai nežino 

Gal teks į suplainę

SOUTH SIDE
nų atgal, susidūrus keleiviniam 
automobiliui su troku prie 
kampo 36-tosr ir South Honore 
Street, buvo sunkiai sužeistas 
13 metų berniukas Stanley Dy
bas, 3631 South Hoųore St. Jis 
buvo išmestas per priešakinį 
automobilio langą.

Martynas įėjo į biznį ar 
profesiją

Martyno* padėtis darėsi vis 
rimtesnė ir rimtesnė, ir paga
lios pasidarė jam taip riestai, 
kad už paskutinių keletą cen
tų jis nusipirko špilkučių, čeve- 
rykams šniūrelių ir kitokių 
mažmožių. Pradėjo vaikštinėti 
su tavoru nuo stubos prie stu-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT R O AP
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 ML 

Vanos, lietaus ir druskos »ano*.
ewimming pool 

Rusiška ir turkiška pirti» moterims 
įeredomie iki 7 v. v.

Neargumentuok 
ubagais, ypač gi su ubagėmis. 
Nes visuomet atsiras iškalbes
nių už tave.

Neužmiršk Decoration dieną 
būti prie kapinių. Jei važiuo
ji į Kazimierines, tai būtinai 
pasiimk rąžančių. Ir juo ilges
nis rąžančius, tuo' geriau. O 
prie Tautiškų kapinių verčiau 
nerodyti ražančiaus. Ne dėl to, 
kad ten susirinktų kitokie žmo 
nes, bet todėl, kad atsiranda 
vienas-kitas, kurs nemėgia ra
žančiaus barškinimo.

GYDO VISAS LIGAS VYR 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEl 
____ Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
i . „ J .......................... ‘ ‘
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OF1S 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė.

vos, su F. V. 
“The Moonlite 
30th ir Union 
Union avenue. 
tai yra kaip tik po Lucijos var
dadienio, įvyks tos įstaigos ati
darymas. Sako, bus gert, val
gyt '“ikvalės” ir pasišokt prie 
gero orkestro muzikos. —Gr-s

Suprantama, per tiek metų 
Martynas įgijo ir patyrimų sa
vo profesijoj. Ve keletas jų:*

Jei sėdi kur žydų praeina, 
tai turėk kitą kepurę ir užfii 
dėk ją, kai pamatai, kad žy
das ateina. Apsimoka: žydas 
daug neduos, bet centą išmes. 
Bendrai, žydai mielaširdinges- 
ni, nekad kurios kitos tautos 
žmonės.

Kada susirenki keletą centų, 
atsiskaityk septynios ir pasi
dėk atskirai. Tai fėras namo 
parvažiuot. Nors ir taip dar 
norėtumei valgyti, tų septynių 
centų neišleisk, ba ant params
čių namo neparkabaldžiosi.

Sekmadienį ar atlaidų dieną 
buk prie 
rapi jonai 
luoti, bet

sėjas pasako: “$25 and costs”.
Neturi pinigų, reiškia 60 die

nų Braidvelėj. Be nič nieko 
ir kalėjime. O nurodyk man 
nors vieną, kas norėtų į ka
lėjimą eiti. Nurodyk!

Saliun.uose nieko nepelnė
Sumanė Martynas per salio

mis pereiti. Aštuoniuose saliu 
nuošė negavo nė cento. Kai kur 
šunimis pagrūmojo užpiudyti.

Dabar tačiau4 kitokio česai. 
štai šiandie, šeštadienį, Marty
nas išsėdėjo visą dieną prie 
stokjardų, net dviejose vieto
se buvo. Ką pelnė? Gi 40 cen-

vėjas per patiltę, 
kaulus 
varsto.

SUGRAŽINKITE JAU
NYSTES DIENAS

NUGA-TONE yra rnutobčtina* vidataa <3-1 
ligonių Ir ailnnų žmonių. Po to kaip Juh 
Ji varloaito vieną savaitę, jus p aa Vėbrai to 
abolną pareHJlma ir jeigu ir toliaua varto- 
aite, Jua atgausite savo normalią aVeikatą 
ir a|W-ką.

Jokie kiti vaiatai ne turi tokią paMeb^tl. 
ną istoriją kaip NUGA-TONE. Per 45 metus 
jo gyvavimo milijonai moterų ir vyrų atga
vo savo sveikatą ir spėkas. NUGA-TONE 
parduodamas visose vaistinyčioae. Žiūrėkite 
kad gautumėte tikrą NUGA-TONE. Ne imkite 
pavaduotojų, nes Jie yra bevertas.

Atsisveikinom su Martynu, 
pasižadėję, dažniau susitikti. 
Dalykas toks, kad abu paju
tom artimą budo ir padėties 
giminystę turį. Gal būt, todėl 
ir šis rašinys, išėjo ilgesnis nei 
kiti

Phone: Yards 1445
Pėtnyčios ir Subatos 

BARGENAI!
GRUODŽIO 15 IR 16

KUR TIE VISI VAIKUČIAI DABAR TAIP TRAUKIA?
O-gi pas “Naujienas’ 

jiems “Kalėdų Dieduko 
kinoteatrų savininkais.

Toji Theatre Party,

AVIENA
UŽSISAKYKITE ŠVENTĖMS PAUKŠČIUS DABAR. MES UŽTIKRINAME GERIAUSIUS

Kam . _ , _____ __ __ _
vyriausjji paštų (Clark ir Adami 
catvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised W’ndow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaii 
kad šiame sąraše pažymėta

501 Bagdonavicini Stasini
502 Bargaila Wilmas
508 Grumbinui Juosui
511 Joknis Apalonija 
514 Kukcinskiene Ona 
519 Zimer Julius

Kelionė j stokjardus ir at 
gal 14 centų; kavds puodukas 
ir baranka 10 centų; namo su
grįžus kopūstų bliudas 10 cen
tų. Viso išlaidų — 34 centai. 
Balansas pasiliko 6 centai. Ir 
ryloj dar teks Martynui pasi
skolinti 1 centas . iš gaspado 
riaus strytkariui. Prasti česai, 
depresija spaudžia visus.

šeštadienį buvo, palyginti, 
gera diena. Kitą kartą nė 20 
centų neuždirbi. Tada jau už- 
sibarstai druskos ant duonos 
ir pasitenkini. Ką darysi?

Patiltėj
Halsted gatvėj, 16-tos patil

tėj ramu. Policija negainioja. 
Visą dieną išsėdėsi, padarysi 
40 ar 50 centų. Priklauso nuo 
oro ir nuo to, kas praeina. Pa
vyzdžiui, p-nia O. eis pro ša
lį, tai jau4 dešimtuką turi. Kad 
daugiau tokių butų!

Jei oras prastas, tai geriau 
eiti namo, žmogus nenori šal
dyti savo ranką, kad tau cen 
tą numesti. O dar vėjas! Kad 
patraukia 
tai, rodos, 
kaip peiliu 
sėdėti.

Vienas dalykas 
tėj: policija neUžkabinėja. Gi 
kai atsisėsi kur bizniavoj vie
toj, žiūrėk, jau ir pribuvo va
gonas. Mat, nevalia tarp krau
tuvių maišytis.

$25 and Costs

Veršio Kulšys * * . . .
Veršio Inkstūkas
Veršiena nuo Šolderio

įTai yra balta veršiena, labai gerų pienu girdytų Veršiukų

Martynas, iš pažiūros, vyras 
kokių 50 ar 55 metų; sieksnio 
petyse. Jaunystėj galėjęs už
simesti porą purų kviečių kaip 
šiaudų kulį. •

Martynas neteko kojos
Kada Pennsylvanijoj jis pir

mą kartą atėjo prie mainos, 
bosas tarė jam: “You’ll do it”. 
Nesuprato Martynas boso žod
žių, bet suprato piršto pamo
jimą.

Darbas Martynui buvo tik 
niekis: valandos trumpos, o lo
peta lengva. Išlipus iš kasyk 
los pasaulis atrodė skaistesnis 
nei dirbant paviršy.

Kartą nukrito uola ant Mar
tyno. Kada jis atsipeikėjo li
goninėj, tai pasijuto tik vieną 
koję beturįs.

Martynas bylą prakišo
Geri žmonės patarė Marty

nui traukti kompaniją teisman. 
Jis paklausė.

Džiurei išnešus nuosprendį. 
Martyno advokatas, eidamas iš 
teismo rūmų, kalbėjo: “It’s 
bad, it’s bad”. Kitą dieną ad
vokatas, savo ofise, paaiškino 
Martynui: “You have lošt you” 
case’V Bandė Martynas atsa
kyti, kad tai jis, advokatas, 
prakišo bylą, bet advokatas iš
varė jį laukan.

Sugrįžo Martynas į mieste
li, kur gyveno. 'Visi apgailes
tauja, visi jam užuojautą rodo. 
Bet kojos nebegrąžina.

Nusipirko Martynas medinę 
koją. Kiekswargo44urėjo, kiek 
kartų griuvo ir nežinojo ar 
pykti, ar juoktis, ar savo liki
mą keikti.

Martynas atvyko Chicagon

Nebesikęsdamas mainų mie 
stely, Martynas atvyko Chica
gon. Gavo čia darbą — iš kar
to ligoninėj, paskui hotely, to
liau garaže. Bet vis ta nuplau
toji koja. Tai ji kaista ir krau
jas ima per ją veržtis; tai ne 
labasis papainioja užkliūti jai 
n*ž ko nors ir Martynas išsi
tiesia ant grindų su visa stir
ta dišių ant galvos, tai vėl Mar
tynas nepaspėja pasitraukti ir 
automobilis užvažiuoja ant jo.

Nudžiugo kartą Martynas. 
Jį pašaukė užsiregistruoti į ka 
riuomenę. Tikėjosi jis gaut: 
pastovią vietą ilgesniam laikui. 
Bet... nepriėmė. Vienkojus, ma
tote, grąžindavo namo iš ka
ro fronto, o ne siųsdavo į ka
ro frontą.

visų neturtingų tėvų vaikams, įvyks šeštadienio, gruodžio 23 d., abiejuose 
didžiuliuose teatruose Bridgeporte, “MILDA”, prie 32-tros ir Halstėd Sts, ir 
“RAMOVA”, 35th ir Halsted Sts.'

Sekite “Naujienas
gauti bilietus į tą Theatre Party
dalyse ir

BRIDGEPORT. — Lucija Se
lenis, plačiai žinoma chicagie- 
čiams, nesenai grįžusi iš Lietu- 

Caffney atidarė 
Tavern”, prie 

kampo, 2958 S. 
Gruodžio 14 d.,

Antradienį vakare iš
Yorko grįžo adv. J. J. Grish, 
4631 South Ashland avenue, 
kur jis buvo išvažiavęs į SLA 
pildomosios tarybos posėdį, kai
po finansų komisijos narys.

tierai renda, ir dar su kati

Atsiklausimo lakštas dėl kiekvieno 
butelio vaistų atnešė iki šios die> 
nos 724,692 atsakymus 
nai didelis skaičius 
vyniosdešimts— 
—sako, “TAIP 
tinas vaistas pagelbėjo daugeliui 
moterų, ar ne teisinga manyti, kad 
jis pagelbės ir jums taipgi? Nusi
pirkite sau butelį nuo savo vaisti
ninko šiandien.

Jisai priduos toną systemai . . . suramins drebančius narvus 
... priduos daugiaus spėkos ir energijos.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

711,267 Moterų Dabar
Praneša Gavusios Pagalbą 

iš tikrų rekordų
"Ar jus apturėjote kokį palengvinimą priidamos 

Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound?"

’, kurios kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįmet suloš 
” rolę, surengdamos, kartu su “Ramova” ir “Milda” 
didžiulę “Theatre Party”.
kuri bus “Naujienų” Kalėdinė dovana

bažnyčios anksti. Pa
gali mišioms pavė
ne ubagai.
tavęs nevys nuo kle- 

Albavičiaus bažnyčios, 
Kryžiaus; bet ge- 

nemėgink sėstis prie šv. 
Jurgio bažnyčios. Nežinia kas, 
ar pralotas ar komitetai, ne
mėgia čia matyti ubagus iš ki
tų apielinkių.

Bendrai, šv. Kryžiaus para- 
pijonkos yra duosnesnės, nei 18 
apielinkės; tur būt, kad šv. 
Kryžiaus yra kiek turtinges
nes.

Jei gero balso neturi, vie
nas negiedok. Geriau susitar 
ti dviem-trim kartu, o ypač 
vienam ubagui ir dviem uba
gėm. Ubagas titomet užtrau
kia: “Tra-la-la-a, la-la-a, la-la!’ , 
o ubagės atsiliepia: “Melskis 
už dusią!” Labai šauniai išei
na, ir žiūrėk — ir vienam, ir 
kitam, ir trečiam jau 
kapeiką. Koopei'acija

Iš New Yorko grįžo adv, 
J. J. Grish

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

PORK LOINS Šie yra piovimai
PORK BUTTS Iš Geriausios 
SOLDERIUKAI ,a"n,,s Kia"lienos

Matyti, jog ir saliunų biznis 
prastas, kad taip šykštauja.

Kaip bus žiemos čėsu?
Kaip bus žiemos^ ččsu ? Mar

tynas nežino. Laukia geresniu 
laikų, kaip ir visi kili.

Dabar prastai. Už guolį Mar
tynas nemoka, teisybė. Bąt 
koks guolis. Kai vasaros au
dra kartą užėjo, tai ir ėmė 
vanduo langu tekėti tiesiai ant 
Martyno lovos. O juk ir šu’va 
ieško sausos vietos atsigulti^ 
ne tik žmogus.

žiemos metu susikrauni vi
sus skarmalus, apsivynioji vi
sais rėksais, ir tai drebi. Sun
ku. Praėjusią žiemą vienam sa- 
liune pastalėj visą mėnesį Mar< 
tynas išgulėjo. T)ėkui, žmonės 
davė vietos 
ant grindų.

Kaip šią 
nas nežino, 
kas bus 
stoti. Bet ką padarysi, jei var
gas suspaudžia, tai turi ir į 
suplainę eiti.

šviesios Martyno valandos
♦

Ar žinai - 
das nušvito 
tokių, ką visą kvoterį išmeta !

Turėjau dar draugą — žy
delį. Jis laikė biznį ant Ash
land prie 46 gatvės. Dabar, ro
dosi, subankrutavęs. Tai tas 
žydelis ne kartą savo kostu- 
meriui pasakydavo: “Jei neno
ri duoti man dešimtuką už
dirbti, tai duok nors .ubagui 
centą”. Ir, žinai, kad duoda 
vo — centą, gi kai kada ir 
visą nikelį išmesdavo.

KIAULIŲ KOJOS 1O 2 5 c

YRA

IR MOTERŲ PER 28 METUS
IJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

i ir pūsles, užnuo- 
______ ______ _ ią, galvos; skausmus, 

skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė

Tel. Crawford 5573

5—8 valandai vakare.

• V ' •



IŠ DARBO

RAKETIERIAI DARBININKŲ ORGANIZACIJOSE

Vien

29*500
dar

KETINA SUJUNGTI TELEFONĄ IR TELEGRAFĄ

AMBASADORIUS WELLES GRĮŽTA

TUB

Tuomet

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

baltuo- 
(nenu- 

išnyko

Rašo Dr. A. Petriką 
Brooklyn, N. Y.

mes
Man tą 

pasigirdo 
žmogaus balsas,

Naujienos eina kasdien, i&skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Halsted SL. Chicago, 
UI. Tehfonss Caaal 8500.

Daugelio darbininkų unijų viršininkai yra paprasti 
raketieriai, kurie visokiomis galimomis priemonėmis 
stengiasi pralobti, ne tik nepaisydami darbininkų ger
būvio, bet dažnai nesiskaitydami nė su kriminaliniais 
įstatymais. Savo nelabiems tikslams pasiekti jie nesi
drovi susidėti ir su profesionaliniais piktadariais, taip 
kad neretai būna sunku ’juos atskirti nuo paprastų, kri
minalistų.

Šiomjs dienomis Chicagos teismas išleido įsakymų 
areštuoti keturis teamsterių ir trokų unijų viršininkus. 
Jie yra kaltinami padarę sąmokslą neteisėtu budu iš
gauti iš anglių pardavėjų $250,000. Jų kaltė tuo tarpu 
dar, žinoma, nėra įrodyta, nes jie tik dabar yra trau
kiami į teismą, bet be jokio pagrindo teismas nebūtų 
ėmęsis tokio griežto žinksriio prieš juos.

Darbininkai, deja, dažnai nesugeba nusikratyti ne- 
tikushj savo “vądų”, kadangi pastarieji yra susidėję su 
gengsteriais ir su politikieriais, kurie dalinasi su jais 
graftu, ir jie turi pakankamai pinigų gintis teismuose, 
patekę j bėdą.

Raketierių įsigalėjimas darbininkų organizacijose 
yra didžiausia šios šalies darbininkų judėjimo nelaimė. 
Kol darbininkų unijos nuo jų neapsivalys, tol darbinin
kų judėjimas negalės progresuoti.

šį Skylių kvarko ir prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

RUGSĖJO mėn. 9 “KUL
TŪROS” numeris atėjb — 
galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c. Turinys labai 
turtingas ir įdomus. Prtide- 
J kttaips*

baigiant 
šyta ir pra
bas naujausią

Iš Washingtono pranešama, kad valdžia svarsto 
planą sujungti i daiktą telegrafo, telefono ir radio kom
panijas, pastatant jas po griežta valdžios priežiūra. 
Taip pat esą pasiūlymų tas susižinojimo priemones ne 
Xik sujungti, bet ir paimti į valdžios rankas.

Šis sumanymas, gal būt, butų praktiškiausias. Ki
tose šalyse telegrafas jau seniai yra sujungtas su paš
tu, o paštą visur operuoja valdžia. Kodėl valdžia nega
lėtų operuoti telegrafą ir Amerikoje? Paštą valdžia 
tvarko gerai. Visi sutinka, kad jokia privatinė kompa
nija negalėtų duoti tokio gero patarnavimo, jeigu jai 
butų pavesta laiškų pristatinėjimo darbas. Privatinė 
kompanija darytų iš to biznį, rūpindamasi, kad jai lik
tų kaip galint daugiau pelno. O valdžia operuoja paštą 
ne pelno tikslu. Todėl jos patarnavimas yra pigus.

Telegrafas ir telefonas tikrumoje yra papildymai 
prie pašto. Taigi kas valdo paštą, tas turėtų valdyti ir 
telegrafą su telefonu. O radio irgi visai be reikalo yra 
atiduotas į privatines rankas.

Jeigu telegrafas, telefonas ir radio bus sujungti, 
bet pasiliks privatinio kapitalo kontrolėje, tai susidarys 
galinga monopolinė pramonė, kuri dažnai panaudos sa
vo jogą prieš visuomenės interesus. Valdžios “priežiū
ra” čia mažai ką pagelbėtų, nes praktika parodė, kad 
stambusis kapitalas moka valdžios reguliacijas apeiti. 
Vienintelis būdas apsaugoti visuomenę nuo pavojų, ku
riuos jai neša monopolinis biznis, tai 
džios rankas.

grūduose 
žirniuo- 

pupose, pie- 
daržovese. Ki- 

šaltiniai veik tie 
pirmųjų: grudų 

vaisiai,. įvairios daržo-
Jungtinių Valstijų ambasadorius, Sumner Welles, 

grįžta iš Kubos į Washingtoną. Jo vietą užims Jeffer- 
son Caffey, kuris bus asmeninis prezidento Roosevelto 
pasiuntinys, iki to laiko, kai susitvarkys santykiai tarpe 
šios šalies ir Kubos.

Ambasadoriui Welles, reikia pasakyti, Kuboje ne
sisekė. Jisai po diktatoriaus Machado’s nuvertimo per- 
greit parodė savo šališkumą, susitardamas su viena 
Kubos gyventojų partija, kurios vadas yra De Cespe- 
des. Ambasadorius padėjo tai partijai sudaryti valdžią. 
Bet. pasirodė, kad ji neturi paramos nė žmonėse, nė ar
mijoje. De Cespedes valdžia buvo nuversta 
Jungtinių Valstijų pasiuntinys, ažuot leidęs patiems 
Kubos gyventojams susitvarkyti taip, kaip jiems geriau 
patinka, atsišaukė į Washingtoną, ir į Kubos vandenis 
atplaukė Amerikos karo laivai.

Nuo to laiko ambasadorius Welles pasidarė kubie
čiams nepageidaujamas :asmuo
buvę jam tuomet tuojaus keliauti namo, bet jisai dar 
per keletą mėnesių sėdėjo Havanoje, ir laukė, kad . pre
zidento Ramon Grau Sau Martin valdžia griūtų. Tačiau

(Tęsinys)
Laiveliai buvo palinkę į de 

šinęj bet Hunter’is ir aš irk 
liavome 
tvirtovės 
ant musų žemėlapio. Tie du, 
kurie buvo palikti saugoti lai
velius, atrodė lyg butų suju
dę, pamatę musų; “Lillibul- 
lero” nutruko ir aš mačiau, 
kaip tie du kalbėjos, ką jie 
turėtų veikti. Jeigu jie butų 
nuėję ir pasakę Silver’iui, vis
kas gal butų užsibaigęs kitaip; 
bet jie, tur būt, turėjo įsaky
mų ir nusprendė ramiai sė
dėti kur buvę,ir vėl užtraukė 
“Lillibullero”.

Krante buvo mažas žemės 
išsikišimas, tad aš taip vaira
vau laivelį, kad tas išsikiši
mas paliktų tarpe musų; dar 
nei nepasiekę žemės, mes jau 
nebematėm jų laivelių. Aš iš
šokau ir ėjaU taip arti bėgi
mo* kaip aš išdrįsau, pasiri
šęs po skrybėlė didelę šilkinę 
nosinę, kad butų vėsiau ir aš 
turėjau eilę užtaisytų revolve
rių apsisaugojimui.

Nebuvau aš nuėjęs nei šim
to mastų, kaip priėjau tvirto-

BOSTONIEČ1Ų ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

Rašo X.
Atšaukė streiką

Neseniai Chicagbs barberių 
darbininkų unijos lokalas 5J8 
buvo nutaręs paskelbti streb 
ką gruodžio mėnesio 7 d. Ta
čiau u’nijos viršininkai užtik
rino narius,. kad yra dedamos 
rimtos pastangos įvedimui NRA 
kodekso barberių darbui regu
liuoti ir kad derybos dėliai ko
dekso prasidės neužilgo. Taigi 
numatytas streikas tapo at
šauktas.

89,000 priepuolingų mirčių 
Suv. Valstijose 1932 m.

Su v. Valstijų Cenzo Biuro 
neseniai paskelbtos skaitlinės 
rodo, kad 1932 metais priepuo 
lingu mirčių (accident deaths) 
buvo 89,000. Iš jų atskirai di
džiausias skaičius tenka auto
mobilių nelaimėms
United Mine W0rkers unija 

laimėjo
Nacionalės Darbo Tarybos 

priežiūroj neseniai įvyko rin
kimai kai kuriose Vakarinės 
Pennsylvanijos kasyklose. Iš 
14,137 paduotų rinkimuose bal
sų 9,929 balsų paduota iVž 
United Mine Workers unijos 
atstovus, o 4,045 už vadina
mų nepriklausomųjų atstovus. 
Rinkimai praėjo ramiai.
Darbininkai laimėjo atstovybę 

NRA kodeksų tarybose
Konferencijoj su NRA Dar

bo Patarėjų Taryba (Labor 
Advisory Board) generolas 
Johnson, NRA administrato
rius, pripažino darbininkų at
stovybės principą NRA kodek
sų tarybose.

Nužiūrima, kad vienas pir
mųjų unijų atstovų kodeksų 
taryboms busiąs John Lewis. 
Jis įeisiąs j kodeksų tarybą 
anglies pramonei.

Amerikos Darbo Federacija 
jau ilgokas laikas kai reikala
vo tokios atstovybes.

surado ligai vaistą maisto per
mainoj, bet negalėjo moksliš
kai išaiškinti, kodėl tai įvyko. 
Jisai sanprotavo, buk liga pa
sireiškianti dėlėi stokos protei
nų. Bet tai buvo vitaminų sto
ka. Tą patį galima pasakyti ir 
apie Filipinų salų gyventojus, 
kurie seniau misdavo daugiau
siai baltais ryžiais ir tūkstan
čiais kas metai sirgdavo polyne- 
uritu. Dabar rudi, nenumalti 
ryžiai ir šebelbonai apsaugoja 
juos nuo tos ligos, kuri, seniau 
buvo manoma, paeinanti puo 
tūlų bakterijų.

Ne tik žmonės serga polyne- 
uritu nuo maisto, neturinčio 
vitaminų, bet tai įvyksta gy
vulių ir paukščių pasauly. 1897 
metais Rolandų medikas, Dr. 
Eijkmahas, savo valdžios pa
siųstas į Javą salą pirmas pa- 
tęmijo, jog jo naminiai paukš
čiai serga kalbamąja liga. Pa
sirodė, f kad jie buvo šeriami 
numaltais ryžiais, kuriais mai
tinosi ir vietos gyventojai. Pra
dėjus duoti sergantiems paukš
čiams rudų, nemaltų ryžių, ar 
bent jų ašakų (sėlenų), liga 
pranykdavo. Vėliau jisai tyri
nėjo kalinių padėtį 27 kalėji
muose Javos saloj. Jisai patė- 
mijo. jog apie puse jų serga 
polyneuritu. Pakeitus 
sius ryžius rudaisiais 
maltais) — liga veik 
kaip bematant.

Čia Dr. Eijkmanas, 
Dr. 'Pakaki/atradę vaistą Ii 
pašalinti, nors patsai nežinojo, j 
kas tasai vaistas yra. Jisai ma
nė, kad angliavandžių (skroby-i 
lų) perviršis leidžia bakterijom' 
veistis, o šios pastarosios pri
dirba nuodų, kurie būna ligos 
priežasčia. Apie tai, kad vita
minai, esanti ryž’ftj žievukėse, 
pašalina kalbamąją ligą, jisai 
nei nemanė. Dr. Eijkmano pri
tyrimas Japonijos saloj tapo 
užmirštas daugeliui metų, kol 
kiti maisto problemų tyrinėto
jai nepriėjo prie tokių pat pa
sėkų savystoviai veikdami.

Vitaminų yra keletas rųšių. 
Kol kas žinoma tiktai šeši: A, 
B, C, D, Ė ir G. Kiekvienas 
jų turi skirtingas užduotis die
toj in randasi skirtingame mai
ste, nors tūli maistai turi dau
giau vieną vitaminų rųšį. Pav., 
vitaminas A randasi freskos 
kepenų .aliejuj (cod-liver oil), 
svieste, piene, kiaušinio tryny, 
daržovių lapuose ir tūlose šak
nyse, k. t. morkose.

Vitaminas B — 
(jų žievėse, ašakose) 
s'e, šebalbonuose 
ne, vaisiuose ir 
tų vitaminų 
patys, kaip 
ašakos 
vės ir t. t. Neturi vitaminų mė
sa (apart tik vitamino E), pik- 
liavoti miltai ir numalti gru
dai ryžių, kukuruzų (kornų), 
skrobylai, baltasis cukrus, že
latina, taukai ir t. t. Stoka vie
no ar kito vitamino veda prie 
vienokio ar kitokio negalavimo.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Maistas vartojama ne 

gyvybės kūne išlaikymui 
apsaugojimui nuo ligų ir jų gy
dymui. Praktika mums parodė, 
kad netikęs maistas pagamina 
ligas, o tinkamas jas, bent tū
las jų, išgydo, žmogus negali 
misti tyru, sterilizuotu maistu. 
Apie trisdešimts metų atgal 
Dr. Jacobi, to laiko didžiausias 
vaikų ligų specialistas (pediat- 
ristas), sanprotavo, buk visokį 
kūdikių maistą reikia sterili
zuoti, nes bakterijos, per mais
tą, pagamina visokias ligas. Pa
sigavę tą mintį maisto pramo
nininkai tuoj pradėjo dirbti tą 
sterilizuotą maistą ir skardinė
se (kenuose) pardavinėti, rek- 

skelbimuose, 
maistas, pri- 
Jacobi pata- 
propagandos 

tūkstančiai

ji išsilaikė iki šiol, ir ambasadoriui tenka važiuoti na
mo. 1

Reikia tikėtis, kad specialis Roosevelto pasiuntinys, 
kuris dabar yra siunčiamas į Kubą, mažiau kišis į vi
dujinius tos respublikos reikalus, ir tarpe šių dviejų 
šalių vėl bus atsteigti normaliai santykiai. r

lamuodami savo 
buk tai esą tyras 
rengtas sulyg Dr. 
rimų. Pasėkos tos 
buvo tokios, kad 
šios šalies kūdikių susirgo škor- 
butu (seurvy). Betyrinėdami 
daktarai tą ligą surado, kad 
vaistų jai nėra, tik maistas: 
žalias (nevirtas) pienas, apel- I 
sinai (oranžiai), citrinos (le- ' 
monai) ir kiti vaistai bei dar- : 
žovės. Kodėl kūdikiai ir suau- 4 h i'gusieji pas veikdavo.,nuo „to val
gio — to laiko daktarai nega
lėjo išaiškinti, (škoroutas tai 
nėra vien dantų liga, kaip dau
gelis mano, bet viso kūno ne
galavimas. Dantys genda, kli
ba, net išpuola; desnos tinsta, 
pūliuoja, kartais pasireiškia 
net žandikaulių gedimas. )Po 
oda pasireiškia tamsus subėgu
sio kraujo pletmai. Kojos iš
tinsta ir pavandeniuoja. Dirgs
nių (nervų) sistema suįra, o 
vėliau seka galvos skaudėjimas, 
konvulsijos ir klajojimas).

Kodėl negali žmogus misti | 
cheminiai tyru maistu, nors ja
me ir butų visos reikiamos kū
nui medžiagos? Todėl, kad to
kiame maiste nėra vitaminų. 
Kas tie vitaminai, kol kas dar 
niekam nepavyko išaiškinti, 
nors jie jau atrasta apie 20 
metų. Tik apie juos žinoma, 
kad jie panašus proteidam 
(baltymam) ir kad jie randa
si valgiuose ar bent jų dalyse. 
Vitaminai prie maisto taip rei
kalingi, kaip kibirkštis reika
linga mašinoj gazoliną uždegti: 
be kibirkšties gazolinas negali 
savo jėga sukti mašinos ratus, 
nes nėra kam jos uždegti*'

Vitaminų svarba buvo patė- 
myta daug anksčiau, negu jie 
tapo atrasti. Pav., seniau Ja
ponijos laivyno jūreiviai, ir ci
viliai gyventojai, dažnai sirg
davo polyneuritu arba, kaip 
paprastai vadina, “beriberi” li
ga. Tai bjauri dirgsnių įdegimo 
liga, pasireiškianti w dažniausiai 
rytų šalyse ir kitur, kur tik 
žmonės daugiausiai minta nu
maltais (baltais) ryžiais. 1882 
metais Dr. Takaki, Japonijos 
laivyno vyriausias medikaUs in
spektorius, patėmijo, kad Ang
lijos laivyno jurininkai neser
ga “beri-beri’*. Jisai pradėjo 
studijuoti jų dietą. Pasirodė/ 
kad Anglijos; jūreiviai gauna 
pieno, kada tik galima, švie
žios mėsos, daržovių ir vaisių, 
o Japonai minta daugiausiai 
numaltais ryžiais. Pakeitus 
dietą, išnyko kalbamoji liga iš 
Japonijos laivyno. Dr. Takaki

Užsisakymo kainas
Chicago je — paltu:

Metams
Pusei motu
Trims mėnesiams
Dviem mlneaiams___ .....
Vienam minėsiu! .... ..

i

Chicago j per ilneiiotojus:
Viena kopija ......... . ........
Savaitei ........................ .
Minesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Ckicagoj, 
paltu:

Metama_______ $7.00
Pusei meti ____________ 8.50
Trims mėnesiams _____   1.75
Dviem mėnesiams___ __ ___  1.25
Vienam mlhesiui___ ___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metu ---------    4.00
Trims minesiama____ _____  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
VITAMINAI t 

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai

štai kaip ten buvo: šaltinis 
tyro vandens vertėsi beveik iš 
pat viršaus kalnelio. O ant 
kalnelio, aplink šaltinį, jie bu
vo pastatę tvirtą senojų na
mą, kuriame galėjo, reikalui 
esant, tilpti apie keturiosde- 
šimt žmonių, o iš visų pusių 
buvo skylės šautuvams. Ap
link tą namą jie buvo išskinę 
gan plačią aikštę ir ta tvirtovė 
buvo užbaigta šešių pėdų auk
ščio kuolų tvora, be jokių var
tų ar bent kokios spragos, ku
ri bttvo pertverta, kad pro ją 
butų galima be didelio darbo 
ir daug laiko įsigauti, ji buvo 
perreta, kad už jos galėtų ap
sisaugoti užpuolikai, žmonės 
senojų name galėjo apsiginti 
nuo užpuolikų visokiai bu
dais; jie galėjo stovėti pasto
gėje už sienos ir šaudyti juos, 
kaip kurapkas. Viskas, ko 
jiems reikėjo, tai gero budėji
mo ir maisto; nes, nepasitai
kius visai netikėtam užpuoli- n ■ irmaci • 
mui, jie galėjo atsilaikyti prieš t>tlK AJL1 Aofe TlcUTlI

visą pulką kariuomenės 
Man tai 

šaltinis.
tiesiai prie salos, įimes. V . .pusę, paženklintą',>anlolos kalutoje’
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Editor P. GRIGAITIS

labiausiai patiko 
Nes, nežiūrint, kad 

gan gerai tuųįjome His- 
, — turėjome 

pakankamai ginklų ir amu
nicijos ir visokių valgių ir 
puikių vynų, bet vieną daiktą 
mes buvom užsimiršę 
neturėjome vandens, 
visą besvarstant 
mirštančio 
skambantis po visą salą. Baisi 
mirtis man jau nebebuvo nau
jas daiktas — aš buvau atsi
tarnavęs Jo Karališkai Aukš
tenybei, Cumberland’o Kuni
gaikščiui, ir aš pats buvau 
sužeistas prie Fontenoy —bet; 
aš žinau, kad mano pulkas 
buvo smarkiai pašokęs. “Zig- 
monto Hawkins jau nėra”, 
buvo mano pirma mintis.

Nemažai reiškia kas yra bu
vęs seriU kareiviu, bet 
daugiau* reiškia, kas yra 
vęs gydytojum. Musų darbe 
nėra laiko aimanuoti. Todėl 
dabar aš tuojau nutariau ir 
nieko nelaukęs grįžu prie 
kranto ir įšokau į laivelį.

Mano laimei, Hunter’is labai 
gerai irklavo; mes kaip skris

ime skridom vandeniu; ir grei
tu laiku musų laivelis buvo 
šalę didžiojo laivo ir aš tuo
jaus įsiritau į laivą.

Aš suradau juos visus suju
dusius, kas ir nebuvo nuosta
bu. Prokuroras sėdėjo baltas 
kaip drobė, užsimąstęs apie 
tą, kiek jis mums blogo pada
rė, vargšas! Ir vienas iš daf- 
bininkų mažai kuo geriau at
rodė.

“štai vyras”, sakė kapito
nas Smąllet|, galva pakreipęs 
jį, “visai nepratęs .prie šio 
darbo. Jis jab buvo beveik ap- S 
alpęs, gydytojau, kąi jis iš
girdo šauksmą. Dar bent vie
nas atsitikimas ir jis butų 
musų pusėje.”

Aš papasakojau savo planą 
kapitonui ir tarpusavyje mes 

; nutarėm visas smulkmenas, 
kaip tą visą atlikti.

(Bus daugiau)

SVEIKATOS SKYRIUS

nių, literaturąs 
politika: ar 
nešta viskas 
pasauly.

. U.................... ,ir.. I , įį.,.,.!.!!—  

Ar esi Altass nariu?

Rohert Louis Steitenson. Vertė A. Kartanas
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Lietuvės Akut eres

Ar esi Altass nariu

mo

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Vilnut

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

pasak p. 
jam bado

įstatais,
14 dau-
Jie yra

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete.

Prasivėrė bizniavietės durys, 
vidun skubiai įėjo trys jauni

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

buvo smul- 
Pavyzdžiui, 
raportavo,

— šįryt 9 
laidotuvės 

Daukšaitės-^

Šiandien Stella Shat 
tas laidotuves; ti

kimasi minių

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mime

r Nuo 9 t* 
edčllomts sul

CHICAGQ, ILL.

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aut.
j Tel. Boulevard 2800
Rs*. 6515 So. Rocktvell St.

Tek Republie 9723

756 W. 35th St
(Cor. of 35tb 8 Halsted St*.) 

Ofiso va.andoi nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Nedėldieniai* pagal sutarti

dŽių? Bėt kitas banditas, irgi 
Revolveriu rankoj, stovi tarp
dury ir tėmija visą “mitingo”

žmogžudžio nudurta lietuvė bus 
palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedalioj sulig sutarties 

2408 W. 68rd St„ Chicago

— Juozapų, Joną ir Jur- 
Marijoną, 2 martes —

“AUDRA GIEDROJE”
Juokinga komedija, stato sce

noje LSS Chicagos Centralinė 
kuopa sekmadieny, gruodžio 17 
d., 7 vai. vakare. C. S. P. S. 
Svetainėj, 1126 W. 18 St., arti 
May St., Chicago.

Po perstatymo šokiai prie 
Byansko orkestros. Įžanga 40c. 
ypatai. Tikietus galima gauti 
Naujienų ofise.

Ofiso telefonas Proppect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leav|tt St.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it abielinkėje.

Dideli h 
ko 

4092

DR. V. A. ŠIMKUS 
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai.. Nedaliomis nuę 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

tek Boulevard 1401

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Meitern Avinui 

Tel. Lafayette 4146

9 iki 11 valandai cyto 
6 iki 9 valandai vakaro

Chicagos Lietuvių Draugijos prieš-metinis 
susirinkimas

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ii 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicago, III 
Phone Boulevard-7314

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Molis
Gydytojas ir Chirurgas
OfUUi 4643 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedilioj pagal sutarimą 
Ofiso Tekt Boulevard 7820

. Namų Tel.: Prospect 1930

Nominuoti kandidatai valdy
bai ir išrinktos komisijos 
sekantiems metams.

Atidarė Danta seifą. Bandi
tas nuftvėVė pluoštą čekių. Juos 
numetė į šalį. Pinigus, gryną 

štai ką jis susižėre j 
kišenes. Nepaliko nė cento, hė 
grąžos išduoti. Virš $200 pel
nėsi banditai.

Nesmagu, kai tave 
gainioja tavo paties 

bizniavietėj

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 
718 W. 18th St 

Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Del. Boulevard 4139

Biznieriai pradeda 
šypsotis

CIČERO.—PrieFšventes ten- 
ka aplankyti musų lietuviškas 
jstaigas. Biznierių veidai kiek 
šviesėsni, mat, gerėja laikai, 
nors labai pamažu.

Ypatingai alinės atrodo vi
sai kitos. Savininkai smagus,! 
buteliai, stiklai tik žvilga, bet 
visa bėda, kad tų smulkių nė
ra. Nors biznio dar nedaug, 
bet musų biznieriai iŠ paskuti
niosios duoda dolerį-kitą dėl pa
sveikinimų šventėms.

P-as L. Zamulevičia žadėjo 
visą penkinę. JL. Zamulevičius 
tikras patriotas—rėmėjas gerų 
darbų. Užtat, turi galybes 
draugų. Jo jstaiga visuomet 
pilna, didžiumoj svetimtaučių

—“N.” Rašėjas.

Felicijonas Žurauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 12 d. 19Š3 m., 

sulaukęs puses amžiaus; gimęs Panevėžio apskr., Vabal
ninku parap., Nausėdžių kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nubudime mylimą moterį Pauliną, 
po tėvais Wesdžiunaitę, 3 sūnūs — Juozapų, Joną ir Jur
gį, 2 dukteres — Prancišką 
Agotą ir Helen, žentų Stanislovą JPrikodskį, seserį Pauli
ną Norkevičienę, 2 anūkus — Juozapą ir Albertą, anūkę 
Marijonų ir daug kitų giminių. Kūnas pašarvotas randasi 
4427 So. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1688.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, gruodžio 16 d. 8:30 vai. 
ryte iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Felicijono žurausko gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam, paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Simai, Dukterys, Martės, žentas, 

Sesuo, Anūkai ir Giminės*
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, tel. 

Yards 1741.

DR.- A. L. YUŠKA 
2422 W. Maręuitte Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Gtovthill 1395 

Valahdde nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, seredomis po pietą ir 

. nedėliomis pagal susitarimą.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugi jo 

Nariai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVEMJĖ 
Telefonas Virginia 0036

Rit. 6600 South Arteįian Avinui 
z Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P* Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tėt Cicero 3724. Koplyčia dykai

VALANDOS: 
nuo 
nuo

18 APIELINKR. 
1. ryto prasidės 

Stellos
valstijosShattienės, kuri žuvo pereitą 

nuo žmogžudžio peilio 
Hot Springs mieste, Arkansas 
valstijoje, kur ji leido žiemą. , 

Laidotuvėse tikimasi labai 
daug žmonių, kuriuos sutrauks 
nepaprastos velionės mirties 
aplinkybės. Laidotuvės prasi
dės, patarnaujant J. J. Bagdo
nui, iš p. Kazimiero Shatto, ve
lionės vyro, namų, 1843 South 
Halsted strcet. Po pamaldų vie
tinėje bažnyčioje, kūnas bus 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nių rūsyje.

Velionės duktė Irena, kuri 
taipgi buvo sužeista žmogžu
džio, sveiksta Hot Springs li
goninėje, iš kur ji bus parga
benta sekančią savaitę.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ii Europot ir vii praktikuoja 
fano.

VALANDOS: 1C
7-9 P. M* Sekmadieniais ir ketvirta'

vyrai. Vienas jų atistojo prie 
durU| kitas ifžėmė vietą bučer- 
riės centre, o tretysis pagrė
bė 64 centus grąžos, kuriuos 
p, Dante davė kostumerkai,

It’s a stiek up — and no 
banditas, 
nuleido akis ir 
išvaizdos juos- 
arti prie savo

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Pataniabja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

busite užganėdinti, 
anai 2515 arba 2516 

23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

J. F. RADZIUS
Incorporated .

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠčiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

NORTHSIDE — Antradienį, 
gruodžio 12 d., Masonic Tem
ple salėj įvyko Chicagos Lie
tuvių Draugijos prieš-metinis 
susirinkimas. Susirinkime da
lyvavo narių apie 300. Suėi- 
rinkimas prasidėjo apie 8 vai. 
o užsidarė 11 vai. vakaro.

Tarp svarbesnių užduočių, 
kurias atliko susirinkimas, bu- 
vos šios:

1. Išrinkta tapo Algų Komi
sija. Jon įėjo Frank Prusis, 
Vincas Paškauskas ir Draugi
jos auditorius Varkal.a. Au
ditoriaus įėjimas į tą Komisi
ją reikalauja Illinois valstijos 
įstatymai. Algų Komisijos pa
reiga yra rekomenduoti meti
niam narių susirinkimui tokį 
apmokėjimą dirbantiems drau
gijos gerovei asmenims, koks 
jai atrodo vertas.

Antroji išrinkta komisija 
buvo Balsavimų Komisija. Jon 
įėjo Aleksas Ambrozevičius, 
Viešis ir Valskis. ši komisi
ja prižiūri nominacijas, išsiun
tinėja balsavimams balotus ir 
balsavimų rezultatus suskaito. 
Ji taipgi prižiūri visą eilgų re
ferendumų, jeigu referendumai 
paskelbiama.

Be to, buvo nominuoti Chi
cagos Lietuvių Draugijos Val
dybai kandidatai sekamiems 
metams. Valdybai kandidatų 
nominuota keletas 
Bet, sulig Draugijos 
eina balsavimui tik 
giausia gavusių balsų

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS •

4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Mrs. Anelia K. Jarush
Pbysical Thcrapy 

BU Midwife
6109 South Albany 

Avinui 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage. eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterim* ir mergi
noms patarimai do- 

" . ' vanai.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
Tek Boulevakd 5203 ir 8413

MARQUETTE PARK.—Kas 
reikia daryti, kai į tavo nu
garą įremia revolverį ?

šitoks klausimas staiga gy- 
mė praėjusį šeštadienį galvoj 
p. S. Dantos, stambaus šios 
apielinkės biznieriaus, kurs lai
ko bučernę adresu 2624 West 
69th St. Ir nors jau4 praėjo 
kuone savaite laiko, p. Danta 
klausimo dar neišrišo.

Dalykas štai koks. Minėtų 
šeštadienį, 9 valandą vakaro, 
bučernej buvo pats Danta, ki
tas bučerys ir pora kostume-

debešio, "kui’į kėlė kai kurie 
asmenys ii4 net laikraščiai, 
kaltindami vaidybą įvairiau
siomis neva jos “nuoc|ėm&: 
mis”, nepasirodė lietaus. Susi
rinkimas, savo didžiumoj, pa
sirodė rinitas ir įvertino viso
kius paskalus tiek, kiek jie 
buvo tikrai verti — būtent 
iiitkb.

Valdyba dirba savo darbą 
tinkamai ir gabiai, ir reikia 
tikėtis, kad jos nariai bus iš
rinkti vėi darbuotis ateinan
čiais metais.

Buvęs susirinkime.

Eudeikiaus ypatiikas ( patarnavimas - ytĄ patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienįntėlis Lietuvis Graborius , vartojantis modernišką,, elektros 

varomą, karaboną su iMlnėta dilti to. ->-* Jtfįu didžiuojatės dailumu ir tau

pumu laidotuvėse, palaukite ( r * ’ ' v
’ ■ RĘPUįBLIC 8|4^-)r;-ptwi|il»tį^- J: ,

Juozapas Eud^lkis ir Was
5340 So. Kedzie Avė.

Viri telefonai: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vagdą)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometritally Akių Specialistus 
Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiam į 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boiilevard 7589

Ofiso Tėl. Lafayette 7337
Namų Tel. Hyde Park 3395 

Vai. — 9 -^-12 ryto, Antradieniais 
Ketvergais 4 8 vak. Trečiadieniais

Setadieniais sulig sutarties.

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. 

apari ivintadimio it ketvirtadienio.

Gerai 
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas u 
akušeris.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 1 Sth St., mtoli Morgan S*.

Vdindot: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1 _ _ .
Seredomis k nedčliomit p;_ 
Rezidencija 6631 So. Califomia Avi.

Telefonas Republie 7868

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Athland Avinui 

Ofiso valandos:
Ntto 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu!

SaBSB?4' Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
. Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* •, 
Seredoj pigai sutartį.

Apsidirbo banditai. Pro du
ris visi trys ir į mašiną, ku
rioj ketvirtasis laukė jų.

Banditams bėgant laukan 
galima buvo juos šauti. Bet... 
ne vienam apiplėštųjų neatėjo 
mintis, kad galima šauti. Tik 
vėliai^ kur kas vėliau, atsimi
nus holdapų, rodėsi, kad rei
kėjo ir tas padaryti ir kitkas.

Duota žinoti policijai. Du 
skvadai pribuvo į tris ar ke
turias minutes. Bet 
pervėlu.

Keistai jaučiasi, 
Dantos, žmogus, kai 
revolveriu pašonį arba nugarą 
Labai nesmagiai.

V. P—ka.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS'

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Siunčiame Gėles per Telegramų t>o 
Visų pasauli

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ii patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
( ir nuo 6 iki B vakare

Ivcntadieniaia nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JONAS BELL
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 11 dienų, 5 

valandų vakare 1933 ni„ sulaukęs 53 melų amžiaus, gi
męs Chicago, Iii.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Emilijų, dukterį 
p. J. J. Bagdonienę ir žentų J. J. Bagdonų, sūnų Frank, 
ir marčią ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 7033 S. Campbell Avė.
Laidotuvės įvyks Penktadienį, gruodžio 15 dieną, 9 

valandų ryto iš namų į St. Adrian parapijos bažnyčią, 
70th St. ir Tabnan Avė., kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bell giminės, druugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, /
Moteris, Duktė, Sūnus, Žentas, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 
Tel. Republie 3100.

DrJ’®ft'KELlA
J.; . deNtistaš
6558 So. Westerrt AVeniro

4 iki 8 vai. rak. 
lg sutarties.

šie: Mickevičius, Galskiss De
gutis, Mankus, Strazdas, Kai- 
ris, Mileris, Kaulynas, Kaspa
raitis, Milaševičius, Rugis, če- 
pulevičius,, Indrelė ir Juris. 
Iš jų reikės išrinkti septynius 
visuotinu narių balsavimu.

Tarp svarbių susirinkimo 
klausimų reikia skaityti dis
kusijos konstitucijos pataisy
mo klausimu. Užmetimų bu
vo, buk Draugijos Valdyba ne
teisėtai pasielgusi pataisydamą 
konstituciją. Nuodugniai ir 
visapusiai apsvarsčiusi klausi
mų pasirodė štai kas:

Kada vienas praėjusių susi
rinkimų įgaliavo Draugiją 
įregistruoti ir valdyba ėmėsi 
to darbo, tai tuoj susidūrė su 
Illinois valstijos įstatymais, 
kurie kontroliuoja tokias drau
gijas, kaip Chicagos Lietuvių 
Draugija. Konstitucija tapo 
pataisyta atsižvelgiant į tuos’lietuvės 
pamatinius Illinois 
įstatymus. Plačiai išdiskusa-1 savaitę 
vęs konstitucijos klausinių, su
sirinkimas priėjo išvados, kad 
valdyba ir negalėjo daryti ki
taip, kaip padarė.

Kiti dalykai jau 
kesnės reikšmės. 
Biznio Komisija 
kad Draugijos vakaras įvyks 
Wicker Park svetainėj sausio 
11 d., kad programe pasižadė
jusi yra dalyvauti žymi dai
nininkė p-lė Paškevičiūtė, 
Rimkus, Ascila ir Gumauskie- 
nė, Čepaitis ir kai kurie kiti. 
Buvo svarstyta ir kitokių men
kesnės svarbos klausinių.

Bendrai imant, tenka pasa
kyti, kad iš didelio ir tamsaus

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaiką ir Moterą Ligą

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

rankų! — vėl 
davė komandą banditas. — Vi
si į užpakalinį kambarį!

, Ir štai šiuo momentu 
Dantos galvoj kilo klausimas, 
kas daryti,

Du banditai susivarč buče- 
fitiš ič kostumerius į užpaka
linį kambafj, Vienas jų atsi
stojo tarpdury, o kitas palie
pė suvarytiems pasisukti vei
du į Sieną.

Ir ot jau iškratytas regis- 
teris, iškratytos ii* kišenės. Bet 
banditai tv?o nepasitenkina.

— Kur daugiau pinigų ? — 
klausia banditas Dantos, kei
kia jį ir grūmoja revolveriu 
jam. Banditas pastebėjo sienos 
duris. Pravėrė jas ir pamatė 
saugiųjų šėpą.

— Atidaryk šėpą! — įsako 
banditas, o' Dantų kamuoja 
klausimas: kas daryti? Grieb
ti banditą ir trenkti ant grin-

Įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS - 

lietuviams žinomas per 15 me*

T«L REPUBLIC 3100 ■ 
...... ............. .. .ĮiiVi'r iii ", iiini ".............. ..

Tel. Cicero 2189 it 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 Wė«t 15th St 

CICERO, ILL.

jokės! — tarė
Ponas Danta 

pamatė ruščios 
vą ginklą visai 
pilvo.

— Nekelkit

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 55th B Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniait pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS advokatas

105 W. Monroe St., prie Clark 
TOistonaB Stato 7660: valandos 9—6 

W.Stde: 2201 W. 22 ŠL (Cernak Rd) 
Panednio. Seredos Ir PStnyMo, e Lkl f

Telefonas Oaaai 61SS8
Namai: 6459 S. Roclnrell Streei 

UUraiaMo. Ketverto ir Snbato* vak, T Ud •
Kalafcmas SanutUs

Graboriai________
. Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn .Avenue
CHICAGO. ILL.

juieiuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

Vai 1 iki 3 po pietą, 6 iki I vak. 
TeL Seeley 7330 

Namą telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 s t Street

Valandos: 10—-11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš Šventa- 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

dieniais pagal susitarimą

: r-



MORTGAGE BANKERSBūt malonėkite

CLASSIFIEDADS
2608 West 47th St

PRANEŠIMAI

Tel. CANaI 5668

sce

senis

For Rent

PILNAI PRIKIMŠTU

Be Liuesu Galu

THEATRE
35th

KODĖL LUCKIES YRA TAIP LENGVI, TAIP ŠVELNUS

tabakas nebyra lauk. Šta

naminiu

mo
mu

vir
inio

Arėjas Vitkauskas 
atvažiavo j Chicagą

Federalė valdžia eg
zaminuoja III. H. 0 
L C. sky. rekordus

ne Mark 
buvo per

nor.-i 
aspi 
gerai

White 
keletą

Copyric^t. IMS. 
The American 

Tobacco Co.

KALĖDINIS 
PARDAVIMAS

PARDAVIMUI restaurantas geras 
biznis, turiu greit parduoti, nes ap
leidžiu Chicagą, labai pigiai — tik
tai $350.00. 1947 S. Halsted St.

“Birute” vėl jfersikele j nau
ją vietą. Pamokos bus duoda

kiekvienas Lucky yra laisvas nuo 
liuosų galų. Galai yra. švariai nu
plauti — tabakas nebyra lauk. Štai 
kodėl Luckies traukiasi lengvai, dega 
lygiai ~ 
švelnūs.

sų parinktiniu
tabaku. Ir

K^tvlrta3ienis, gr. 14, 1933

visi pribūti laiku 
naujų narių.
J. Byanskas pra-

Birutės”

Halsted Street

TAVERN pardavimui 63 
Ashland Avė. Renda tik- 
Daro gera pragyvenimą, 

Telefonas Englewood 1981

Priiiraiykitc i muaų apniki 

TEL. LAPAYETTB 1083

Kupečio 
—tarno 

. Gulbi- 
; net Adv. Kl. Jurgelio- 
kritiškas režisoriavimas

REAL ESTATE
Biznii pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Po astuonių metu 
vėl grįžta pas mus, 

chicagiečius

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 met.

Antras pavyzdys lietuvio, kurio 
aplikacija buvo ignoruota 
korporacijos.

ALAUS 
Street arti 
tai $60. 
500 cash. 
po 7 vai. vak

E V AN STONE lotas — išmokėtas. 
Didelis bargenas už cash arba dali
nai už cash. Josephine Mack, 456 
Deming Plpce. Lincoln 7175.

PARSIDUODA 2 krėslų barberne, 
geroj vietoj, kliubo name, biznis ge
ras. nebrangiai. Atsišaukite Box 
58, Naujienos 1789 S. Halsted St.

Audra Giedroje” aplankys mus 
šį sekmadienį, C. S. P. S. 
svetainėj

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

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

O tuo tarpu j “Naujienas” 
atsišaukė eile lietuvių, kurie 
padavė aplikacijas, bet ikišiol 
arba nieko negirdėjo ir ku
riems gręsia pavojus prarasti 
namus, kurie mokėjo kyšius,

Ponia Milerienė—Magdė, se
nio Bertašiaus sesuo, Adv. Jur- 
gelionies puikiai pririnktu, 
audros palaikymui, ir akimis 
žaibais varstymui, artistė. Kas 
repeticijas lanko, tas žino, kad 
Ponia Petronėle Mileriene 
100% “perfect”.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus it pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00: Millers Creek 
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

ir visuomet yra lenįvi ir 
»

Malonėkite 
ir atsiveskite

Vedėjas p.
neš daugiau kas linl 
koncerto. 1

' Iki pasimatymo šį ketvirta
dienį, gruodžio 14, 1933 m. San
daros svet., 814 W. 33rd St., 
Chicago, UI. Buvusio Universal 
State Banko bute. —B-tė.

TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ. Per 12 
metu išdirbtas bučernės biznis, pri
verstas parduoti greitai. Cash arba 
mainysiu ant automobilio ar ką tu
rite. Grovehill 1965.

Musų poetas, literatas, 
nos visų painiavų žinovas 
voką tas Kleofas Jurgelionis, ši
tą audringą, pilną gyvo veiki
mo komediją režisoriauja. Kas 
gali abejoti, kad šitas lošimas 
nebus " gerių-geriausias kokį 
Chicago lietuviai kada-nors 
statė scenoje.

Atsižvelgiant į artistų deda
mas pastangas, kad veikalas 
scenoje butų, kaip autoriaus 
sugalvotas, tai ir svetainė pa
rinkta su tobulesne akustika, 
negu* Lietuvių Auditorium.

Gero audringo ir kartu labai 
padoriai juokingo teatro lan
kytojai, nepraleis progos, tobu
lai lošiamo veikalo neatlankę. 
Tai įvyks Sekmadieny, Gruo
džio 17, pradžia 7 valandą va
kare, Cechų Svetainėje, 1126 
W. 18th Street.

—Dr. A. K. Rutkauskas.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai jstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—-ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budu. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės j Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telef o nuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Crane Coal Ce 
5332 So. Long Ave< 

Chicago. III.
TEL. REPUBL1C 8402

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Tai sopi senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, III
Prie Normai S t.

Phone VICTORY 3486

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKR AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, HL

Lietuvio Dantos aplikacija 
užmesta

štai, lietuvio Joseph Danta, 
4535 South California avenue, 
padavė aplikaciją į H. O. L. C., 
reikalaudamas $5,000 paskolos 
rugpiučio 18 d. Kvitą, kad ap
likacija buvo priimta prisiųsta 
jam rugpiučio 22 d. Nuo to 
laiko, Dantos aplikaciją buvę 
ignoruota, nors jo namas yra 
gerame stovyje, su moderniš
kais įrengimais ir kuris yra 
apkainuotas $14,000 sumoje — 
už tokią sumą savininkas 
ka mokesčius. Namas yra 
vinis ir dviejų aukštų.

O tuo tarpu H. O. L. C. 
šininkai davė paskolas,

RENDON KRAUTUVE su visaisf 
įrengimais, tinka dėl aludės, su tur
kiškom maudynėm. J. A. Miscikaitis, 
3119 So. Morgan St Boulevard 1605.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arija Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75, 
Grandy Mining Co., Beverly 9635.

Visuomet .pvifrauasGiHuu
VISUOMET

Atvyko į Chicagą daug ir vi
sur rašantis rašytojas Arėjas 
Vitkauskas.

Jo raštai yra dąugiau ar ma
žiau mum žinomi ir mes esame 
vienaip, ar, kitaip juos įvertinę. 
Todėl nieko jais nekalbėsiu.

Rašytojas Vitkauskas, atsi
lankęs pas mane, prašė manęs 
pažymėti Amerikos lietuvių 
laikraščiuose, kad jis čia atva
žiavo ne siunčiamas kokios par
tijos, bei organizacijos. Atva
žiavęs savirankiai pas visus 
Amerikos lietuvius susipažinti 
su Amerikos lietuvių gyvenimu 
ir bendrai su Amerika. Litera
tūra esanti jo partija ir jai vie
nai jis tarnaująs. • .

Vitkauskas onano pagyventi 
Chicagoj keletą menesių, arba 
ir ilgiau. —A. A. Tulys.

Užvakar į Chicago atvažiavo 
federalės valdžios auditoriai ir 
perėmė visas Home Ovvners’ 
Loan Corporation, Illinois sky
riaus knygas, po to kai iškilo 
aikštėn nešvarus darbai ir suk
tybės, kurias vedė to skyriaus 
viršininkai-politikieriai.

Be to, paaiškėjo, kad korpo
racija slėpė dalį rekordų apie 
išduotas paskolas, nes nors pa
skolų išduota apie 600, j Wa- 
shingtoną pristatyta tik 70 pa
skolų dokumentai.

Dabar beveik galima, užtik
rinti, kad federalė valdžia, po 
knygų peržiūrėjimo, imsis 
griežtos akcijos prieš neteisin
gus korporacijos viršininkus. •

Musical Instruments
NAUJAS 1934 General Electric 

Radio Phonografas, Gražus Kabine
tas tiktai $89.50. Mid West Radio 
Store, 6136 S. Halsted St. Telefonas 
Englewood 2600.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ALAUS “cooleriai” ir “work 
board”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Atidarykite pakelį Luckies ir suguldy- 
kite tuos 20 cigaretų vieną sale kito. 
Jūs negalėsite atskirti vieną nuo kito. 
Kiekvienas Lucky yra apvalus, kietas 
ir pilnai prikimštas 
turkišku

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

UžkvieČiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

$2,000 iki $4,0(10 ' savo drau
gams ir sėbrams, už medines 
lūšnas, kurias apkainuotojai 
skaitė bloga rizika, nafnus ma
žos verties ir nepatarė. korix>ra- 
cijai išduoti paskolų. Nežiūrint 
apkainuotoj ų rekomendacijos, 
paskolos buvo duotos ant tų 
namų, o savininkai, kurie turi 
gerus ir saugius iiivestinentus, 
buvo ignoruoti.

Priduokite medžiagą 
“Naujienoms”

Pamažu lietuviai, kurie turė
jo ryšius su H. O. L. C. prade
da atsišaukti. “Naujienos” jen- 
ka medžiagą, kurią ,vėliau su
naudos lietuvių namų savininkų 
interesų apgynimui, todėl ragi
na visus lietuvius skundus ar 
informacijas apie savo santy
kius su II. O. L. C. pranešti 
“Naujienoms”. Padarykite tai 
tuojau.

2 AUGSČIŲ mūrinė rezidencija, 2 
maudynės, 9 kambariai, stikliniai por- 
čiai, puikioj tvarkoj, arti mokyklos 
ir bažnyčios. Savininkas 6241 So. 
Pauliną St.

Gruodžio 17-tą, 1933 
svetainėje bus lošiama V. Rut- 
kovskio veikalas, “Audra Gied
roje”. ši komedija tiek už
imanti. tiek juokinga, kad žiū
rovui vakaras prabėga neju- 
čioms, rodosi tik kelios minu
tės kaip žiuri į greitai besikei
čiančius gyvenimo nuotikius. 
O tie nuotikiai dilgina visus 
žmogaus jausmus, pradedant 
nuo meilės ir, it ant įvairių 
stygų skambinant, audros grei
tumu*, keiteliojasi pavydas, 
nuožvalga, kerštas, garbes į- 
žeidimas, pats savo akimis ne
tikėjimas, gailestis ir galiau
siai aiškus apsirikimas, atgai
la ir šonuose dieglius darantis 
juokas.

Jau aštuoni metai praslinko, 
kada šis juokingas teatras bu
vo Chicagoje lošiamas. Bet jr 
lošimas lošimui nelygus. šį 
kartą “Audra Giedroje” bus 
sulošta tikrų-tikriausių artistų 
ir šio veikalo žinovų, nes dau
guma artistų yra lošę šešis ar 
daugiau kartų rolėmis pasi
mainydami. Tik paminėjimas 
lošėjų vardų užtikrina lošimo 
neklaidingumą. “Dramos Tė
vas” B. Vaitekūnas 
Bertašiifr?, Artistas Stasiulis— 
jaunasis Bertašius, 
žentas. Kaz. Liutkus 
Raulo rolėje, artistė p 
nienė 
įlies

ATIDARYMAS NAUJOS ALUDĖS 
1*123 W. 47th St.

Gerai žinomi chicagiečiams Mike 
Voverus ir Gust Bileiszis (Bileišis) 
atidaro naują aludę subatoje gruod
žio 16th d. 1933. Draugiškai kvie
čiame visus draugus atsilankyti j 
atidaryma.

VOVERUS IR BILEISZIS.
Teatras. L. S. S. Chicagos Cent- 

ralinė kuopa stato scenoje 3 aktų 
komedija “AUDRA GIEDROJE” sek
madieni gruodžio (Dec.) 17 d., 1933, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 
Chicago. Pradžia 7:45 vai. vakare. 
Po perstatymo šokiai prie p. Byans- 
ko orkestras. Įžanga tik 40c, ypa- 
tai. Tikietus galinis gauti iš anks
to NAUJIENŲ OFISE, UNIVERSAL 
KLIUBE ir pas kuopos narius.

šis perstatymas yra' rengiamas su 
stropiausiu atsidėjimu ir geriausio
mis sceniškoms spėkomis, po vado
vyste Kl. Jurgelionio. Vakaras bus 
tradiciniai puikus, linksmas ir drau
giškas kaip ir kas metą L. S. S. 
Centralinės kuopos vakarai. Visus 
draugus, simpatizuotojus ir dailės 
mėgėjus, užkviečia

Rengimo Komisija.

Rodomi labai Įdomus paveikslai 

“My Woman” 
GRUODŽIO 14 d.

BE ĮMOKĖJIMO*— 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
bodv pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

mos Sandaros svet, 814 West 
33rd St., o 
Sąuare, kaip 
kartų.

Visi nariai
ti šj ketvirtadienį, gruodžio 14 
d. 1933 m. 7:30 vai. vak., nes 
bus duodamos pamokos dėl kon. 
certo, kuris rengiama netolimo
je ateityje.

HELEN TWELVELTREES 
VICTOR JORY 
taipgi komedija 

“ONE AWFUL NIGHT”

“Wild Boys 
of the Road”
GRUODŽIO 15 ir 16

taipgi MICKEY MOUSE ir didelis 
jvairus programas

‘The Way To Love’ 
GRUODŽIO 17 d.

r su
MAURICE CHDVALIER 

ir idomus scenos Programas

Didelis pasirinkimas tikrų Parker 
išdirbystės rašomų plunksnų su 
paišeliais ir atskirai. Moteriškų 
ir vyriškų rankinių Laikrodėlių; 
taipgi daugybė visokių gražių spil- 
kučių ir gintarinių dalykų parsi- 
duos už pusę kainos, KALĖDŲ 
DOVANOMS. Aš taipgi atsakan
čiai pritaikau akinius.

Ramova Jewerly 
Company 

Karolis Nurkaitis, 
Sav.

3514 So. Halsted St.

geresnių lošėjų nerinko, 
turėjo daug liuosnorių 
rantų, norinčių puoštis 
lošiamo teatro garbe.

Ant. Rutkauskas, Dr.
kausko sūnūs, loš Dr. Mykolo 
Grigaičio rolėje.

Juozas Kemėšis, energingas 
ir žavejantis artistas loš sun
kiausią rolę—Kupetis.
Nora Gugis—KtfpetienS. Pas

tabos nereikalingos. Ponia 
Gugis tiktai dailėje ir švel
niųjų jausmų pasaulyje 
gyvena; ji mus pavaišins 
antizmo kultūros kvaps- 
niausiais Žiedais.

P-lė Eufjrosine Mikužiutė—Ku
pečių duktė Katrė. P-lė Mi- 
kužiutč , Dramos Mokslą 
baigusi diplomuota artistė. 
Kas jos lošimo nemalonės 
matyti? Tai žvaigždė pir
maeilių! teatrui.

Visuomet ptdenkinaf

Exchange—-Mainai
REIKALINGAS SALIUNAS

Mainyti ant 2 fialų namo po 6 
kambarius. Morgičius $3.600 mo
kamas 20 dolerių i mėnesi su pro
centais per 12 metų. Namas ant 
Bridgeporto 84 ir Union Avė.

Tel. Boulevard 0127

Real įstate For Sale 
Natnai-Žcmė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Pratective Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421, Chicago, III.

it1» toašted w
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO

Business Chances,
Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė su namu, priežastis pardavi 
mo savininkas turi du biznius. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na 
mo. Royal Blue Store.

2942 W. Pershing Rd.




