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No. 3

Prezidentas Kai
bėjo Kongresui

Prezidentas nereikalavo jokių naujų įsta 
tymų, bet pareiškė, kad NRA. principai pa 

siliks. Pasmerkė finansinius mekle- 
rius ir taksų sukčius

apie tai, kas ikišiol 
nuveikta šalies atgai- 
ir kas manoma daryti

dojimas pirkėjų, krovimas di
delių pelnų, vaikų darbas, be- 
gailestingas darbininkų išnau
dojimas ir spekuliacija turi ap
sistoti. ’

NRA. principai nebus pa
keisti, bet ir toliau bus vyki
nami.
'Gera sėkla pasėta, dabar rei

kia ugdyti derlių.
Pranešimas karo skolų klau

simu bus padarytas vėliau.
Prezidentas baigė kalbą dė- 

kuodamas kongresui už jo ko- 
operavimą ir kvietė toliau gel
bėti valdžiai.

Nors prezidentas ir neprašė 
jokių naujų įstatymų, tečiaus 
kongresas turės užtektinai dar
bo su įvariais paskirimais, dau
giausia kovojimui depresijos., 
taipgi pataisymui esančiųjų į- 

sutvirtinti statymų.

Po 
lių

POTVYNIAI LOS ANGELES MIESTE

M

nepaprastai smarkaus lietaus patvinusi Los Angeles, Cal., gatvė. Į vieną dieną prilijo 15 
ir iššaukė tokį potvynį, kad jame Los Angeles ir apielinkėj žuvo gal būt virš 100 žmonių.

Lietuvos Naujienos
’irmoji spaustuvė Kau 
ne buvo įkurta prieš 

350 metų
Lietuvos Estijos de 

rybos prasidėjo

CO-

California bando iš 
sikasti išpurvo ir 

griuvėsių

Atšaukė miestelio 
moterį merą V.

KAUNAS.—Kitais metais su
kaks lygiai 350 metų nuo to 
laiko, kai Kaune minima pir-. 
moji spaustuvė. Pirmoj; spaus-i 
tuvė priklausė reformatų, šios' 
pirmosios Kaune spaustuvės 
spausdinių turi Kauno evange- 
ikų konsistorijos arkyvas.

—Ligonių kasų įstaymas įsi 1 
galės nuo sausio 1 d., o k»sų 
tarybų rinkimai numatomi va-‘ 
sario mėn.

Pasimirė Tutankha- 
men kapo tyrinėtojas 

Weigall

Seljamos ir Dailidės kalbos. 
Lietuva nori gauti lengvatų 
linų ir dobilų sėklų ekspor
tui, Estija—benzino

VVASHINGTON, sausio 3. — 
Prezidenats Booseveltas šian
die asmeniškai atėjo į kongre
so posėdį ir padare ilgoką pra
nešimą 
valdžios 
vinimui 
toliau.

Prezidentas neprašo kongreso 
pravesti kokius nors naujus į- 
statymus vien kvietė tęsti ša
lies atgaivinimo programą ir 
gelbėti prezidentui geriau su
tvarkyti šalies reikalus.

Jis aistriai pasmerkė finan
sinius meklerius ir išsisukinė
tojus nuo taksų mokėjimo, kup
rių nedori darbai liko iškelti 
kongresiniuose ‘tyrinėjimuose.

Svarbiausi pareiškimai jo kal
boj buvo:

Kas atsiekta:
Valdžios kreditai

ekonomijomis. Internacionali
niam stabilizavimui pinigų pa
stojo kelią kitos valstybės. 
Aukso ir sidabro pirkimai pa
gelbsti skolininkams išsimokėti 
skolas. Bankai yra tvittti ir 
depozitai yra apsaugoti federa
linės apdraudos. “Sušalęs” ban
kų turtas paliuosuotas valdžios 
paskolomis.

Milionai sugryžo j darbą ge
resnėmis sąlygomis. Vaikų dar
ias panaikintas. Vienodos al- 
,,cs ir darbo valandos paliečia 
95 nuoš. dirbančiųjų. Darbo ir 
pramonės susitarimai daromi 
po valdžios priežiūra, bet be jo
kio valdžios diktavimo.

Gerovė priklauso nuo farme- 
ų perkamosios jėgos. Bandy

mai subalansuoti farmų produk
tų produkciją ir suvartojimą 
ekasi. Namai ir farmos liko 

išgelbėti valdžios paskolų.
Tennessee klonio išvystymas 

bus praplėstas į kitas šalies da
lis ir tikimąsi tą planą padary
ti išsimokančiu.

Pasaulinė padėtis yra niūri. 
Jungt. Valstijos besimaišys į 
Oentralinės ar Pietų Amerikos 
reikalus. Didelės išlaidos gink
lams ir prekybos suvaržymai 
kliudo pasaulinei taikai ir pro
gresui.

Kas darytina:
Surišti industriją, agrikultū

rą ir finansus. Senieji meto
dai turi būti reformuoti. Ma
terializmas ir perteklius turi 
užleisti vietą atsakomingumui 
ir teisingumui.

Visa šalis yra pasipiktinusi 
kriminališkais biznio metodais 
ir tokius finansiniu*s meklerius, 
reikia suvaržyt. Taipg reikia 
sustabdyti išsisukinėjimus nuo. 
taksų mokėjimo.

Valdžia ir toliau gelbės vals
tijoms ir lokalėms valdžioms 
mažinti nedarbą. Bereikalin
gas didinimas dirbuvių, išnau-

150 angliakasių pa 
laidota eksplozi

jos kasykloj

Prie darbo pristatyta 7,000 dar
bininkų, jų tarpe ir CWA 
dabininkai. Liūties nuosto
liai siekia $5,000,000.

ISSAQUAH, Wash., s. 
šio miestelio gyventojams 
Įsipyko moterų valdžia, 
gyventojai visuotinu balsavimu,
206 balsais prieš 85, atšaukė 
savo karingą merą Mrs. Stella 
Alexander.

3.— 
tiek 
kad

Rumunijos kabinę 
tas rezignavo, išgy 

vavęs 5 dienas
Paskirtas naujas premieras, ku

ris, tikimąsi, tęs kovą su 
naciais

Eksplozija įvyko čechoslovaki- 
jos kasykloj. Manoma, kad 
visi angliakasiai yra žuvę

DUCHOV, čechoslovakijoj, s 
3.—Baisi eksplozija ištiko Nel- 
son III kasykloje, kuri uždare 
150 angliakasių^ iš kurių ma
žiausia 12 yra žuvę.

Eksplozija buvo tiek smar
ki, kad visa kasyklą įgriuvo. 
Manoma, kad visi kasykloj buvę 
angliakasiai yra žuvę.

Gelbėtojai jau išėmė 121a 
vonų, bet toliau kasykla yra 
užversta ir jie neįstengia pra- 
sikasti.

Anglija ir Italija ta 
riasi dėl nusigink

lavimo
RYMAS, s. 3. —Anglijos už

sienio reikalų ministeris Simon 
atvyko į Rymą ir, pradėjo pa
sitarimus su Mussoilni apie tai 
kaip išgelbėti nuginklavimo 
konfereneją ir neprileisti pra
dėjimo naujų ginklavimos lenk 
tynių.

Italija laikosi nufcistaymo, 
kad Vokietija neužilgo pradės 
ginkluotis ir butų geriau, jei 
ii ginkluotųsi einant kokiuo 
nors tarptautiniu susitarimu.

Ginklavimos jurose yra ne- 
išvengtinas. Už tą kalčiausia 
Ta Japonija, kuri siekiasi už

kariauti naujas teritorijas. 
Skelbdama rasinę neapykantą 
ji ruošia dirvą naujam dide
liam karui.

^ORF1&
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia sniegas, nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saule teka 7:18, leidžiasi 4> 
31.

LONDONAS, s. 3. — Savo 
namuose Škotijoj nuo plaučių 
uždegimo pasimirė lordas 
Churchill iš Wychwood, 69 m. 
Jis buvo pirmininkas Gjreat 
Westem geležinkelio, taipgi pa
sižymėjęs biznyje ir politikoj.

LOS ANGELES, Cal., s. 3.— 
Tapo suoganizuota 7,Q00 žmo
nių amija ieškoti daugiau la
vonų, kartu* iškasti Californi ją iš 
po storo purvo sluogsnio ir. di
delių krūvų laužų, kurie pasi
darė po pereito sekmadienio 
nepaprastai smarkios liūties. 
Purvai ir akmenys liko suneš
ti vandens iš kalnų.

Kiek žmonių žuvo, žinios 
prieštarauja. Vienos sako, kad 
36 lavonai jau atrasti-ir kad 73 
žmonių pasigendama. 49 žmo- 
iės yra sunkiai sužeisti. Mano
ma, kad skaičius žuvusiųjų 
sieks 50 žmonių, nes spėjama, 
kad daugelis prapuolusių yra 
netekę pastogės, prisiglaudė 
gelbėjimo įstaigose ir dar ne
spėjo pranešti apie savo išsi
gelbėjimą. Kitos žinios paduo
da daug didesnes skaitlines žu
vusių. .

Apskaitoma, kad materialiai 
nuostoliai sieks apie $5,000,000, 
daugiausia Glendale-Montrose 
apielinkėje, kur Pickens kėnio- 
ne liko sugriauta 300 namų, 
daugelis jų labai puošnių ir 
brangių.

Venice disrikte, arti vande
nyno, apgriauta apie 2,000 na
mų, kurie buvo užlieti van
dens.

Dabar saulė šviečia, yra gied
ra ir visos įstaigos paskubomis 
dirba, kad suteikti pastogę jos 
netekusiems žmonėms, apsau
goti užlietų apielinkių gyven 
tojus nuo ligų, atidaryti vieš
kelius, pastatyti laikinius til
tus ir atsteigti traukinių vaigš- 
Siojimą. Prie to darbo tapo 
pristatyti ir visi CWA. darbi' 
ninkai.

Los Angeles prilijo $.27 co
lius. Lietus prasidėjo šeštadie-r 
nio vakare ir tęsėsi iki pirma
dienio. Smarkiausias fietu*s bu
vo tarp šeštadienio vidurnakčio 
ir sekmadienio ryto. Nieku- 
riose vietose prilijo net 18 co
lių. Tokio lietaus Californi jo j 
dar nėra buvę. .

BERLYNAS, s. 3.— Naciai 
uždarė koncentracijos stovyk 
1on vieną Turingijos sankroyi- 
ninką už tai, kad jis pigiai par- 

j davinėjo prekes.

Chicago balsuos dėl 
savivaldybės ir 

saliunų
CHICAGO.— Miesto taryba 

nutarė paduoti laisnių komite
tui pašildymą padaryti referen
dumą klausime sugrąžinimo se
novinių saliunų.

Kartu aldermanai vienablsiai 
nutarė padaryti referendumą 
dėl Chicago savy valdybes ir pa
ėmimo savo kontrolėn visuome
nes aptarnavimo įmonių. Tam 
•eferendumui pritaria ir mėrąs 

Kelly.
Jei butų nutarta daryti refe

rendumus abiem klausimais, 
referendumas įvyktų balandžio 
10 d., laike “primary” balsavi
mų.

Nusikaltėliai prieš 
prohibiciją bus 

teisiami
WASHINGTON, s. 3.— Tei

singumo departamentas padavė 
augščiausiam teismui pareiški
mą, kad visi žmonės, kurie yra 
apkaltinti už prohibicijos įsta
tymų peržengimą dar prieš pro- 
hibičijos atšaukimą, turėtų bū
ti teismų teisiami.

DETROIT, Mich., s. 3.—Hen
ry Fordo brolis William ban- 
krutijo. Jis turi $412,900 sko
lų, bet neturi jokio turto.

VIENA BĖDA—NE BĖDA

BUCHARESTAS, Rumunijos, 
3.— Premiero Angelescu ka- 

bilietas rezignavo, o išsilaikęs 
valdžioje tik 5 dienas.

Karalius pakvietė Tatarescu 
sudaryti naują kabinetą.

Tatarescu yra nacių prieši
ninkas ir manoma, kad jis ir 
toliau tęs kovą su naciais ir 
anti-semitiška geležine 
dija.

s

gvar-

Johnson galės vy 
kinti mažesnius 

kodeksus

LONDONAS, s. 3. — šiandie 
ligoninėj po ilgos ir paslaptin
gos ligos pasimirė Arthur E.‘ 
P. B. Weigall, 53 m., garsus 
rašytojas, egyptologas ir vie
nas tų, kurie dalyvavo prie fa
raono Tutankhamen kapo ati
darymo.

Jo mirtis sukėlė naujas kal
bas apie “kapo prakeikimą”, nes. 
visi, kurie tik dalyvavo kapo 
atidaryme jau yra išmirę, iš
ėmus Howrad Carter, tikrąjį 
kapo atradėją. Viso iš tyriau
sių to Egypto faraono kapą mi- 
-rė jau 14 žmonių. Pat«-Wei--

TALINAS, 13. XII. Elta. — 
Gruodžio 12 d. H vai. 15 min. 
estų užsienio reikalų ministeri
joje prasidėjo estų lietuvių pre
kybos derybos. Prieš prade
dant derybas, estų užsienių rei
kalų ministeris Seljama paša* 
kė kalbą, pasveikindamas dele
gatus ir nurodydamas, kad es
tų vyriausybė sveikina lietuvių 
vyriausybės pageidavimą siekti 
abiejų valstybių bendradarbia
vimo ūkio srityje Baltijos klau
zulės vykdymo pagrindu.

Seljama pažymėjo, kad dėl to 
bendradarbiavimo sąlygų nega» 
Įima daryti jokių iliuzijų. Es
tija ir Lietuva abi agrarinės 
valstybės, esančios vienodose 
klimato sąlygose ir gaminančios 
beveik vienodų ūkio produktų 
tiek vidatfs pareikalavimui, tiek 
ir eksportui. Todėl žemės ūkio 
produktų pasikeitimo galimu
mai menki.

Daugiau vilties teikia žalia
vos ir pramonės gaminių pasi 
keitimo galimumas. Tačiau ka
dangi abi valstybes susitarusios 
plėsti ūkio.. bendradarbiavimu 
prekių pasikeitimo* pusiairsvy- 
t^j*pagnndū, lai ir Šioje sri-

gali tam prakeikimuii netikCjo. tyje aprffidtt Vis 
dėlto, pažymėjo Seljama toliau, 
gerai valiai esant, butų galima 
išplėsti ligšiolinį prekių pasi

Rėmėjas tos ekspedicijos lor-, 
das Carnarvon mirė pirmas, už 
kelių savaičių po suradimo ka
po, bet pinu negu sarkofagas kuris buvo tarp abie-
buvo atidarytas. Tas ir iššaukė 
kalbas apie tariamąjį prakeiki
mą ir mirtį tam, kas įeis į mil
žiniškąjį faraono kapą. Tos 
kalbos atsinaujindavo kai vie
tas po kito mirė ekspedicijos 
lalyviai. 1

WASHINGTON, s. 3.— Pre
zidentas Rooseveltas suteikė 
plačių galit; industriniam ad
ministratoriui Johnson pasira
šinėti, skelbti ir vykinti ko
deksus mažesnėm pramonėms, 
kurios paprastai samdpsi ne 
daugiau kaip 50,000 darbinin
kų.

Tai labai palengvins preziden
to darbą, kurio jis nenori dirb
ti kongresui posėdžiaujant. 
Prezidentas pasirašinės tik di
džiųjų pramonių kodeksus ir 
/ers pildyti kodeksus tuos, ku
te nenori pasidutoti savanoriai.

Prezidentas šiandie pasirašė 
13 kodeksų. NRA kodeksai 
neikia jau 195 pramonėse.

' H0LLYW00D, Cal., s. 3. — 
Mūviu aktorius George Raft 
pradėjo naujus metus labai ne
laimingai. Jis dalyvavo naujų 
metų sulaukimui šokiuose ir 
būYo pakviestas estradon. Lip
damas nuo estrados jis pasu
ko koją ir išsilaužė riešo kau
liuką. Padedamas draugų, jis 
nušlubavo iki durų ir rado, 
kad jo 16 cilinderių automobi
lius yra pavogtas. Jis pasišau
kė taksįkabą ir su&ryžo namo. 
Namie jis rado, 8 pėdas van
dens rūsy, pasidariusias nuo 
didžiosios liūties. Iš tos prie
žasties namie nebuvo nė elekt
ros, nė šilumos.

Minn. kaliniai dirbs 
40 vai. savaitėj

ST< PAUL, Minn., s. 3. — 
Minnesotos dviejuose valstijos 
kalėjimuose pradėjo dirbti su
lig NRĄ kalinių kodekso, kuris 
nustato 40 vai. darbo savaitę.

. -............. -- k *’ ■

Tei

Pasakys kiek stikle 
lių gėrei

— Naciai, 
įsigėrusius

BERLYNAS, s. 3. 
kad terorizifoti 
žmones, surado būdą kaip nu
statyti kiek stiklelių ir kokio 
gėrimo žmogus yra gėręs.

Studentas buvo teisiamas 
už važiavimą girtu esant ir su
žeidimą dviejų žmonių. Chemi-j 
nis analizas jo kraujo parode, 
kad jis buvo išgėręs 9 stikle-' 
liūs brandės ir 9 stiklės alaus.; 
Studentas buvo nuteistas 1 
mėnesiui kalėjiman.

Injuction prieš NRA 
neturys jokios vertes

VVASHINGTON, s. 8. —NRA. 
viršininkai labai abejoja, ar 
turi kokios nors vertės Con- 
necticųt federalinio teismo iš* 
duetas injuctionas, kuris drau
džia vykinti kodeksą pehkiose 
Conn. l(rubų siuvyklose. Jis sa
ko, kad distrikto. teismai neturi 
teisės
prieš asmenis gyvenančius kP 
tuose distriktuose. Todėl John
son gali pilnai vykinti, kodeksą 
nežiūrint teismo uždraudimo.

jų valstybių paskutiniais me
tais.

Baigdamas Seljama pareiškė 
vilties, kad abiejų delegacijų 
bendradarbiavimas bus sėkmių 
gas ir bus surastas pagrindas, 
kuriito ateityje bus galima dirb
ti ir toliau.

Iš Lietuvių pusės kalbėjo 
Lietuvos pasiuntinys Dailidė 
Jis pareiškė, kad Lietuvos de
legacija turi geriausio noro 
sutarties sudarymu pratiesti
kelią prekių pasikeitimui. Jis 
pažymėjo, kad dėl vienodos
ūkiškos abiejų kraštų struktū
ros prekių pasikeitimas nebus 
labai paremtas, tačiau iš Lietu

os pusės norima pasiekti ga- 
imumo maksimumą.

Gruodžio 12 d. užsienių rei
kalų ministeris Seljama suruo
šė delegacijos nariams pa
gerbti priėmimą. Vakare Lie 
tu vos delegatai buvo pakviesti 
pas užsienių reikalų ministerį 
Laretei.

Lietuvių delegacija numato 
;au gruodžio 14 d. iš Talino iš
važiuoti. Kalbama, kad Lie
tuvos delegacija nori gaut: 
lengvatų linų ir dobilų sėme 
nims eksportuoti, o estai— sa
vo benzino eksportui.

išdavinėti injuctionus

DETROIT, Mįch., s. 3/ -U 
Frank Couzens, 31 m., suktis 
senatoriaus / James Coūžens, 
šiandie užėmė mero vietą. Jis 
bus jauniausiai mėras visoj 
Detroito istorijoj. Jį laukia 
didelis darbas, nes miestui šį

Uždraudė veikti ap- 
draudos kompanijai

ST. LOUIS, Mo., s. 2.
sėjas Hamilton išdavė laikinį 
draudimą, uždraudžiantį veikti 
Continental Life Insurance Co.

Draudimas išduotas - prašant 
valstijos apdraudos superinten
dentui 0‘Malley, kuris prašo 
kompaniją likviduoti. <<:<

Kompanija turi jšdavusi ap- pusmetį gręsia $33,000,000 de- 
draudos ant $100,000,000. šeitas.

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

; -y-Kauno burmistras paruošė 
vyriausybei memorandumą, ku
riame jis išdėsto, kaip kovoti 
su nedarbu*.
•' ~-Iš Klaipėdos kalėjimo pabė
go šodleris, pernai pavogęs iš 
Klaipėdos banko stambią pini
gų sumą.

—Apeliacijos rūmai buvusį 
Kauno apskr. viršininką Morkų 
ir dar du toje pačioje byloje 
kaltinamus asmenis išteisino.
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Jau darbą pradėjau

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius
LAIPSNIS PIRMAS

NON GRADUS ku-
3I

ARTUR BERGER

Turi 1G0 balsu

jau

3428
1S

pra-

wish to get the Nau-

121110
New Years Eve Balipu-

Turi 80 balsų

»

16151413

Turi 59 balsusTuri 80 balsu Turi 40 balsų

KONTESTO EIGA

eagerness. 
and other 
glad to be 
and Mrs.

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St.

Cleveland, Ohio.

J. MAKSVITIS
640 Plumer St.
Hammond, Ind.

Turi 160 balsu

nes 
at- 
su-

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 2,157 balsus

pra
ma
ną-

pro-
the
the

So.
su
Ji

Venus Tu moša,
3252 N. Nagle Avė.

Palisade 4633

E LSI E MARTIN 
4508—8th St. 
Kenosha, Wis.
Turi 240 balsu

K. G. URNEŽIS
4500 S. Rockvvell St 

Chicago.
Turi 150 balsų

A. UŽDRAVAITIS
4031 S. Talman Av 

Chicago

P. LAPENAS
724 W. 18th Street 

Chicago
Turi 80 balsų

a splendid time.
Dundulis gavę a 

wonderful speech 
the ręst. The Ste-

J. SIPIAL1S 
4500 S. Talman Av 

Chicago
Turi 300 balsų

VENUS TUMOSAITĖ 
3252 N. Nagle Avo.

Chicago— Turi 145 balsus

FRANK BUh!AW 
1739 S. Halsted St. 

Chicago 
Turi 2,443 balsus

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III. 
Turi 240 balsų

M. BALČIŪNAS
Chicago

BARNIŠKIS
Burnside Avė. 

Chicago, III.
Turi 130 balsu.

t

žu 
St.

konteste.
Antanai Ruzas, 

3409 Williams Avė 
Detroit, Mieli.

ALBERT DIKSAS
3341 S. Auburn A v 

Chicago

B.
)224

ANT. RUŽAS

>9 Williams Avė. 
Detroit, Mich.

r neuaug luiKu uumsutHiitiB Venus Tumosaite nors j ir la~ davę Skundus kontesto vedė
tojo i kontestantų eiles il ’jau’bai i>ovaliai visgi savo skaitlių jui ofise. Keista, kad Senas

balsų padidino, o ' jeigu surinks 
visus prieš šventes prisižadėju
sius, tai laivakortė užtikrinta. 
Atrodo, kad Frank Bulaw va
žiuodamas Lietuvon turės ir 
drauge iš “Naujienų” kontes
to Amerikoj gimusią 13 metų 
amžiaus jaunuolę.

Prašau visų kontestantų kas 
savaitę parašyti nors trumpai 
apie savo darbuotę. Tas jums 
pagelbės jūsų darbe ir “Nau
jienose” geriaus atspindės kon
testo eiga.—T. Rypkevičia.

Petras, kuris dirba “Naujie
noms” jau trečius metus, įga
liotas daryti biznį visoje Chi
cago j e, kontesto metu neturė
tų teisės darbuotis kokioje ko- 
onijpje — jeigu "ten gyvena 
kontestantas. Chicago yra dide
lis miestas, dirva plati ir kiek
vienas turėtų pasisekimą, jei
gu tik mestų si į darbą.

štai Senas Petras į tris sa
vaites užraše; 8-ius naujus 
■skaitytojus ir gavo 25 Kalėdų 
ir Naujų Metų linkėjimus. Už 
tai jo balsai ir auga — nors 
ir pamažu. Chicagoje yra apii 
30 kontestantų. Jeigu jie visi 
butų davę “Naujienoms” tiek 
biznio, tai jie neturėtų ko skų
stis prieš Seną Petrą. Biznis 
reikalauja, 
aplankytos, 
į darbą ir 
nauda, o

f 1i

J. SHOLTEMAN
7029 S. Artesian Av. 

Chicago
Turi 110 balsu

17
A. S. 

KAVALIŪNAS
26 Palmąjston Avė., 
Toronto, Ontario, 

Canada.
Turi 80 balsų

ONA 
KAčERAUSKIENĖ 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157 

Turi 110 balsų

E. NORGAILIENfi 
4559 S. Richmond 

Chicago, III.
Turi 20 balsų

Naujus Metus pradedant ai 
rodo pas visus ūpas pakilęs, i 
turi vilties, kad šie 1934 me< 
bus pasekmingesni ir lengvesni, 
neg ta nelemta depresija pra
deda silpnėti. Tad ir “Naujie
nų” kontestantai stoja į dar-f 
bą su didesniu pasiryžimu ir 
prieš šventes atidėti prospek* 
tai nebus užmiršti.

$iame “Naujienų” kontestan* 
to skyriuje matosi keletas nau
jų darbuotojų. f

Štai Maksvytis su 80 bals- 
B. Barniškis su 130 bafiių, F 
Norgailienė su 20 balsų, J. Me 
čiulis iš Waukegan su 240 bal 
sų, Antanas Ružas Iš Detroit*.

su 80 balsų ir A. J. Armonas 
;u 40 balsų.

Jau laikraščiui einant į spau- 
lą atėjo laiškas nuo F. Lavins- 
lo iš Brooklyno ir G. A. Ar- 
10110 iš Clevelando, bet jau 
"'o vėlu juos | šį numerį į- 

dėti—tilps sekančiame.

1 P. Martinkaitis (Senas Pet
ras) ir F. Bulaw abudu smar* 
?kiai darbuojasi ir pakilo žymiai 
balsų skaitliumi. Nors F. Bu- 
law truputį .pralenkė Seną Pet- 
rų, bet JPetras žada nepąsujuo- 
ti įr ^teinančią savaitę vėL.At
sistoti ' pirmoje vietoje.

J. Mačiulis iš Waukegan, 
11, pamatęs, kad jų kolonijoj 
viekas nęūtttovauja, tad nors 
r nedaug laiko turėdamas į-

Labai gaila, kad Dom. 
kienė, 4500 S. Rockwell 
nesuspėjo priduoti savo prenu
meratų pirm ne kad laikraštis 
ėjo į spaudą, bet užtikrinu p- 
nią Žakienė, kad sekančią sa
vaitę jos skaitlių balsų paduo
sime.

Prie progos turiu atsiprašy
ti ponios Žukauskienės ir Wet 
Wash Laundry savininkų, ku
rių Kalėdų ir Naujų Metų svei
kinimai netilpo “Naujienose” 
per musų neapsižiūrėjimą. Nors 
labai gaila, bet pataisyti 
per vėlu.—T. Rypkevičia. 

■ 1 -

Antanas Ruzas 
Detroito rašo:

Kadangi jau šventės praėjo, 
tai stojau ir aš prie darbo ir 
jau pradžią tūriu. Nors buvo 
gana šalta, bet aš buvau pasi
ryžęs žut-but aplankyti keletą 
lietuvių ir pabandyti savo lai
mę.

Atsidūręs prie Michigan Av. 
ir 29 gat, užsukau pas Der- 
maiČitfs, 2252 29 St. Prie du
rių pasitiko mane labai link
sma ir maloni moteris, tai Mrs. 
Dermailienė. Po trumpo pasi- 
kalbėjimo pasisakiau, kad esu 
Naujienų kontestantas ir ieš
kau biznio, ir žinote, kad be 
didelio prašymo užsirašę “Nau
jienas”, pagirdama mane už to
kį pasiryžimų. Man tas prida
vė liek energijos, kad iš ten 
išėjęs nė šalčio nej ausdamas 
atsidūriau pas draugu's Keblai 
čius ant E St. Nugi ir čia gau
nu prenumeratų. Tai šitaip 
leidęs tą dienų su tokiais 
Joniais žmonėmis, gryžau 
mo labai patenkintas.

Gerbiami detroitiečiai,
riam tik “Naujienų” prenume
rata pasibaigė, arba norite už 
sirašyti, praneškite man laiš
ku, o aš nepatingėsiu atsilan
kyti ir užrašyti.

Valydamas visiems laimingų 
Naujų Metų, pasilieku laukda
mas Jūsų pranešimo.

Su priderama pagarba, 
Antanas Ražas, 

3409 Williams Avė., 
Detroit, Mieli.

and Jaunoji Birutė, under the 
direction of A. Andreieff. Of 
course, this would not round 
out the program. Some of our 
best singers sang as, Mrs. Ste- 
phens, Stanley Rimkus, and the 
Pirmyn chorus, under the di
rection of Mr. C. Stephens. 
When the chorus sang, every- 
body listened with 
We all drank beer 
drinks. We were all 
introduced to Mr.
James and Ed Kraus. We hope 
they had 
Doctor T. 
short and 
and so did
phens’ Revelers gavę us »some 
good music. Of course, we know 
they’re just as good as Wayne 
King’s orchestra — even bet- 
ter. I don’t care who says 
they’re no good, because they’re 
really grand. Before we knew 
it, the old year passed away 
and the New Year was here. 
We all wish Mr. James to make 
it, to Kaunas. Everybody had 
a splendid time. If you Averen’t 
there, you sure missed a real, 
real treat.

Venus Tumosa.

240 balsų laimėjo. Esame J. 
Mačiuliui labai dėkingi už suti
kimų VVaukegane pasidarbuoti, 
les kitaip ta tokia skaitlinga 
lietuvių kolonija butų likusi be 
mntestahto.

P-nia Norgailiene iš Brighton 
iarko po ilgų svarstymų nuta
rė stoti kontestan ir išbandyti 
savo gabumus. Reikia pasaky
ti, jeigu jai gyvenimo aplįnky* 
bes leis, tai ji su savo gabu
mais ir energija gali daug nu
veikti, nes yra linksma, malo
naus budp, visada au šypsena 
■veide. Atbodo, kad ją negali 
na ne supykinti nė atsisakyti 
eužsirašius pramftneratą. Ji 

sakpsi paskutinio nepralenks, 
iet pirmutinį tai tiarai.

Po visų švenčių manau 
dėti dirbti daug smarkiaus. 
Duodi? garbės žodį, kad visiems 
Detroito lietuviams patarnau
siu geriausiai pagąl savo išga
lę, užrašydamas l(“Naujienas”, 
tą musų geriausią švietėją. 
Skaitydami “Naujienas” mes 
sužinome, r kas pasaulyj dedasi 
ir įgyjame apšvietą, be kurios 
mums darbininkams yra labai 
sunku gyventi. Męs be laikraš
čio, tai kaip augąlas be saulės 
šviesos. Nors dabar yra sun
kus laikai, bet visgi laikrašti 
galima išleisti užsirašyti, jeigu 
ne ant metų, tai nors ant 
sės.

Todėl laukite pasirengę, 
aš po šveiičiiį stengsiuosi 
lankyti kiekvieną, kai tik
žinosiu4, kad pageidauja gauti 
‘Naujienas”. ; ,

Tur būt iš laikraščio suži
noję draugai A. Strazdas su 
savo žmona ir Mrs. Kęblaitisį 
kad aš esu įstojęs į Naujienų 
kontestantų eiles, tad nors ii 
mažą pažintį turėjo, bet atva
žiavo atlankyti ir mane paska-i 
tinti prie darbo. Draugai Straz
dai yra labai malonus žmonės, 
turi daug patyrimo laikraščio 
užrašinėj ime, tai ir man sutei
kė daug labai naudingų1 pata
rimų. Man labai malonu buvo 
su jais praleisti kelias valan
das, pasikalbėjimui apie Nau
jienų kontesto reikalus.

Mano svečiai prižadėjo man 
savo paramą. Aš labai džiau
giuosi, kad turiu tokiu-s malo
nus žmones sau į pagalbą. To

dėl, tikiuosi gerų pasekmių šia- 
ne

kad kolonijos butų 
Jeigu visi mestųsi 
“Naujienoms” butų 
svarbiausiai patys 

kontestantai jau butų pasiekę
pirmuosius laipsnius.

Šie žmonės darė bizni su Se
nu4 Petru: B. Karsokas, 1516 
Vest Grand avė., davė gražų 
Naujų Metą garsinimą, o jo 
žmonos sesutė Sophie atsinau
jino “Naujienas”. Drg. B. Kar
tokas užlaiko gražiai išpuoštą 
alihę ir valgyklą, kur yra di- 
lis pasirinkimas geriausios rų- 
šies gėrimų ir skanių valgių.

P. Vaičiūnas, 1800 So. Peo- 
ria street, davė gražų kalėdinį 
garsinimą. P. Vaičiūnas užlai
ko bučernę, grosernę ir gražia 
Alinę, ku*r galima rasti geriau 
sios rųšies produktų.

Agnės Šidlauskas,
Halsted street, kuri kartu 
S. Svilainiu užlaiko alinę, 
davė kalėdinį garsinimą.

B. Sams, 4551 S. Hermitage 
avė., užlaikąs bučernę ir gro- 
sernę. Pas jį visuomet rasi di
delį pasirinkimą šviežios mėsos 
r daržovių.

35th Street Restaurant, 3502 
•S. Halsted st. šioje valgyklo
je visuomet -yi’a didis pasirin
kimas skąniųr-kftip- lietuviškų, 
taip ir "'angliškų Valgių. Davė 
kalėdinį garsinimą.

Milda Restaurant, 3206 So. 
Halsted street. šioje valgyklo
je visuomet gausi gerų valgių, 
Savininkė yra p. A. Misevičie
nė. Davė kalėdinį garsinimą. .

Tiek apie savo kostųmerius. 
Kitu kartu parašysiu daugiau. 

.Visiėms, kurie darė biznį per 
Seną Petrą, tariu širdingą ačiū4. 
Reikalui atėjus neužmirškite 
pašaukti Seną Petrą, laišku ar 
per telefoną, CA'Nal 8500. Ad
resas 1739 South Halsted St.

Senas Petras.

Jaunoji kontestantė 
dėkoja

I appreciate all those that 
took the Naujienos from me, 
to give me a few points. I 
know that I will be able to 
get more readerš this year, be- 
cause we all hope that 
sperity is ju4st before 
corner instead of around
coriier. I’d įiadiy cūll bn you, 
if you 
jienos.

(Tąsa)
Ir maharani vaidino savo ro

lę toliau. Ji nudavė draugiš
ką, nieku4 nesirūpinančią mote
riškę ir tai jaijaip puikiai se
kėsi, jog jauna, nieko nežinan
ti mergaitė, paskendusi meilė
je ir laimėje ir pasitikėdama 
klastingų maharani draugišku
mu, jai viską išpasakodavo. Tik 
vienas žodis, kuris leistų kuni
gaikščiui suprasti, kad mergai
tė yra plepi ir viską Farani 
išpasakojo, pražudys jaunutolę. 
Bet ar tada kunigaikštis neat
sikratys ir jos, .dėl kurios jis 
nustos tokio brangaus žaislo9 
Kartą ji tuo reikalu mėgino 
pasitarti su sena savo patarė
ja, bet ši ją nuramino: “Pa
lauk, kol kunigaikštis ku*r nors 
išvyks, Tai greit atsitiks; aš 
žinau: greit prasidės karas ir 
tik tada ateis tavo eilė veik
ti”.

Bet . Farani nesuprato, kas 
turėjo atsitikti ir, pasitikėda
ma auklėtoja, laukė trokštamo 
laiko. ‘Ir iš tikrųjų, jau kitą 
savaitę paplito gandai apie su
liepsnojusį karą. Kareiviai bu-

I’d likę to see^-this year be 
just as prosperous as the New 
Years Eve Bali was. We sure 
had a grand time. We en- 
joyed the dances given by the r , 
girls and boys under the di-|vo šaukiami ir skirstomi bu4- 
rection of Vytautas Beliajus riais. (Bus daugiau).

Joseph Triner became exclusive representative of the famous 
original Pilsner Beer for the middle statės.

IIIo MIBM

Seno Petro biznis 
konteste 

• ■' '' ™ - f • ■ 1 ‘

Jau trys savaites sukako 
kaip “Naujienų” kontestas pra-j 
sidėjo ir turiu pasakyti, kad 
nežiūrint sunkių . laikų gauni 
naujo biznio dėl “Naujienų” 
jeigu tik kiek p^irbėji.

Kai kurie "kontestantai, pa
vydėdami Senam Petkui' pusi- 
sekimo, ■pradėjo, rugbti kam1 jis 
darąs biznį tekioje ar tokioje 
kolonijoje, kuomet joje gyve
na ta,s ar kitas kontestantas. 
Atsirado net ir tokių, kurie

Joseph Triner signs the Original Pilsner contract in New York.
Joseph Triner,!president of the Joseph Triner Company of Chicago, signed a very 
imporlant contract in New York lašt week. We see him i n the pieture signing the 
agreemeht with the general representatives of the Pilsner Urųuell for the United.

- States by which Mr. Joseph Triner became the sole representative of this famous 
Czechoslovak beer for the statės of Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan, Minne
sota and Ohio. The president of the NėwYork general rcpresenUtion Mr. Maxmilian 
Stein and the vicepresidenl Mr. Arthur Kuehlman are vvitnessing this important 
comm.ercial agreement which gives the Middle States represenlation to a very popular 
Chicagoan. Mr. Joseph Trinfer, chairman of the Illinois State Athletic Commission, 
is sąrely..' the best man for the representation of the world-renowned Czechoslovak 
bl’ėWeries hi1 Pilsen.
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“Dirvos” balius arba cirkas

Gražus parengimas SLA. 10 Apskričio metinis 
suvažiavimas

NAUJIENOS, Chicago, III. 1

Gruodžio 16 d., 1933 m. drau
gai J. Keblaičiai savo namuo
se, 3822 E gatvė, suruošė va
karėli tikslu* pagelbėti Juozą 
R. Janušauską-James, kuris yra 
pasiryžęs ateinanti pavasarį už
baigti Dariaus ir Girėno gar
bingų kelionę per Atlantiką — 
iš New Yorko į Kauną.

Tame vakarėlyj dalyvavo 
apie 25 ypatos. Buvo lošiama 
“bunco”, ir gražios dovanos bu
vo p. Keblaitienes parūpintos 
— trys vyrams ir trys mote
rims. Po lošimo buvo pareng
ta puiki vakariene.

Turiu paminėti, kad tame va
karėlyj dalyvavo ir daktaras 
J. Jonikaitis, kuris yra Detroi
te kasierius antro per Atlan
tiką skridimo komiteto. Dak
taras Jonikaitis yra pažangus 
ir draugiškas su visais, ir kas 
tik yra veikiama prakilnesnio 
ir naudingesnio lietuvių tarpe, 
jisai visados sykiu dalyvauja. 
Ir kadangi daktaras Jonikai
tis visada kulturingus darbus 
remia, tai ir minėtame vaka
rėlyj jis buvo pirmutinis. Po 
vakarienės jis dekavojo drau
gams Keblaičiams už pasišven
timų prakilnų darbą paremti 
ir aiškino susirinkusiems tuo 
prakilnaus darbo svarbumą — 
perskridima per Atlantiką į 
Kauną — taip pat ragino vi
sus, kiek kas gali, prisidėti.

Sausio 14 d. įvyks So. Mil- 
waukee Susivienijimo 10 ap
skričio metinis suvažiavimas. 
Suvažiavimui vieta paskirta — 
1401 Mjlwaukee avė.

Vietos SLA. 133 kitopa ruo
šiasi delegatus bei svečius gar
džiais pietumis pavaišinti, o 
priegtam juos dar ir palink
sminti. Būtent, pastatyti sce
noje “Mėnulio šviesoje”. Vaidi
nimui pasibaigus, ♦prasidės šo
kiai, kurie tęsis ligi vėlumos, 
šokiams gros šaunus orkes
tras.

Prie šios progos turiu pa
stebėti, jog vietines kuopos na
riai tariasi dėliai to, kaip tin
kamai butų galima paremti la
kūno Janušausko sumanymų 
skristi i Lietuvą. Jų manymu, 
butų labai gerai, jei visi Wis- 
consino lietuviai susiburtų į 
krūvą ir pavasarį surengtų 
aviacijos dieną didmiestyje 
Milwaukee, kadangi čia yra pui
kus ir moderniškas airportas.

Manau, kad apskričio su
važiavime butų visai pravartu 
tų klausimą pasvarstyti. Iš 
įvairių kolonijų susirinkę dele
gatai galės ta klausimą tinka 
mai išspręsti.

— Vietinis.

Gruodžio 31 d. Karpavičius 
surengė Lietuvių Svetainėje 
balių Naujiems Metams sutik
ti. Man tiesiog gaila tų sene
lių, kurie vis dar nesupranta, 
jog tas mažytis politikierius iš 
jų tik monkes daro.

CIeveland, Ohio
Aukotojai buvo:

Dr. J. Jonikaitis .... $20.00 
.1. Tamošiūnas “ 5.00 
P. Sadula .............. 5.00
A. ir M. Strazdai .... 4.00
V. ir F. Budvidai .... 4.00
V. Petrikas ..........  2.00
K. Gedvilienė ....... 2.00
S. Dermaitienė ...  2.00
J. Paukas .........  2.00
J. Miltonas ..........  2.00
S. Varnaitė ........  1.00
V. Dermaitis ........... 1.00
Anonimiškas ......... .50
Daktaras Jonikaitis visiems

“Dirvos” radi o pusvalandis 
nutruko

Taip, jeigu ne ponios Kar- 
pavičienes platusis sejonas, tai 
“Dirva” nebūtų turėjusi 1934 
metų, čia nėra juokai, bet tik
rai rimtas dalykas, štai kaip 
tas atsitiko: buvo aprengtas 
vaikutis, kuris turėjo atvaiz
duoti Naujus Metus. Kai vai
kutis tapo užvestas ant estra
dos, tai jis labai išsigando ir 
verkdamas pasileido bėgti. Vi
sa laimė, kad netoliese stovė
jo ponia Karpavičienė su4 pla
čiu sejonu, — ji pasigavo “1934 
metus” ir sugrąžino atgal.

Kai kurie juokdariai sako, 
jog tai labai blogas prajovas 
KarpaviČiUko karjerai. Jis vos 
nepražudė “Naujų Metų”, o at 
eityje gali visiškai pražudyti 
savo įtaką, kuri, tiesų pasa
kius, jau baigia smukti.

Programas buvo labai ypa
tingas: surinkta keli seneliai 
kurie papasakojo savo “įspūd
žius” iš žilos senovės. Well, ne
manau, kad publika ilgai galės 
pasitenkinti tokiu “menu”. Jau 
du kartu* ji tapo prigauta. Pir
mų kartą su “svečiais” iš Chi
cagos, o dabar su Naujų Metų 
“monkių bizniu”. Ko gero, se
kamame savo parengime Kar- 
pavičiukas pavaišins publiką 
storų leidžiu paroda. Tai juk 
irgi butų savotiškas menas!

— Stora leidė.

išpliauškė viską, it boba plet- 
kininkė.

Ir tu man nciškęsk nors 1L 
gi metinių sukaktuvių! Papra
stai žmones tik kokias nors 
sukaktuves siurprizais apipila.

žinai, Petriša, šiandie lapkri
čio 16 d. Metai atgal, aš pa
rėjus, iš darbo, susitikau su ta
vim pirmų kartų ir linksmai 
pasikalbėjom, o šį vakarų aš 
irgi turiu4 progos tau kalbėti, 
tik jau kitokiu būdu, — per 
raštų, kurį tu tik 
skaitysi.

Taip, kili metai,
Taigi grįšim vėl 

rašo:

vėliau per-

sikimšęs. Už tai jis gaudavo 
nuo vieno klebono surdutą, nuo 
kito kelnes, nuo trečio ilgus 
batus, nuo ketvirto skrybėlę, ir 
tą visų drabužių mišinį sude
rinus su jo figūra, išeidavo 
pasigailėjimo vertas komedi
jai! tas. Tur bu4l dėl jo didelio 
darbštumo, kaž-kas praminė jį 
“Jezusukii”, visi jį žinojo ir 
visi taip vadino. Taigi, °jezu- 
sukas” gaudavo ilgus batus ir 
kitas reikmenis, nuo krik, de- 
mok., kašžin ką gausi tu4 Pet
riša už savo darbštumą?

(Bus daugiau)

Keistučio Klubo me 
tinis susirinkimas
Sausio 7 d. Liberty G rovė 

svetainėje, 4615 So. Mozart St., 
įvyks svarbus Keistučio Klubo 
metinis susirinkimas. Susirin

kimas prasidės 12 vai. dienų. 
Visi Keistučio Klubo nariai-es 
dalyvaukite, nes pagal kontro- 
les komisijos rekonmendacijos 
bus svarstomi konstittfcijiniai 
dalykai, todėl bus svarbus į vai 
rių komisijų raportai.

—St. Narkis, sekretorius.

aukavusiems išdavė paliudy
mus, o A. Strazdas, sekreto
rius, paskelbė, kad aukų tame 
vakarėlyj surinkta $50.50.

Po to vieni lošė kortomis 
kiti šoko ir dar kiti taip šne
kučiavosi. Taip ir pasibaigė vi
siems smagus vakarėlis.

Pageidautina, kad ir daugiau 
tokių vakarėlių įvyktų.

— F. Budvidienė.

Detroit, Mich.
LSS. 116 kuopos susirinkimas.

— Paskyrė $10 antram trans
atlantiniam skridimui.

Tenka sukalbėti “amžiną at
ilsį” “Dirvos” radio pusvalan
džiui. Gruodžio 31 d. Kaziukas 
paskelbė pasauliui baisiai “liū
dną” žinią. Būtent, pranešė, 
kad tai paskutinis “Dirvos” 
koncertas oro bangomis.

Oi, kokia baisi nelaime! Ta
čiau radio klausytojai apgailes
tauja ne tiek tų programų, kiek 
“trijų” pėdų milžino”, kuriam 
niekas nebenori penkinių duo
ti.

Rimtai kalbant, ar Clevelan- 
do lietuviai negalėtų turėti ra
dio pusvalandžio? Manau, kad 
tai nebūtų sunku. Tik, žinoma, 
visas reikalas reikėtų sutvar
kyti ne taip, kaip tvarkė Kai- 
piife. Jis tai norėjo pats viską 
apžioti: iš biznierių kolektavo 
pinigus ir jaunuolius išnaudo
jo. Tas išnaudojimas susivedu 
prie to, kad jie be jokio atly
ginimo turėjo programus pil
dyti.

Well, tokie dalykai clevelan- 
diečiams pasidarė nepakenčia
mi ir rezultate radio pusvalan
dis nutruko.

Radio klausytojas.

TORONTO, KANADA
žodis P. Matulaitytei, jos už- 

sitarėjams ir nekuriems To
ronto smalsuoliams.

(Tęsinys)

Gruodžio 17 d., 1933 m.,
LSS. 116 kp. turėjo priešme- 
tinj susirinkimą pas drgs. Straz
dus, 7445 Prairie Avė. Tvar
kos vedėju buvo išrinktas C. 
Česonis. Protokolas buvo pri
imtas, kaip užrašytas.

Prisirašė prie LSS. 116 kuo
pos keturi nauji nariai: B. Ke- 
blaitienė, J. Keblaitis, S. Der- 
maitiene ir J. Paukas.

Buvo tarta kų nors sureng
ti, bet atidėta ant toliau; ap
kalbėjus kiti dalykai — pri
eita ir prie J. Janušausko per 
Atlantiką skridimą. Nutarta 
aukoti $10.00 iš LSS. 116 kp. 
iždo dėl Trans-Atlantinio skri
dimo fondo.

Vienbalsiai nutarta, kad LSS. 
116 kp. valdyba pasiliktų ta 
pati: sekretorius V. Gumbris, 
organizatorius C. česonis ir iž
dininkas P, Sadula.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti pas drg. Keblaičius, 
3822 E St., sausio 28-tų d., 
1934 m., trečią valandą po pie
tų.

Po susirinkimo draugai Straz
dai užkvietė visus LSS. 116 
kp. narius pas save laukti Nau
jų Metų.

— F. Budvidienė.

CIeveland, Ohio
Lietuvių Repuhlikonų Kliubo 

balius

Gruodžio 30 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko Lietuvių Repub- 
likonų Kliubo balius. Diena pa
sitaikė graži, bet publikos ne- 
daugiausiai tesusirinko, nežiū
rint to, kad buvo garsinta, jog 
dalyvaus ir miesto majoras. 
Pats majoras nepasirodė, ta
čiau jis prisiuntė savo sekre
torių ir vieną valdininkų.

Nors žmonių ir nebuvo daug, 
bet susirinkusieji jautėsi labai 
gerai. Visų nuotaika buvo ge
ra ir jie linksminosi bei džiau
gėsi, kad Clevelando republiko- 
nai laimėjo rinkimus ir pra
vedė savo majorą.

Laike naujos kliubo valdy
bos įvesdinimo keli vaikėzai 
pradėjo baubti, žinoma, jie tuoj 
tapo sustabdyti. Tai labai ne
gražu, kad jaunuoliai taip ne
kultūringai elgiasi.

— Demokratas.

Pirmiausiai, ž. atpasakoja 
visą Matulaitytės pas mus bu
vimų, absoliučiai apie tai nie
ko nežinodamas. Manau, kad 
perskaitęs mano atsakymą ga
lės kiek daugiau4 viską apgrai- 
byt. Matau būtinų reikalą tuos 
šmeižtus pacituot ir juos paly 
gint su tikrenybe. Bet pirm 
visko, turiu pasikviesti Petri- 
šą Matulaitytę, kaipo mano 
oponentę. Nors “pirštinę” me
tė ne Petriša, o žinantis ir ne 
man, o mano vyrui, bet kų mes 
turim su vyrais, Petriša? Mu
dvi abi moterys, abi laiškais 
rašinėjomūs, abi tarėrtiės, abi 
juokavom, abi verkėm (tik jau 
ne abi melavom). Tad leisk 
man ir “pirštinę” pakelt... Ypač; 
kai dabar vyrų dvikovos iš ma
dos išėję. Beje, Hitleris įvedė 
vėl, bet juk tu jo nemyli kai
po darbininkų priešo, o aš vėl 
jokios simpatijos jam nejau
čiu, tai ir jo dvikovai nepri
tariu.

Matai, Petriša, tu viską pa
sakojai savo prieteliui, many
dama, kad jis tave taip užtars, 
jog tu jausiesi kaip pas Le
niną utž pečiaus, o jis ėmė ir

kiti lapai...
prie ž. Jis 

Matulaitytė atvažiavo 
iš Sask. prov. į Toronto ir ap
sigyveno pas ponų J. J—ną. 
Tuojaus ponas J. J—nas norė
jo P. M. įtraukti į poniškumo 
liga sergančią socialfašistinės 
“Kultūros” draugijų. Matomai, 
P. M. tas poniškumas nelabai 
patiko. Nejstojo.”

Dabar pasakyk man Petri
ša, ar tavo prietelius tų viską 
susigaudęs po ašigalius “L.n 
prirašė, ar tu pripasakojai ne
būtų daiktų? Juk tu4 gerai ži
nai, kad mes ne tik nevertėm, 
bet net nekvietėm tavęs, prie 
“Kultūros” draugijos prisira- 
šyt. Gal kas nors kitas, bet 
tik ne mes. Toliaus “ž.” rašo: 
“Tada p. J—nas kaipo “ange
las sargas” griebėsi kitokių 
priemonių. Pradėjo persergėt 
P. M. buk bolševikai išrenka 
kur gražesnius vaikinus atva
žiavusioms merginoms gaudy
ti, o kaip tave pagaute tai su 
kurni ir dusia nujos tiesiai į 
Maskvą ir kaput”. Tiesa, Joku- 
bynas kartą panašiai juokavo, 
jog tie vyrukai šokinės apie 
tave tol, kol pakinkys į darbą, 
o apie vedybas jie nei vienas 
nemano. Ir ar neteisybė Pet
riša? Ar jie ’ nepakinkė tave į 
darbų kaip krikščionys demo
kratai “jezusuką”. Gal šis žo
dis skaitytojui gan keistai at
rodys, bet tai tikras atsitiki
mas. Krik.’ demokratų valdy
mo laikais niusų apskrity atsi
rado mažytis, gal kokių 4^2 
pūdų aukščio žmogelis. Jis bu
vo gan tipingas; juodais pro
fesoriškais ilgais plaukais, il
gais ūsais ir ■‘barzdele, o ant 
nosies dideli, auksiniais rėmais 
akiniai.

Jis visuomet buvo labai už
imtas; bėgdavo ir bėgdavo nuo 
vienos klebonijos į kita, pilną 
portfelį įvairių instrukcijų pri-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šaukiama ALTASS. 
valdybos ir komisijų 
susirinkimas North- 

sidej
Sausio 4 d., įvyks Altass lo

kalių komiteto valdybos ir ko
misijų susirinkimas Morning 
Star Klube, 1658 North Damen 
Avė., reikalu išdirbti planus 
rengimui pramogų Altass nau
dai. *

Malonėkite visi susirinkti, 
kaip 8:00 vai. vakare.

Altass lokalio komiteto sek
retorius, F. Bulaw.

Jeigu Turite Rupturą 
Išmėginkite š| Dykai 
Naudokite byla Ruptural, IsiHenėjuslal arba

NeHeiiiai Prasidėjusiai. Didelė arba 
Mažesnę ir jus busite aut kelio, 

kuris pertikrino Tūkstančius.

Siųskite dykai įrodymui
Kiekvienas su ruptura vyras arba mote

ris turėtų tuojaus parašyti W. S. Rice. 271- 
N. Main St., Adams, N. Y. d?K dykai ifiruė- 
rininio šio Pastebėtino Metodo. Tiktai už
dėkite ant rupturos ir pratrukimas užsida
rys naturallšku budu, taip kad nebus rei- 
kaling-umo vartoti diržo arba kokio kitokio 
dalyko palaikimui. No apleiskite progos ir 
prisiųsklte savo pareikalavimą dėl dykai 
išmėginimo šios pastebėtinos Stimuliuojriv 
ėios Aplikacijos. Kokia prasmė dėvėti visa 
savo gyvenimą kokius tai palaikytojus, jei
gu galima apsoiti bo jų? Kodėl pastatyti ąa- 
ve pavojuje gangrenos ir kitokių pavojingų 
pasekmių nuo tokios nekaltos ir nesvarbios 
rupturos, kuri tūkstančius privedė prie 
operacijos stalo? Daugelis vyrų ir motorų 
kasdien stato save i ta pavojų, nes Jų rup
tura nėra skaudi ir jie gali vaikštinėti. Ra
šykite tuojaus dėl dykai Jšmėginimo, nes 
tai ifitikro yra pastebėtinas dalykas, jis 
pagelbėjo užgydyti rupturas, kurios buvo 
taip didelės kaip dvi kumščios. Tuojaus pa
rašykite W. S. Rice„ Ine. 271-N. Main St„ 
Adams, N. T.

Ar esi Altass nariu?

Jus Visos Žinote
Lydia E. Pinkham!

Jos Vegetable Compound yra gar
sus per keturias generacijas. In- 
dorsuotas raštu daugiaus kaip 
700,000 moterų. Sulig tikro re
kordo 98 iš 100 kurios reportuoja, 
sako: “Jie man pagelbsti”. Tegul 
jie ir jums pagelbsti. Jeigu jus 
esate nerviška, netvirta ir laiki
nai nusilpnėjus, pikta ir greit iri- 
tuojanties—nusipirkite butelį pas 
savo vaistininką šiandien.

Ar jus žinote, kad Pinkham 
Medicine Co. išdirbinėje keletas 
kitų vaistų? Lydia Pinkham’s 
Pilė Sųppositories palengvina nie
žėjimą, degimą, ir kraujo tekimą 
nuo hemorroidų. Paprastas varto
ti. Aukštai rekomenduojamas. Pa
keliuose po 12, už skrynutę 75 
centai.

VARTOKITE ŽEMIAUS PA
DUOTA KUPONĄ

LYDIA E. PINKHAM MED. CO.
Lynn, Massachusetts

Aš šiuomi siunčiu ..... Pra
šau man tuojaus prisiųsti..............
skrynučių Lydia E. Pinkham’s 
Pilė Sųppositories už 75 centus 
už skrynutę.

Vardas

Adresas

SVARBUS PRANEŠIMAS
ŠIUOMI PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD NUO SĄUSIO 1, 1934 

METŲ, PINIGAI PADĖT! TAUPYMUI'J MUSŲ BANKĄ YRA'1 6
APDRAUSTI (INSUĘED)

MUSŲ BANKAS YRA NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP. TODĖL 
NELAIKYKITE PINIGŲ NAMIE, BET TUOJAUS ATNEŠKITE T MUSŲ BANKĄ. 
ČIA PADĖTI PINIGAI IKI SAUSIO 11 DIENOS, NEŠ NUOŠIMTĮ NUO SAUSIO 
1, 1934 METŲ.

BANKA LIETUVIAMS

The Halsted Exchange 
National Bank o/ Chicago

1929 SOUTH HALSTED STREET
NARYS FEDERAL RESERVE SISTEMOS

G. MALIŠAUSKAITĖ

RESURSAI VIRŠ $2,000,000. NARYS FEDEI
.■ - •• i: '.. ':: 1

ŠIE LIETUVIAI JUMS PATARNAUS
A. S. VALŪNASA. C. CHEMASKO

CHICAGO MAIL ORDER EKONOMIJOS 
OUTLETAS SIŪLO BAISIAI DIDELES 

SUTAUPĄS ANT VISŲ PREKIŲ 
NUPIRKTŲ OUTLETE PER

Sausio Mėti. Pratuštinimą
MOTERŲ ir MERGINU

Kautai
Turtingais Kailiais f* jiI 

PADABINTI ' S
NUPIGINTI GREITAM PRATUS- z

TINIMUI. č 0« « -VERTES IKI $27.50 ! B

MOTERŲ IR MERGINŲ
DRESES

99droš? iŠ mu
turi būti ift- 
Ateikilo ir pa- 
Mes nupiri- 

nonie mum drenes lApar- 
davinnii pastebėtinai že
ma kaina. ANKSTYVAS 
PASIRINKIMAS I) I D- 
7.1 AI APSIMOKĖS!!!

Kiekviena 
hu Htako 
parduota, 
tyrinkite.

Vertybės 
Juo 

nu ste
binti

PRATUŠTINIMAS
29c

75c

JEIGU
jus norite SUTAUPYTI PINIGŲ kaip 
lūs niekuomet pirmiau# nesutaupėte ant 
nAui nio vertfla prekių ntRilnii* 
kykite i. SAUSIO MENESIO PRATUS- 
TINIMO Išpardavimą šiame Outlete! 
Nepatikčtini BargenaĮ kiekviename I><‘- 
parlamente! Pageidaujamos Prekės! 
Skubinkitės! . .. nes M* i tyy‘
kis reikalauja GREITO VEIKIMO!
IŠPARDAVIMAS ^ARĮĮIRH O VA

LANDA RYTO KETVIRTADIENY

SAUSIO MEN.
MEGSTOS KEPURAITĖS IR ŠALIKAI — GRYNŲ VILNŲ OKp 

_ Vertės iki 75c. Sausio Mėn. IŠPARDAVIME kaina tikrai
SUĖDĖ MATERJOLO VESTKĖS DĖL MERGINŲ—

Nustebinantis Bargenas ..........................................................
MOTERIMS PANČIAKOS — šilkinės — Tik pagalvokite —

VYRAMS IŠEIMUI KOJINĖS — Didžiausias šio Sezono
Bargenas — 6 poros .......  -..............  •

ATKARPOS — Gryno šilko Fiat Krėpos — 39 mčų A R f*
platumo—Visokių spalvų—Pakol jų išteks—tiktai yardui

AKSOMINIAI STALAMS UŽDANGALAI ŠILKINIAI^ spurgai
—$1.50 vertės — Specialiai įkainuotas ................................ "Tww

MOTERIMS IR MERGINOMS ČEBATUKA1 — Kiekvieno naujo sty-
liaus — SPIKE arbaCUBAN kulnimis. Vertės iki $3.00—Ateikite ir 
Pasigelbekite Sausio Pratuštinimo Kaina ......................... $ 1.29

MERGAITĖMS KAUTAI — Kailiais Padabinti — Pamušalu
ir šiltu Pamušalu Tarpeliuose ........................................

DIDELI BARGENAI ANT BALTINIŲ
MARŠKOS — R. F. D. — 8x108. Jus negalite sumušti šį QQa 

Bargeną .......................................................................
CANNON MAUDYNEI ĄBRUSAI — Vidutinio Didumo — 1 Kp

Specialiai apkainuoti — kiekvienas po ............................. ■ *11*
Arba 6 už .........................      88c

STALTIESĖS — Grynų Linų — 52x52 su 6 servetkem 
pakol jų išteks — Setas tiktai ....................................

ABRŪSAMS MATERJOLAS—Tikras Special — 10 yardų 
už ... .... ;................................................................... '•.......OvU

PADUŠKOMS APVILKALAI — 10 yardų už .....................  $|

BIAS TAPĖ — Baltas arba Spalvotas. Nepaprastas pirkinys 1 Ar* 
—24 yardai kiekviename bolte—tiktai  ....... I

FIRANKAS—Sausio Menesio Išpardavime — 4 iki 6 šmotai setai —•
Gražiai kruzuoti — $1.50 vertybės — Nupiginta iki 39c

Atsukite ant WCFL 6:4’5 vai. vakare ir išgirskite apie kitus Bargenus

CHICACO MAIL ORD..£R!
KJ EtUNUMT OUTUT

511 So. Paulina St. ’
Tarpe Harrison ir Congress Streets 

MARSHFIELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ. 
Va landos 8 iki 6 — Ketv. ir -Šešt. 8 v. ryto iki 8:30 vai. vakare.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktį, — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
■į ..................ui ................. ..... ..... P

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,<
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISEiNĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas* reumatizjna, 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 daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
^eredomn^ikį 7 v, *
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AMERIKOS SANTYKIAI SU PASAULIU

8c 
18c 
75c

kratijos, negu jos buvo prieš karą. Taigi demokratija, 
nežiūrint laikinų nepasisekimų įvairiose vietose, auga, 
o ne nyksta.

Demokratijos “nusigyvenimą” fašistai ir bolševikai 
remia vienpusiškai pasirinktais faktais. Jie užtyli fak
tus, kurie rodo demokratijos gaivumą ir stiprumą.

Kas atviromis akimis žiuri į pasaulį ir palygina 
dabartinę jo būklę su tuo, kas buvo praeityje, tas gali 
drąsiai sakyti, kad demokratijos gadynė ne tik nėra at
gyventa, bet dar tik prasideda!

Ku-

Apžvalga
LIETUVA EINA TALKON 

AMERIKIEČIAMS

Prezidentas Rooseveltas savo kalboje kongresui ga
na trumpai palietė tarptautinės politikos klausimus. Ji
sai paminėjo Jungtinių Valstijų dalyvavimą Pan-Ame
rikos konferencijoje ir pabrėžė keblumus, su kuriais 
šiandie tenka susidurti, norint atgaivinti tarptautinę 
prekybą ir sumažinti valstybių ginklavimąsi. Be to, ji
sai pasisakė ir toliaus neketinąs kištis į Europos san
tykius, bet sutiksiąs kooperuoti su kitomis valdžiomis 
tuose dalykuose, kurie veda prie sustiprinimo taikos ir 
ekonominio gerbūvio.

Reiškia, Jungtinės Valstijos stovės nuošaliai, “ne- 
itraliskai”, kuomet eis prekybos kova tarpe atskirų ša-f 
lių ir ginklavimosi lenktynės. Taip Amerika elgėsi per' 
paskutinius 13 ar 14 metų, ir kas iš to išėjo? Nieko ge
ro. Be Amerikos pagelbos Europoje negalėjo per šį laiJ 
ką būti atsteigta pastovi taika, nes nebuvo pakankamo^ 
jėgos taikai paremti. Amerikos valdžia savo laiku pri-i 
kalbino kitas šalis sudaryti Tautų Sąjungą, bet kai pa-^ 
čios Jungtinės Valstijos prie jos neprisidėjo, tai ji pa
siliko silpna ir be autoriteto.

Prekybos dalykuose, Amerikos laikymasis nuoša
liai davė dar prastesnių rezultatų. Apsikeitimas prekė
mis tarpe Įvairių šalių nupuolė iki žemiausio laipsnio; 
valiutos beveik visur tapo sudemoralizuotos; tarptauti
nis kreditas išnyko.

Vargiai todėl galima ir toliaus tikėtis, kad ta poli-1 
tika bus naudinga. Tokia galinga šalis, kaip Jungtinės 
Valstijos, turėtų nebijoti imti ant savęs atsakomybę ir 
dalyvauti visuose pasaulio reikaluose sprendžiamu bal
su.

VIENPUSIŠKAS DEMOKRATIJOS PRIEŠŲ 
ARGUMENTAS

užmozota. Man prisieina iš su
rankiotų laiškuose nusiskundi
mų, kurių cenzorius negalėjo 
sulaikyti, surinkti tik kelis ar
tojų nusiskundimus ant “tau
tinės” valdžios, štai keli metai 
praėjo, kaip Žemaitijoje liūtys 
sunaikino javus laukuose. “Tau
tinė” valdžia ūkininkus gelbė
jo skolindama sėkla pasėliams 
ir pinigų. Kuomet tai darė, 
cenzoriai leido “tautinę” vald
žią vadinti labdaringa ir dar 
kitaip. Dabąr, praėjus porai 
metų, valdžia atiminėja, var
žytinėse pardavinėja tų nelai
mingųjų ukius.

Kad žmogus parduoda porą 
arklių ir negali, už gautus pi
nigus, nusipirkti poros kurpių. 
Parduoda vištą ar gaidį, o nu
siperka už gautus pinigus ar 
klį. žmogus prieš turgini ve
dimo arkliui uodegą nupiauja 
ir parduoda pirma uodegą, o 
paskui arklį, — tai dvigubus 
pinigus gauna. Mat, už uodegą 
tiek moka, kiek ir už arklį.

Mano svainis liko gaisro iš
tiktas ir labai nukentėjo. Per 
kelioliką metų nesurenka gana 
litų, kad karvę nusipirkti, o 
musų už algą kalbantis fašis
tas Chicago Tribūne sako, kad 
Lietuva krizės nepaliesta. Tam 
korespondentui bankininkas, ar 
valdiškas mokesčių rinkėjas 
(tax collector) galėjo parody
ti subalansuotas knygas. Jei
gu dėl to tūkstančiai ūkinin
kų buvo už mokesčių nesumo- 
kėjimą iš namų išmesti ir ta
po bežęmiais elgetomis, cenzū
ra neleido skelbti, o Tribūne 
reporteris tų nelaimių nežino
jo; jam jį vaišinusieji “ponai” 
apie tai nepasakė, šitokiais pa
sigyrimais algą imantys fašis
tai Lietuvą gerbuvin neiške
lia.

Fašistas niekad neužmiršta 
savąja dįktatorinę valdžia mi
nint pavadinti “tautine” vald
žia ir linki “Jai toliau vesti 
musų kraštą į naują geresnę, 
ekonominę ir kultūrinę erą”. 
Kaip bailiai, geraširdis fašis. 
tas primena cenzoriams ir dik
tatoriui, kad, nepaisant gud
raus Tribūne straipsnio išgy- 
rimo, jog Lietuva esanti tur
tinga, visgi pataria tokiu pat 
aklu keliu neiti* bet “vesti... 
į geresnę ir kultūringesnę erą”. 
Ačiū jam už tai.

— Tylintis.
(Bus daugiau)

ran- 
buvo ne 
net pu- 

nežinojo, 
symfoni- 

; jie ne

stiprės apsilpę raumenys, ži
noma, reikia kasdien kiek ga
lint tuo laiku mankštintis ty 
rame ore; geriausia tai vaikš
čioti. Po tokios dviejų mene
sių dietos nuttfkėliai pasijus 
lyg naujas kojas įsigiję,
riem nuo perdidelio vartojimo 
pieno viduriai linksta prie su
kietėjimo, galima be saldaus 
pieno dar valgyti rauginto pie
no ar maslionkų. Virtos sly
vos ta kryptim daug pagelb
sti. Jei to kam nepakanka, ga
lima prieš valgį ištirpinti /pu
sę uncijos, ar net ir visą un
ciją pieno cukraus (lactose, 
milk sugar) vandens stiklinėje 
ir išgerti. / .

Nei vienoj pasaulio šaly 
žmonės nekenčia tiek nuo dan
tų puvimo, kiek Amerikoj. Sa
koma, kad dantų gedimo liga 
čion labiau išsiplatinus, negu 
paprastosios slogos. Išgedu
siais dantim vaikščioja ne tik 
pasenę ar suaugę žmonės, bet 
ir maži kūdikiai. 96 nuošim
čiai mokyklos 
didmiesčiuose: 
Chicagoj 
delphijoj
daugiau ar mažiau išgedusius 
dantis. Apskaitoma, kad apie 
20 nuoš. vaikų, pasiekusių 16 
metų amžiaus, yra netekę pir
mųjų pastovių (nuolatinių) 
krūminių dantų. Apie 50 nuoš. 
t. .y., pusė, žmonių tarp 30 ir 
40 metų amžiaus yra netekę 
visų krūminių dantų. Apie 20 
nuoš. šalies gyventojų pasitai- 

į so tokius išgedusius dantis, gi 
[likusieji 80 nuoš., dėl savo 
1 tamsumo ar nedatekliaUs, vaikš
čioja su išpuvusiais dantim, 
nors šaly yra. pakankamai den- 
tistinės pagelbos. Tai tokia, 
šia kryptim, padėtis Amerikoj, 
šaly, paskendusioj turtuose;

šaly, kur pramonė, progresas 
ir dentisterijos profesija stovi 
aukščiau, negu kurioj kitoj pa
saulio daly.

Palyginkime Šiandieninę pa
dėtį su gadyne, pirma, negu 
ją palietė “civilizacijos 
ka. To laiko žmopės 
kultūringi, tiesa, ar 
siau barbarai; jie 
kas yra Beethoveno 
jos ar Verdi’o operos
turėjo laimės save vaišinti sal
dainiais, šokoladais, pikliavota 
duona, saldintais pyragais ir 
“donacais”, bet už tai jie ga
lėjo džiaugtis puikia sveikata 
ir sveikais dantim. Šiaurės 
kraštų tyrėjas, Stefanssonas, 
sako, kad eskimosų dantys bu
vę taip geri, kad jie nežino
jo, kas yra* dantgėla ir savo 
kalboj neturėjo net žodžio tai 
ligai pavadinti. Dabar jau nau
joji eskimosų karta, gyvenan
ti Alaskoj ir kituose šiaurės 
kraštuose, žino, kas yra dant
gėla ir nusikalė tai ligai pava
dinti naują žodį. Dabartiniai 
eskimosai jau susiduria su* “ci
vilizacija”, jie minta tokiu pat 
mąistu, kokį ir mes gauname, 
čionai “grosernėse”: pikliavo- 
tus miltus, saldintus pyragus, 
baltą duoną, saldintą šokola
dą, skardinėse laikomus kon
servuos, chemikalais prezervuo 
tą mėsą ir kitus “gardėsius”. 
Eskimosų vaikų dantys, sako
ma, dabar labiau išgedę, negu 
baltųjų, nes jie savo dantų ne
valo, kaip baltieji. Tą patį ga 
Įima pasakyti apie senovės 
Amerikos indijonus, kurių dan
tys irgi buvo sveiki. Dabartį 
nių indijonų dantys yra pras
tesni, negu baltųjų. “Civiliza
cija” juos užkrėtė visom savo 
blogojom pusėm, bet nedavė 
jiem savo tobulybių.

(Toliau1 bus)'

štai dabar visa Amerikos 
Lietuva subruzdus! antrą lie
tuvių transatlantinį skridimą 
rengti. Skridimui iš Ameri
kos lietuvių tarpo yra atsi
radęs puikus lakūnas, Jonu- 
šas-Janušauskas, kuris, pa
veiktas Dariaus ir Girėno 
tragedijos ir vadovaudamasis 
gražia lakūnų tradicija baig
ti kitų lakūnų pradėtus ir 
nebaigtus žygius, pasiryžo 
ateinančiais metais išskristi į 
klastingas Atlantiko platy
bes, nugalėti jas, pasiekti lai
kiną Lietuvos sostinę ir pa
rodyti visam pasauliui, kad 
amžiais garsėjęs lietuvių pa
siryžimas ir atkaklumas visas 
kliūtis nugali.

Amerikoje net yra įsistei
gusi tam tikra sąjunga ant
ram lietuvių transatlanti
niam skridimui finansuoti — | 
ALTASS.

Lietuvos visuomene nenori 
šaltai nuošalyje stovėti, ame
rikiečiam iš kailio neriantis | 
reikalingoms lėšoms surinkti, I 
rodo tie gražus pavyzdžiai, 
kur atskiri žmonės ar orga
nizuoti žmonių būreliai, nie
kieno neskatinami, sudėjo sa
vo sunkiai uždirbtus centus 
ir įteikė Kauno laikraščių re
dakcijoms juos į Ameriką! 
persiųsti, šį Lietuvos visuo-! 
menės pritarimą reikia iš
naudoti : kuri nors organiza
cija, — čia labiausiai tiktų 
Lietuvos aero klubas, — tu
ri imtis iniciatyvos ir suor
ganizuoti komitetą ar AL- 
TASS’o skyrių t padėti Jonu
šui per Atlantą perskristi.

Tuo pačiu laiku sau įrody
sime, kad ryšiai, kurie mus 
sieja su musų broliais ameri
kiečiais, dar nėra nutrukę, 
kad bendrai su jais, tokiais 
pat kaip ir mes lietuviais, pa
jėgsime atlikti didelių žygių.

Tranzatlantinio skridimo rei
kalu jau pradėjo susiinteresuo- 
ti ir Lietuvos žmonės. Visuome
nė ėmė dėti aukas ir laikraščiai 
Kaune vis dažniau apie tai ra
šo. Dienraštis “ABC” įdėjo il
goką atsišaukimą po antgalviu: 
“Paremkime Janušausko Skri
dimą”. Jisai skamba taip:

Dariui ir Girėnui tragin- 
gai žuvus, teko girdėti ne 
vieną kalbant, kad gal ta 
skaudi nelaimė musų (tautos 
ir nebūtų ištikusi, jei Lietu
vos visuomenė ir valdžia bu
tų bent kiek parėmusi skri
dimą. Esą, jei lakūnus butų 
palaikiusi ir Lietuva, o ne 
vien tik Amerikos lietuviai/ 
jie butų galėję tinkamiau ap
sirūpinti reikalingais prietai
sais, butų galėję įsitiekti 
radio aparatą ir tada, galėda
mi palaikyti nuolatinį ryšį su 
pasauliu ir tiksliau nustatyti 
savo poziciją, gal ir butų lai
mingai baigę savo didelį žy
gi-

O vis dėlto reikia pripažin
ti, kad jei musų lakūnai žu
vo, prie to prisidėjo šiek liek 
ir musų visuomenė, nes per 
mažai moraliai, — apie ma
terialinį rėmimą netenka kal
bėti, — palaikė musų pirmą 
transatlantinį skridimą. Mat, 
kaip paprastai, daug kas į 
Dariaus ir Girėno žygį, kaip 
daugelį kitų amerikiečių ren
giamų žygių, pažiurėjo labai 
skeptiškai. Ar šiaip ay taip, 
esame nusikaltę ir tą savo 
kaltę turime atpirkti, o at
pirkti kaip tik pasitaiko pro
ga.

Dvi kraštutinės srovės, bolševikai ir fašistai, be pa
liovos kalba apie demokratinės parlamentinės tvarkos 
“nusigyvenimą”, nurodydami į tai, kad diktatūros paė
mė viršų Rusijoje, Italijoje, Vokietijoje ir keliose ma
žesnėse valstybėse. Jie nepastebi tačiau, kad tose šaly- J 
se, kur bolševizmas arba fašizmas paėmė viršų, demo
kratija dar nebuvo įsigyvenusi.

Rusija parlamento tikrąja to žodžio prasme nie
kuomet neturėjo. Italija buvo papratusi per šimtus 
metų prie despotizmo — prie cezarių, karalių, popiežių 
ir kunigaikščių valdžios. Jos visos tradicijos yra prie
šingos demokratijai. Vokietija iki pat pasaulio karo bu
vo militarinė monarchija, kuri sugriuvo tik dėl to, kad 
ji pralaimėjo karą. ;

Vengrijoje, Bulgarijoje ir kitose Balkanų pusiau- 
salio valstybėlėse politinė tvarka visuomet buvo prasta: 
Ji šiandie, tur būt, nei blogesnė, nei geresnė, kaip buvo 
prieš 20 metų. O gal kas sakys, kad Pilsudskio pergalė 
Lenkijoje yra argumentas prieš demokratiją. Bet Len
kija (taip pat, kaip ir Lietuva) juk visai nebuvo turėju
si patyrimo su parlamentine sistema. Toje šalyje se- 
niaus gyvavo bajoriška anarchija, kuri privedė lenkų 
karalystę, prie pražūties, o paskui ji buvo sudraskyta ir 
ją ilgą laiką valdė trys despotiškos monarchijos: Rusi
ja, Prūsija ir Austrija.

Po didžiojo karo tose šalyse, kada senoji tvarka 
ėmė irti, buvo bandoma įsteigti demokratines respubli
kas. Jeigu bandymai nepasisekė, tai iš to neišeina, kad 
demokratija yra blogas dalykas, o tik — kad demokra
tiją sukurti yra sunkiau, negu daugelis įsivaizduoja.

Tačiau visgi yra faktas, kad keliose naujose šalyse 
demokratija ir šiandie laikosi, pavyzdžiui: Čekoslova
kijoje, Latvijoje ir Suomijoje. Antra vertus, demokrati
ja nesugriuvo nė vienoje šalyje, kur ji jau buvo įsitvir
tinusi prieš, karą: Amerikoje, Franci joje, Šveicarijoje, 
Anglijoje, Belgijoje, skandinavų šalyse (Švedijoje, Nor
vegijoje, Danijoje) ir Holandijoje. Šitose šalyse demo
kratinė, tvarka per paskutinius pusantros dešimties me
tų tapo dagi išplėsta ir pagerinta, sakysime, — suteikta 
balsavimo teisė moterims, užtikrinta daugiau laisvės 
darbininkų organizacijoms, ir t. t.

žodžiu, senosios demokratijos sustiprėjo (nė viena 
nesugriuvo!) ir tapo pagerintos, ir prie jų prisidėjo dar 
keletas naujų demokratinių valstybių. Tokiu budu šian
die pasaulyje, be jokios abejonės, yra daugiau demo-
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Ne 
gadinę sau 
šia dieta. Dažnai visokie reu
matizmai, sąnarių gėlimai, ar* 
terijų su‘kietėjimai, širdies 
nusilpnėjimai, vidurių nema- 
limai, nefritas ir kitos pusam
žio ligos pradeda kelti galvas 
aukštyn, lyg tie devyngalviai 
smakai. Perdidelį nutukimą 
irgi galima ąkaityti pusamžių 
liga, nes didžiuma žmonių pra
deda tukti apie keturiasdešim
tus metus amžiavte. Ne visas 
čia suminėtas ligas galima iš
gydyti dietos pataisymu, <het 
dalį jų galima, jeigu tik nėra 
kokių kitokių komplikacijų: 
vieno didžiuma jų, jeigu ne vi
sų, galima išvengti deramai re
guliuojant savo dietą. Uncija 
apsaugos yra vertesne svaro 
gydymo! C

Yra žmonių, priklausančių 
įvairiem kultam, kitfrie sako, 
kad galima badavimu išsigy
dyti visokias infekcijos i ligas: 
tik pabadauk mėnesį ar du, o 
busi sveikas, kaip ridikas, nors 
jau viena tavo koja butų gra
be! žinoma, tai nesąmonė ir 
mokslo žmonės, kurio žino šį

Fašistai prievarta žmonėms 
įkalba, kad Lietuvos diktatorl- 
nė (su karo stoviu prieš arto
jus) valdžia yra “tautinė’’. 
Kam to tvirtinimo reikia? Tai 
yra neteisybe. Lietuvos arto
jai ir ne “ponai” šitos dabar
tinės “tautinės” valdžios nerin
ko ir kuomet šita diktatorine 
valdžia Lietuvoje atsirado su 
pagalba lenkų legionininkų ir 
rusų generolų ir dar lenkiškos 
orientacijos ponios ‘ Smetonie
nės slaptu suokalbiu, lietuviams 
primesta, tai tokia valdžia va
dinti “tautinė”, — maą nesu
prantama. Kas tik lietuvių da
romą: kalbamą, lošiama, dir
bama, —• tai yra, ką patys lie
tuviai pasigąmina, galima va
dinti lietuvišku arba tautišku. 
Kuomet 
lenkų legionininkai jr keli rtf- 
sų generolai su musų sulenkė
jusiais “ponais” bajorais Lie
tuvai prievarta primetė dikta- 
torinę valdžią, ir didesniam iš 
lietuvių pasityčiojimui, tokią 

putču primestą valdžia vadina 
“tautine”, 
ligą”.

Cenzūra 
lenkite ar 

1 svetimuosius. Ne, cenzūra prieš 
i pačius tikriausius lietuvius.
kad tos “tautinės” valdžios ne
imtų žmonės tikru vardu va« 
dinti.

Cenzoriai surenka “statisti- 
reikės atsisakyti nuo savo už kas” apie gerbtfvį Lietuvoje, 
siėmįmp, nes ^albamasai mais- Diktatoriai' gana galingi, kad 
tas yj.4ubs ; įpakankajpai; eįiėt^b gali ir Trjbune reporterį tin- 
jos( ddrbui !ir medžiagos’ mįii- karnai painformuoti, kad anas 
jiem audiniam atsteigti ko pil- parašytų Lietuvos diktatoriams 
pas badavimas negali duoti, patinkamą straipsnį. Stebėtina, 
Taip mįntąnt per du mėnesiu kad jie pirmiau nesusiprato tai 
išnyks bereikalingi taukai, pa- padaryti. Kodėl Lietuvos ofi- 
gerės širdies veikimas ir krau- dalės statistinės žinios neskel- 
jo apytaka (cirkuliacija) ir su- lbia faktų ir skaitlinių apie

tą apie fiziologiją ir patologi
ją, taip nesako; tai kultistų 
pasakos, o ne mokslo žmonių. 
Bet sąmoningai laikantis tam 
tikros dietos galima žymiai pa
taisyti szau sveikatą, jeigu tai 
tapo pagadinta nesąmoningą 
dieta.

žinomas mitybos specialis
tas, Alfred W. McCann, siū
lo sveikatai pataisyti sekamą 
dietą, kurią yra užgyręs Dr. 
Morris Fishbien, “Journal of 

AssoCiation” re

tai yra, ką patys lie

lietuvių tautai keli

suvis nuo viso- 
dviem mėnesiam,

bajorais Lie-

Šiaulių, Mariampolės, Panevė
žio “bezprizorninkus”, o skel
bia apie advokatams “togas”, 
prokurorams “abitus” ir štai 
Jaunalietuvių Uniformos su 
antpėtėse žvaigždėmis ir galio
nais. Pasauliui bando rodyti tik 
vieną medalio pusę, bet kitą to 
medalio pusę tai cenzoriaus

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala

the Medical 
daktorius:

Atsisakyti 
kio maisto
o per tą laiką . maitintis tik 
vienu žaliu neatmieštu plienu 
ir čielo kviečio duona bei sau 
siniais, “krekėmis” (žinoma; 
čielo kviečio krekėmis). Be to, 
išgerti per dieną -bent trijų 
apelsinų skystimą ir išvalgyti 
blittžtelį virtų džiovintų slyvų. 
Pieno gerti iki sočiai. Daugiau 
nieko. Tokia monotiniška die 
ta sulaikys nuo persivalgymo 
ir išvalys “prisivėlusią” kūno 
sistemą. Gi tuo patim laiku ne-

{kalbėkit’

Lietuvoje 
vokiečius

sveikam

ne prieš 
ar kitus

. į ...... ...... ■ ...................

(Tęsinys)
“Gydytojau, tu užimsi du

ris,” jis vėl kalbėjo. Žiūrėk, 
kad neišeitum aikštėn; buk 
viduje ir šaudyk pro prieangį. 
Hunter, tu užimk rytinę pusę, 
tenai. Joyce, mano žmogau, 
užimk vakarinę pusę. Pone 
Trėiawney, tu esi geriausias 
šaudytojas — tu ir Gray’jus 
užimsite šią ilgą Šiaurinę pu
sę, su i penkiomis skylėmis; tai 
ten yra didžiausis pavojus, 
prie,tos vietos ir pradėti šau- 
Jeigu jie galėtų prisiartinti 
dyti į mus pro musų tvirtovės 
skyles, tada musų reikalai aL 
rodytų gan nekokie. Havvkins, 
nei tu, nei aš esame labai geri 
šaudymui; mes busime jiems 
po ranka užtaisyti šautuvų ir 
Šiaip pagelbėjimui.”

Šaltis buvo praėjęs, kaip 
jau kapitonas buvo sakęs. 
Saulė, kaip greitai pasikėlė 
virš musų medžių juostos, 
taip greitai sugėrė vienu gur
kšniu visą niusų aikštės garą.. 
Greitai ir smėlis pradėjo kep
ti ir musų namo šen o jų smala 
tirpti, žakietai bei žiponai bu
vo numesti į šalį; marškiniai 
atsagstyti ir atraityti iki pe
čių; ir ten mes stovėjom, kiek 
vienas savo vietoję, dideliame 
karštyje bei neifą^ume.

Visa valanda praslinko.

tave“Kad jie pasikartų!’*, 
kapitonas. “Čia taip nuobodu, 
kaip jurose be vėjo. Gray’jau 
sušvilpk vėjo.

Ir kai tik tuo laiku 
nia apie užpuolimą.

“Prašau pasakyk, 
tarė Joyce, “jeigu aš 
siu bent vieną, ar 
šauti?

“Aš jau taip sakiau 
tarė kapitonas;

“Dėkui, tamsta”, atsakė Joy
ce, taip pat ramiai bei manda
giai.

Per kiek laiko niekas neat- 
°|sitiko; bet tas priminimas iš

budino mus visus, paaštrino 
musų ausis ir akis — šauliai 
prisitaikę šautuvus 
kapitonas viduryje 
tvirtai sučiauptomis lupomis 
ir surauktu veidu.

Taip praslinko keletas se
kundų, kai Joyce staiga pake
le savo šautuvą ir šovė. Vargu 
šūvio aidas buvo, pražuvęs, 
"kai vėl pasikartojo, po tam 
dar . kartą iš lauko ir iš visų 
pusių .šūvis paskui .šūvį, kaip 
eilė žąsų. Keletas kulkų patai
kė namą, bet nei viena neįėjo 
vidun; ir, dūmams išsisklaid
žius ir išnykus, darže ir visa
me miške aplink, pasidarė vėl 
ramu bei tuščia, kaip ir prieš 
susišaudymą. Nei viena šakelė 

(Bus daugiau)

atėjo ži-

tamsta”, 
pamaty- 
aš turiu

tau!”

rankose,
namo,
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Star Cleaner darbi
ninkai aukauja Ja
nušausko skridimo 

fondui

je namie, 1712 N. Lincoln avė. 
Draugas Ndvikas yra “Naujie
nų” skaitytojas nuo pat jųjų 
atsiradimo ir atidžiai sekantis 
darbininkišką judėjimą nuo 
19D5 metų, nes atsimena visas 
P. Grigaičio prakalbas pasaky
tas Suvalkijoj tuo laiku prieš 
caro valdžią. Linkėtina Novikui 
laimingo pasveikimo. —N.

išrinkta iš sekančių ypatų; pir
mininkas P. Killis, 3347 Auburn 
Avė., sekretorius St. Narkis. 
1900 W. 35th St., finansų rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 Lowe 
Avė., iždininkas J. Zalatoris, 
6630 So. Western Avė., vice 
pirm. L. Yucis, kontrolės rašt. 
Z. Grigonis, kasos globėjas A. 
Vilkis, maršalka P. Sakalaus
kas.

Lietuvių Auditorijoj, 12 vai. 
dieną.

Teisybės Mylėtojų Dr-stės 
sekretorius St. Nai’kis,

“Agurkai” St Agnės 
Auditorijoj

Iš Teisybes Mylėto
jų Dr-tės Pastogės

NORTHSIDE. — P-lė B. Ab- 
rox nusinešė į dirbtuvę, kurioje 
ji dirba, kvoterinių ženklelių 
James-Janušausko skridimo 
fondui finansuoti. Jos departa
mento draugai nusipirko visi 
po vieną: Š. Charaška, T. Cha- 
raška, P. Mickus, F. Baufield, 
II. Zimmer, E. Ribaritz, A. Pet- 

. kūnas, M. Walskis, A. Michals- 
ki, C. Strasir, M. Mattson, M. 
Koth, K. VVeight, A. Vaitkus, 
A. Petrulionis, N. Carrol, C. 
Mammosen, E. Ascilla. Svetim
taučiai 25c ženklelius mielai 
perka, jeigu kas tik jiems per
statų kokiai naudai tas yra.

8 ® »
' NORTH S1DE
Novikas, dirbantis McCormick 
dirbtuvėj, susižeidė koją ir da
bar randasi daktaro priežiuro-

Valdyba 1934 mėtoms

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės valdyba 1934 metams tapo.

VVilliam

MARIJONA SVEIKALSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 3 dieną, 10 valandą ry
to 1934 m., sulaukus puses am
žiaus, gimus Raseinių apskr., 
Kaltinėnų parap.. Gedminiškės 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime 3 

dukteris Stellą Balash. Sophie 
Gricius ir Auna, žentus Paul 
Balash ir Petras Gricius, 3 se
seris Uršulė Blodykienė, Ona 
Žilienę ir švogerį Williamą, 
Johanna Remeikienę ir švogerį 
Kazimiera. du broliu Petrą 
Daukša ir Juozą Daukša ir au
gintini Kazimiera šveikauskį 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
3440 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks 
sausio 6 dieną, 8 vai. 
namų 
pi ios 
goduli ngos 
nė 
i ;

Visi a 
skienės j 
žįsta mi 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterys, 
švogeriai 
Augitinis

laidotuvėse
borius J. F. Kadžius, Tel. Canal 
6174.

ONA WALLACE 
po pirmu vyru Tamulienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 dieną, 6:30 valandą 
vakare 1934 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Kauno rėd.. 
Panevėžio apskr., Naujamiesčio 
parapijos.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 3 sūnūs Jonas, 
Juozapas ir Vladislovas iv 1 
dukterį Heleną, motiną, tėvą, 
1 broli Domininką Schultz, bro
lienę, 3 seseris Antaniną Pal- 
gauskienę, Domicėlę Schultz- 
kaitę, Hellen Ryan ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
630 S. 23rd Avė., Belhvood, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 5 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos VVallace gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Duktė, 
Motina, Tėvas, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3377.

Metinis balius įvyks sausio 6 d.
Sekantį subatvakarj, sausio 

6 d., įvyks Teisybės Mylėtojų 
Draugystės metinis , balius, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. Ku
rie pirks iš anksto įžangos bi
lietus, gaus po 15 centų. Prie 
durų 35c. Yra skiriamos 5 do
vanos, kurios bus išdalintos 
tiems, kurie turės laimingus 
bilietus. Nariai-ės, kurie neat
silankys i balių, turės užsimo
kėti 50c per finansų knygą.

Abelnas Draugystes stovis
Draugystės stovis yra geras 

ir ateitis yra šviesi. Teisybes 
Mylėtojų Draugystė turi apie 
600 narių ir $17,873.71 turto.

Prie draugystės priklauso vy
rai ir moterys, be skirtumo 
partijų ir religijos. Nariai san
taikoje sugyvena. Susirinkimai 
atsibuna kas 2-rą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio Chicagos

Ta juokinga, pilna gražios mu
zikos operetė bus suvaidinto 
sausio 28 d.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” šj žiemos sezoną už
simojo daug dirbti dainos sri
ty. Sekantis choro parengimas 
bus suvadinta graži ir juokin
ga operetė “Agurkai”. Vaidini 
mas įvyks sausio 28 d., St. Ag
nės Auditorijoj, t. y. sekmadie
ny.

P-nas K. Steponavičius, ne
žiūrint to, kad choras šią ope
retę kartą jau vaidino, iš pa
grindų mokina choristus vai
dinti ir
choristų personalas 
veik tas pats.

Toliau 
šia visą 
apie ką

sekmadienį, sausio 7 d., buvu
sioj Meldažio svetainėj, 2244 
West 23rd Place, 5:30 vai. po 
piet. šitam koncerte išgirsime 
įvairių dainelių, kurios dar 
buvo retai girdėtos.

Koncerto programas bus vie
nas iš gražiausių, nes progra- 
me dalyvauja Chicagos žymiau-, 
si artistai ir artistes. Koncer
to tikietai nebrangus, visiems 
prieinami, jų kaina pritaikinta 
prie šių dienų depresijos. Po 
koncerto bus šokiai prie Vir- 
ginia Ambassadors orkestro. 
Visi ateikime pasiklausyti gra
žaus programo, pasišokti ir pa
silinksminti.—Sakalėlis.

Linkėjimai James 
Janušauskui kad nu 

skristų Į Lietuvą

randasi

subatoj, 
ryto iŠ

i Dievo Apvrizdos para- 
bažnyčią, kurioje atsibus 

pamaldos už velio- 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
•. Kazimiero kapines.

i. a. Marijonos šveikau- 
jiiminės, draugai ir pa- 
esat nuoširdžiai kvie-

žentai, Seserys, 
Broliai 
ir Giminės.
patarnauja gra-

dainuoti. Artistų ir
pasilieka

“Pirmyn” choras ruo- 
eilę gerų parengimų, 

spaudoj bus pranešta.

Ateinanti sekmadie
ni Kazimiero Pažars- 

kio koncertas

sūnus ir dukterys jo laukia. 
Neišdildoma atmintis bus lietu
viams amerikiečiąms, kad <tą 
darbų įvykins. Dr. Strikol’is

PRANEŠIMAI
Ramygalos Aido kliubas laikys 

metini susirinkimą, penktadienį sau
sio 5 <1., J. Barausko buvusioj Mel- 
dažio svetainėj, 8 vai. vak. Kviečia 
visus susirinkti, nes bus svarbių ap
svarstymų. Ramygalietis.

Illinois Lietuvių Pašelpog Kliubo, 
metinis susirinkimas jvyks penkta
dieny, sausio 5 d., 1934 m., Chicagos 
Liet, Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St.. 7:30 vai. vakare. Visi 
čiai kviečiami būtinai dalyvauti, nes 
bus metinis raportas išduotas, ir 
taipgi yra kitų svarbių reikalų.

A. Kaulakis, rašt.

kliubie-

CICERO. — Jauna p-lč Al- 
bertha Umbras 1515 — 49 Avė. 
apie mėnuo laiko atvažiavus iš 
Lietuvos pas savo tėvelius, pa- 
sipirko už 2 doleriu ženklelį rė
mimui ‘ skridimo j Lietuvą 
James-Jahušausko ir vėlina Ja
nušauskui į Kauną nuskristi 
kuo greičiausiai, nes Lietuvos

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys metinį susirinki
mą penktadieny sausio 5 d., 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Li' tuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalu palikta ant to 
susirinkimo aptarti kaipo dėl prisi
dėjimo prie Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjungos ir tu
rėsim išrinkti darbininkus metiniam 
teatrui ir baliui, kuris atsibus sau
sio 7 d. Kurie esate pasiėmę tikie- 
tus tam vakarui jeigu nepardavė! ma
lonėkit ant susirinkimo sugražinti 
komitetui. S. Kunevičia rast.

PATENTU

Lietuves Akušeres PYKAI 
KNYGELfi

ir

as

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasaulį

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietains
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dabs
3316 So. Halsted St., Chicago, I 

Phone Boulevard 7314

Visiems gerai žinomas stip- 
riabalsis dainininkas Kazimie
ras Pažarski.s rengia pirmą 
koncertą su šokiais ateinanti

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Tberapy 

£$ Midwife 
6109 South Albanu 

Aventtt 
Phone 

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

Laikai) daug reiškia 
prie patentų. Neriai- 
kuokft vilkindami sa 
apsaugojimu naro 
anmanymn. Frlriųa- 
kitę braižini ar mo
deli dėl inatruketln, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kuy- 
gntfg ‘‘Ilow to Ob-
taln a Patent”. Ir "Keeord of In- 
ventlon” formos. Nieko seimam 
n>. Informacijas M daryti. Susi* 
rnSInfjlmal talkom! paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Rėgistered Patent Attorney 

43-A Security Savinas & Commerclal 
Bank Etilltflng

(Dlrcctly across Street from Patent Office) 
WASHINOTON. D. C.

ANTANAS GRINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 dieną, 1 valandą po 
piet 1934 m., sulaukęs 38 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Vaduoklių parap., Dementonių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

seserį Josephine, švogerį Juo
zapa Gilius, ir jų šeimyna, bro
lį Kazimierą, Amslerdain, N. 
Y. ir jo šeimyna, 2 pusbrolius 
William Gritėnas ir Kazimieras 
Stasikailis, ir giminės, o Lie
tuvoj 2 brolius Joną ir Petrą, 
2 seseris Oną ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
8J27 So. Normai Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadieny 
sausio 6 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Grinio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, Brolis, švogeris, 
Jų Šeimynos, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

MYKOLAS NIKŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

utarninke sausio 2 dieną, 9:05 
valandą vakare 1934 m., sulau
kęs pusės amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Tauragės apskr., Gau
rės parapijos, Kiukiškių kaimo, 

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime j 

moterį Oną po tavais Klikną, i 
dukterį Marijoną Schultz ir žen
tą Donald, seserį Oną Treinie- 
nę po pirmu vyrų Šaulienė, 
pusseserę Petronėlę žiauberienę 
ir Oną Sekreckienę, pusbrolį 
Kazimeirą Bendžių ir pusseserę 
Agota Laurinaitienę, Grand 
Rapids, Mich. ir kitus gimines, 

Kūnas pašarvotas, randasi 
4346 S. Spaulding Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj sau
sio 6 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų i šv. Agnieškoj parapi
jos bažnyčią, ’ kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o i.š ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mikolo Nikšo gi
minės, 4 draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, 
Seserys, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefę- 
nas Monroe 3377.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas šu< e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė ątyda atkreiptam į mo
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 Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
įtaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Grabeliai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška' Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠčian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18t/j St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.\

Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DU C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Kenwood 5107Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

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

apart Ivtntaditnio ir katvirtadianio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisast 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. s Prospect 1930

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

2400 TV. Maditon St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunawick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio M Europai ir vii praktikuoja 
ttnojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

T.I. BOULEVARD 919J

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

' (Cor. of 35th & Halsted Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedeldientai* pagal sutarti

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANE&IMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę viet?
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phont Boulevard 8483

• 
Ofiso Tel. Boulevard 5914 

DR NAIKELIS 
756 W. 35th St. 

(Cor. of 35th ® Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė. 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas * per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas is 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th S t., netoli Morgan Sb, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

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. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Athland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 95.91

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell 8t. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS advokatas 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas šute 76G0: Valandos 9—«

W. SidOt 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedMio. Bertdos Ir PMnyėios rak. • iki • 

Telefoaaa Caaal 011*
Namai: 6459 S. Rodnvell Street 

UUrnUko. Retverro 1r Snbatos vak. T tkt I 
(Taletciaaa kaput Us MM

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

9

mus tarpo,

Chicago

DVIEJU METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Rcl 6600 South Artetitn Av»nw
i Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Caaal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Ladiavich jr Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marqaette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 |ki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedeliomis pagal susitarimą.

ELEONOR CHERNOVICH 
persiskyrė su šiuo pasauliu 5 
dieną sausio mčn., 1932 m., su
laukus 6‘/2 metų amžiaus, gi
mus Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime 
molina Antoinettą, tėvą Vikto
rą ii- gimines.

Du metai suėjo kaip beširdė 
mirti# išplėšė iŠ , .
musų mylimiausią dukrelę. Pa
liko musų širdis nužgyjusios ir 
joji paveikslas visuomet stovi 
inusy akyse.

Liūdnai atminčiai musų bran
giausios dukreles bus laikomos 
Šv. Mišios Nativity bažnyčioje 
37 ir Union, 5 d. sausio mčn., 
1934 m. 7:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus ir 

. pažįstamus atsilankyti į pa
maldas. Mes Tave Musų bran
giausioji dukryte niekuomet 
neužmiršime. Sunku mums vi
siem# čia pasilikusiems be Ta
vęs musų mylimiausia dukrelė. 
Tu pas mus jau ne&psugrjšj, 
bet mes ankščiau ar vėliau pas I 
Tave ateisime. Lauk mus, | 
ateinant! Nubudę lieka

Tėvai

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITIKAZIMIERAS RAUDONIS

Persiskyrė su pasauliuo sau
sio 1 dieną, 8 valandą ryte 
1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Kviedarrtos parap., Gagaičių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko didžiame nubudime 

moterį Juzefą po tėvais Stane
vičiūtė, dukterį Delores 18 mė
nesių, 2 seseris Marijoną ir 
Barborą Raudonis ir švogerį 

• Simoną Raudon}, švogerką Bro
li i slavą ir švogerį Pranciškų 
Asm litis ir du pusbrolius Mo
tiejų ir Izidorių Vitkus ir dvi 
brolienės Marcijoiią ir Juzefą ir 
giminės, o Lietuvoj tėveli Izi
dorių ir brolius ir seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4540 So. Rockwell St.

Laidotuvės jvyks šeštadieny 
sausio 6 diena, 8 vai. ryto iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, b iŠ ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Raudo
nio giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Seserys, 
švogeriai. Pusbroliai, 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas 1741.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį *
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas , patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau-

• pumu laidotuvėse, — pašaukite
REPUBLIC 8340, ir persįtMųM«‘

Juozapas Eudoikis ir Rvas
5340 So. Kedzie Ave.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340
(Net.tim. n«yiiq ra lipni

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

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

vai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčliomis pagal sutartį 
Rtzidencija 6631 So, Cuifornia Aot, 

Telefonas Repubjic 7868

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 314)0

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
DR.J.KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. U-L.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedaliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL
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KOPFER FEED CO

31-ma ir South Halsted St.
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CLASSIFIEO ADS

PARDAVIMUI restaurantas Stockx- 
Yardų ir dirbtuvių dist rikte, $300, 
pigi renda. 3717 S. Halsted St.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

Keal Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Del Moterų 
“DIAMONDGOLD”

GĖRIMAMS STIKLAI, visų sty- 
lių, didelis stakas, pigiai. Atlas Store 
Fixtures, 4704 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia ___

Situation Wanted
Darbo Ieško

Peoples Furniture Kompanija 
pradėjo Naujus Melus su gra

liu radio programų.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

_ — — —. - — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —

alaus,

BARTENDERIS specialistas tame 
darbe, ieško darbo. Kam reikalinga 
toks darbininkas pašaukite A. S., 
150 Kensington Avė. Tel. Pullman 
1411.

REIKALINGA patyrusi virėja j 
restaurantą, W. Krasauskas, 2438 
West 47 St.

PARDAVIMUI Tavern. gera apie- 
inkė. Pilnai įrengtas—$250. 5251 

S. Racine Avė. Atsišaukite 4163 So. 
Halsted St., Tel. Yards 0318.

MERGINA, arba moteris dėl abel- 
no namų darbo, geri namai. Maža 
šeimyna. Turi kalbėti angliškai. 
3318 Potomac Avė. Tel. Belmont 2416

Mes mokame cash už $100 
Lietuvos Bonus

Anderson, Plotz & Co., 
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET 
Room 548

BE IMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iŠ 
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas 
body pataisymas, numaliavojimas. ap- 
mušinejimas. batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai 
3£61 FjjHerton Avė. Bei. 2401.

SAUSIO 4

“Ann Vickers”
su IRENA DUNNE
WALTER HUSTON

taipgi “WILD WEST”
KETVIRTADIENY SAUSIO 

po 6:30 vak. DYKAI

Prisirašykite į musų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St
■------------------ - —? — \—----------------

Furniture & Fixtures 
/ Rakandai-Įtaiaai -

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

REIKALINGAS bučerys patyręs 
nrie darbo. Atsišaukite 1840 So. 
Halsted St. Canal 5821.

REIKALINGAS virėjas i restau
rantą. patyręs.

2438 W. 47 St.

SAUSIO 4

“Tillie and Gus”
su W. C. FIELDS, A. 

SKIPWORTH ir
BABY L’ROY

taipgi daugelis extras

SAUSIO 5 IR 6

“Meet the Baron”
su JACK PRARL 

“BARON MUNCHAUSEN” ir 
, JIMMY DURANTE 
ŠEŠTADIENY, SAUSIO 6 
bus išdalinta 100 Dust Mops 

dėl moterų.

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chieagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai,

A.
J.

351 h ir So. Halsted Street

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

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

$50.00 pomirtines*
Kliubietis.

auka Janaušnusko

ALAUS TAVERN PARDAVIMUI. 
Gera apielinke, 3 metai kaip įsteig
tas, 4 kambarių flatas užpakaly. $20 
renda mėnesiui. Apleidžiu miestą, 
priverstas parduoti.

6825 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female

GYVYBĖS APDRAUDA
Reikalingi ambitiški vyrai ir mo

teris, dorus ir su geru supratimu. 
Nuo 22 iki 45 metų amžiaus. Libe
rališkas komisas ir atnaujinimas. 
Mes išmokinsime ir pagelbėsime. At
sišaukite 166 W. Van Buren St., 
Kambarys A2146, nuo 10 iki 2 vai. 
po piet. J. A. VILKISIUS.

PAŠARAS, ŠIENAS.
PAUKŠČIAMS REIKMENYS, 

MILTAI, WHOLESALE 
IR RETAIL KAINOMIS.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

TAVERN pardavimui Gera iš
dirbta vieta, geras biznis, 6 pagy
venimui kambariai, $40.00 renda, ne
brangiai, 2122 W. 63rd St.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.5J; Hacking $8 00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

Debatai neįvyksLietuviai Biznieriai ir, jų Bizniaij
A.

s
Skalbyklos

Dienos Įspūdžiai
lie-

Ra.šo F. Bulavv

būtent Marųuette ir neuz-

yra

draiveriai

per-

3343 So. Halsted St

I 
►

biz-
Wet

yra dar jau- 
Gimę ir au- 
pradžioj dir-

tai 
ba 

pa-

< 

<

Reiškia 
lietuviu 

davimas 
ki.'riam 

ne

(Tęsinys) 
dienų praslinko

veiterkos” atsi
skubina su įvairių įvairiausioms

šnekučiuojas įvairiais

Jos. F. Sudrik,»
Rakandų, Radio ir Muzikos 

Krautuvė

JEWELRY 
KRAUTUVĖ

Sutaiso laikrodėlius ir I 
dirba žiedus.

ATLANKYKITE
White Star Tavern

2649 W. 43rd St. 
Tel. Lafayette 8980 ..............................

Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus i
daržovėms ir kitais skanėsiais

Budriko Radio Programai: 
WCFL, 970 k. kas nedėldie- 
nį nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
WHFC, 1420 k. kas ketver- 

i nuo 7:30 iki 8:30 vakare.

Lietuvių skalbyklų Chicagoj, 
kiek teko patirti, yra trys.

Viena jų tai Marquette Wet 
Wash Laundry, 6553 So. Ked
zie avenue, tel. Hemlock 0254. 
Jos vedėjas yra Joseph Nestor 
ir August Saldukas. i

Kita lietuvių skalbykla ran
dasi Bridgeporte adresu 821 
West 35 Street. Jos vardas — 
Ramova Laundry, o jos vedė
jas — Juozas Matiriis.

Trečioji tarpsta Northsidėj, 
būtent adresu 2435 North 
VVestern avenue, tel. Humboldt 
1331. Ją laiko broliai Virbilai 
— Tarnas ir Albinas. Jų 
niavietės vardas: Wonder 
Wash Laundry.

Visų trijų biznis esmėj
vienodas. Jos atlieka vadina
mą wet wash, kitaip sakant, 
tik išplauja skalbinius, o jau 
skalbinių savininkai patys su
si prosi ja. Jos taipgi atlieka ir 
finish. Kitaip sakant, padaro 
visą darbą, o jus, savininkai, 
tik imkite ir dėvėkite!

Visos trys priima pilną plo
vinių eilę — marškinius, vir
šutinius ir apatinius, kaime
lius, staltieses, rankšluosčius 
paklodes, firankas, skepetaites 
etc.

Ypatingai jautrus šilkiniai ir

Chieagos Lietuvių Politikos 
kliubo debatai, kurie turėjo 
įvykti penktadienio vakare, 
sausio 5 d. adresu 3757 West 
57 St., Clearing, nebeįvyks, vie
nam debatuotoj ui atsisakius 
nuo debatų. —P. Daubaras.

NAUJIENOS, UKW>, UI.'

Vasario 25 d.
Ashland Boulevard Au
ditorijoj matysime kokį 
žingsnį nužengėme.

Ketvirtadienis, saus. 4, 1934

Pora 
rekorduotų “Dienos įspūdžiuo
se”, nes prieš pat Naujus Me
tus veik visoj Chicagoj vieš
patavo tyla. Visos dirbtuvės 
sustojo ir darbininkus paleido 
pasitikt Naujus Metus. Didelis 
prisirengimas. Visi, kurie ga
lėjo, pirkosi prašmatnius daly
kus, arba tokius, knTie reika
lingi vartoti to vakaro iškil
mėse. Didmiestyj stebėtina di
delis žmonių susigrūdimas, — 
krautuvės užpildytos kimštinai. 
žmonės eina, bėga, ^nešasi di
delius ir mažus ryšulius. Ir taip 
stropiai prisiruošimas tęsėsi iki 
šeštadienio, šeštadienio vakare 
tas tamsusis debesis jau buvo 
virš Chieagos, prieš kurį už
viešpatavo mirtina tyla. Jokio 
gatvėse judėjimo. Tik kur ne 
kur matosi žmonės vaikštant. 
Veikiausia visi buvo namie, — 
ilsėjosi baigdami vargingus se
nus metus.

Svečiai puotauja. Užmiršta, 
kad jie dar gyvena 1933 metų 
aikotarpį. Gyvena tais pačiais 
metais, kurių • bėgyje nuken
tėjo tiek daug bedarbėj ir ki
nais gyvenime nepasisekimais, 
let apie tai dabar n‘elaikas*gal- 

vot, juk tie vargai negrįž ir 
ie nelaimingi metai dings 

trims valandoms prasįinkus.
Kyla publikoj toks linksmas 

ūpas, toks entuziazmas, toks 
draugiškumas, užuojauta .ir 
simpatija, rodos lig vienos šei
mos nariai susirinkę. Kalbina 
vienas kitą, daro naujas pažin
tis, kviečia į stalus, o jau ten, 
“boy o-boy” apkrauti visokiais 
valgiais ir gėrimais 
vyno, degtinės ir kt

Tokioj publikos nuotaikoj 
aikas greit slenka. Jau 12 vai. 

čia pat. Veik visi pasiput)šę< 
maskarado blizgančiais. Apsi
rūpino birbynėmis ir švilpu
kais, arba kitaip sakant, to
kiais dalykais, kurie labai daug 
“noiz” padaro. Reiškia, žmonės 
pasirengę pasitikti Naujus Me
tus su džiaugsmu ir triukšmu.

Kyla publikoj dar didesnis 
bruzdėjimas, gyvesnis ūpas. 
Altass pirm. p. A. Kartanas 
užlipa ant estrados, šaukia.

(Bus daugiau)

skalbyklų vedėjų, 
apskaičiavimas, visos 
surištos su drabužių 
rodo ve ką: plaifja-

1934 RADIOS
Yra daug tobulesni. Išduo
da tyrą ir aiškų balsą. To
dėl, kas nori turėti gerą ra
dio, kuris perduoda progra- 
mus aiškiai, patariame iš
mainyti ant naujo radios.

Budriko krautuvėje jus 
rasite visus vėliausios ma
dos žymių išdirbysčių

Philco, Zenith, RCA 
Victor, Atwater Kent, 

Crosley.
Budriko krautuvė priima 

jūsų seną radio ir už jį 
duoda didelę nuolaidą.

Kada dabar YRA INVEN
TORIAUS IŠPARDAVIMAS 
Budriko krautuvėje jus ga
lite pirkti pigiaus. Jūsų se
nus radio sutaiso Budriko 
patyrę mechanikai.

vilnoniai ploviniai skalbiama 
rankomis.

Lietuvių skalbyklos turi iš
ginusios apdraudą nuo ugnies 
ir vagystės. Reiškia, jei paduo
ti joms ploviniai ir žūtų, 
jų savininkai nenukentėtų, 
apdrauda jų nuostolius 
dengs.

Kaip kitataučių, taip ir
tuvių skalbyklos paima skal
binius iš namų ir pristato juos 
į namus. Broliai Virbilai tai 
atlieka visur Nortbsidėj; kitos 
dvi
Ramova — aptarnauja visame 
Chieagos plote. Jeigu tačiau sa
vininkai pristato skalbinius į 
skalbyklas ir patys atsiima juos 
iš ten, tai gauna nuolaidos 
2Or4.

Kai kas mano, kad pašauk
ti skalbyklą ir paprašyti jos iš- 
vežiotoją atvykti skalbinių pa
siimti esąs lyg apsunkinimas 
skalbyklai. Visai ne. Kiekviena 
šių lietuvių skalbyklų mielu no
ru patarnaus ir dar bus dėkin
ga už duotą biznį. Ir reikia ži
noti, kad lietuviškų skalbyklų 
išvežiotojai
yra taipgi lietuviai ir kai ku
rie dirba už komisą, 
lavimas naujo biznio 
skalbyklai yra taipgi 
uždarbio iš vežioto j ui,
kelio nepastos ne šaltis, 
sniegas, ne migla, ne lietus pa 
imti ir parvežti jūsų skalbi
nius laiku.

Pasak 
smulkus 
išlaidos 
plovimu,
moji mašina, muilas, šildymas 
vandens, elektra etc., etc. iš 
ploviniui, sakysime, 25 svarų 
skalbinių namie kaštuoja $1.40. 
O skalbykloj tie patys 25 sva
rai išplaujama už $1.50. Reiš
kia, šeimininkė išvargusi prie 
plovimo kokias 6 valandas už 
lirbo tik 10 centų.

Gal paduota aukščiau kaina 
ne visai atsako šiai dienai. Bet 
skaitlinė parodo, kad skalbyk
la faktinai išplauja drabužius 
už tiek, kiek kaštuoja vien iš
laidos surištos su plovimu, ne
skaitant pačios šeimininkės dar
bo.

3417-21 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

, Ramova Laundry vedėjas, 
Juozas Matulis, atvyko Ame
rikon 1911 metais iš šulnelių 
vienkiemio, Baisiogalos vals
čiaus, Kėdainių apskričio. Pa
siekęs šią šalį pradžioj dirbo 
kaip darbininkas. Nuo 1923 iki 
1929 m. bu*vo real estate biz
ny. Depresijai užgavus real es
tą tą jis paėmė Ramova Laun
dry 1929 m. ir tebesilaiko šia
me bizny.

MArąuette Park Laundry 
vedėjai yra du — Joseph Nes- 
tor ir August Saldukas. Nes- 
tor atvyko Amerikon 1913 m. 
iš Keblių kaimo, Šiaulių ap
skričio, Kauno redybos. Išėmus 
11 pirmųjų mėnesių jis fakti- 
nai visą laiką bu*vo bizny. Su
manus ir gaivus žmogus, jis 
atrodo kaip tik ir gimęs biz
niui. Prieš paėmimą Marųuettc 
Laundry jis keletą metų buvo 
real estate bizny.

Broliai Virbilai 
ni gražus vyrai, 
gę Amerikoj, jie
bo kitoms skalbykloms. Savo 
skalbyklą laiko jau dešimtį me
tų. Ir jų skalbykla yra seniau
sia iš visų trijų lietuvių skal 
byklų.

Darbą gadną, jį atlieka ir 
skalbinius išvežioja patys du. 
Patys du yra ir bosai ir dar
bininkai. Jei kartą gavo kos- 
tumerį, tai jau ir palaikys jį 
kostumeriu atlikto darbo ko
kybe. V. P.

Sekmadienio rytas, tai buvo 
paskutinis 1933-čių metų. Ir 
visa darbo žmonių htoma džiau
gės, kad paskutinis. Nes ma
žai, kurie iš jų turėjo tais me
tais pasekmių gyvenime. Visi 
ir visos laukė su nekantrumu 
naujų — laimingesnių. Ir jie 
čia pat. Tik kelios valandos be
liko iki laikrodis paženklins 12 
vai. ir nuo tada pradėsime nau
ją gyvenimą. Bet kaip jie pa
sitikti, tai nei vienam nereikė
jo galvoti, nes iš kalno buvo 
rengiama Naujų Metų Aviaci
jos Baliuos.

Sekmadienį, apie 6 vai. va
kare Chieagos ir apielinkių lie
tuviai pradėjo rinktis Ashland 
Blvd. Auditorium. O darbinin
kai jau visi buvo savo vieto
se, kad patarnaut svečiams. 
Apie 8 vai. jau buvo gerokai 
užpildyta Auditorium, kurioj 
telpa 5,000 žmonių. Pradeda 
orkestras groti, jaunimas atsi
skyrė iš suaugusių tarpo, — šo
ka. šviesų efektai keičiasi, jau
nimas vis daugiau ir daugiau 
įsisiūbuoja, linksminasi, žiū
rint atrodo, kad vargu kuTiam 
parengimui yra buvę tiek daug 
jaunimo, kiek čia susirinko.

Čia tūkstantis lietuvių sėdi 
prie stalų. Tai tų jaunuolių tė
vai
gyvenimo klausimais. Kili ant 
galerijų susėdę žiuri, kaip jų 
sunai ir dukterys su savo 
draugais-ėmis šoka. Korido
riuose irgi pilna žmonių, vie
ni kitiems spaudo dešines ir 
linki laimingų Naujų Metų. 
Prie “baro” taipgi pristoję di
džiausi būriai žmonių. Ten ma
tosi tik stiklai alaus kylą ir 
pasigirsta šauksmai — už Ado
mo sveikatą, lai jam būna lai
mingesni Naujieji Metai! Tai 
už Petro, tai už kitokio kokio 
Pilypo, ir taip toliau ir taip to
liau tas aidas skambėjo iki vė
lumos.

Einant į galėrijų kambarius 
randam pristatyta stalų, čia 
žmonės sėdi prie jų, o patar
nautojos, kurių buvo pakvie
sta dirbti keletas desėtkų jau
nų mergaičių, bėga, skubina 
neša, tai bliudus jautienos, vos 
tik išvirtos, karštos, garuojan
čios, — tai avienos, kiaulienos, 
ir visų visokiausių kitų mėsų, 
pagamintų Naujų Metų aviaci
jos baliaus svečiams.

štai kitos'

A. Kazhtnas, nut. scltr. M. Me- 
delinskas, finansų sekr. Chas. 
Kntela, iždininkas M. Kaziunas, 
kontrolės rašt. V. Mimikas, ka
sos globėjai — J. Vilimaitis ir 
M. Davidonis, maršalka A. Ru
dis, ligonių lankytojas A. Ka
roblis, kliubo daktaras Dr. 
Davidonis, korespondentas 
Waskis, komiteto C. L. L. 
Bendrovės

A. Zahiba,

Komitetas Naujienų Šerų
P. 7.alenk
J. Benikaitis.

Metinis kliubo susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 14, 1934 
Lawler Hali, 3929 W. Madison

M. Medalinskas, sekr.
Tame susirinkime įstojo se

kami nauji nariai: Mrs. Žalu- 
bienė, Gabrėnas ir Garadaus- 
kas. Iš raportų paaiškėjo, 
kad serga du nariu, p. Gau- 
bienė ir N. Vilimaitis.

Buvo prisiųstas laiškas nuo

Praeito antradienio vakare, 
klausytojai turėjo daug malo
numo išgirsti piriųą šių metų 
lietuvių radio programą iš sto
jęs W. G. E. S<, kurios 5-tas 

metus nuolatiniai leidžia lietu
vių jstaiga, Peoples Furniture 
krautuvės, neskupaudama pąs- 
angų nei lėšų sukvietimui jų 

išpildymą geriaupius Chieagos 
lietuvius dainininkus bei dai
lininkes, nes šių programų iš
pildyme pastoviai dalyvauja 
operos dainininkė, E. Bartush, 
G. šidiškiutė-Gicdraitienė, A. 
A. Anciutė, A. čiapas, J. Ro
manas, K. Sabonis ir desėkai 
kitų.

Naujų Metų programo dau
guma buvo išpildyta geriausiai 
“Peoples Radio Kvarteto”, ku
ris ištikrųjų šį sykį buvo pasi
rinkęs keletą gražių kompozi
cijų, tinkamų šiam laikui. Na, 
ir kurias gana šauniai išpildė. 
P-rie Bartušienė dainavo solo, 
labai buvo malonu girdėti jos 
operetišką balsą; prie to kal
bėjo A. L. D. draugijos pirmi
ninkas, Dr. P. Zalatorius, MD., 
buvo gražios ir linksmos mu
zikos ir svarbių pranešimų. 
Viskas kas tik įdomu ir gražų 
kiekvienam pasiklausyti; prie 
to pastebėta, kad' dabar eina 
sausio mėnesio didis išparda
vimas Peoples krautuvėse, o 
prie to pastebėta, kad šie pro
gramai bus leidžiami per šį 
metą, dar gražesni ir įdomes
ni. Tai malonų klausytojams 
girdėti. X.

Garfield Parko Klu
bas paaukavo $10.00 

Janušausko skri
dimui

Garfield Park Lietuvių Vy 
rų ir Moterų Pašelpinis Kliu- 
bas laikė priešmetinį susirin
kimą gruodžio 11,1933, Lawler 
Hali, 3929 Madison St. 
Buvo perskaitytas laiškas nuo 
Altass su atsišaukimu dėl ant
ro Tranzatlantinio Skridimo iš 
Amerikos į Lietuvą, Buvo ap
kalbėta ir likos nutarta paau
koti $10.00. ;

Taipgi liko išrinkta valdyba 
dėl. 1934 metų: pirm. George 
Medalinška^ pirm. pag. Mrs.

7144 Yz Belmont 
Tel. Kildare 4250

Lietuvių Darbininkų Draugi- šidlos žmonai buvo išmokėta 
jos, kviečiantis narius į balių, 
kurį ta draugija rengia. Iš 
narių pasižadėjo tame baliuje 
dalyvauti.

Apart valdybos, buvo išrink
ta komisija peržiūrėjimui kliu
bo knygų. Mirusio nario J.

Kliubo 
skridimui jau buvo priduota 
ALTASS 
vadai.

sekretoriui A. Vai-
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SAUSIO 5 IR 6
Hero!

RICHARD DIX In 
“Ace of Aces”

su ELIZABETH ALLEN ir
RALPH BELLIAMY

/ •

taipgi scenos veikalas ir komedija

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teiainguma 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Chieagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
✓enti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
neląnkymą 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 reikaląis re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, 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 pe4- musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės į Chi
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

jums

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted Št 

Tel, YARDS 0803 
*. . .v. .... t1
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

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

• Personai 
Ašmena Ieško

PAIEŠKAU Mike Kazanew«ky, 
pirmiaus gyveno ant 6947 West 
Archer Avė., Chicago, III. Paeina iš 
Žiežmariu miestelio, Vilniaus guber
nijos, Trakų apskrities. Jis pats 
arba kas apie jį žino prašau pra
nešti, busiu labai dėkingas.

JOKŪBAS KORŽENIAUSKAS 
Petrašunai, Kauno apskr. Lietuva.

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė

Tel. CANal 5668

PARDAVIMUI 
BUčERNfi IR 
GROSERNė

Labai geroj vietoj. Tirštai lietu
viu apgyventa apielinke. Puikiau
sias kampas Ciceroj. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Priežastį par
davimo, savininkas turi du bizniu. 
Pavasary nori važiuoti į Lietuvą. 
Nepraleiskite šio Bargeno. Kas pir
mas ateis tas laimės nupirkti už pir
mą pasiulijimą. Savininką galima 
matyti Subatoj ir Nedėlioj iki pie
tų, adresu

1430 So. 50th Ct.
Cicero, III

PARSIDUODA alinė su visais 
rengimais, kambariai gyvenimui. Biz

nis išdirbtas, teisingas pasiulijimas 
nupirks, priežastj pardavimo patir
site ant vietos, 1503 So. 49 Avė., 
Cicero, III.

EXTRA BARGENAS 1934 METŲ 
Labai pigiai, mūrinis bungalow, 5 
ruimai ant pirmo, 3 rūmai ant 
viršaus, randasi pusė bloko nuo 
63rd St. Marquette Parke. Parsiduo
da už cash, arba priimsim į mainus 
pirmą mortgage, Building and Loan 
Ass’n. certificates, bučernę, grosemę 
arba fąrmą. — Norint ką išmainyti 
ar parduoti kreipkitės pirmiaus pas 
mus. Greitas ir teisingas patarnavimas 

PAUL M. SMITH & CO.
4425 S. Fairfield Avė, Lafayette 0455

-— ■ - .....................— -

5-kių kambarių bungalow ant 30 
f ėdu loto. Karšto vandens šiluma, 
n-a door lovos. Reikalauja mažų 

pataisų. Arti 55 ir Kedzie. Da
bar parsiduoda už mažiaus negu 
pirmas morgičius. šie namai bus 
pilnai užmokėti už $3150 cash.

WAHLGREN REALTY CO.
7002 So. Halsted St.
Tel. Vincennes 6200




