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cialiai paskelbta, kad Meksika 
turi 16,552,722 gyventojus.
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Federalinis teismas uždraudė streikieriams 
kliudyti gabenimui pieno iš kitų valstijų. 

Gubernatorius šaukia valstijos policiją
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Nusižudė netekęs 
darbo darbininkas

LOS ANGELES, Cal., s. 9. 
— šįryt pietinėj Califomijoj 
buvo jaučiamas silpnas žemes 
drebčjinjas.

Prailgino algų nu 
kapojimą valdžios 

darbininkams

Lietuvos Naujienos

Į prezidentus daugiausia balsų gavo adv 
F. J. Bagočius, į sekretorius—Dr. M. J. 
Vinikas, į iždininkus—adv. K. P. Gugis

—Pre- 
šiandie

buvo ap- 
ordinu.

Kauno miesto bur 
mistru išrinktas An 

tanas Merkys

nai 
000,

Rekonstrukcijos 
kuri paėmė už 

Continental 
Bank— di-

9. — Austrijos
Dollfuss valdžia

Chicago, III. Trečiadienis, Sausio-January 10 d., 1934

®s socond-clait matter March 7, 1914 at fthe Post Office M CbictfA M
.. •. ■■■/ Uftdes Ūke A.ct tf Marclto U79

adv. Antaną

Sudegė Warshawsky 
& Co. auto dalių 

sankrova

Miliauskas ... 
P. Jurgeliutė

Chicagai Ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir nepastovus, 
protarpiais galbūt nedidelis 
sniegas; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 7:18,

Austrijos diktatorius 
kovos prieš nacių 

terorą

CHILDRESS, Tex., s. 9. — 
Lakūnas Powers, Bruce Smith 
ir jo Žmona liko užmušti lėk
tuvui iš Mangum, Okla., nu
kritus liepsnose netoli nuo čia.

CHICAGO.— Teisėjas Edel- 
man 14 elgetų uždėjo pabaudų 
nuo $10 iki $1,000 už elgėta 
vimą gatvėse. Teisėjas sako, 
kad prie dabartinio organizuo
to šelpimo nėra reikalo elge
tauti. X

DENVER, Colo., s. 9. —Duk
tė buvusio senatoriaus Charles 
Thomas, vieno iŠ karščiausių 
šalininkų remonatizavimo si
dabro, liko grand jury apkal
tinta už slėpimų .aukso.

narių komiteto 
Tai asociacijai 
000 farmerių. 
yra šaukiami 
mieji farmeriai.

Chicagos pieninės irgi pa
kvietė farmeriuš į derybas. Bet 
farmeriai nepasitiki pieninėms ir 
nori užgirsti pirmiau ką val
džia gali jiems pasiūlyti.

Daugelio tikimąsi, kad gal 
dar šiandie valdžiai pasiseks 
streiką sutaikinti ir jį baigti.

KAUNAS.—Vieton atsista
tydinusio inž. Graurogko, .Kau
no miesto taryba Kauno bur 
mistru išrinko 
Merkį, ats. pulkininką, keliais 
atvejais buvusį krašto apsau
gos ministerį, pastaruoju lai
ku buvusį Klaipėdos krašto gu
bernatorium ir valstybės tary
bos konsultantu.

Kitų kandidatų j burmistrus 
nebuvo.

Mirė gen. Lietuvos kon- Lietuvoje įsikūrė Pane 
šulo P. žadeikio brolis

VIENNA, 
diktatoriaus 
paskelbė, kad ji stversis griež 
čiausių priemonių, kad sitetab 
(lyti nacių terorą.
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CHICAGO.— Federalinis tei
sėjas Barnes tyria fantastiškus 
gandus apie “pardavimą” kru
tamu jų paveikslų operatorių 
unijos už $500,000 ir įvairius 
tos unijos “biznius” su teatrų 
savininkais, siekiančius tūks
tančius dol. Tai unijai vadovau 
ja Thomas E. Maloy, kurio ofi
se prieš kiek laiko buvo nušau
tas vienas opozicijos narys, ku
ris buvo prieš jį užvedęs bylą.

Taipgi tyriamas teatrų savi
ninkų $85,000 kyšis unijos vir
šininkams.

A. a. kanauninkas Pr. ža- 
deikis savo ypatybėmis buvo 
skirtingas iš daugelio savo pa
šaukimo colegų-kunigų. Visų 
pirm, ilgus metus būdamas 
Skuode dekanu, įsigijo nepa
prastų simpatijų savo parapi
jiečių tarpe. Jis buvo bludo 
ypatybėmis mokėjo sugyven
ti su visokių nusistatymų 
žmonėmis, lygiai visus mylėjo, 
vienodai visiems buvo tėviškas. 
Už tat jam vienodai didelę pa
garbą reiškė ir pats dievobai
mingiausiai tretininkas ir pats 
kraštutiniausias socialdemokra
tas. Atvira meile žilas kanau
ninkas mylėjo visus savo tau
tiečius.

GHICAGO- 
Finansų Korp 
$50,000,000 šėrų 
Illinois National 
džiausio banko Chicago je, gal
va to banko paskyrė Walter 
J. Cummings, pirmininką fede
ralinės depozitų apdraudos 
korp. ir iždo sekretriaus pa- 
gelbininką. Banko direktoriai 
buvo nuvykę į Washingtoną 
protestuoti prieš Cummings 
paskyrimą, bet pagalinus tą pa
skyrimą vienbalsiai -priėmė.-

Cummings * užims naująją 
vietą vasario 1 d.

ANGORA, Turkijoj, s. 9. — 
Turkija paliko atdaras duris 
pasislėpti Samuel Insul, kai jis 
bus išvarytas iš Graikijos, nes 
Turkijos paramentas dabarti
nėje sesijoje paliko neratifika
vęs sutartį su Jungt. Valstijo
mis apie išdavimą nusikaltėlių. 
Parlamentas išnaujo susirinks 
tik kovo 1 d.

SLA. Nominacijos 
Daviniai

Sekretorius
Vinikas^ ....

KABUL, Afganistane, s. 9.— 
šiandie liko nužudyta 14 žmo
nių už dalyvavimą suokalby 
nužudyti karalių Madir Shah 
pereito lapkr. mėn. Jį nušovė 
ir nudurė studentas Khaliq, ku
ris liko nužudytas gruodžio m. 
Dabar nužudytieji yra daugiau
sia studento 
karininkas ir 
kyklos, kurią 
lankė.

ro nežinom 
padegimas. Delei to 
čiamas kompanijos 
tas I. R. Warshawsy, 
ko, kad jis negalys

PARYŽIUS, s. 9. —Rojalis
tai netoli atstovų buto sukėlė 
riaušes delei s bankrutijimo 
Boyonne lombardo, kuriame 
žuvo $61,000,000 žmonių pini
gų. Pabėgęs to lombardo į- 
ku rėjas Sergei S tavišky nusi
šovė. Rojalistai kaltina/ kad 
Stavisky ne pats nusišovė, bet 
kad buvo nušautas. Keli riau
šininkai buvo areštuoti.

gimines, vienas 
viršininkas mo
tas studentas

■■/M ■*

EDCEWATĘR, n. j., S. 9.— 
Streikas vietos Fprdo dirbtuvėj 
tapė atšauktas. Streikas tęsėsi 
nuo-rūgs. 28 d. '

Hooverio pašto virsi 
ninkas sudegino 

popieras

CHICAGO.— August John
son, 65 m., kuris 13 metų iš
dirbo Marshall Field & Co. san
krovoj, bet 4 dienos atgal liko 
atleistas iš darbo, vakar nuėjo 
į 13 sankrovos augštą ir viduj 
sankrovos nušoko žemėn. Ke
lios mačiusios saužudystę mo
terys apalpo. Johnson užsimu
šė vietoj.

neprileisti naujų anarchistų ir sindikalistų sukilimų Ispanijoje, išeinantys iš dirbtuvių dar
bininkai yra policijos ir kariuomenės kratomi, ieškant pas juos paslėptų ginklų ir bombų

WAiSHINGTON, s. 9.
zidentas Roosevėltas
prailgino dar šešiems mene
siams 15 nu’oš. nukapojimą al
gų visiems federalinės valdžios 
darbininkams.

CHICAGO.—Užvakar vakare 
sudegė didžiausia vartotų au
tomobilių dalių sankrova Chi- 
cagoj, Warshawsky & Co., 1915 
S. State St. ; ■

Gaisras buvo tiek didelis, 
kad visas tas blokas atsidūrė 
pavojuje, o pati sankrova ,veik 
visai sudegė. Priežasties gais- 

bet nužiūrimas 
yra kvo- 
preziden- 
kuris sa- 
įtarti dėl 

padegimo savo darbininkų, nes 
nepatenkintų darbininkų 
neturėjęs.

Gaisras kilo užpakaly 
taite namo, kuris užėmė

NEW YORK.—SLA. Pildo
mosios Tarybos nominacijos 
užsibaigė ir dabar eina skai
tymas nominacijose padutotų 
balsų.

Nors dar balsai nėra pilnai 
suskaityti, tečiaus daugiausia 
balsų gavę kandidatai jau 
žinomi.

WASHINGTON, s. 9. -Sena- 
tiri tyriant išdavimą oro pašto 
kontraktų, išėjo aikštėn, kad 
buvęs prezidento Hooverio lai
kais pašto viršininkas Brown, 
kuris tuos kontraktus išdavė, 
baigdamas savo tarnybą sude
gino visas popieras ir oficialę 
korespondenciją. Jis yra kalti 
namas, kad jis atidavė kon
traktus be jokit) varžytinių, 
nors kongresas nebuvo leidęs 
jam tai daryti.

Susekus, kad jis sudegino vi 
sus dokumentifs, senatas galbūt 
pašauks pasiaiškinti ir patį 
Brown.

14 nužudyta dėl A f 
ganistano karaliaus 

užmušimo

veik 
pusę bloko. Kilo eksplozija ir 
visa sankrova užliępsnojo. Bu
vo sušaukta apie 400 ugniage
sių, bet ir tie nieko negalėjo 
padaryti, turėjo vien pasiten
kinti gelbėjimu gretimų namų. 
Elevatorių judėjimas irgi tu
rėjo apsistoti. Kibirkštys kri
to visoj apielinkėj, taip kad ir 
Michigan Avė. važiavusiems 
automobiliams buvo užsidegę 
stogai.

Gaisras buvo užklupęs san
krovoj du darbininkus, ku
riuos, nors apdegusius, pasise
kė išgelbėti. Viena jų yra lie
tuvė Eleanor Lukshas, 1808 S. 
Peoria S t. Kad ją išgelbėti Ug 
niagesių aulĮomobilius išmušė 
sienoj skylę ir ją ištraukė latik. 
Ji išgabenta į St. Luke’s ligo
ninę.

Nuostoliai apskaitomi įvai- 
—nuo $500,000 iki $1,000,- 

Warshąwsky sako, kad 
turėjo apdraudos tik $200,- 

900.
Senis Warshąwsky, kuris tą 

biznį sukūre ir išugdė, yra ki
lęs iš Lietuvos. Sankrovą da
bar vedė jo sunai.

CHICAGO.—Vakar jau prasidėjo derybos dęl sutaikymo 
pieno streiko. Deryboms tarpininkauja valdžia, kuri sutinka 
nustatyti pieno kainas farmeriams, kartu nenustatant pieno kai
nos Chicagos vartotojams. Kartą valdžia jau bandė nustatyti 
pieno kainas ir Chicagos vartotojams, bet iš to nieko neišėjo, 
tik iššaukė pieno kainų karą.

CHICAGO.— Į pieno farmerių 
streiką įsimaišė federalinis 
teismas ir gubernatorius Hor- 
ner.

Federalinis teisėjas Barnes 
išdavė injunctioną prieš strei 
kuojančius farmerius, drau
džiantį streikieriuS kliudyti pie
no pristatymą iš kitų valstijų 
dviem Chicagos nepriklauso
mom pieninėm—Economy Dai
ly ir Meadowmoor Dairy. Fe- 
deraliniam maršalui įsakyta 
paskirti maršalo pagelbininkus 
lydėti abiejų tų pieninių tru
kus ir apsaugoti juos nuo pi
ls iet notoj ų. Maršalas sako, kad 
pagelbininkai bus apginkluoti 
šautuvais ir ašarinių dujų bom- 
I >omis.

Gubernatorius Horner gi pa
skelbė, kad jis į streiko apie- 
linkę prisius valstijos policiją. 
Gubernatorius pareiškė, kad 
jis į patį streiką^ nęsimaišys, 
bet policija yra siunčiama to
dėl, kad apsaugoti vieškelius 
vartojančius žmones, nes strei- 
kieriai stabdo pasažierinius 
automobilius ir trokus ir truk
do judėjimą vieškeliais;
Streikieriai puola traukinki?

Streikuojančių farmerių pi- 
kietuotojai ne tik sulaiko tro
kus su pienu ant kelių ir pie
ną išlieja, bet pradėjo puldi
nėti ir traukinius. Streikie
riai privertė važiavusį į Chi
cago Soo linijos traukini su- 
gryšti iš Mundelein, III. į Bur
lington, Wis., kur keli šimtai 
farmerių traukinį sulaikė ir su
naikino 200,000 galionų į Chi
cago gabento pieno.

šis traukinys gabeno pieną iš 
Minnesotos, tačiaus atvažiavus 
ties Mundelein jį pasitiko virš 
1,000 streikierių ir sugadino 
svičius, kad traukinys negalė
tų toliau važiuoti. Traukinys 
kad streikieriai jo nepastver- 
tų, greitai nuvažiavo atgal. Te
čiaus VVisconsine streikieriai 
rąstais užblokavo kelią ir trau
kinį sustabdė. Tada farmeria; 
išlaužė vagonų duris ir gabena
mą pieną išliejo.

Tai jau ne pirmas puolimas 
traukinių. Streikieriai ir pir
miau buvo puolę kelis trauki
nius, bet neradę šviežio pieno, 
sunaikino net ir siunčiamą kon- 
kensuotą pieną.

Gabena pieną lėktuvais
Kadangi farmerių pikietuoto- 

jai yra uždarę visus kelius į

KAUNAS.—XII. 10 d. vaka- 
re'tiąiversitete buvo įteigiamasis 
Panetrropes akyHa<tWLietuvoje 
susirinkimas.

Iniaciatorių vardu apie Pan- 
europos tikslus pranešė p. Kur- 
kauskas.

Paneutopos tikslas 
Europos valstybių sąjunga ly
giateisiais, savarankiškais pa
grindais; bendra valiuta, ma-; 
žumų religine ir tautine apsau-1 
ga ir t.t. Bendrai, Paneuropos 
tikslas, Europos valstybes su
organizuoti.

Po p. Karkausko pranešimo 
V. Gustainis paskaitė PaneiAo- 
pos Lietuvoje įstatus, kuriuos 
Kauno apskrities viršininkas jau 
patvirtino. Tuoj aus susirašė 
43 asmenys nariais.

Dr. Natkevičius nurodo, kad 
Paneu’ropos kūrėjas ir ideolo
gas Austrijos grovas C. Kaler- 
ži (Coudenhove Calergi) prieš 
kurį laiką spaudoj ignorantiškai 
atsiliepė apie Lietuvą. Paneu 
ropos skyrius Lietuvoj tatai tu
rįs galvoje turėti.

Paskui dr. Krikščiūnas pra
nešė apie Paneuropos ekono
minę konferenciją Vienoje, ku
ri buvo gruodžio 2-7 d.

Pasak dr. Krikščiūno ši kon
ferencija neatsižymėjus nei at
stovų gausumu, nei atstovau
jančių valstybių skaičiumi.

Konferencija buvus nepa 
ruošta. Del to konferencijos ir 
vaisiai nedideli, nes pablogėju
sios sąlygos. Pav., Sovietai 
nuošaliai laikosi nuo šio judė
jimo, Vokietija taip pat neda
lyvaujanti. Italijoj tuo metu 
viešėjo Litvinovas, tai ir fašis 
tai riesiuntę savo atstovite į 
Vieną. Be to, konferencijoje 
buvę ir nedraugingų demons
tracijų. Net vokiečių kalba bu
vo ignoruojama, nors dalyva 
vę daugiausiai vokiškai kalban
čių tautų.

Valdybon išrinkta: Roeme- 
ris, Čepinskis, J. Vileišis, Kur- 
kauskas ir S. Volfas; reviz. 
komis. V. Kvieska, V. Gustainis 
ir Cesevičius.

Į prezidentus
Adv. F. J. Bagočius gavo....

balsų ..............................  1,880
X. Strumskis ................... 1,056
St. Gegužis..........................  412
Gataveckas ...... ................ 382
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Parapijiečiai liks jam amži
nai dėkingi už daugelį gerų dar
bų, padarytų vokiečių okupaci
jos metu. Gerai mokėdamas 
vokiečių kalbą, jis išgelbėjo 
nuo sunaikinimo didžiulius baž
nyčios varpite, kuriais dabar 
skuodiškiai didžiuojasi prieš vi
są Lietuvą. Ir šiaip 
žmonių išgelbėjo nuo 
pražūties.

Be to, kan. žadeikis, vos tik 
nutilus didž. karo patrankoms, 
pats pirmasis iš lietuvių para
šė tos rūšies literatūrą “Didžio
jo karo užrašus”, kurių išėjo 
dvi dalys. Tai buvo dienoraš
čio forma surašyta visi svar
bieji atsitikimai ir dalinai jo 
brolio, rusų armijos pulkinin
ko, dabartinio musų konsulo 
Amėrikoje, pasakojimai. Oku
pacijos laiku leido lietuvišką 
“Skuodo kalendrių”. Domėjosi 
literatūra ir iki Šiol nemažą 
jo straipsnių buvo galima už
tikti musų periodinėje spaudoje 
įvairiais klausimais.

Bhvo didelis archeologijos 
mylėtojas ir garbės globėjas 
garsiojo musų Apuolėj pilia
kalnio. Neseniai jis 
dovanotas Gedimino

Į iždininkus
Adv. K. P. Gugis .....
Adv. Lopatto ............
Mažeika .....................
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Chicago ir sulaiko pieno pri
statymą, tai nepriklausomos 
pieninės stveriasi visokiausių 
priemonių pieną gauti.

Viena Cicero pieninė, Wag- 
ner, net ir lėktuvus naudoja 
pristatymui pieno iš farmų.

Tečiaus vienas lėktuvas buvo 
priverstas nusileisti laukuose 
ties Manteno. Jį tuojaus už
griebė streikieriai, lakūną mrvi 
jo ir pieną išpylė.
Valdžia bando streiką sutaikinti

Agrikultūros departamento 
atstovai, kurie randasi Chica- 
gcj nuo pirmadienio, pasiūlė 
naują planą sutaikymui farme
rių streiko ir dabar yra šau
kiamas Pure Milk Assn. 350 

susirinkimas, 
priklauso 18,- 
Į susirinkimą 
r nepriklauso-

Į Iždo globėjus
Januškevičia, .Ir............
Mockus ........................
šlikas ............................

Į Dr. Kvotėjus
Dr. Stanislovaitis ........
Dr. I. Bronušas ..........
Dr. S. Vitkus .............

763 |Dr. Klimas ...................
438 Dr. A. L. Graičunas ..

Bando neprileisti pa 
tarnautojų streiko 
chicago"

taryba bando neprileisti resto
ranų ir hotelių patarnautojų 
streiko, kurie protestuoja prieš 
priskaitymą “tipsų” prie algų, 
už ėmimą už valgį patarnauto
jams ir už uniformas.

SKUODAS.—Skuode gruodžio 
6 d. mirė dek. kan. Pranas ŽA- 
dėiklš^* k

| Vice-prezidentus
A. Mikalauskas ............... 1,197
Trečiokas
Mažiukna
Šmulkštys
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TheDoings of L.Y.S

(Lietuvių Jaunimą Draugijas Naujienos)

We would likę to hear of 
Lithuanian youth organizations 
or individuals who reside 
side of our city or statė 
exchange news of their 
ivities.

out- 
and 
act-

On Tuesday Eve., August 31, 
1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Kartan 
as, Biruta Kremianis and Vy
tautas Beliajus, decided to or- 
ganize a sočiai group wįth the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and tore amon^ the 
American born Lithuanian 
youth.

We hold our meetings a t 
Woodman’s hall, 3253 So. Limo 
and 33rd Sts., each Wednesdav 
eve. at*7:3O P. M. Every Lith
uanian young man and woman 
is cordially invited to j^in us 
and lend a hand in making 
our ciub one of the most note- 
worthy of its kind.
The Lithuanian Youth Society.

a vestai Virgin (vaidilutė) and 
gitfard tbe ąacred f iręs on a 
hill near Palanga.

There are numerous acęounts 
of why she became a yestal 
virgin and why she later broke 
the vows by eloping and 
marrying Keistutis,

Keistutis wa.s then the Grand 
Duke of Lithuania, son of 
Gediminas, the founder of Vil
nius and the brother to Ak 
girdas, another favored ruler. 
Unlike Algirdas who became 
Russiauized, Keistutis was a 
true patriot, and devoted his 
life to glorifying his couptry, 
fighting the Gennan intruders 
who continuously invaded the 
Lithuanian territories, killing 
and plundering the people and 
their homes. Keistutis should 
deserve greater honor than any 
other Lithuanian, even Vytau
tas, whose selfishness pre- 
dominated and who was in
strumentai in the death of 
many innocent Lithuanians. 
He died a martyr for the Lith
uanian cause, being beheaded 
in the Krėvė prison, undoubted- 
ly through the efforts of his 
nephew Yogaila, son of Al-

DID YOU KN0W?
THAT Lithuanian is one of the 

bardest languages to mas- 
ter?

THAT there are more people 
of Lithuanian birth out- 
side of Lithuania than 
within?

THAT Chicago is the second 
Capital of Lithuanians, for 
in Chicago, next to Lith
uania, is located the na- 
tional and cultural, Lith 
uanian center?

THAT the Lithuanians were 
the lašt European nation 

accept Christianity ? 
there are thirty faiths 
Lithuania? 
the first

settlement in 
can continent 
in the middle of the XVII 
century on the island of 
Giradalupe. The Lith
uanians three years latei 
migrated to the banks ot 
the Hudson, where now 
stands New York, or New 
Amsterdam, as it was pre- 
viously called?

to
THAT 

in 
THAT Lithuanian 

the Ameri 
was made

Lithuanian Histori- 
cal Narnės That You 

Should Knovv

NAUJIENOS, Chicago, 111 Trečiadienis, Sausio 10,1934

Until recent years the Cath- 
olic church had prohibited the 
christening of children with 
narnės such as Birutė, Vytau
tas, etc., branding them as pa- 
gan. With the rise of National 
consciousness among the people 
of our nation, the clergy had 
to lift the ban. Now very many 
of the present generation bear 
pagan narnės.

There are probably no other 
narnės in Lithuanian history, 
that are more beloved among' 
the people than. those of Bi
rutė and her son Vytautas. 
Countless legenda are told, and 
many are the songs praising 
her virtues. Praise of her has 
reached a stage as to be termed 
as adulation. What she did to 
deserve such worship is un- 
known, būt it may be that she 
was the wife of a renowned 
ruler and the mother of one 
of Lithuania’s greatest sons, 
Vytautas. The fact remains 
that Birutė is held in high es- 
teem among the Lithuanians. 
A proof 
built in 
mountain

Birutė, 
dimontas, 
house, pledged herself to be

of this is a chapel 
her honor on the 
that bears her name, 
the daughter of Vi- 
a scion of a noble

girdas. This Yogaila had guitę 
a hand in Lithuanians down- 
fall, due to his selfishness and 
want of power.

During the joint rule of 
Keistutis and Algirdas, tvvo at- 
tempts were made to christian- 
ize Lithuania. One by Pope 
Clemence VI in 1349 and the 
other by Pope Innocent VI ’n 
1355. The efforts vvere of no 
consequence, due to the steady 
yvarring with the blood-thirsty 
German hordes, who called 
themselves the Knights of the 
Cross.

The play “Birutė” by Pet
rauskas and an ode to “Birute” 
by Sil. Valūnas have interest- 
ing descriptions concerning 
the narnės mentioned above.

(Next 
coutsins, 
la).

—......................... ...........ąis.sm——W S    ■ IĮ HĮįlIi

to get acqu*ąin,ted with some 
of the mothers of our mem- 
bers ąnd regre| that we could 
not meet more. of thenj.
tąke it for granted that they 
are all as pleasant as Mrs. Gel- 
zaines, as jolly as Mrą, Rek- 
stis, as charming as Mrs. Do- 
linskas, and as cordial as Mrs. 
Dambrauskas, Mrs. Kremians- 
kis and Mrs^ Aleksiųnas.

We extend an invitation to 
all the mothers and fathers to 
come and get acųuąiuted at 
future affairs that will be giv- 
en by the club. Their support 
is invited and greatly 
preciated.

It looks as if Filoma 
not get rid of Tom V. Or is 
it vice versa?

0

issue, • the famous 
Vytautas and Yogai

It seems that “Tiny” 
ėst is a great alfraction 
police dogs. How about 
“Tiny”?

Ern
ui

T. 
are 

rather a poor excuse. Think of 
a better one next tijne, boys!

Were Tom V. and Albin 
really hungry? Biscuits

Our first undertaking, where 
we aetually dėpended upon the 
co-operation of the members, 
turned out to be successful. 
We also had the

Talk about a blood-hound’s 
sense of smėli! Bernie N., not 
very long ago, thought she 
smelled either bread or beer 
baking. What is it, Bernie, 
beer-cake or is it beer-cookies ?

LAKŠTINGALĖLI
NIGHTINGALE

Nightingale, most beautiful, 
Why art thou so sorrowful, 
Why doth thou not ever sing

1 Early every morning?

Alas! How can I ever sing 
Early every morning, 
If the shepherds my nešt razed 
While helplessly I gazed?

They ruined the nešt 1 built 
And, my children they killed. 
Canst thou now my sorrovv see? 
How can.I, then,, joyful be?; ;

I heard the plowman complain 
That I only am to blame 
For scaring the steeds away 
From plovving

I heard the sower
That L only am to 
For the seeds I have eaten 
And the buds I have bitten.

complain 
blame

I heard the mower complain 
That I only am to blame:
I am treading on the hay 
When he mo.ws each day.

I heard the shepherds complain 
That I am the one to blame: 
As if the sheep from tending 
1 am fore’er preventing.

Ne’er vvas I about them flying. 
In the bushes I was lying 
And there I had my nešt built. 
Now, all my tots are killed.

So, how can I ever»sing 
Early every morning? 
If they ruined the nešt I built 
And all my tots are killed?

Translated
Vytautas Beliajus.

KOBESPOilBENCIJŪS 
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Cleveland, Ohio

“Dirvos” milžinas ir redak
torius tiek buvo išsigandęs dėl 
A, Vaivados atvažiavimo į Cle- 
velandą, kad nutarė gyvą Da- 
riaųs-Gįirėno komitetą palaido
ti. Apie laidotuves paskelbė net 
savo “Dirvoje”.

Kai komiteto nariai pamatė 
laikraštyje, jog Dariaus-Girė
no komitetas jau likviduoja
mas, tai jie nepaprastai nuste 
bo. Tik pagalvokite sau, — jie 
nieko nežino, o komitetas jau 
laidojamas. Kame dalykas? — 
klausia jie vieni antrų.

žinoma, nieko kito neliko 
ryti, kaip tik tuoj sušaukti 
sirinkimą. Kaziukas turėjo
Sipažinti, jog jis buvo grabo
rius be laisnio ir todėl netu 
rėjo jokios teisės rūpintis lai
dotuvėmis. Tai buvo labai ne
malonus dalykas musų Kaziu
ku*!.

Tačiau jis sumanė tame su
sirinkime atsigriebti, — pasiu 
lė susirinkimui priimti rezoliu
ciją nuo visų Clevelando lie
tuvių. Rezoliucijos turinys bu
vo toks, kad Clevelando lietu-

da- 
su- 
pri-

viai n.eprįtąrią Jr neremia an 
trąjį transatlantinį skridimą.

Ir čia Kaziukas nudegė na
gus. Ir tai gana skaudžiai. Vi
si susirinkusieji pasisakė prieš 
tokią rezoliuciją, pareikšdami, 
jog butų didžiausia nesąmonė 
keliems kalbėti visų Clevelan 
do lietuviu vardu.

Kaziukas su* savo šoferiu pa
šokinėjo, pašokinėjo ir turėjo 
savo rezoliuciją mesti į gur 
bą. Kada tie manevrai taip ne
sėkmingai pasibaigė, tai Ka
ziuko Šoferis noromis nenoro
mis turėjo rezignuoti iš komi 
teto pirmininko vietos. Kas gi 
jam bepasiliko daryti?

Po to susirinkimo Kaziukas 
turėjo savo “Dirvoje” prane 
šti skaitytojams, jog Dariaus- 
Girėno komitetas tebegyvuoja 
ir jis visai nemanė mirti. Ka
talikai dabar tuTi gardaus juo
ko, kad jiems pasisekė gero
kai pašokdyti “Dirvos” bosą.

Arčiau prie Kaziuko stovio 
tys žmones irgi šposus krečia; 
girdi, jeigu dėl Vaivados atva
žiavimo Kaziukas turėjo Da
riaus-Girėno komitetą laidoti, 
tai kas atsitiktų su juo, jeigu 
j Clevelandą atvažiuotų risti, 
kas Karolis Požėla? Ką jis ta
da besumanytų laidoti?

— Vietinis.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas praialinitnui pečiu 

skaudėjimo, tai papratyti ko nors, kad 
gerai litrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks j pačias nesmagumų šaknis 
Ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis. ,

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose if naudokite i j neati
dėliojant kuomet tik pajaučia! skausmą.

Visose vaiirtRiėse kainą 35c. ir 70c.—- 
skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkti.

Garsinkitės Naujienose

Ruth K. claims that she has 
lošt būt one Ping Pong garne 
since she started playing. Wheft 
asked how many games she 
played she 
swered

innocently an- 
“one”.

A few da-ys before Christ- 
mas we saw Albin in one of 
the numerous Loop stores 
playing with a toy slot ma- 
chine. A saleslady ^ąsked if she 
could help. He replied, “Why 
yes, I’l| have a score card and 
a pencil”.

Peter Thorpąs ^pears to be 
a promising ne$ comer and 
we skali look £oĮward to his 
activity commenčement. How 
about it, Petrai? 
plenty more of įjįat

NEW YEĄp'fF RESOLU- 
TIONS for our mėmbers: more 
activities, less ado, more at- 
tention and the leaving of dogs 
alone.

evening gown with 
rose corsage on her 
Miss Bernice Nestei- 
of Bridgeport wore

Among thosa* who welcomed 
the New Year at the Ashland 
Auditorium were, Miss Helen 
Dambras of Bridgeport. . She 
looked stunning in a black 
sweeping 

white 
shoulder. 
kis also
a gray šilk gown of a very 
becoming style and a pink rose 
corsage on her shoulder. Miss 
Biruta Kremianis of Brighton 
Park appeared at her best in 
a pastel lemoa yellęw antį a 
corsage to fnatch her. dress 
which vied with; her golden 
hair. Miss Butą Kartanas of 
Marguette park was in yellow 
georgette with lace of trailing 
length.

Mr V. Beliajus, well known Lithuanian dancer and interpreter 
of the oriental dance as he will ąppear during tb.e pęrformance 
at a teeitai to be held at the Hutl House Thęater, Polk and 
Halsted l^eb. 3rd, at 8:00 P. M., ĮĮeb. '4th at 3:0(1 P. M

Semi All Your Contributions 
To .

VYTAUTAS F. BIELIAJUS 
3364 So. Litiuanica, Ąve, 
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PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia Pr°g? Pa' 
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

SUMAŽINTOS KAINOS
Savaitiniai iš plaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas iš Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
■mhb!77 N. Michigan Avė., Chicago, III. ■■■■»

Rhat/ My Boy'
F^ANC/S WALLACE

J AUTHOR. OF '•HUDDLE"

want this and that and they meant 
;hings for the best, too—even Old 
Lady Whitney — būt over every
thing was the Will of God.

Then it was over and there stood 
Steve, looking at Mom; and Mom 
opened her arms and Steve ran to 
her and hugged her and kissed her 
and neither of them could say a 
vvord; and then there stood Pete 
and Mom was crying and she knevv 
she shouldn’t būt she couldn’t stop; 
and she felt Pete’s arms strong 
around her shoulders and heard 
him say, take "it easy, Mom; and 
Steve’s father kjssed his giri and 
Mom f eit so sorry for him because 
Steve vvas all he had and he had 
been mother and father to her and 
now he would be alone because he 
vvouldn’t go and live vvith them as 
he said a young couple should have 
a place to themselves—and Mom 
knew then where Steve got her 
common sense; and Dorothy was 
kissing Steve and acting likę she 
really did love her; and then Mom 
heard Reverend Clayton say to 
Pop: “Well, Jim, 1’11 say that your 
boys knovv a pretty giri when they 
see one,” and Pop said: “Sure, Rev
erend, they get it honest.” Then he 
looked at Mom and she mušt have 
blushed because he was talking 
that vvay to Reverend Clayton, for 
Pop said: “See, Reverend, she’s štili 
the best looker in the house.” That 
Pop—if it had been a» Bishop he’d 
have said it just the šame.'

Then they all, started out vvith 
Pete and Steve in the lead and no 
sooner had they put their heads out 
the door than there was a loud 
noise and the rice began to pour 
likę snow and who vvas it būt 
Cousin Emmy screeching and who 
vvas vvith her būt Mrs. Johnson and 
Mrs. Flannigan and half the neigh- 
borhood; and Cousin Emmy had to 
throw her arms around Steve and 
kiss her and then she made for Pete 
būt he got away and got his car 
started; and Dorothy had brought 
their big car so Mom and Pop and 
Steve’s father got in and Cousin 
Emmy piled in, too, and hollered 
for Mrs. Flannigan and Mrs. John
son to come and they didn’t need 
the second invitation and there was 
nothing to do būt be nice to them 
as it vvas a vvedding and it was 
over, anyhovv, and Mom was ready 
for them. She had hoped to got 
Pete and Steve started on their 
way before calling the neighbors in 
būt now there vvąa nothing to do 
būt make the best of it.

So while Stove w«s changing and 
Dorothy vvas helping her, Mom got

been jealous likę other mothers; 
būt Steve was just likę her own 
and Mom knew she would take care 
of him and he would take care of 
įer and, while Reverend Clayton 
was reading the solemn words in 
lis deep voice, Mom knew it was 
all for the best, that God had made 
it that way and down deep in her 
heart she knew this was a mar- 
riage that was really made in 
heaven; and she prayed then, in 
that very moment it was being 
solemnized, that God would be 
good to the two of them; and she 
knew He,'wbuld because they would 
always deserve it.

She looked sidewise at Pop and 
he was looking at her and she was 
afraid she was going to start cry
ing and disgrace herself būt just 
then he winked just likę he had 
when they įvore getting married; 
so she smilcd back at him and he 
reached over and held her hand 
and Mom held his hand tight and 
it seemed the tvvo of them were 
getting married all over again. And 
Mom thanked God for giving her 
Pop and she was humble in her 
heart and thankful that the two of 
them had always been true to their 
vows.

And there was Tommy’s broad 
back, almost a head taller than 
Pete; and on the other side of Steve 
was Dorothy, a little taller and a 
Uttle thinner than Steve and pret- 
ticr in a delicate kind of a way būt 
not really as beautiful as Steve 
tonight because Steve was the 
bride; and Mom ahvays thought 
nothing in this world was as beau- 

ktifui as a bride.
It was time for the ring and Mom 

was afraid they couldn’t find it as 
she vvanted everything right to a 
T; būt Tommy handed it to Pete 
right on time and Pete looked a 
Steve and she gavę him her hanc 
and looked at him so trustful ant 
faithful that Mom couldn’t see 
them for a minute for the tears iii 
her eyes and she sųucezed Pop’s 
hand so hard he looked at her ant 
she thought she saw his eyes vvere 
vvet too būt he looked away rea 
quick.

And looking at the tvvo of them 
Mom saw for the first time jus: 
how Pete and Tom vvere different: 
each vvas perfect in his vvay bu. 
Pete vvas the solid kind that tendet 
to things and Steve vvas the right 
kind of a giri for him; and Tommy 
vvas the kind that vvent ahead ant 
went out in the vvorld and tried the 
nevv things and Dorothy vvas the 
kind of giri for him. It took all, - , - -
kintls of people to make a vvorld | out her surprise, thę thrce-layered
and the Peles and the Tommys and cake with a littlę briįe and groorn
the Steves and the Dorothys neėded ' ' . .. " ’ . ’
each other and Mom knew fhen 1 ,
that her children wquM ąlways be time with Cousin Ęmmy laugh;»:if 
happy with each other because they and saying they couldn’t foo! her; 
respected each other and vvere vvise 
onough to knovv each needcd thę 
other, That vvas why Pete had 
stood up for Tommy and why 
Tommy vvas standi ng up for Pete.

And Mom hud another thought, 
whftc she vvaff tbiuking deep dovvn 
about things; she thought. hovv fnnny 
it vvas hoyv things turned o^t the way 
they Werq Imunuvu uju

; Lady Whitney, vvith her pride, had 
■ ’ooltad down on the Seroggins; and 

j g’r.s and the VVhil noys vvere com-

And after that all the ones on 1 
the Street vvatched every movė būt ; 
they all got fooled — even Cousin 
Emmy and Uncle Louie; for Steve 
said ęhe’d be sure to get nervous 
and fussed anyhovv ąnd vvanted it 
as quiet as possible so they made 
it up how to do it. So on the day 
Dorothy got in gĮhe vvent right to 
Steve’s house and they made their 
plans. Thęn Mom got supper as 
usual ąn^ jt vvent off vvįthout any- 
body saying an^thing although 
Uncle Dptlte got" inąuisitive and 
vvanted to knovv vvhat Pop vvas 
shaving for on MVednesday night 
and Pop said he vvas afraid they’d 
put him in the House of David. 
Then, soon as Uncle Louie vvent out 
they all hurried up. Tommy and 
Pete got dressed and each one vyent 
off by hinaself, just likę they vvere 
going to see their girls; and Mom 
and Pop vvaited until the lašt min
ute and started out; and when they 
passed Mrs. • Johnson’s house she 
said: “My, you’re all dressed up,” 
and Mom hurried up and said, “Yes, 
Jim took a notion he vvanted to go 
to the movies for a change,” and 
she kept on, being afraid that Pop 
vvould give it avvay as he- vvas get
ting important; and Mrs. Johnson 
said, “I heard Dorothy got in to- 
dąy,” and- so Mom said, “Yes—it’ll 
be pretty. soon novv;” and out of 
the cornėr of her eye Mom saw 
her hurry dovvn to Mrs. Flanni- 
gan’s.

When Mom and Pop got to the 
church, taking a roundabout vvay, 
Steve and Dorothy vvere there in 
Dorothy’s cai* and Tom and Pete in 
Pete’s nevv car vvhich had come 
that day only he hūd kept it hid in 
the garage; and Reverend Clayton 
vvas there and before Mom knovv it 
she vvas sitting in the church vvith 
Pop and Steve’s father and there 
in front of her vvas her first little 
baby boy getting married, vvith 
everything quiet and solemn' and 
beautiful. It vvas just liko a dream 
to Mom.

It vvas a pieture Mom never for- 
got. Steve vvas a blushing bride, 
all right, and Mom hardly though 
it vvas the- šame giri vvho fooled 
around cars so much, she vvas so 
beautiful in her vvhite flat crcpc 
and the vvhite pieture hat vvith a 
little trimming of malinę and car- 
i*ying a little vvhite handkerchief 
Mom had woun at her ovvn vvod- 
dįng so she’d have something old. 
And Dorothy had lonned her a bluc 
garter. The rhymo kept going 
through Mom’s heąd as Reverent 
Clayton read the coremony.

“Something old 
Something nevv 
Something borrovvcd 
Something blue.”

And Pete looking so steady 
brave in his nevv blue suit anc 
vvhite shirtlind Moin v. as surprlsed 
hovv much he looked liko Pop ąnd 
hovę eood'looking he was because 
Pętę had nover been one to dVess 
up much" or mukę n show as he had 
ahyaya been too buąy vvorking at 
one thing or another. Mum'* ryes; 
gi»v nuu out; riiv-«r> ą nuair iu-j įooKou <iowu on vnc nervggnis; anų 
side vvhen r.he' thooght how good ąjhovv, after all this time, the Scrog- 
boy Fote hąd beep: aini right theu,i g’r.s and the VYhitnoys vvere com- 
for' the .first time, shn i^alizcd she' ing togethev in spite of her; for 
vvas givitg him' vp for icood, that! they needed each other too; and 
hų yvoąltl acrvęjj hę. her boy any Į .Motn saw the vvisdoni of God in

and if i,t b.ad boep any otkęr! the things He put. into young 
brtt ’Slave Movi •vvbnid luV’ęi pėoplo’s heads, The old ones didn’t

on top and the frujt punch and 
they all startad to buvę a good

anc

got wėt ahd she shook a HttĮe !|!"į 
side vvhen nhe' thought how gbod a Į 
boy Fote lupi beė-Tit v

waa givikg him’ vp for

ungs turned oųt the vvay nea up ąr 
inlonded to.; Kqw OU ding Wak

and Mom asked her how she had 
found out and Cousin Euuny said 
sfee had come over and found then! 
gone and then she Mns. John
son and Mrs. Flannigan with their 
heads togethor and lh<;y had put 
tv(o and two togctber and gone 
down to the fhurch, avi thęą kąr- 
rlėd up ęhd <ąt allriėe aš no

and 
the way sho said it Mom knirv.ahp 
was going to be mifTcd ląlęv and 
so were tie gossips būt Mcm didn’t 
care as they didn’t find out in time 
to spoil it—and it waS * litUe bet
ter to have sorne kiud of colcbra- 
tion, it was better Juck.

. (To Be Crotfm'ed), 
■. • CopyOąU*. Sy *•■*•’*•»* 
Dhtributed by King Ftaturoa S/ndicate, luc.
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3-čią dienų jam buvo 
operacija, bet ji ne-

viršun, 
didelis
vado-

šiandien po pietų uždaromos 
registracijos stotys Cook ap
skrityje

Buvęs Raudonos Rožės Klubo 
iždininkas; mirė sausio 8 d., 
po operacijos

malo- 
radio

ir gimęs Seatonville,

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

M jjf,-

>■. <

NAUJIENOS, Chicago, III. 1

Tarp Chicagos 
Lietuvių

372,000 bedarbių už 
siregistravo C.W.A. 

darbams

372,000 bedarbių Chicagos ir 
Cook apskričio užsiregistravo C. 
W. A. federaliams viešiems dar
bams, kaip praneša tos organi
zacijos vedėjai.

Nors visiems darbai dar ne- 
parupinti, CWA administrato
rius Illinois valstijoje stengia
si tai kuo greičiausiai padaryti.

Be to, 41 registracijos stotis 
Chicagoje ir kitos Cook apskri 
tyje bus uždarytos šiandien 
po pietų, todėl tie bedarbiai, 
kurie ikišiol neužsiregistravo 
negalės to padaryti po šian
dienos. Registracijos stotys 
veikė Chicagoje nuo lapk. 
d., o kitose Cook apskričio 
lyse nuo lapkričio 27 d.

“Iš Birutės”

24 
da-

Metiniam susirinkime išrinkta 
nauja valdyba, pakilęs ūpas; 
rengiasi prie p. 
60 m. darbuotės 
mo; p. Byanskas 
vedėju “Birutės”.

Petrausko 
paminėji- 
pasilieka

Pereito ketverge vakare mu
sų vietinė Birutė laikė savo 
mėnesinį susirinkimų, kuris pa
sižymėjo skaitlingumu, prakil
niu upu ir su tikrai geromis 
pasekmėmis — 
giais, ypatingai 
titomi, kad pirmu kart Birutės

visais atžvil- 
pasižymėjo

istorijoje valdybos viršūnes už
ima čia gimęs jaunimas, gi jam 
patarti įeina valdybon ypatus, 
kurios apsipažinę su Birutes 
idealais, daugiau negu kas ki
tas chicagiečių tarpe. Taip, kad 
perspektyvos šiais 1934 m. ar
ba pradedant Birutės 28-tą se
zonų muzikoje, geresnės, negu 
kada nors kad buvo.

1934 m. Birutės Valdyba
štai chieagiečiai, jūsų nauja 

Birutės valdyba:
Pirmininkas, J. šerdis 
Vice-pirm., J. Gedvilas 
Prot. Sekr., p-lė Vera Stra- 

domskaitė
Fin. Rast., p-iė M. Tumas 
Iždininkas, Dr. K. Kliauga 
Rėmėjų Kom., Nora Gugis, 

D. Pivaronas, M. Vaidyla
Choro vedėjas, J. Byanskas.
Tai toks yra sųstatas Biru

tės valdybos, kuri vadovaus ir 
teiks musų sielai palinksmini- 
mirs šiais metais, matant to
kias muzikališkas ypatas, kaip 
Nora Gugis, Ona Biežis ir Dr. 
Kliauga, kurie sudaro netik rė
mėjų komisijų, bet kartu ir 
muzikališką komisiją. Pilnai 
galime tikėtis gražių valandų 
“Birutės” parengimuose.

Draugiškas vakarėlis
šeštadienio vakare, Sausio 

20, įvyksta pirmas Birutės 
draugiškas vakarėlis, kuriame 
bus, taip sakant, priėmimas 
naujos valdybos, čionai noriu 
atkreipti visų rėmėjų domėsi, 
kad būtinai susirinktų į šį va
karėlį, nes tai musų jaunimas 
rengia, o antra, tai “Birutės”, 
kuri per ilgus 27 m. skleidė 
lietuvišką dainą musų tarpe 
Rodos, nereiktų nei minėti ko
dėl mu‘sų priedermė čia būti, 
patys gerai žinote. Baigiant su
sirinkimą, naujos valdybos na
riai jau padavė keletą gražių 
įnešimų. Kaip ir visuomet, — 
“Nora” 
tė, kaipo 
rėjų yra 
rio dabar 
rai mini
tirves surengti vakarų, persta
tant vieną iš jo muzikališkų 
veikalų. Pavesta vakarų pri
rengti muzikališkai komisijai.'

Tarė keletu žodžių Dr. Kliau
ga ir vedėjas p. Byanskas, ra
gindamas visus lankyti repe
ticijas, ir kad tenai leistų sa
vo vaikus mokytis lietuviškas 
dainas. Buvęs pirm. Al. Mice- 
vičius pasveikinęs naujų valdy
bų uždarė susirinkimą, kuria
me ir nebūnant nariu, buvo 
malonu praleisti keletą valam

Viešpatavo draugiškumas, 
bei daug idealio pasišven- 
muzikai.

RADIO

Ištikro suteikė daug 
n limo klausytis tokio 
programo, kaip girdėjau pra
eitą nedcldienj U-tą vai. rvto 
duodamų Progresą Furniture 
Kompanijos. Tenka pasakyti, 
kad Progress maišytas kvarta-* 
tas turi galimybes išpildyti 
sinkiausius muzikos veikalus 
pasekmingai, nes jis susideda 
iš gerai išlavintų balsų, tokiu 
bildu ir kiekviena dainele skam
ba gerai.

Praeito nedėldienio progra- 
me girdėjom vienų narę kvar
teto dainuojant solo, Ona Ske- 
ver, kuri turi gražų išlavintą 
alto balsų ir kuri labai gražiai 
padainavo Šimkaus “Lopšinę 
dainų”. Taipgi Helenos ir Onos 
duetas labai gražiai išėjo, o 
Progress Vyrų duetas sudaina
vo Petrau’sko kompoziciją 
“Kampe Tupi”. Programo ve
dėjas, Jonas Romanas, pateikė 
daugelį įdomių žinių apie biz
nio ir visuomeniškų veikimų 
Ch ieagoj. —Klausyltojas.

Mirė žymus Cicero 
lietuvis veikėjas Juo

zapas Rackouskas

CICERO.—Sausio 8 d., mirė 
Juozapas Rackouskas, 1607 So. 
49th Avenue, Cicero, 30 metų 
amžiaus 
Illinois.

Sausio 
padaryta
buvo pasekminga.

Velionis gyveno Cicero per 
eilę metų, varė biznį ankščiau 
paduotu adresu ir daug veikė 
draugijose ir vietinėje parapi
joje. Jis buvo Raudonos Rožės 
klubo narys ir savo laiku iž
dininku.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį rytų graboriiri J. F. Eudet- 
kiui patarnaujant. Po religi
nių apeigų šv. Antano bažny
čioje, kūnas bus nugabentas į 
šv. Kazimiero kapines.

Dovanos Chicago 
Mail Outlet 
išpardavime

“Managerių išpardavimas” 
šiandien įvyksta Chicago Mail 
Order Outlet, 511 S. Paulina 
Street, netoli Harrison, ir kad 
įvykį atžymėti, kiekvienas pir
kėjas, kuris praleis dolerį ar 
daugiau, gaus naudingų dovanų 
visai veltui.

Paklauskite manedžeriaus — 
krautuvės vedėjo. Jis nori su
tikti kuo daugiausiai pirkėjų 
ir jiems išdalinti kito daugiau
siai dovanų.

Dėl pirkinių, kuriuos galite 
ten gauti, kreipkitės į garsini
mų, kuris telpa šiame nume
ryje. (APG.)

Pasikėlus
nusileidus žemyn,

Kainos Sutriuškintos!
Tikras Outleto Pratuštinimas

Manageriaus Nuo
savas

Chicago Mail Order Ekono
mijos Outletas

Malonus Rėmėjas:
Tai yra MUSŲ išpardavimas. 

Tai yra mano išreiškimas dė
kingumo jums, tūkstančiai mu
sų kostumierių.

Aš siulau siuos išskirtinus 
bargenus kaipo išreišką savo 
dėkingumo už jūsų pirmesni rė
mimą. Ateikite i musų naujų 
metų bargenų parę.,

Dėkingas Manageris 
CHICAGO MAIL ORDER 
ECONOMIJOS OUTLETAS

BARGENŲ PIKNIKAS
Išpardavimas Prasidės Ketvirtadieny 9 v. ryto 
Tai yra musų “Bloiv-oufc”, ir aš jj darau ytin geru. Ateikite j musų 
Bargenų Parę. Išpardavimas prasidės Ketvirtadieny, 9 vai. ryto, ir 
aš pasaldinsiu jūsų smalsumą sutaupomis, kurios nustebins Chicagą. 
Aš niekuomet nemaniau, kad galėsiu jums pasiūlyti tokius Pastebėti
nus Bargenus, bet Mail Order įsakė mums sumažinti, ir numušti vir
šų nuo vertybių ir numušti kainas, žiūrėkite! Skaitykite kiekvieną 
žodį, pastebėkite kiekvieną kainą — ateikite — pamatykite! — Tau
pykite!
iŠVK A T Gražus, naudingas prezentas su kiekvienu pirkinių už

1 $4.,oo ar daugiau

Moterų

100 NAUJŲ 
SKALBYKLŲ 

1934
Budriko krautuvė turi 

išparduoti po 
$29.00, $39.00,

$69.00
Dykai elektrikinis 

prosas ir muilas.
potam 

tik 75 
taip kad

[mokant $5.00 
tereikia mokėti 
centus į savaitę, 
mašina pati per save išsimo
kės. Bet pamislykite, kiek 
sutaupysite laiko ir sveika
tos. Drapanos būna daug 
baltesnės ir tveria daug il
giau, tai kodėl nepašaukti 
Boulevard 4705 ir dasižinoti 
daugiaus apie tas naujas 
skalbyklas?

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Iš Stoties WCFL, 970 k. nuo 1 
iki 2 vai. po pietų duodama gra
žus lietuvių radio programas Šeš
tas metas. Budriko muzikos, ra
kandų ir radio krautuves.

■I iniižiii-ar

arba 
lokomotyvas pasiduoda 
vaujančiai inžinieriaus rankai— 
pastebėtina demonstracija vado
vaujančio proto kontrolės. Taip 
lyginai yra su telefonu, gatava 
bizniui pagelbos ranka, 
urnai pašaukia vedėją ir 
ninka, salesmaną ir 
kostumerj — nors jie 
yra išsisklaidę po visą 
šalj — atlikimui savo 
užduoto darbo, vežti 
tą biznio traukinį

keliu priešvelniai progreso 
paskirto tikslo — pasisekimo ir 
pelno.

s

bevoik 
darbi- Vartokite savo telefoną 

kožnhm savo biznio 
departamente apgalėji- 
mui tolumo, pardavi
mui i tolimesne vietą. 
Kainuoja tai - labai 
mažai.

Ugi
I

Harrison High School C. W. A. Classes
2850 West 24th Street

Vardas-Pavarde (Name)

Adresas

Telefonas Amžius (Age)

Tautybė (Nationality)

dų.
ūpas 
timo

RADIO
— Ten Buvęs.

patarė, idant Biru- 
draugija, kurių ku- 

p. Petrauskas ir ku- 
po visų Ameriką cho- 
60-ties metų sukak-

$1.00 Alarminis laikrodis už 49c 
C plieniniai peiliai ir graži taca 
už tiktai .......   49c

Merginti

Kautai
M IT

Užsiėmimas

šiltu 
Pamušalu 

Tarpeliuose

Populiariškai 
Nauji 

Materijolai

X

Puikus 
... Styliai ....

Vertės iki
$27.50

TIK 
ĮSIVAIZ
DUOKITE 

SAU!
Turtingais 

Kailiais 
Padabinti

Didžiausia 
progą kokią 
Chicagos bar- 
genų ieško
tojos kada 
nors turėjo!

B™

Kūdikiams ir Moterims
nes.. ..............,................

Piršti- 
... 25c

BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Su tikru malonumu pereitą 
sekmadienį teko klausytis pui
kaus Budriko krautuvės radio 
programo iš stoties WCFL, nuo 
1 iki 2 vai. po pietų. Tokie 
reprodukcijos numeriai kaip 
Kipro Petrausko arija iš ope
ros “Aida”; Jono * Butėno iš 
operos “Sevilijos Kirpėjas” ir 
keletas kitų — tai tikra paži
ba ne vien lietuviams, bet ir 
kitataučiams. Makalai irgi su
darė tikrą gyvenimo vaizdą. 
Tokiais programais, kokiais 
mus vaišina Jos. F. Budriko 
korporacija tiktai reikia gėrė
tis kožną sekmadienį ir taip
gi ketvergo vakarais iš stoties 
WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 
8:80 vai. Tai tikrai kultūriniai 
programai.

Beje, buvo pranešta, kad 
Budriko krautuvė, 3417 South 
Halsted st. laike šio mėnesio 
turi didelį išpardavimą skalba- 
mų mašinų ir radių beveik Už 
pusę reguliares kainos. Vertė
tų pasinaudoti.

Girdėjęs.

Kursas kurį norite paimti 
(Subject interested in)

“NAUJIENOS LITHUANIAN DAILY NEWS”.
0

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas - Pavarde

Managerio Special 
Moterų ir Merginų KAUTAI. 
Su gražiais Kailiais padabin
ti. Vertės $O QQ
iki $10.00 ..............

MAŽUTĖLIŲ KAUTAI $4 Afl
SPECIAL ..........  ■

Didelio Saizo Dresės 
Didžio nuo 37 iki 53 

šilkinės dresės— 
išėjimui dresės— 
paskiausi styliai. 
Tai yra manage
riaus pasi.ulijimas 
jums. Vertės iki

$7.98 _ ATEIKITE ANKSTI! 
TAIPGI SPECIALIS RINKI
NYS DRESIŲ KURIAS GA
LUTINAI IŠPARDUO- 
SIME Už ............ .....
Tai yra bargenas, kuris jus 
nustebins

10,000 YARDŲ DRESEMS MATERIJOLAI
Manageris siūlo šiuos materijolus beveik už dyką, 

Margas Rayon Crepe ... ..............OQa Yd.
36” Grynų Vilnų Tweeds .......  miVV
36” Grynų Vilnų Flanela ............ Vertės iki $1

Extra Special! Grynų Šilkų

idant supažindinti jus su šiuo nauju departmentu.

Grynų šilkų Fiat Crepe Prints.... Yd.
Grynų Šilkų Sheer Crepe .......... "fVV
Grynų Vilnų Twęed 54” '.............. Vertes iki $1.25

Fiat Crepe Atkarpos — 35c Yd.

Adresas
Amžius Svoris

Ūgis Miera per krutino
Miera per juosmenį
Plaukų spalva

šiuomi įstoju į “MISS NAUJIENOS” KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografijų. x Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

Parašas

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH 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

Moterims Čeba- 
tukai

$1.29Vertas 
iki $3.00

DYKAI Su kiekvienu pir
kiniu čebatukų duosime vie
ną porą celanesė pančiakų. 
Manageriaus dovana dėl jus.

SKRYBĖLĖS 1,200 visai 
naujų skry- AC|a 
helių .....................

Megstos kepuraitės ir šali
kų setai — Nauji 1Qa 
Deal berets ........... I vv
MANAGERIAUS SPECIAL

Jus, Taipgi, Galite Šu-
VVRAI1 tauPy^ šioje Managei- 
W I llMIi riaus Parėję!
Visai nauji ©verkautai — $"7 dR
vertės iki $14.98 .............  ■
Jaunų Vyrų Siutai — did. iki 36 $O QQ
— vertės iki $9.98 ......................
Vyrams Darbiniai čebatai — $ 1 Ad
čebataiapie kuriuos visi kalba ...... ■
Vyrams M
Kelinės .......................   "
Vyrams ir Berniukams Vilnonės 1d f* 
Kepurės — vertės 50c ........  I v v
Mažiems Berniukams sniego siutukai EGa
— Sensacinis special ......................... www
Vyrams Marš- RRfi

Vyrams Grynu Vilnų Lumber
Jacks už ...............................   IvVU

dėl

Stamped Goods 
Rankų darbams 

Special
)

Bias 24 yardij 4 A A
rolė ..............  ■UJf

r

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG,
Specialistas it 

Rusijos

Atsukite savo priimtuvus ir pasiklausykite W.C.F.L. 6:45 vai. vakare

5kių šmotų stamped O E 
goods setas ..........
1,500 setai guzikų ir E p 
sagučių — kiekviena
1,200 porų sash fi- O E«« 
rankoms—2 poros “VV
Maudynei rankšluoš- O O f* 
čiai — 6 už .......... OOV
Marškos 81x108 — ddfs 
kiekviena    www

I • •

kitų svarbių pranešimų.

C H I C AG O MAIL ORDER 
ECONOMY OUTLET

511 Southrfrauliifa S+reet-^-Mqr$hfiėld ,an|L Street šC«r to Door
Hours 8 to 6—Thurs^ay and Satųrdąy Eves. to 8:30 P; M.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeciaLiškai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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 BATHS 

1514-16 W. ROCSEVELT ROAD 
arti St. Loui« Avt,zTtl. Kedzir 8902 

Vaooa lietam ir droakoi vanos 
pooi. 
pirtį* moterim*

ra
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KORESPONDENCIJOSsveikata
(Tęsinys) ramsčių

Įvairios žinios

ramios

Yauniškis, Ma-

Aš puma

prieplauka. Jy

kitiems

MIELAŠIRDYSTĖS PASAULYJE NETRŪKSTA

LATVIŲ SOCIALDEMOKRA 
TAI NUGALĖJO FAŠISTUS

GAKSINKITES 
NAUJIENOSE

ir patikri- 
stovio daug

MEDICINOS 
PAŽANGA

7 r e

Kenorą, Ont. 
Canada

KAPOJA GALVAS 
VOKIETIJOJE

Man tenka dabar dirbti 
tari jos

vartau 
pakraš

Prie ^ispaniolos pludurojo 
vįęn,a$, laivelis, SįĮyerią pustuiy 

‘ » —* jįj aš visuo- 
"j —, o du 

Etinės.1 vyruk įųy,q pasirėmę ant pas-

Tačiau dabar ateina žinia, kad Insullui bus atdaros 
durys į Turkiją, kuri dar neturi kriminalinių prasikab 
tėlių išdavimo, sutarties su Amerika. Sutartis, tiesa, jau 
pasirašyta, bet Turkijos seimąs išsiskirstė, jos neratifi
kavęs. Iš Graikijos j turkų žemę arti, ir Insullui nebus 
didelio vargo tenai nukeliauti,

Kas turi paslėpęs pančekoje keletą milionų dolerių, 
tam, kaip pasirodo, nesunku pasaulyje surasti prie
glaudą.

leisdami ; de- 
||k laisyąi 

yeiktk Aku užmigo, ką& 
kratys ne<ą; pąląįdį bąrščiąį. 
Kas, d^krątijpje nori naudo-

pono rankos

REMIA TRANZATLANTINĮ 
SKRIDIMĄ

Graikijos teismas atsisakė Samuelį Insullą išduoti 
Jungtinėms Valstijoms, bet Washingtonas pavartojo 
“diplomatinį spaudimą” Atėnuose, ir Graikijos valdžią 
nutarė buvusį Chicagos lobininką ištremti. Iki šio mė
nesio pabaigos jisai turi iš Graikijos išsikraustyti. Kur 
jisai tuomet be pasporto pasidėtų?

trinti nosis

V.ius, kad Jie remtų aukomis 
Kupiškio. skyrių.

Mes- sĮu^lkmeništo 
st^me atsišaukimą ir prjgjpme 
išvadų, kad tai yra remtinas 
datykąp. Dr« Graičumu prikląu- 
sų, kreditas. už, rupinįpi^i tuo I galyje- ląiyejjp 

kiek niet galėjau pažjmti, L* •».. I • 1 ‘j '..L •' *

išyępgti, žinant, 
apsisaugoti. Medicinos

Seimas, priėmė visus ketu
ris socialdemokratų pasiūlymo 
punktus. Ųž j j balsavo kairieji, 
vidurio ir tautinių mažumų at
stovai, išskiriant vokiečius; o 
prieš balsavo krikščionių darbi
ninkų blokas ir kai kurie' at
skiri atstovai. Ūkininkų sąjun
gos 9 atstovai susilaikė nuo 
balsavimo.

žmonių buvo 
“nusidėjimus”, 

Hitleriui

“Liet, žiniose” vienas bendra
darbis, paminėjęs, kaip ameri
kiečiai darbuojasi suorganizavi
mui antrojo įtranzatlantinio 

Lietuvos

ros gydymo 
priklauso nuo 
tvermes, kuri 
ties žmogaus 
gų ir papročių 
naito ištyrimo

Analizo atžvilgiu žmogaus 
organizmas žymiai skiriasi nup 
mechaniško pabūklo. Bet abel- 
nai kalbant tik tuo, kad pa
būklo sugedusias dalis galimą 
pakeisti naujomis, žmogui gi 
naujų su jatfsmu organų jau 
negalima įdėti. Tuo vadovau
jantis žmogus, turi prižiūrėti 
savo sveikatos stovį daug at
sargiau, negu mechaniškas pą- 
buklus kad prižiūri. Ankstyvas 
pastębejiinas ligos 
nimas sveikatos.
mažiau kainuoja, negu kenk
smingi papročiai ir abejotinos 
vertės nežinomi vaistai. Jeigu 
ir geri vaistai yra vartojami 
nežinant ligos ir organų sto,- 

jie neduoda gęrų pa*- 
sėkmių, bet priešingai — kenr 
kia sveikatai.

Medicina jau pasiekė tokio 
laipsnio, kad gali suteikti tik
rą pagalbą žmonių sveikata^. 
Ne visos ligos, yra išgydomos. 
Bet. daigely, atsitikimų, ligos, 
kurias negalima; išgydyti, taį 
jų galima 
kaip 
profesija deda ganėtinai dauą 
pastangų, kad prašalinti svei
katos pavojus. Per paskulipius 
dvidešimt, metų, padarytą ste
bėtinos pažangos medicinos sri
tyje. Kad atatinkamai^ pasinau
doti tos pažangos produktais, 
t— antroji dąji'ą, pastangų, pri? 
klauso nuo pačių žpion.ių pa
žangos.

Man buvo labai smagu eiti 
greta putojančio pliažo, beb 
patemijęs,. kad aš jau nuėjau 
gana, toli į pietus,, aš- įlindau 
į J tankius krųmps ir atsargiai 
lindau prie pusiausalio krašto.

Užpakaly manęs buvo jura, 
o priešaky, 
rų Vejas, lyg hutų greičiau 
pavargęs, iš nepaprasto smar
kumo, jąu buvo nustojęs pusti; 
veją pasekė lengvas nevieno
dai oras iš pietų ir iš pietry
čių, atnešdamas- sų savimi di- 

Idolius debesis ruko; o prie- 
nuo vėjo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted Si.. Chicago,

“Musų Aero kliubas ir ki
tos organizacijos, kurioms 
yra brangi Ųietuva ir jos 
garbe, ką gero šiam žygiui 
iki šiol pradėjo daryti? Nie
kas — nįeko! Jau šiandien 
laikas ruoštis, reikia tik 
kreiptis į visuomenę, o ši' vi
sa išgale pritars ir parems 
ir vėliau nereikės dėl to rau
donuoti. Reikia, kad visuo
menė prie to prisidėtų.

“Gana žodžiu ir* iškilmin
gai laidoti savo tautos didvy
rius, reikia, darbo ir pasiau
kojimo, o musų tauta galės 
džiaugtis savo gerojais!

“Mes turime taip padaryti, 
kad Lituanika II nebūtų 
Kaune sutikta tokiame sto
vyje, kaip buvo sulaukta Dą-. 
riaųs-Girėno Lituanika, 
dėl lėšų stokos ir musų 
kamo’ atsinešimo.”
Tokių ir panašių balsų 

die nuolatos pasigirsta visuose 
žymesniuose Lietuvos: laikraš
čiuose.

žinoma 
nei žo

tenybė, jeigu tik pagelba su
teikiama į laiką. Suaugusio 
žmogau^ periode pasitaiko su
žeidimų. Senatvės periode, ka
da įvairus organai pradeda ge
sti, — juos reikia prižiūrėt’’ 
arba, geriau sakant, gydyti, 
kad ją veikmę pailginti. Ge- 

pasekmės daug 
geros organų iŠ- 
paeina nuo pa
gyvenimo sąly- 
ir nuo nuodug- 
ligos.

Dauguma tų 
pasmerkta už 
įvykusius dar prieš 
paimsiant valdžią, kai ėjo ko
vos tarp “nacių” ir kitų parti
jų šalininkų gatvėse, susirinki
mų salėse ir kitur. Tada dar 
nebuvo nė įstatymo, baudžian
čio mirtim už tuos prasikalti
mus.

Gruodžio 15 d. Latvijos sei
mas po smarkių debatų priėmė 
socialdemokratų pasiūlymą prieš 
fašistus: 1) kad butų uždraus
ti, kaipo priešingi demokrati
nei respublikai, “Perkonskrus- 
to” partija, “Tėvijas Sargs” są
junga. ir “Perkonskrusto” laik
raštis; 2). kad vyriausybė įvy
kintų šį'nutarimą per vieną sa
vaitę; 3) kad butų uždrausta 
registruoti (legalizuoti) pana
šių tikslų siekiančias ir pana
šaus pobūdžio organizacijas; 4) 
kad vyriausybe patrauktų tie- 
son vadovaujančius “Perkon
skrusto” ir “Tėvijas Sargė” as
menis.

amintojai, vienas su kitu besivaržy
dami dėl pirkikų, stengiasi duoti geresnį produktą ir 
pigina jo kainas. Bet pieno pramonėje gaminimas da
bar yra atskirtas nuo pardavimo. Pieną pristato var
totojams ne patys farmeriai, bet pirkliai, kurie jį su
pirkinėja nuo farmerių ir veža i miestus. Tie tarpinin
kai tarpe gamintojų ir vartotojų šiandie yra stipresni 
už vienus ir už antrus. Jie nustato kainas, kurias gau
na farmerys ir kurias moka vartotojas.

Farmeriai skundžiasi, kad jiems nelieka jokio pel
no iš to, ką jie gauna už pieną, ir dagi neapsimoka ga
minimo išlaidos, kuomet miesto gyventojai turi mokėti 
užs pieną brangiai.

Dabartinis streikas šitos padėties, žinoma, nepa
keis. Daugiausia, ką jisai gali duoti, tai kad didžiosios 
pieninės neskriaustų farmerių aršiau, kaip iki šiol. Vi
siškai pasiliuosuoti nuo skriaudikų farmeriai galėtų tik
tai tada, kad jie paimtų pieno pristatymą į savo ran?

Pardavinėdami pieną tiesiog žmonėms, farmeriai 
pasilaikytų sau tą pelną, kurį šiandie padaro pieno kom
panijos, ir pienas galėtų būt pardavinėjamas žmonėms 
pigiau, negu dabar. Butų nauda ir gamintojams, ir var
totojams.

Kodėl farmeriai to nepadaro? Todėl, kad pas juos 
nėra iniciatyvos ir mokėjimo sutartinai veikti. Ameri
kos farmeriai turėtų imti pavyzdį iš Danijos ūkininkų, 
kurie per savo kooperacijas tvarko ne tik pieno preky
bą šalies viduje, bet ir pieno eksportą į užsienius.

$8.00
4.00
2.00
1.50

Septyniolikai žmonių jau bu
vo nukirstos galvos: Altonos 
komunistams — Luettgęns, Mu? 
eller, Wolff, Tesch, Volk (rugp. 
31 d.), katalikui darbininkui 
Schliefer (rūgs. 10 d.), dviem 
Hitlerio smogikams, kurie pas 
sipriešino “vadovybei” (liepos 
29 d.); Buechlcr (rugp, 27 d.), 
Wolff (rugp. 9 d.), Schlafrans- 
ki (spalių 2 d.), Kurt Gerber 
(lapkr. 28 d.); o lapkričio 30 
d. Klingenpluetz kalėjimo kie
me, Koehi mieste, nukirsta gal
vos šešiems jauniems darbinin
kams : Hamacher, Waeser, 
Wilhns, Horsch, Moritz, Engei.

Nuo to laiko, kai Hitleris pa 
ėmė valdžią Vokietijoje, įyykin 
ta 59 mirties bausmės 
veik kasdien tas skaičius auga. 
Bet tai tik viešosios mirties 
bausmės, įvykinamos teismo 
sprendimu. Kiek žmonių nuo
latos nužudo “nacių” gaujos, 
kiek kalinių sumušama ir mir
tinai sužalojama kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, kiek 
nušaujama “bandant pabėgti”, 
to niekas tikrai negali pasa-

skridimo, kreipiasi 
visuomenę ir sako:

“Amerikos lietuviai šiam 
žygiui gausiai aukoja, o mes 
ko laukiame? Užteks tų lau
kimų’ gana prisilaukėme 
‘ruošdami’ Dariaus-Girėno žy-

provinęijpje, kempėje 
8. štai šiomis dienomis, 

netikėtai gaunu ląišką iš Win- 
nipeg, Man. žinoma, nieko ne
laukdamas atplėšiau jį, nes įdoJ 
mu buvo patirti, kas ten ra,- 
šoma. žiūriu, kad tai laiškas 
nuo Winnij)ęgp Lietuvių Ko
miteto. Pridėta, taip/pat blan
ką aukoms rinkti. Komitetas 
prašo manęs, kad a& parink
čiau td.rp lietuvių, dirbančių 
kempėje, aukų dėl antro trans,- 
atlantinio skridimo. Laiške ra
ginama, kad visi , lietuviai, ku
rie pritaria lakumo Januųšau- 
sko sumanymui, prisidėtų,, sa
vo centais prie to sumanymo 
įvykdymo. Pasirašo sekami ko
miteto nariai 
tulevičius ir Novogrodskis,

Kadangi musų kempėje ran
dasi keli, lietuviai, taį vakarę 
aš nuvykau į tą vietą, kur jie 
susirenka paskaityti laikraščių 
bei šiaip pasitarti apie savo 
reikąlu^ Perskaičiau < j tems lai
škų ir paaiškįnaų, kame daly
kas^ Visi susirinkusieji lietu
viai j pasižadėjo aukoti, kiek kas 
galės. Girdi, kai tik gausime 
algą už gruodžio mėnesį, tai 
ir aukosime, skridimo, parėmi
mui.

Taipgi prisiuntė mums laiš
ką ir atsįsavkimą L)r.• A>, G.raH pįajuka, apsaugota r ;; 
čunas. iš Chicagos.^ Tas; atsL į Griaučių salą, buvo taip rami* 
šaukimas yra Etinės Kultūros kaip ji buvo ir mums įplaukiant. 

| Draugijas, Kupiškio Skyriaus^ Į HįSpflnioiąf tame nesudrums-.
tame veidrodyje, buvo aiš
kiausiai atvaizduota nuo vanr 
deus paviršiaus iki viršūnės, 
ant kurios buvo piratų velia-?

š viršaus 
nei ma-
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18,000 farmerių, kurie aprūpina pienu Chicagos 
miestą, išėjo į streiką. Jie kovoja prieš pieno pardavė
jus, kurie paskelbė, kad farmeriams bus mokama už 
pieną vietoje $2110 už šimtą svarų, kaip buvo iki šiol, 
tik $1.40.

Bet tai tik vienas) kovos “frontas”. Tuo pačiu laiku 
eina kova ir tarpe pieno pardavėjų. Stambiosios pieni
nės nori išnaikinti smulkiuosius, “nepriklausomuosius” 
pieno pardavėjus, kurie pardavinėja pieną truputį pi
gesnėmis kainomis, nes jie mažiau moka farmeriams 
už pieną ir savo pieninių darbininkams už darbą.

Stambiosios pieninės pastaruoju laiku skundėsi, kad 
smulkieji pienininkai, vesdami prieš jas nešvarią kom- 
peticiją, darą daug žalos jų bizniui. Atsiginti nuo tos 
kompeticijos, stambiosios pieninės sakėsi turinčios nu
mušti pieno kainas pirkikams; bet kainų jos negalin
čios numušti, kol pieninių darbininkai gauną “aukštas” 
algas. Todėl jos neseniai sumanė nukirsti darbininkų 
algas po $10 savaitėje. Darbininkai prieš tai užprotes
tavo, ir algų klausimas pasiliko kolkas neišspręstas.

Pieninės, matyt, jaučia, kad darbninkai nesiduos 
nukapoti algas. Todėl jos padarė ofensyvą prieš farme- 
rius, siūlydamos nukirsti jiems pieno kainas susyk visu 
trečdaliu.

Tokiu budu iš tų komplikuotų pieno pramonės san
tykių išdygo šis streikas. .Streikuojantieji farmeriai ro
do didelį griežtumą ir solidarumą. Pieno pristatymas. 
Chicagai tapo beveik visai atkirstas. Streikininkai su
stabdo ne tik sunkvežimius (trokus) su pienu, bet ir 
geležinkelio traukinius, ir išlieja pieną į riavus ir upes. 
Chicaga su apielinkėmis greitai gali pasidaryti panaši 
j tą pasakišką kraštą, kur pienas upėmis plaukia.

O tuo tarpu šio didmiesčio gyventojai turi kentėti. 
Didelė jų dauguma, žinoma, simpatizuoja streikuojan
tiems farmeriams, bet jie negali jiems padėti. Vartoto
jai visuomet būna pasyvus elementas pramonės kovose, 
nors vartotojų interesai turėtų būti svarbiausias daly
kas. Kam gi pienas gaminama ir gabenama į miestus, 
jeigu ne žmonių maistui?

Vartotojai dabar kenčia dėlto, kad eina kova tarpe 
gamintojų (farmerių) ir pardavėjų (pieninių). Kol ga
mintojai kovoja tiktai tarp savęs, vartotojams dažnai 
būna nauda, nes

. Latvių socialdemokratai pa
sielgė visai teisingai, reikalau

dami uždrausti fašistų organi- 
žacįj as ir laikraščius, kadangi 
fašistui griaują dompkratįines 
respublikos pagrindus. Fašistai 
nepripažįstą latevęs 
žmonėms, todėl yra neišmiųtįp- 
ga duoti laisvę jįems pątieųis,

KaįAF demokratijos šaliniu 
darė klaidą, ”

niokrMijpą. pyješaęps

turgalinių laivelio 
vienas jų su raudona kepure 
—- tas pat niekšas* kurį aš 
buvau matęs, apsižergusį ant 
musų tvoros, keletą, valandų 
ankščiau. Matyt, jie kalbėjo 
ir juokėsi, nors iš; taip toli — 
virš ‘vienos mylios 
aš negalėjau išgir 
džio, ką jie sake. ‘ Staiga pasi
girdo baisiausLs, nežemiškas 
spiegimai kuris maųe labai 
išgąsdino iš pradžių, nors aš 
gana greitai alsuųiniau papū
gos, vadinamos kapitonu Flin- 
t’u, garsą ir aš maniau, kad 
aš pažinau tą paukštį iš jos 
skaisčių, plunksnų, kai ji tu
pėjo aut savo 
riešo.

Trumpą laiką vėliau laive
liu atsitrąųkč nuo didžiojo lai
vo ir nuplaukė link sąjos, o 
raudona kepure vyras su savo 
draugu nulipo žemyn į kajutą.

Bęvęik tą pūtį laiką saule 
nusileido už žiųrono kalvos, o 
į-ukui greitai tirštėjant ištikro 
jau darėsi tamsu 
Čiau, kad man nebebuvo kadą 
žiopsoti, jeigu aš norėjau su
rasti laivelį tą vakarą.

Baltasis akmup. nors ir ge
rai luąlpmas virž krūmų* vist 
dėk <0 buvo dąr apie aštunta 
dalis mylias toliau į pusiusaJį 
irt inap, užėmę gąų iįgą laiką 
dasi^ąųti, prip jo. dainai rep-> 
lipjant ant visų,, ke(udų* pro 
krumur. Buvo ja^ beveik nak
tis, kai aš jau apčiuopiau lai
velio šiurkščius, šonus. Po 
laiveliu buvo labai maža sky
lė iš velėnų, uaslępta krantais 
ir augmenimis, iki kelių auk
štumo, gausiai priaugusiu; o 
vidm^jp duobės, buvo maža 
ožkų: odps £čtra, panaši į^Či- 

, gųnų šėtras, kurias jie nešio
jasi su savim Anglijoje.

(Bus daugiau)
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Suvienytose Valstijose* ne Chicagoj, 
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Nėra reikalo aiškinti, kad pa- 
sjlikti tokiame šaltyje atvira
me ore yra tiesiog baisu. Ne
praėjo daug laiko, kaip darbi, 
nįnkai vieni antriems pradėjo 
daryti pastabas: girdi, žiūrėk, 
dratfguti, tavo nosis jau paba
lo. Ir taip, iš tiesų, buvo. Tuoj 
reikėjo, taip, sakant, teikti pir
mą pagalbą 
sniegu. Nukentėjo dėl šalčio ir 
ausys.

Darbininkai pradėjo neri
mauti. Po šimts pypkių, jeigu 
ilgiau mes čia pasiliksime, sa
ko jie, tai ir visai sušalsime. 
Ėmė tartis, kad reikia eiti į 
kempę. Bet pasirodė, jog tarp 
darbininkų jokios vienybes nė
ra, — vieni eina -į kempę, o 
kiti pasilieka dirbti. Tačiau 
šaltis visgi daugelį privertė 
bėgti į kempę ir ligi pietų šil
dytis. Po pietų ir vėl teko dirb
ti ligi vakaro.

žiemos metu darbo sąlygos 
kempėse yra labai blogos, šal
ta ir daug sniego. Sakysime, 
jau dabar sniego kai kuriose 
vietose labai daug pripustyta. 
Tenka klampoti per sniegą ir 
pusėtinai pašalti. Bet nieko ne
padarysi, kada gyvenimas taip 
susideda.

Grįžtu prie antrojo transat
lantinio skridimo.' Kaip maty
ti, Amerikos lietuviai tuo rei
kalu rimtai yra susidomėję. 
Visur steigiama komitetai, kit 
rie stengiasi < sukelti pinigų fi
nansavimui skridimo. Pradeda 
po truputį judėti ir Kanados 
lietuviai. Pirmiausiai pradėjo 
winnipigiečiai. Kanadoje yra ir 
daugiau lietuvių kolonijų. Rei
kėtų ir joms subrukti. Juo 
anksčiau, tuo geriau. Jei bus 
darbas tinkamai išvystytas, 

daugelis kanadie
čių prisidės su savo centais;

— Jonas Martinonis.

Neužilgo vėsios oro srovės pra
dėjo pasiekti mane, o keletą 
žingsnių toliau, aš priėjau 
aikštės pakraščius ir pama
čiau mėlyną bei saulėtą jurą, 
papjausią, iki horizonto ir vil
nis blaškančias vei 
čias savo putas visu 
čio pliažu.

Aš niekad nemačiau 
juros aplink Turtų Salą. Sau 
lė galėjo liepsnoti 
ore galėjo nebūti 
žiausio vėjalio, pats juros pa- 
viršis galėjo būti tykus bei 
mėlynas, o tos didžiules vilnių 
bangos vistiek butų tekėję vi
sais išlaukiniais salos pakraš
čiais, butų, be paliovos ūžę ir 
ūžę, dięną ij’ naktį; ir aš ne
tikiu, . kad butų buvus bent 
viena vieta visojo saloje, iš 
kurios žmogus nebūtų galėjęs 
girdėti jų garso.

Draugijos Kupiškio Skyrių. Po 
Naujų Metų aš pasirūpinsiu 
aplankyti ir kitas kempes, kur 
randami lietuvių, ir jups para^ 
ginti, kad- prisidėtų prię an
trojo skridimo bei etines drau
gijos rėmimo. Manau, kad nei 
vienas susipratęs lietuvis ne? 
atsisakys, jeigu tik aplinkybės 
leis.

Tito pačiu laiku stengsiuo
si gauti daugiau skaitytojų ir 
“Naujienoms”. Senai aš galvo
jau apie tai, bet vis apystovos 
buvo nepalankios. Mat, daly
kas tas, kad iš kempės yra 
gana, sunku pasiliuosuoji. Ta
čiau atrodo, jog visgi kelioms 
dienoms pasiseks ištrukti ir 
tada aš turėsiu progos aplan 

įkytii kitų kempių lietuvius.
Dabar noriu kelis žodžius 

parašyti apie taį, kaip, mes pra
leidome Kalėdas, žinoma, teko 
pasilikti, kempėje. Ryto metą 
virėjas pašaukė visus darbinin
kus pusryčių. Nieko ypatingo, 
— viskas buvo, kaip ir. papra
stą sekmadienį. Valgis irgi bu
vo toks pat. Skirtumas tik tas, 
kad kiekvienam dar davė po 
apelsiną. Pietums jau* gavome- 
kalakuto mėsos ir dar po du 
obuoliu. Vakarienė irgi buvo 
žymiai pagerinta.

I v
žinote, kempėje- gyvenimas 

yrą, baisiai, nuobod.us. — Kiek
vienas. mažmožis turi daug 
reikšmės. Jis. gali gyvenimą, 
paįvairinti arba pądaryti. da,r 
nuobodesnių. Tai gali suprasti 
tik tas, kuriam teko tokį gy
venimą ant savo kailio patir
ti. Bet tiek tų, .

Kalėdų šventės greit praėjo. 
Gruodžio 26. d. pasitarę bai-. 
siąi šalta. Temperatūrą nukri
to, roęlosi, ligi 50 laipsnių že
miau nuplio. Nežiurįnt to, bo- 
sąis pąliępė visiems, eiti dirbti.

Rašo Dr. T. Dundulis

Per paskutinį šimtmečio ket
virtadalį medicinos pažanga 
pasiekė aukšto laipsnio ir da
vė pageidaujamų rezultatų, 
šiandie teisingas patarimas iš 
medicinos ir chirurgijos paty
rimų geriau pataiso sugedusių 
žmogaus sistemą, negu buvu
sieji gydymo budai keletą de- 
sėtkų metų atgal. Tiesa, ne vi
sus sergančius galima išgydy
ti. Gydymo geros ir blogos, pa

sekmės daug priklauso nuo 
žmogaus gyvenimo aplinkybių, 
'papročių ir kooperacijos gydy- 
Imo eigoje, žmogaus organiz
mas abelnu žvilgsniu yra kaip 
ir bet kokis kitas pabūklas, ku
rio ištvermė priklauso labai 
daug nuo to, kaip jis yra pri- 
žiitoimas.

Įsidęmikime sekamą palygi
nimą. ■ Naujas pabūklas daž
niausiai neveikia iki jo pasku
tinė dalis; perą pritaikyta prie 
reikalingos viso aparato veik
mes, kuriai jis yra taikomas. | 
Ąptra, padarytą pabūklą pąsb 
laiko sulaužyti. Vėliau, kada, 
pabūklo dalys pradeda gestį, I 
jajs reikia taisyti. Bendrai 
imant, pąųąšiąį yrą ir su, žmo
gum. Kūdikystės ir jaunystes, 
pęriode apsireiškia įvairių li
gų, kurios vadinama vaikų 1L 
;gomis. Iki kūdikis galutinai su
auga ir , jo organizmo dalys 
pribręsta, yra reikalinga tam 
tikra to i)ęrip4^^^ i Kąpądos lietu
sakant, vaikų ąuklęj.w ’ ’
tmg^į. prąšąįiibmej ^įkų Ija^ 
medMnoi’ mofeląs.. ■^$į0ini^$ 
ląįkąis ' padarą diįįel^ pąžąų - 
gos. Vięnąą geriausių, pavyz
džių tų gerų pąsekRią yta. dįfr 
įeri^a,., nuo kurjoa tuksįąųčiąi 
jąuiįtejįų žrtdw^ ^die mi^, 
ils nuo difterijos jau yra re- 'galėsime/ ' paremsime

L,S“ • ,4.



Trečiadienis, sausio 10, 1934. NAUJIENOS, Chicago, Ui.

DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisai: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

MAYTAG
DRABUŽIŲ PLOVYKLŲ

Vestuvių varpai

Lietuviai Daktarai

1<KM

Ofiso Tel. Boulevard 5914

ir
Įvairus Gydytojaij-

Lietuves Akušerės

Tel. Victory 42^6

J. Kaledinskas, J. Romanas,

8

Sutarė apsivesti

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

9

▼ak.

Atsilankykite šiandien ir pa
sinaudokite šiuo didžiausiu

O ta pati su apvalainiu Alu- 
minuni tub mados 25 tik

vestuvių
(Tūrio) 16 

savo namuo- 
apsivesti su

Daugelis .atsilankė j Naujų Me
tų Sutiktuvių Aviacijos Balių 
Ashland Auditorijoje.

užlaikantis 
122 E. 105 
parę Nau-

ga- 
pa-

Lakunas Janušauskas, Grigaitis), 
Kartumas ir kiti kalbės Bal
čiūno svetainėje; muzikalis 
programas

ir visi gražiai
sutiko Nau-

tų visų atsitikimų sako, 
Taxatt važiavo ne savo 
bet tiesiai į žmonių būrį.

Garsinkitės “N- nose” 756 W. 35th St 
(Cot. of 35th H Halsted Sts.) 

Gyvenimo viela 3139 S. Lowe Avė. 
Tel. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį.Lietuviai Daktarai 

A metiko: Lietuvių Daktarų Draugi jot 
Nariai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

TeL Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
TeL Monroe 3377

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wttftn Avimu 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt® 
nuo 6 iki 9 valandai vakaroKvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams
, Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

Ris. 6600 South Artesian Avinui 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Stcut 
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietę 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po piet* 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Siunčiame Gėles per Telegramų po 
visų pasauli

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grižo ii Europoi ir vii praktikuoja 
nnoioi virto L 

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

dieniais pagal susitarimų.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD 119*

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

PROGRESS
FURNITURE C0.

KRAUTUVE
SKELBIA

Didžiausį kainų sumažini
mų ant sviete geriausių, gra
žiausių ir tinkamiausių 
Aluminum

Ši Maytag naujausia 
metų mados turinti kortuo
ta tub, kuri išplauna drabu
žius gražiausiai kaip bile 
kokia kita plovykla ir ga
linti laikyti desėtkus metų, 
yra verta ir parsiduoda po 
$149.00, dabar parsiduoda už 
sumažinta kainų tiktai

proofBIFUrnltureCt
3222-24-26 South 

Halsted Street

buTEHES
Night and Momlng to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Wr»te for Free *‘Eye Care” 
or tfEye Beauty” Book

Marine C<u Dept. H. S.,9 Ė. Ohie St.CUcafo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Su vestuvėmis ir pa 
rėmis Roselandas 
sutiko 1934 metus

ROSELAND. — Naujų Metų 
belaukiant roselandiečiai turėjo 
visokių parengimų namie. Di
delis skaičius roselandiečių bu
vo nuvykęs į Naujų Metų su
tiktuvių aviacijos balių Ashland 
Auditorium.

» » »
Stanley Sudentas, Roseland 

Beverage Co. vedėjas, buvo pa
rengęs Naujų Metų sutiktuvių 
balių Balchuiio svetainėje. Ba
lius labai gerai nusisekęs, pub
likos buvo daug 
besilinksmindami 
jus Metus.

Antanas Bielinis, 
aludę su Ad. Bauža, 
St., turėjo parengęs 
jų Metų sutikimui, kurioje da
lyvavo didelis būrys jųjų arti
mų draugų bei jų įstaigos lan
kytojų (kostumerių). šokta, 
dainuota, linksmai sutikta Nau
ji Metai. Tai sena tradicija A. 
Belinio. Jisai kasmet surengia 
parę Naujų Metų sutikimui, 
kt-d vieną sykį į metus susikvie
tęs visus savd draugus bei rė
mėjus paūžti gerai Naujus Me
tus sutinkant.

» » «
. Antanas Nakrošas ir Mare 
Beldžienė apsivedė. Jųjų ves
tuvių bankietas buvo keliamas 
Naujų Metų belaukiant. Jis įvy
ko jųjų namuose, adresu 311 
Kcnsington Avė., kur A. Nak
rošas užlaiko fotografijų studi
ją. Vestuvių bankietas buvo 
didelis, svečiai gerai pavaišinti. 
Daugelis A. Nakrošo svečių po 
vakarienės skubiai buvo nuvykę 
į Naujų Metų Sutiktuvių Avia
cijos balių, o sekančią dieną, tai 
yra per Naujus Metus, atsilan
kė pas A. Nakrošį užbaigti ves
tuvių bankietą. Tie tai tikrai 
turėjo gerus laikus, pasinaudo
dami proga. —Untanas.

laiko savo biznį viršuj minėtu 
antrašu.

Rengiasi prie
Lucija Turlaite 

W. 105 st. turėjo 
se parę ir sutarė
W. Seykowskiu, kuris gyvena 
95th ir Michigan avė. Viskas 
jau yra tvarkoje. Laukiama 
dienų po dienai vestuvių. Tūr
iai pirmiaus gyveno Burnsidė- 
je, dabartiniu laiku Roselande.

Galima skaityti čempionu
K. Shimaitis, 60 E. 95th St., 

savo namuose vėl turėjo suren
gęs kortų ir bunco parę. Jį 
Įima skaityti prie čempionų 
rių rengime šiais laikais.

Nežino kaip namas užsidegė
Luver šeimyna gyvena 9220 

So. Park Avė., ant pirmųjų lu
bų, bet antras aukštas buvo 
tuščias ir dėl nežinomos prie
žasties užsidegė tas tuščias 
aukštas, žinoma, padarė ir nuo
stolio, bet ant pirmųjų lubų 
viskas tvarkoje. Yra kaltina
mas kaminas, kuris buk yra 
blogoje padėtyje.

Užsinuodijo su maistu
Elizabeth Mezie, 709 E. 92nd 

St., kuri buvo užsinuodijusi su 
maistu ir labai sunkiai sirgo, 
jau dabartiniu laiku sveiksta.

Padėjo bombų
Mažam štoreliui, 9309 Cot- 

tage Grove avė., kuris pardavi
nėjo cigarus, tabakų ir bilietus 
arklių lenktynėms, gruodžio 29 
d. naktį, tarp lir 2 valandos, 
prie durų buvo pamesta bom
ba, kuri sprogo. Nudraskė du
ris ir stiklus iš priešakio, taip
gi langų stiklai išbyrėjo greti
mos radio krautuvės ir aludės. 
Bet kas ir kokiu tikslu tai pa
darė, niekas nežino. Krautuvės 
savininkas sakosi irgi nežino 
kas jam keršijo. Tai dar pir
mų kartų taip pas mus atsitiko.

Trumpos ir įvairios 
žinios iš Burnside

BURNSIDE. — Franciškus 
Yasius, 739 E. 92nd Place, su
tarė su Koše Debrecenaite, ku
ri gyvena 724 E. 91st Place, 
apsivesti. Merginos namuose 
buvo ir parė. Yasius yra sūnūs 

Garsinkitės Naujienose Ignaco ir Anelės Yasių, kurie

Juozapas Rockouskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 8 dienų 9:30 vai. 

vakare 1934 m., sulaukęs 30 metų amžiaus. Juozapas gi
męs SeaAonville, III. Paliko dideliame nuliudime mylimų 
moterį Helen, no tėvais Jučaitę, motinų Petronėlę ir tėvų 
Juozapų, 2 seseris Helen ir Margaret, 3 brolius Mykolų, 
Antanų ir Robert, 3 švogerius Stanley Matulionis, Stanley 
ir Antanų Jusaičius, brolienę Jsabella Rockouskienę, švo- 
gerką Oną Jusaitienę, uošvius Kazimierų ir Agotą Trizkus 
ir gimines. Buvo narys Raudonos Rožės Pas. Kliubo. Kū
nas pašarvotas randasi 1607 So. 49th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktadieny, sausio 12 dienų 8 vai. 
ryto iš namų j šv. Antano parapijas bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, (o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Rotkou^ko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų^

Nuliūdę liekame
Moteris, Tėvai, Seserys, Broliai, švogeriai, Brolienė, 

^vogerka, Uošviai ir Giminės.
Laidotuvėse paltarnauja graborius J. F. Eudeikis, tel. 

Yards 1741

Automobiliai susimušė
Nelaimė įvyko ties Univer- 

sity avė. ir 95th St. Du auto
mobiliai susidūrė. Žinoma, pri
buvo ir policijantas iš Burnside 
stoties, A. Marshall, kad pada
ryti tvarkų. Ir kiti žmonės iš 
automobilių išlipę su savo rei
kalais, tvarkėsi, kaip štai kitas 
automobilius atlėkęs visu smar
kumu įbėgo į tų būrį žmonių. 
Patį policijantų nubloškė 15 
pėdų nuo vietos, sulaužydamas 
rankų. Kitų žmogų užmušė ant 
vietos ir dar keturius sunkiai 
sužeidė. Automobilių valdė Al- 
bert Taxatt, 8330 Wabash avė. 
Jis taipgi liko "sužeistas. Kurie 
matė 
kad 
puse,

Sųjungos pirmininkų p. A. G. 
Kaftanų, 9-to Wardo commit- 
teemonų Sheldon G. Govier, Al. 
Kumskį ir kitus Balčiūno sve
tainėje, 158 East 107th street, 
sekmadienį, sausio 14 d.

Be kalbų parengimas pasižy
mės ir muzikaliu programų, ku
riame dalyvaus eilė dainininkų, 
šokėjų ir palinksmins klausyto
juos dainomis ir įvairiais mar
gais, kostiumuotais šokiais. 
Įžanga tiktai 10 centų asme
niui, o visas pelnas skiriamas 
“LITUANICOS ANTROSIOS” 
nupirkimui, ir bendrai antrojo 

Rietuvių Tranzatlantinio Skridi
mo finansavimui.

Visus roselandiečius ir pieti
nes Chicagos dalies gyvento
jus kviečia Roselando ALTASS 
skyrius. Pradžia 1-mų valan
dų po pietų.

Xalnes, Joe Shulmistras,. Ge
orge Bickner, Willard Krause 
ir Wallace Spader.

Jaunoji dėvėjo gražių gelto- 
nai-baltos spalvos satininę suk
nių ir rankose turėjo įvairia
spalvių gelių bukietų. Apie 400 
žmonių atsilankė pokilyje, ku
ris įvyko Hollyyvood Inn palin
kėti jauniesiems ilgų ir laimin
gų bendro gyvenimo metų. Jie 
dabar gyvena jaunosios namuo
se.— (Sp.)

—------------——T

C. W. A. duos pamo
kas veltui visiems 

norintiems

Sekmadienį A.L.T.A
S.S. masinis mitin 

gas-koncertas
Roselande

ROSELAND.—Roselandiečiai 
ir bendrai pietinės Chicagos 
dalies lietuviai tuTės progų iš
girsti lakūnų Juozų, R. James- 
Janušauskų, “Naujienų” redak
torių P. Grigaitį, Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridimo

BRIGHTON PARK.—Vestu
vių varpai skambėjo p-lei Gigai 
Shulmisteriutei ir Andrew J. 
Taylor, kuomet jie, baigiantis 
seniesiems metams, buvo , su
rišti neatmezgamu mazgu Liu
teronų bažnyčioje, kur kun. 
Frese atliko visas religines ce
remonijas. Jaunoji yra duktė 
p. A. Shulmistrienės, 2608 W. 
42nd street, o p. Taylor, 1507 
East 47th street, sūnūs p.p. 
Virgil P. Taylor iš Chieicora, 
Misa. Jaunosios motina užlai
ko valgomųjų daiktų krautu4- 
vę, 2614 W. 42 St.

Pamergės buvo Martha, jau
nosios sesuo, p-lės Marie Lu
kas, Alma Balun, Martha Shim- 
kus, Joan Johnkovvski ir Erna 
Lotter. Pajauniai buvo Steve

Federalė valdžia, susitarusi 
su Chicagos mokyklų viršinin
kais surado priemones, kad jus 
galėtumėte geriau ir naudin
giau praleisti liuoslaikį. Bus su
organizuotos įvairios kliasos, 
kur bus dėstomi veltui įvairios 
praktiškos mokslo šakos.

Bus dėstoma angių kalba, pi-1 
lietybė, knygvedystė, ekonomi
ja, socialiai mokslai, mokinama 
stenografijos, rašyti mašinėle, 
rankų darbo, etc. x

Tie, kurie norėtų įstoti į 
kliasas ir lavintis bet kurioje 
šakoje, prašomi išpildyti for
mų, kuri telpa šiame puslapyje 
ir pasiųsti jų į Harrison High 
School, 2850 Wesit 24th street, 
Chicago, Illinois. Dėl tolimesnių 
informacijų reikia pašaukti per 
telefonų LAWndale 5441. (SP.)

Ofiso TeL Boulevard 5913
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

(Cot of 35tb 8 Halsted Sts.) 
Ofiso vaiandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedė1di*niai» pagal aatartj

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

» ® Midwife 
6109 South Albanu 

Avinui 
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT 
Lietuvis • 

Optometrically Akių Specialistas 
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 su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivo? akys atitaiso- 
mosj Valandos nuo 16 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigįaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atšitiKimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaipi pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Graboriai
Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, 1LL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marquette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Franciscoav.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu Norite Dailumo ir •Nebrangumo i | 
Laidotuvėse Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

■ (Noturiiiie sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnau ja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 5100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ĮLL»

A. L Davidonis, M J).
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kehvood 5107
V ALANUOS: 

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

apart ivintadunio it ketvirtadunio.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

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

kampas 67 th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimu.

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas peš 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
4025 VV. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tei. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyda 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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal, sutartį 
Rezidencija 6631 So. California 4v«.

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avansu 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191_____

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku ligų 

Ofiras 3102 So. Halsted St.
* arti 31 st Street
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šveijta- 

niais 10—12 diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut, 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockivtll St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: valandos 0—■»

W. Sidet 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PaaedSUo. Seredoa ir PStnySioB rak. 9 IM •

Teležoaae Caaal 618*
Namai: 6459 S. Rockvell Streei

Utarniako. Ketverto ir 8nbato> vak. I Ikt 
Sala&maa BepubUa SSO*



Tarp Chicagos 
Lietuvių

“NAUJIENŲ” 20-TIES 
METŲ JUBILIEJUS
Tai buvo 1914 metais. Jau 

tada Chicagoje dal daugiau gy
veno lietuvių nei kuriame nors 
kitame Amerikos mieste. . '

Ir štai tarp kai kurių dar
buotojų kilo sumanymas įsteig
ti naujų laikraštį. Tuo laiku 
vargu kas svajojo, kad lietu
viai pajėgs turėti savo dienraš
tį. “Naujienų” steigėjai irgi 
apie tai nemanė.

Pradžia buvo kukli. “Naujie
nos”, kaip ir visi tų laikų lie
tuvių laikraščiai, išeidavo tik 
kartų per savaitę.

Bet štai tų metų vasarų pra
sideda pasaulinis karas, kuris 
juo tolyn, tuo vis daugiau ša
lių įtraukia į savo sukurį. Ka
dangi Lietuva, kuri tuo ląiku 
buvo Rusijos dalis, irgi tapo 
karo paliesta, tai visiems lie
tuviams buvo įdomu žinoti, kaip 
vystosi karas ir kaip jis užsh 
baigs. ’

Pas “Naujienų” vedėjus gi
mė sumanymas, kad lietuviams 
reikia dienraščio. Sumanyta, 
padaryta. Karo pradžioje “Nau
jienos” virto dienraščiu*, —pir
mutiniu Amerikoje.

Kiek nuo to laiko įvyko vi
sokių permainų, įvairių įvai
riausių įvykių! Apie visa tai 
“Naujienos” rašė, informavo 
savo skaitytojus.

Sekamų mėnesį “Naujie
noms” sukaks lygiai 20, metų. 
Vadinasi, turėsime jubiliejų, 
kurį pasistengsime tinkamai 
apvaikščioti.—X.
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Septynios kandida
tės jau ieško “Miss 
Naujienos” vainiko

Jstoj.0 į konkursų išrinkimui 
gražiausios ir populiariausios 
merginos simbolizavimui Nau
jienų 20-tų sukaktuvių pami
nėjime.

Septynios grakščios ir gra
žios lietuvaitės, visos chicagie- 
tės, jau įstojo į “Miss Naujie
nos” konkursų, prisiųsdamos 
savo paveikslus su kuponais, 
kurio pavyzdys telpa šiame 
dienraščio puslapyje.
i Spėjant iš prisiųstų fotogra
fijų, “Miss Naujienos” bus “į 
kų pasižiūrėti”, nes pirmosios 
kandidatės, dar kartų pabrėžia 
faktų, kad gražesnių mergaičių 
už lietuvaites vargu kur rasi.

Pradžia gera, bet' iki balsa
vimai, vieši balsavimai per 
“Naujienas” prasidės, reikės 
daug daugiau kontestančių. Be
je, pravartu priminti, kad rin
kimuose turės svarbų ne vien 
grožio ir dailumo elementas, bet 
taipgi ir populiarumas, nes juk 
populiariškiausia mergina tega
li simbolizuoti populiariškiausį 
Lietuvių dienraštį.

Įstojant į “Miss Naujienos” 
konkursą, reikia išpildyti kupo
nų, kuris randasi šiame pusla
pyje ir pasiųsti jį į “Naujienas” 
kartu su fotografija. Padary
kite tai tuojau, šiandien, kad 
balsavimus butų galima kuo 
greičiausiai pradėti.

Pirmosios pagalbos 
pamokos moterims
BRIDGEPORT.— Fellowship 

House, 831 West 33rd Street 
yra duodamas pirmos pagelbos, 
ligonių prižiūrėjimo, jų valgy-
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dinimo ir kitokios naudingos 
pamokos, kuriomis interesuoja 
si ir lietuvaitės. Jos bus duo- 
darfios moterims ir mergaitėms, 
kurios turi daugiau 16 metų 
amžiaus.

Pamokos prasidės šiandien, 
sausio 10 d., 2 v. p.p. Įžanga 
veltui. Pamokos teiks Raudo
nasis Kryžius. Jose bus daro
mos įvairios demonstracijos 
su prietaisais. Naudokitės pro
ga. Tos pamokos tęsis tik ke
letu savaičių ir bu*s duodamos 
kartų į savaitę.—Z.

Ačiū
Amerikos Lietuvių Tranzait- 

lantinio Skridimo Sąjunga ir 
lak. Janušauskas šiuomi nori 
išreikšti savo širdingų padėkų 
sekamiems biznieriams, kurie 
savo gausiomis aukomis prisi
dėjo prie Naujų Metų Sutiktu
vių Aviacijos Baliaus, Ash
land Boulevard Auditorium, pa
sisekimo:

Joseph Aleksa, Bakery .
Bertash Meat Shop
Bridgeport Tobacco Company 
Stanley Dambrauskas, Cigars 
Drigot Bottling Company 
“Swan” Brand Ginger Ale 
John Goodman, Meats 
William J. Kareiva, “Green 

Valley” Bubter, Eggs, Cheese
Martin Kavaliauskas, Bakery 
Charles Kolalis, Meats 
Lovick’s Flowers
Chas. L. Marozas, Bakery 
Michael Minint, Meats 
Monarch Brewing Company 
J. Mondrzejewski, Meats 
Mutual Sausage Company 
Michael Narvid, Bakery 
New Process Baking Co.

Kuchinskas Bros., Prop.
iPeoples Restaurant 

Jacob Poczulp, Meats
Niek Poczulp, Meats

John Pužauskis, Meats
Sahitaras Drug and Chemical 

Company
Alex Snorewicz, Meats 
Universal Coffee Co.
Stanley Vaiski, “White Rose 

Cigars”
Vogler-Schillo Co., “Arling- 

ton” Brand Pickles
Frank Woidat, Meats
ALTASS' jaučia, kad tik su 

jų pagalba buvo galima sureng
ti taip pasekmingi} ir gražų va
karų, apie kurį visi Chicagos 
lietuviai dar ir dųbar kalba, 
charakterizuodami jį kaipo vie
nų iš linksmiausių, gražiausių 
ir jaukiausių parengipių iki- 
šiol surengtų Chicagoje.

Be to, didelis kreditas reikia 
atiduoti “Naujienoms”, kurios 
per’ savo špaltas nuolat varė 
propaganda už parengimų ir 
sekamiems radio programų lei
dėjams, be kurių pagalbos var
gu butų buvę galima apseiti: 
J. F. Budrik, Ine., Progress 
Furniture Company, (Peoples 
Furniture Company, Lipski’s 
Radio Store ir p. A. Zymonto 
“Radio Klubo” stočiai WWAE.

ALTASS yra įsitikinęs, kad 
šie asmenys ir šios firmos ir 
toliau rems antro lietuvių 
transatlantinio skridimo finan
savimo darbų, kuris eina pasek
mingai ir sekančių vasarų mes

PATENTS

DYKAI 
KNYGELI

Laika* daug relIMa 
prie patentu. Nerišk 
kuoldt Tilkiadaml n 
apsaugosima ■ a v • 
sumanymu. Prlslge* 
kitę kraitini ar m» 
del| dėl lastrukHft), 
arba ralyklte dėl 
NEMOKAMOS knjr- 
gutds "How to Ob-
taln a Patęst” Ir “Reeord of ta* 
ventlon” formog. Nieko seimam 
ui informacijas ką daryti. Ouęl- 
raUnSJImat laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Secnrlty Savlngt & Commerclal 
Bank Ballding

(Dlrectly aeross Street Irom Patent Office) 

tfASHINGTON. D. C.

jau išleisime lakūnų Janušaus
kų pasekmingon kelionėn per 
Atlantikų. Ačiū! .

*54.00
SUMAŽINTA KAINA 

*
Ant pasaulyje pagarsėjusios

MAYTAG
ALUMINUM DRA
BUŽIŲ PLOVYKLŲ

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimų.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

šios Maytag plovyklos su 
ketvirtainiu Aluminum tub 
1934 metų mados, tikra kai
na ir vertė yra $149.50, da
bar kol jų išteksim parduo
sim tik po

89.50
Su apskrita Aluminum tub 
mados 25 tik

$79.50
Tai didžiausias plovyklų 
bargenas istorijoj ir geriau
sia proga žmogaus gyveni
me įsigyti, geriausia, gra
žiausia “life time” plovykla.

Bukite Peoples Krautuvė
se šiandien, arba duokite 
užsakymus per telefonų. Ma
lonėkite paskubėti!

PEOPLES
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

MILDA ■ I Itheatre>i
31-ma ir South Halsted St.

SAUSIO 10
“RED-HOT” 

Paveikslas vardu 
“Bombshell” 

su HARLOW IR TBACY 
taipgi komedija

SAUSIO 11 
tiktai vienai dienai 

“Saturdays Millions” 
’iSU: R. YOUNG 1T. LEILA HYAMS

SAUSIO 12—13 , 

“Midshipman Jack” 
L . su BRUCE CABOT, 

P BETTY FURNESS 
taipgi komedija ir kiti įvairumai.

Ii h‘Į» I iinv>

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $G.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Gruody Mining Co., Cedarcrest2011

DRAUGIŠKA UŽEIGA
Daug melu patyrimo turintis mu

zikos instrumentų krautuvėj: reiškia 
padėka už suteikta parama praeityje 
savo draugams ir kviečia atsilankyti 
j ALINĘ kur rasite mandagų pa
tarnavimą.

K. PIKIEL
1816 So. Halsted St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumą

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priiiraiykitc i musų apniks

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Chicagos 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 gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelahkyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na- 

, riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis .tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illiųois valstijos.

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

RAM OVA
■ "tkeatreO

35th ir So. Halsted Street
V----------------”________________ /

SAUSIO 10—11

“Ęver in My Heart”
su STANWYCK.

taipgi muzikalia paveikslas

SAUSIO 12—13

“Stage Mother”
■f-1

su ALICE BRADY
; f. ■ •'

' taipgi komedija ir kiti
,įvairumai.

rfiiiinYia'

Trečiacliėnls, sausio 10, 1934
ATLANKYKITE

White Star Tavern
2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980

Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. Užkviečia visus 
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

CLASSIFIEDADS
> -............................................................ .........................j

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU PEKRAUSTYTOJAS

3358 So. Halsted St. Cfcicago, J1L

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND CO. 
1647 W 47th St.

MERGINA namų darbui, tik tru
puti skalbti. Gali dirbti tik dalį 
laiko. 1331 Independence Blvd.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Turi būti blaivas. Valgis, 
guolis ir mažas atlyginimas 1439 S 
Sawyer Avė. 2-ros lubos iš užpakalio

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINA arba moteris patyrusi 
dėl abelno namų darbo, geri namai. 
Tel. Independence 3524.

—O—
MOTINOS pegelbininkė, lengvas 

namų darbas. Virti nereikia, nei 
skalbti. Turi gyventi ant vietos. 
Maža alga, Tel. Van Buren 7779.

MOTINOS pagelbininkė — jauna 
mergina — lengvam namų darbui, 
prižiūrėti kūdikį, patyrusi su liudb 
jimais Gyventi ant vietos arba eiti 
namo. Tel. Kedzie 0131.

REIKALINGA moteris dėl abelno 
namų darbo ir smulkių dalykų krau
tuvės prižiūrėjimo. Turi būti pavie
nė ir teisinga. Turi gyventi ant vie
tos.

Atsišaukite
986 W. 33rd St.

Telefonas Boulevard 7995.

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

GYVYBĖS APDRAŪDA
Reikalingi ambitiški vyrabir mote

ris, dorus ir su geru supratimu. 
Nuo 22 iki 45 metu 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. VILEIŠIUS.

For Rent
RENDON Storas geras dėl saliuno 

arba bile kokio biznio — pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
farmos. 4533 S. Wood St. Yards 2594

............ MWI ■«*

BIZNIERIAI NEPRALEISKITE * 
ŠIOS PROGOS

štai Tavern ir Didelė Svetainė 
Rendon ir 5 kambariai pagyvenimui, 
ant didelio highway, kuris dabar jau 
baigiamas platinti.

8428 So. Vincennes Avė , 
dcl informacijų pašaukite

MRS. KLIMAS
Tel. Triangle 6918.

Business Chances
Pardąyimųį Bizniai

RESTAURACIJA — pilnai įreng
ta, kainavo $1000, parduosiu už 
$300. 4 kambariai — netoli New
Market.. 1435 So Sangamon St.

TAVERN pardavimui — arba pri
imsiu partnerį. Vieta pilnai įreng
ta, prieinama kaina. 859 W. 73 St

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su kampiniu namu. Auksinė mai
ną dėl tinkamu žmonių. Priimsiu 
mainus, 1058 W. 51 Št. Telefonas 
Boulevard 1510.

- PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė, 
visokių tautų apgyventa, gera vieta 
karštas vanduo, apšildyta Renda pigi 

801 W. 74 St.

PARSIDUODA tabako, saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė, 
priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestą. 3500 So. Union A ve

Real Estate For Sale
NamaLžomė Pardavimui

6 KAMBARIU cottage, gazas, mau
dynė, elektriką, West 42nd St. Cash 
kaina $800. Savininkas Yards 1614.

Farms For Sale
rTklal Pardavimui

DIDELIS BARGENAS ’
Noriu parduoti arba mainyti arba 

renduoti savo farmą, kuri yra 
Wisconsine. 320 akerių žemės su gra
žiu mišku ir su visais gyvuliais ir 
mfešinos yra viso 12 galvų, yra ban
dos 4 arkliai ir visi paukščiai. Taip
gi visos farmų dirbamos mašinos. 
Atsišaukite adresu:

S. DUDONES, 
3221 So Lowe Avė., Chicago, III;




