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Kongresas priimsiąs prez 
pasiūlymus pinigu klausimu
Net ir republikonai nelabai drysta prie 

sintis prezidento pasiūlymams. Tik 
gal bandys užtęsti debatus

veteranų
Tai yra tik tuščias

VVASHINGTON, s. 16. —Opo- kių ekonomijų karo 
zicija prezidento Roosevelto pi- šelpime, 
niginism programui, kuris nu-1 repi.’blikonų gestas, kad pasi 
mato dolerio nupiginimą iki'gerinti karo veteranams, 
tarp 50c ir 60c., suėmimą vi
sos šalies 
$2,1X10,000,000 fondo pinigų i programų. Dalis republikonų 
stabilizavimui, pradėjo blankti, Į nori eiti pavėjui ir nesiprie- 
nors republikonai senatoriai ir!šinti prezidentui, kurio veiki' 
bandė ją padilginti.

Tuo liksiu jie buvo sušaukę 
savo kokusą, kuriame betgi iš 
35 republikonų senatorių da
lyvavo tik 20, jų tarpe keli 
progresyviai republikonai, ku
rie greičiau atėjo žingeidumo 
vedami. Vėliau busiąs laikomas 
kitas kokusas.

Susirinkimas buvo negyvas. 
Jis priėmė dvi rezoliucijas. Vie
na reikalauja viešo nagrinėji
mo pinigų klausimo, kad neva 
galima butų išgirsti balsą pla
čiosios publikos. Antra reika
lauja, kad nebūtų daroma jo-1 abejonės, kaip greitai tai įvyks.

'gerinti karo veteranams.
Tarp pačių republikonų yra 

aukso ir sudarymą pasidalinimas linkui prezidento

i mas randa didelio pritarimo tarp 
žmonių. Kiti gi norėtų pasi
priešinti ir trukdyti preziden
to darbą. Tieji, kaip išrodo, 
bandys kuoilgiausia užtęsti de
batus kongrese, kad kiek gali
ma ilgesniam laikui sutrukdy
ti prezidento piniginio progra- 
mo priėmimą.

Tečiaus, išrodo, kad demokra
tai yra pasiryžę to neprileisti 
ir kuogreičiausia prezidento 
pasiidymus priimti. Nėra abe
jonės kad kongresas preziden
to pasiūlymus priims, tik yra

L ’t ■ l ’
Jungt. Valstijų karo laivyno hydroplanai, kurie atliko tolimiausį masinį skridimą forma- 

Viršuj — didelis hydroplanas 
skridimo ko-

šeši
cijoje, nuskrisdami iš San Francisco į Honolulu, Hawaii salose.
ore. Apačioj — hydroplanai San Francisco (lankoj prieš pat pasikėlimą. Kairėj 
manduotojas Įeit. kom. Knefler McGinnis.

Naciai ruošiasi nu- Teisia Vokietijos ra- Kaltina Standard Oil 
versti Austrijos 

valdžią
šytoją už komunizmą

Lietuvos Naujienos
Kokių maisto produktų 

negalima Vokietijon 
siusti

Klaipėdos krašto moky
tojai vokeitybei palaiky

ti didž. Lietuvoje
paštas 
Vokie- 
maisto

KAUNAS. — Musų 
nepriima tokių siuntų 
tijon, kuriose siunčiami 
produktai gromuliuojančių gy
vulių. Kiaulienos siuntinius, 
pav., vokiečiai įsileidžia, nes 
kiaulienos nevalgo žydai,

“Naujas” gyvūnas 
gąsdina Tennessee 

gyventojus

Vokietija nedalyvaus 
derybose dėl Saar 

plebiscito .

Angliakasių demon 
stracija sujudino 

gubernatorių

Suokalbiauja sukilimą pradėti 
po sausio 18 d., vadovaujant 
Vokietijos valdžiai

Jei tą plebisteitą tvarkys tautų 
sąjunga. Bet sutinka dėl ple
biscito tartis su Francija

BERLYNAS, s. 16. — Jeigu 
tautų sąjunga tvarkys plebisci
tą Saar baseine, apie tos teri
torijos grąžinimą Vokietijai— 
Vokietija tame plebiscite neda
lyvaus. Tokis yra nacių ofi
cialia atsakymus j tautų sąjun
gos kviečiamą susirinkimą nu
statyti plebiscito laiką.

Jeigu neutrale komisija, ar 
tai nors Francija ir Vokietija 
spręs apie plebiscitą, tai Vo
kietija dalyvausianti.

Hitlerio organas, Voelkischer 
Boebachter, sako, kad tai yra 
nesėkmingas bandymas Vokie
tiją nutempti atgal į Genevą.

- Vokietija į tai 
kio atsakymo, 
kooperavusi su 
kada Geneva 
žinti Vokietijai

Vokietija tikis, kad Saar gy
ventojai balsuos už gryžimą 
prie Vokietijos, net jei Vokie
tija plebiscite ir nedalyvautų.

neduosianti jo- 
nes ji paliovė 
Geneva pernai, 
atsisakė pripa- 
ginklų lygybę.

SPRINGFIHLD, Ill.'i »s. 16.—1 
Nors gub. Homer serga ir gu-l 
Ii lovoj, jis sušaukė konferen
ciją pasitarti dėl streikuojan
čių Taylorville naujosios uni
jos angliakasių ruošiamos de
monstracijos.

Konferencijon šaukiami yra 
Sangamon ir Christian pavie
tų viršininkai, prokuroras, 
valstijos policijos ir milicijos 
vadai.

Naujoji unija paskelbė de- 
monstracią, kurioj dalyvaus 
apie 13,000 angliakasių ir pra
sidės naujas pikietavimas Pea- 
body kasyklų, kurias yra ope
ruojamos senosios unijos narių 
pagelba. Pikietavimas bus at
naujintas, darbo tarybos atsto
vui palaikius Peabody kasyk
lų sutartį su senąja unija apij 
tos kompanijos kasyklų opera- 
vimą.

VIENNA, s. 16. — Cechų 
laikraščiai paskelbė aiškius į- 
rodymus, kad naęiai suokalbiau* 
ja nuversti A ostijos valdžią ir 
kad visam tam nacių veikimui 
vadovauja pati Vokietijos val
džia.

LEIPZIG, s. |6. — Garsus 
rašytojas Ludwig Ftenn yra tei
siamas augščiausiojo teismo už 
šalies išdavystę. Jis yra kalti
namas, kad jis persiėmė ko
munistinėmis idėjomis ir pa
tapo komunistų.

Renn yra kilęs iš aristokratų. 
Jo tikroji pavardė yra Arnold 
Friedrich Vieth von Goissenau. 
Labiausia pagarsėjusios yra dvi. 
jo knygos: “Karas” ir “Po 
ro”.

k a

Co. laužant NRA 
kodeksą

Valdžią patraukė ją teisman 
nešvarią kompeticiją

v uz

Žemės drebėjime In
dijoj žuvo 112 žmonių

Pilni perversmo planai su
rasti padarius kratą Austrijos 
nacių vado Frauenfeld namua 
se, kuriuose buvo užkluptas ir 
asmeniškas 
princas von Waldeck Pyrmont.

Einant tais planais sukili
mas turi prasidėti po sausio 18 
d. Visi valdžios nariai, taipgi 
žymesnieji socialdemokratų ii 
krikščioniškųjų socialų vadai 
turi būti areštuoti.

Hitlerio atstovas
I

Sukilimui pasisekus, Austri
jos kancleriu turi būti pasta
tytas Habicht, Hitlerio “gene 
ralinis Austrijos inspektorius” 
Nors Habicht yra Vokietijos 
pilietis, bet jis turi būti pavers
tas Austrijos piliečiu, kaip 
kad Austrijos pilietis Hitleris, 
tapo paverstas Vokietijos pi
liečiu.

šids čechų žinios nėra 
cialiai nuginčytos.

ofi-

Rašytojas Jlėnn .nuteistas 
mėli, kalėjiman

LEIPZIG, s. 16. — Rašytojas 
Ludvvig Renn liko .augščiausio 
teismo nuteistas 30 mėn: ka
lėjiman už “rengimąsi prie ša
lies išdavystės”, nes prisipaži
no pritariąs komunizmui. Iki 
teismo atsėdėti kalėjime 11 
mėn. bus atskaityti iš baus
mės.

30

Clevelando moterų 
rūbų siuvėjai nutarė 

streikuoti

WASIIINGTON, s. 16. —Fe
deralinė valdžia patraukė teis
man Standard Oil Co. iš New 
Jersey už laužymą teisingos 
kompetieijoSr"kodekso petrale- 
jaus industrijoje.

Bylą užvedė vidaus reikalų 
sekretorius Ickes, kaipo alie
jaus administratorius ir siekia- 
si uždrausti kompanijai dalinti 
premijas, kurios yra uždraus
tos kodekso taisyklėmis.

Tai yra pirma federalinė by
la prieš didelę, aliejaus kom
paniją už laužymą aliejaus ko
dekso. .

SOUTH PITTSBURGH, Tenn, 
s. 16. — šios valstijos, kuri 
pagarsėjo keli metai atgal sa
vo “monkių byla”, gyventojus 
pradėjo gąsdinti kokis tai nau 
jas nežinomas gyvūnas, “grei
tas kaip žaibas”, ir kuris esąs 
panašus į kenguru.

Tas gyvūnas pasirodęs šešta
dieny ir papiovęs kelis didelius 
šunis. Kitą naktį papiovęs dai
giau šunų, žąsų ir ančių.

Gyventojai yra tiek įsibaugi
nę, kad ir eidami į darbą, ar 
laukus, nešasi su savim šautu
vus ir revolverius.

Ieškotojai nusekė gyvūną į 
kalnus, bet ten jo pėdsakai 
dingo.

Mirė Paderewskio 
‘ žmona

Puolikai paliuosavo 
penkis kalinius 

Texas valst.

uz-

MORGES, Šveicarijoje, s. 16. 
—šiandie savo dvare pasimirė 
garsaus pianisto ir buvusio 
Lenkijos premiero Ignac Jan 
Paderewski žmona Helena. Ji 
juvo 74 m. amžiaus. Kadangi 
jis leido savo žmonai visur kiš
tis į valstybės reikalus, tai 
Paderewski už tą buvo pramin
tas “Pantaplinis Premieras”.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
krašto mokytojų sąjungos Klai
pėdos skyriaus narių susirin
kime šio mėn. 16 d. Šiaulių vo
kiečių viduriniosios mokyklos 
mokytojas čerpinskas laikė ka- 
rakteringą paskaitą apie vokie
čių mokyklų būklę Did. Lietu
voje. Jis pareiškęs, kad vokie
čių kariuomenės okupacijos 
laikais vokiečiai (steigę daug 
mokyklų Did. Lietuvoje, tačiau 
pastaraisiais laikais jos pradė
jusios staigiai nykti. Apskri
tai, jis labai šališkai ir per
dėtai apibudino vokiečių mo
kyklų būklę Did. Lietuvoje. Po 
paskaitos, kai kurie susirinki
mo dalyviai mokytojai pasiūlė 
apsidėti tam tikru mokesčiu 
vokiečių mokykloms šelpti Did. 
Lietuvoje. Tačiau, turėdami 
galvoje, kad ir Klaipėdos kra
šte mokytojų algos ne per di
džiausios, nuo šio pasiūlymo 
atsisakė. Vokietybei Didžiojoje 
Lietuvoje paremti visi susirin
kimo dalyviai užsisakė Did. 
Lietuvos vokiečių organą Deu
tsche Nachrichten in Litauen 
visiems metams. Be to, sky
riaus valdyba pažadėjusi nemo
kamai siųstt vokiečių moky
kloms Did. Lietuvoje Vokieti
jos mokyklų vaikams skiriamą 
nacionalistinės dvasios laikraš
tėlį Der Junge Rolland.

Klaipėdos krašto mokytojų 
draugija suorganizuota profe- 
sioniniais pagrindais. Jai pri
klauso lietuviai ir vokiečiai 
mokytojai. Klaipėdos skyrius 
turi apie 100 narių. Todėl la
bai nuostabu,' kad organizaci
ja, užuot rūpinusis savo narių 
reikalais, kišasi į Did. Lietu
vos mažumų reikalus.

Nubaudė triukšma
darius

Nusižudė pieniniu 
kąs

Nicholas J.

Tik vienoje rapielinkėje sugriau
ta 4,000 namų. Skaičius žu
vusių galbūt yra daug dides
nis .• ■

s
6 žmonės sudegė

Illinois
būti baudžiamas 

■ ,

teismas nebuvo 
saugomas, kaip

10 žmonių žuvo lėk 
tuvui nukritus 

Francijoj
CORBIGNY, Frakcijoj, s. 16. 

—Oro ministeris Cot išvyko su 
oficiale komisija tirti susidau- 
žymą lėktuvo Emerald, vyriau
sio lėktuvo Franci jos komerci
nės oro sistemos. Toj nelaimėj 
žuvo 10 žmonių.

CALCUTA, Indijoj, s. 16.— 
žemės sudrebėsimai tebesitęsia 
visoj Indijoj. Skaičius žinomų 
žuvusių vakarykščiame žemes 
drebėjime pasiekė 112 žmonių. 
Tečiaus skaičius žuvusių galbūt 
bus daug didesnis, kadangi esa
momis žiniomis žemės drebėji
mas pridarė didelių nuostolių j 
šiaurę nuo Gango upės, kur Ii 
ko sugriauta daug maldnamių

Oficialia pranešimas sako, 
kad vien Patna apielinkėj liko 
sugriauta 4,000 namų. Ten žu 
vo 56 žmonės.

Prasideda nagrinėji 
mas bylos Touhy 

šaikos
CHICAGO.—Vakar krimina 

liame teisme prasidėjo rinki
mas jury nagrinėjimui bylos 
penkių Totfhy gangsterių, ku
rie yra kaltinami išvogę John 
Factor ir išreikalavę i§ jo $75/ 
000 išpirkimo.

Tokis nusidėjimas 
valstijoje gali 
mirtimi.

Dar niekad 
taip stropiai
šioj byloj. Kiekvienas įeinantis 
į teismą yra kratomas.

CLEVELLAND,tO., s. 16.— 
Moterų ri/bų siuvėjai masinia
me susirinkime nutarė paskelb
ti streiką, kuris palies apie 
1,800 darbininkų. Streikas skel
biamas rekomenduojant La- 
dies’ Garment Workers unijos 
atstovams, kurie neįstengė su
sitarti su * samdytojais ir dery
bos nutruko.

Darbininkai reikalauju pri
pažinimo unijos visose Cleve
lando kompanijų dirbtuvėse, 
nors Jos ir yra iškeltos į kitus 
miestus ir tikslesnio sutvarky
mo algų.

HUNTSVILLĘ, Tex., s. ‘ 16. 
—Garsus pieinių valstijų krr 
minalistas Clyde Barrow, ap
siginklavęs kulkosvaidžiu,
klupo ir sužeidė du4 valstijos 
kalėjimo farmos sargus ir pa
liuosavo savo draugą Raymond 
Hamilton ir keturius kitus ka
linius. *

Hamilton nuteistas 235 
tams kalėjimai) už įvairius 
sidėjimus.

Spėjama, kad Barrowui
bėjo jo meilužė Bonnie Parker.

Pabėgusius kalinius gaudo 
visos valstijos policija.

CHICAGO.—Vakar per langą 
iš La Šalie hotelio iššoko ir nu
sižudė Frank H. Kulman, 52 
m., 7309 N. Ashland Avė., vice
prezidentas ir gen. manažeris 
Bowman Dairy Co. Jis nesvei- 
kavęs.

me
nu

gel-

PAŠALINO JANITORIŲ, MO
KINIAI SUSTREIKAVO

Bolivija lėktuvais 
numalšino indėnų 

sukilimą

Vieno pakorimo 
užteko

COLUMBUS, Ind., s. 16. — 
Daugiau kaip 50 mokinių ne
tolimoj Hbpe High School su
streikavo, pašalinus mokyklos 
janitorių Sam Lambert, kuris 
susikivirčijo su miestelio val
dininkais.

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

Veikiausia giedra, nedidelė 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:- 
45.

CHICAGO.
Bruck, 55 m., buvęs preziden
tas National ir Chicago Bowl 
ing Proprietors Ąssn. ir savo 
ląiku buvęs garsus atletas, už
simušė Chicago Ridge miestely 
jo automobiliui"įvažiavus (sto
vintį troką.

ROSWELL, N. M., s. 16. — 
C. L. Covel įr penki vaikai, 
nuo 7 iki 13 m. amžiąus, su1 
degė jų namuose ties Chavez, 
N. M.

SANTIAGO, čili, s. 
Gautomis čia Žiniomis, 
ja pasiuntė lėktuvus numaL 
šinti sukilimą 5,000 indėnų pa
lei Titicaca ežerą, ki/r jie už* 
griebė geležinkelį ir paežerio 
kaimus. Titicaca yra augiau
sias ežeras pasaulyje. Lakūnai 
apšaudydami sukilėlius iš kul
kosvaidžių, sukilimą nuriiklšino.

Sukilimas kilęš dėl nepasiten-. 
kinimo atsinaujinimu karo tarp 
Bolivijos ir Paraguay.

16. - 
Bolivi

-■

VIENNA, s. 16.-—Vieno 
korimo užteko Austrijos 
rikui Johann Lang. Jis pako
rė klajūną Pėter Strauss ir ko
riko darbu taip pasibiau’rejo, 
kad tuoj iš tos vietos rezigna- 

Jo tėvas betgi prieškari- 
amžių

pa
ko-

KANSAS CITY, Mo., s. 16.— 
Rytoj Chevrolet ir Fisher body 
dirbtuvėse šugryš į darbą 1,000 
darbininkų, kurie dirbs prie 
naujųjų 1934 m. modelių.

vo. 
niais laibais visą savo 
išbuvo oficialiu koriku. 

■

ALBANY, N. Y., s. HH 

Gubernatorius Lehman prane
šė legislaturai, kad atėjo lai
kas panaikinti $81,000,000 bė- 
$os taksų—1 nuoš. prekių tak 
sus ir 1 nuoš. nepaprastus pa
jamų taksus.

16. —•

OKLAHOMA CITY, Okla, s. 
16.—Gubernatorius Murray pa
naikino pabaudas ant visų ne 
sumokėtų nuosavybės 
jei tie taksai bus sumokėti prieš 
liepos 1 d., 1934 m.

SAVANNAH, Ga t s, 16. — 
Admirolas James Joseph Kaby. 
59 m., kuris pirmas pradėjo 
lydėti Amerikos laivus pasauli’ 
niame kare, liko vakar užmuš* 
tas nelaimėj su automobiliu.

taksų,

KLAIPĖDA.' — Pagėgiuose 
spalių 28 d. keli triukšmadariai 
pasipriešino teisėtam geležin
kelių policijos valdininkų rei
kalavimui. Būtent, tą dieną 
( Pagėgių geležinkelio stoti 
traukiniu parvyko keli kali
niai, atlikę bausmę Bajorų ka
lėjime. Ta proga keli triukš
madariai geležinkelio rajone ry
žosi tam tikros rųšies demons
tracija pagerbti grįžusius ka
linius. Kai policijos valdinin
kai perspėjo išsiskirstyti, kai 
kurie nepaklausė ir toliau triu
kšmavo. Kelis sulaikytus ve
dant į policijos sargybą kai ku
rie triukšmadariai bandė suim
tuosius smurtu iš policijos at
imti ir paleisti, tačiau policijos 
valdininkai ir šiuos sulaikė.

Padaryta kvota ryškiai par • 
dė jų nusikaltimą ir kaltini • 
kus Klaipėdos krašto komen
dantas tinkamai nubaudė, bū
tent i pirklį Feliksą Stalį — 
1000 litų arba 6 savaitėm ka
lėjimu; revizorių Oskardą Sta- 
lį—3 mėn. kalėjimu; darbinin
ką Joną Dėną ir kepėją Ger- 
ger Kuželj—po tris mėn. kalė
jimo.

Be to, dvarininkas Vachsmi.t 
iš Muizės nubaustasis 500 litų 
arba 1 mėn. kalėjimu už visuo
menės kiršinimą.

■ 1 * t

MADISON, Ind., s. 16. — 
Mrs. Ayres Elliot prigėrė Big 
upely, kai ji nualpo ir įkrito 
5 colių gilumo vandenį.

j, j l k'
......... ■■■* < y-
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tafriybę tų žmonių

Klaidos atitaisymas

tas 'tykus*; 'iriano

gal Užteks

save apgau
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su manim
pavartojau
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Chesterfield turi

H/1D ČIG A R EIT E $

.© llcGarr & Myum Tobacco to.

cigaretas.kuris yra LENGVESNIS 
cigaretas, kuris yra^GERBSNls

G ARSIN KITĖS 
NAUJIENOS!*

Pagaminime Chestėrfield cigare* 
tų tokių svarbių rolę užima turkiško 
tabako priežiūra, kad Liggett & 
Myers Tabakb Kompanija užlaiko šitų 
Specialiai pastatytų ir išrengtų įsteigų 
pat viduje garsiosios Smymos tabako 
sekcijos.

Yra didžiausias ir mOderniškiausiMs 
tabako fabrikas Artimuose Rytuose.

Mifir pasiuntė į SLA. iždų Pet- 
vietoje*'Povilo, Valiau pa- 

’ Todėl tuos

ilgas laikotarpis, 
jų nedarytų. Naujų Metų re
zoliucijos arba nusisprendimai 
yra daugumoj prižadai sau, — 
bet prižadus yra sunku išpildy
ti. Kaip sunku yra prižatlus iš
pildyti, taip lengva yra save 
ir kitus suvilti

Vakarykščioje koresponden
cijoje buvo pažymėta, kad po
nia Adomaitienė yra duktė 
žymaus vietos biznierio Anta
no Jankausko. Turėjo būti: 
Antano Jokubausko.

kuHs Atėjęs j teatrų, vietoje 
ramiai sėdėti ir klausytis tea- 
tro-muzikos, bliauna veršio bal
su, triukšmauja, rėkia, stum 
dosi ir ardo ramybę visos pu 
blikos 
kiltie" atėję gal užsimokėjo pa
skutinį “penų, kad Išklausyti 
teatrų. Ji‘*n6ri girdėti muzikos, 
nori, taip sakant, praleisti lai
mingų sau valandėlę. Taip, aš 
suprantu žmogaus laisvę, bet 
kaip viskas gamtoj, išimant lai
kų ir beribę, 
venime turi ribas, taip ir lais 
vė turėtų turėti.

(Bu*s daugiau)

Jeigu p. A. Bernotas butų 
kultūringas žmogus, tai jis bu
tų pats rezignavęs iš sekreto
riaus vietos jau vien dėl šven
tos ramybes ir SLA. labo. Tų- 
syk visi nesutikimai butų din
gę. Bet A. Bernotas to nepa
darė. Ir Kodėl?.. Kuopa ėjo 
net į valdiškų teismų. A. Ber
notas ir P. T. tūli nariai ir prie 
to dasileido. 60-ta kuopa by- 
tų teisme pralaimėjo, bet kas

< C.WbMHmimes iš Wood- 
' laWii ’ f Šurnos, "Joy,1 111., išrinktas 
1 Amerikos‘^kdrhų karalium, su 
pavyzdžiais jo užaugintų komų, 
"kUtic jam1 sritbike šia trof e j ų.

tų Vakaras užsibaigs, oliaš; 
kaip matote, dar savo rezoliu • 
cijos neišpildžiau*. Aš dar noriu 
išsispaviedoti sau, nes sakiau, 
kad gal ir ašarų turiu. Rėiš* 
kia, kad ir mano sąžinę kds 
nors kankina, ir aš jaučiuo
si griešninku esąs. Dėl to jus 
negalite sulaikyti mahęs nuo 
mano gero darbo, nes neišsi- 
spaviedojęs ir neatpakutavojęs 
šį Naujų "Metų gražų vakarų, 
aš pasiliksiu nešvarus griešnin- 
kas visiems metams. Ir jei nu
mirčiau laike šių metų neiš* 
sipakutavojęs, turėsiu eiti pek- 
lon. Jus nenorite, kad eičiau 

tokis nusistatymas 
nereikštų “artimo 
mane mylite taip, 
save. Ar ne? 'Be

Genuine "Philadelphia” is 
šoki only in thissilver-foil 

package

rais 
tam urėdui žmogų 
viskas. Juk kuopa turi teisę 
tvarkyti vidujinius savo reika
lus. Kuopa geriau permato 
savo reikalus, negu toli gyve
nantys P. T. nariai, ar ne?

Kuopa išsirinko kitų sekre
torių, kuris rinko nuo narių 
duokles ir siuntė į SLA. iždų. 
Duoklęs buvo v priimamos ir 
liakvituotos.' ‘Reiškia, nariai 
užsimokėjo ir yra gerame sto
vyje. Bet kažin kodėl P. Ta
ryba nutarė, kad tie pinigai, 
tos narių mėnesinės duoklės, 
kurias intrniikdtaiOpoa* fta*

RockfordieČiai, kaip sakiau, 
turėjo surengę gana gražų va
karų sutikimui Naujų Metų,
— ir man ten teko būti. Pu
blikos, kaip paprastai, buvo 
daug: gražios, įvairios ir dar, 
kaip paprastai, labai rėksmin
gos ne savoj vietoj. Aš tikiu
— atleiskite, gal negerų žodį 

aš gal, pasaky
siu, kad suprantu ypatiškų žmo
gaus laisvę, jo ypatiškus nusi
statymus draugijiniame gyve
nime, aš gal suprantu jo ypa
tiškų idiotogija ir demagogijų, 
bet aš nesuprantu to .žmogaus,

Berno- 
SLA. P. 
: prezi- 
sekreto- 

Visas tas 
prastai,, ir 

kad jis gero

nariai save
‘apSiiridkėti1 duokles f SLA. iž- vo 
dų, taip, žaisti nepridera. Var- dirvonų. - 
gu kas panorės susilaukti to-1 Mano simpatij 
kio skaudaus smūgio, 
susilaukė 60 kp. SLA

Turkiškas tdbakas9kaip jūs gerai žinote, 
yra geriausias paskotittiitttos čigatettimis. 
Visados Chesterfield turi sąkrovose— 
Šitoje įsteigoje ir Amerikoje —apie 
3501000 ptindų tinkamos rūšies 
turkiško tabako.

bet patš sau. kada1 žmogus • sų- 
Žfriingai ^WpMįfcta 'šaVaš ydas, 
ša Ve s klaidas, •škvaš litibdiriies, 

r —o“kiek 
‘tas '*palaidas ^liežuvis ''piktada
ry ičių nepridAro gyVėtiitne;Vl kdi 
RAda 'teisingų, v'bet tittiigdmdje 

’ iYėtėi^higų, (<Wes"' aš *'ifėėsu / fcfrdė 
tęs' * žmogų: "Apie save megerai 
kalbant, ’<bet ■ iviš*tdbsa^pie“> kU 

;tų. ir žmogus/ųpatš "savęs51 'ne
žinąs, ■- pats *MVęs' *neštiptantųc!‘ 
khip jis gali žiiibtf !kitų ? 'Kkip 
jis gali ■'žibėti' vigas ‘Savo 1 ne- 
tobulybes.

“žinok ’ pats >saS;ė” — yra 
pasakęs‘Sdkrdtas. ; Aš, asmeniš
kai, nėklimščihu žmogaus, ‘kO-* 
kia ‘yra jo ‘religija, 1 bet aš 
klausčiau (jei gŠ' klausčiau), ar 
jis turi SĄŽINĘ. Aš tik vie
nų religijų težinau, tik vienų, 
— tai SĄŽINĖS ‘ religijų. Aš 
tik vienų dievų težinau, tik vie

tai ŽMOGŲ, kurį moks
lininkai vadina Homo Skpiens, 
o paprastoj lietuvių kalboj jį 
vadina molio šmotu* arba molio 
Adomu. Tam molio Adomui 
priklauso daug būdvardžių, 
daug kokybių, — jis yra vel
nias, šėtonas, gyvate, rupužė, 
kvailys, beprotis, durnius, gal
vočius, genijus, filosofas, me
tafizikas, teologas, antropolo 
gas, agnostikas, -dievotas, be 
dievis, bankininkas, sukčius, 
vagis, plėšikas,, žmogžudys; 
meilus, gražus, doras ir jo an
tonimas, piktas,i , neaptašyta^;.

tiems 
kokio SLA. 60 kuopos nariams 

nariai,1 — A. J. Viznis

Lzelicious in crisp 
salads... with erack- 
ersand jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for bfeak- 
fastf “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and ahvays/ncsA.

ras, 
sidare nekošer? 
pinigus reikia grųžinti. Kam 
— kuopai ar tiems nariams? 
Ir galop, kuopų arba tos kuo
pos narius suspenduoti. Na, ir 
kodėl ?

Kuopa sakosi eis į valdiškų 
teismų ieškoti savo teisių. Ne
gerai, bet kaip gi kitaip gali
ma pasielgti?

Butų daug geriau ir gražiau 
susitaikinti be teismo. Juk 
čia mus visus riša į vienų di
delę šeimų brolybė ir frater- 
nalTzmas, ar ne? Bet ar gali
ma to tikėtis iš tų niusų vadų, 
kurie savo autoritetų stato 
aukščiau, negu paprastų pro
tų. Jeigu valdiškas teismas šį 
klausimų spręs, tai galima ti
kėtis, kad Susivienijimas pra
laimės. Jeigu narių mokestys 
priimta centre ir pakvituota, 
tai kokia galimybė yra tuos 
narius spenduoti?

Šitas kivirčas yra musų Su
sivienijime skaudi yda. SLA. 

visuomene smerkia ‘nariai tuo piktinasi. Pasiro- 
kurie yra kalti. Gi tie (įo, nariai neturi nė pa-

Na, sakykime, kad 60♦kp., 
prašalindama A. Bernotų iš se
kretoriaus vietos, apsilenkė su 
tūlais konstitucijos patvarky
mais. Bet juk tas buvo daro
ma kuopos labui su gerais no- 

Prašalino netinkamų 
tai ir

Kuopos nariai A. Bernotų 
prašalino iš vietos, — ir kas 
čia tokio? Kuopa jį išrinko 
ir, kuomet kuopa pamatė, kad 
jis netinkamas, tai ir prašali
no. Juk čia grynas kuopos 
reikalas, ar ne?

Bet ponas prezidentas Ge
gužis su sekretorium Viniku 
pavartojo savo griežtų autori
tetų, kuris liudija, kad, neatsi
žvelgiant kas atsitiks su 60 kp. 
ir jos žilgalviais seneliais bei 
senelėmis, kurie per daug me
tų mokėjo duokles į SLA. iž
dų, A. Bernotas turi būt šven
tas žmogus. Na, ir kažin ko-

Metų, žmones daro 
jas, nusišprendimus 
Metams. ‘Atsižvelgę 
meto gyvenimų, gal 
kiek klaidų ir kiek dau‘g nesą 
rrionių yra papildę, kiek liežu. 
viškų ydų yra padarę apie sa 
vo draugus, pažįstamus ir kai 
mynus. To,s visos praeito met< 
prigyventos ydos 
neturi — verčia žmones sųži- 
ningai apsimųstyti, verčia juos 
metavoti už savo nuodėmes, 
padarytas senais metais; ver
čia juos išpažinti ne kunigui 
į aitfsį, ne velniui, ne dievui,

Mano x NaYffjų Mėtų' ‘VakATa® ^aVus^'lfėŽuva^iitrus 
darrtėWėšfitę^ia;l;«š gal*-dar jfa* 
lėsiu ' j^a^ytf 'tai, kų : 'mAhau;: 
pi rm'bėgu ‘1 jis! f ^ASibAtgs, 
rytoj ‘jis )xi4^bus’f'lhimio,:i,4bbus- 
nei taVo 
vakaras.

TAip, '^b^šVilpė Seni ritėtai^ 
prasidėjo’ bairj i! ‘ Baigiant ‘ šėhlts 
metus ir dAUkiAnt naujų žmo
nes rdhgid balius, teatrus,'‘mu
zikos <V&kA*rus, šokių Vakarus,! 
pasilinkšmiilimo vakarus.f Drau
gijos, v‘kifrtos '• ‘Vienos neišgab 
parett^tf <iokių' vakarų, sUšibu^ 
ria kėlios f Viėnų kimų, j vie
ną bendrijų, kaip 'tai.‘ padarė 
penkios ‘ vietinės Rėčkford’o 
draugystės,1 ir surengia bendrai 
gražų Vakarą ' Naujiems ‘Me
tams sutikti. Laukdami Naujų 

rezoliuc’- 
Naujiems 
į pereito 
jie mat.),

KĄ ŽMONES MANO 
.......................................................... ... .  » j

rium M. J. Viniku. 
ginčas atrodo gana 
turiu pasakyti 
Susivienijimui nedaro.

Kaip daugeliui SLA. narių 
tas viskas atrodo

kuopos privalo 'daboti savo 
kuopos reikalus.

Svarbiausi kuopos reikalai 
— tai mėnesinių duoklių iš na
rių surinkimas ir jų persiun
timas į SLA. iždų. Dabar gi 
čia daroma kaip tik priešin
gai, — grąžina narių jau se
niai primtas dttokles ir potam 
tuos narius Spenduoja . Na, ir 
už kų?

Labai galimas daigias, kad 
kada nOrs SLA. nariai atsibus 
ir pavartos savo narystės au
toritetų ir sutvarkys SLA. rei-

kffhis. Taigi,-šiame kritiška- nuo savo'vadų 
me musų gyvenimo periode, Jautruš SLA. narys ttio tik pa
kai surikus laikai ir ekonomi- sipiktins. P. Tarybos turėtų 
nė depresija "Visus be galo kan- šių savo klaidą' atitaišyti ii*' pft- 

"Įfcfria, ir kartais tie patys-SLA. 'liktii 60 kp. reikalus šUtVdrky- 
nuskriaudžia, kad ti pačiai kuopai, nekišant sa- 

riOrago į jiems '‘ifėžiriom'ų

Sekant Amerikos lietuvių vi
suomeninį gyvenimų, labai 
dažnai tenka pastebėti tam tik
ros ydos, kurios kartais net 
supurto žmogaus jausmus ir 
kartu iškelia klausymų: Ko
dėl taip?

Aš čia norėčiau prisiminti 
vienų vėliausių laikų atsitiki
mų iš didžiosios franternelės 
organizacijos, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, kuris ma
ne, kaipo tos organizacijos 
narį, be galo interesuoja. Ir 
tik, tur būt, dėl to, kad ati
džiai seku tos fraternalės or
ganizacijos bėgančius reikalus. 
Taipgi esu patyręs, kad ne tik 
aš vienas, tas musų draugiji
nio gyvenimo ydas pastebiu ir 
jas labai jaučiu, bet ir dauge
lis musų brolių lietuvių tų pat 
atjaučia. Už visų ydų gami
nimų visuomenė smerkia 
tuos 
žmones x ra musi^ e prasčiausios teises savo kuopo- 
lietuvių visuomeniniame gy-'je, reikalus tvarkyti, ir tai 
venime keliarodžiai — visuo- SLA. labui. Juk daug kartų 
menės vadai . Ir ištikro jie^uvo SLA. organe rašyta, kad 
tokiais jaučiasi, nes visuome- 

ta pilkoji liaudis, taip 
sakant, juos pakelia į aukštes
nes gyvenimo vietas bei išren
ka juos būti vadais musų vie
natinės didžiausios fraternalės 
organizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje.

Aš čia noriu prisiminti 
SLA. 60 kuopos Grand Rapids, 
Mich., kivirčų su tos kuopos 
finansų raštininku A 
tu. ir vėliau su tūlais 
Tarvbos nariais, t. v

sĖittrii^lys.
trumpai šakAnt, tas molio Ado
mas yra tėkš pat: durnelis, kaip 
ir aš, bet tuo pačiu atveju yra

Atleiskite man. Tu, skaily- 
tojau, gal kantrybes nebeten
ki beskaitydamas šias mano 
nesąmones. Gal ne pirmą sykį 
tau* prisieina skaityti tokių ne
sąmonių, gal ir ne paskUtinj, 
— tai, meldžiu, pakentėk, — 
aš xtau širdingą ačiū ištarsiu. 
Aš ir tiek ir tiek nesąmonių 
esu prisiskaitęs savo gyvenime, 
bet mAnęs niekas neatsiprašč, 
nei ačiū nepasuko. Tai, meld
žiu, turėk kantrybes, pakentėk 

už tai gausi dan
gaus karalystę. Amen.

Aš, tu‘r būt, vėl nuklydau 
nuo dalyko, nuo savo nusi- 
sprendimo. Čia ir vėl turėčiau 
atsiprašyti skaitytojaus, bet 
nebeaikvosiu laiko, nes greit šis 
tykus, ramus, mano Naujų Me

Si

1 pragraą; 
.jūsų* pusėj 
i meilę”. Jus 
kaip patys 
abejones, kad taip, t

Taip, kai kurie žmonės da
ro tokias rezoliucijas tik lau
kiant Naujų Metų, kiti gal vi- 

I sai nedaro. Mano supratimu, 
gal geriausia butų, kad žmo
gus padarytų nusistatymų, nu- 
sisprendimą kas dieną, o ne 
kas metai, nes metas yra per- 

arba visai

modeminę naujausios 
rūšies tabako jahriką 

tolimoj istoriškoj

r - 1 ■ ■' j' •
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Iš Draugijų Veikiriio
L. S. S. NARIAMS

gar

LINE

Adresas

Amžius Svoris
Miera per krutinę

Miera per juosmenį

Akių spalva

Užsiėmimas

Ovvners

Parašas

Galskis

Moterys ir

iius Ii;

skelbiasi irt i r moterimi

THE TWO ORPHANS

o'o

to lai 
surink

Vyrų 
ir 

Bemiu

REALTY OWNERS PRO- 
TECTIVE ASSOCIATION

Šiandien prasideda 
Raudono Kryžiaus 
pamokos moterims

Busy Bee—The name and ad- 
dress of the author have to be 
known before a manuscript is 
accepted for print.

Grįžo neseniai iš senojo kraš
to, kur praleido apie metus 
laiko.

Trečiadienis, saus. 17, 1924

Iii LOŠT UOVk 
. f fcOESH'* 
VT?BUT CUFM\’b 
HAS A V4AT OF 
\NORK\UG- THE6T.

THIHG-S OUT* 
.no- 

tAOFBVeOVt THE.
CLOUBSs \NIUU 

FČOUU AV4Ah>

METINIO JONIŠKIEČIŲ 
K. KLUBO SUSIRINKIMO

Cicerietis Andreju
nas pasakoja apie 

savo patyrimus 
Lietuvoje

Greičiausia Kelione i Lietuvą
_ BREMEN

6 savaites. Tos moterys, ku
rios lankys visas pamokas gaus 
liudijimus. Butų gerai, kad 
k uodą ilgiausiai moterų ir pa
nelių lankytų šias pamokąs. 
Jos bus anglų kalboj.—-Moteris.

BU UOHG- VAOSri
I’SEE HE-tč \ts
B\G AG-A\HvAH'
Vf'S Akt no tAV . 

k A’bMiCE.iooV.

Redakcijos atsaky 
kymai

511 S. Paulina St.
Valandos 8 iki 6—Ketv. ir Sub 

iki 8:30 vai. vakare.

šventusius savo idėjai drau'gus 
—A. K. Sargas.

COUUD V4B. 
PUFA^E SEK 
V1\SS BEMERE?

VfS VEIEV 
WP0BTANT 1

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

35J4-I6 W. ROOSEVF.LT ROAD
arti St. Lbuh Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, -lietam ir druskos vanos.
. swimming pool. K

Rusiška ir turkiška
sercdomis iki

Realty 0wners Protective As
sociation ofise. Ofisas atdaras 
nuo 10 vai. ryto iki 5 valandos 
popiet.

Bendras visų šios rųšies or
ganizacijų, sakyti, paradas 
ruošiama apie 18 d. šio mėne
sio. Daugiau* kaip 2,000 auto
mobilių išvyks j Springfieldą. 
Čia organizacijų atstovai ir na
riai asmeniškai pareikš legis- 
laturai ir gubernatoriui reika
lavimų kuogreičiau priimti for- 
klozavimo moratoriumo bilių i)’ 
įteiks pasirašiusių sųvasties 
valdytojų listus.

Butų gerai, kad iki 
ko juo daugiau* parašų 
tų ir lietuviai.

Kalbama 
Protective 
gistravimą 
to, atlieka

visus palinksmindavo.
K. Andrcjunas dainavo šiau- 

iuosc prie Šiaulių choro. Iš
gyrė Lietuvos orų, duonų ir 
vandenį. Sako Lietuvoj labai 
gerai tiems gyventi,’kurie turi 
itų, bet šiaip skurdas spau

džia vargo žmonelius be pasi
gailėjimo. Didelę pažangų 
padarė Kaunas, Šiauliai ir Jo
niškis, tik Gruzdžiai, kokie pir
ma buvę tokie ir dabar tebė
ra. Aš manau, kad mano 
valsčiaus miestelis jau pralen
kė ir Šiaulius savo struktūra 
bei pažanga. R.

tikslu jau dabar yra 
valstijos legislaturoj 

(įstatymo sumanymas)
Biliirs reikalauja pa-

A\H'T \ BEEN W \HTo
HER. HEAB ABOUT V/HAT A FOOU

< SHE. VJASvTHfEOVHH' HE^SELF
X. AV THAT 3TUF\X> B\CKSWA^T?

fek BŪT AUUOVEFt%SHE?S
q G Oi H' OUT O' HKS LAFE.
K Mfcn FOTE GOOI^. ^4

Praeitas susirinkimas buvo 
nutaręs ir buvo išrinktas ko
mitetas surengti vakarėlį se
niai sergančio J. Butaučio nau
dai. šį klausimų tas komi 
tetas atsisakė ir nutarė, kad 
neberengti vakaro, o nutarė 
rengti vakarą klubo naudai. Prie 
progos priminsiu gražų labda
rybės darbelį atliko Joniškiečių 
klubo nariai Marijona Miravi- 
čienė ir Anicetas Rimdžius, pa
rinkdami aukų dėl sergančio 
drg. Butaučio.—R. š.

....BRIDGEPORT 
panelės ne jaunesnės 16 metų 
kviečiamos atsilankyti į pamo
kų, kuri įvyks trečiadienį, sau
sio 17, Fellowship House, 831 
W. 33rd Place.

Čionai bus teikiamos pamo
kos su prietaisais apie užlaiky
mą ligonio namuose, jo pri
žiūrėjimų, lovos rengimų, valgių 
gaminimų. Visos pamokos de
monstruojamos aiškiai. Jas tei
kia Amerikos Raudono Kry
žiaus kvalifikuotos mokytojas. 
Seniau* už panašias pamokas 
mokėdavo $30.000 ir daugiau 
Užėjus depresijai panašios mo
kyklos buvo likviduotos.

Pirma pamoka prasidės šian
dien 1 vai. p. p. ir tęsis per

Taigi, kad sėkmingai pradė
ti užsibrėžtų, turime sueiti į 
krūvų ir drauge pradėti ta 
darbų, kurį turėsime atlikti 
šiais metais. Tam tikslui yra 
šaukiamas susirinkimas penk
tadienį sausio 19 d., 8 vai. 
vakare, “Naujienų” ofise.

Taigi, visi draugai bukime 
šiame susirinkime, nes tai yra 
musų pareigų, o prie to dar 
bus renkama nauja kuopos val
dyba. Į jų turėsime išrinkti 
darbšius, energingus ir pasi-

Pereitų sekmadienį G. Fren
čiaus svetainėje įvyko Joniš
kiečių L. K. Klubo metinis su
sirinkimas. Nors nariai buvo 
šaukiami susirinkiman atviru
tėmis. bet atsilankė nedaugiau- 
siai. Reikia pasakyti, kad šis 
Joniškiečių susirinkimas buvo 
nedraugiškiausias ir triukšmin
giausias, ypatingai kuomet pri
eita prie svarstymo išmokėjimo 
mirusio nario Stanislovo Svi- 
lainio žmonai bei našlaitėms 
pomirtinės $50.00. Nemalonu
mas kilo per nario J. Jankaus 
neapsižiūrėjimą. Per didelį už-

Vyrai! Štai Yra Dar
biniai Čebatai, Kurie 
Ištiktųjų Yra Tvirti!

Nustebinantis Bargenas

Realty
Association 
nieko neima. Ji, be 
įvairius patarnavi

mus prie real estato, morgičių 
forklozavimo, patarnauja išly
ginimui nesusipratimų tarp na
mų savininkų ir jų rendaunin-

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavardė .............................................................

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTJJ STREET BATH HOUSE 

, . : , 908-910 We«t 14ih St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir nakti. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Realty Owners Protective 
Asstojciation tui*i ofisų adre
su 115 So. Dearborn St., Room 
421. Vedėjas yra lietuvis B. 
Jasirdes. Tel. Randolph 7943.

Asociacijos tikslas yra dar
buotis kartu su kitomis pana
šiomis organizacijomis tam, 
kad nejudinamos sųvasties val
dytojai atlaikytų savo sųvastį, 
kad nepraprastų jos už mor- 
gičius.

šiuo 
Illinois 
bilius 
įneštas 
skelbti moratoriumų ant for- 
klozavimų porai metų.

Kad valstijos tėtušiai, legis- 
laturos nariai, greičiau bilių 
priimtų ir gubernatorius jį pa
sirašytų, yra renkami real es- 
tato (nejudinamos sųvasties) 
valdytojų parašai užgeriantys 
kalbamų priemonę.

Organizacijas, kurios šio tik
slo siekia, turi lenkai, čeko- 
slovakai, žydai, vokiečiai, šve
dai; turi jas amerikonai. Realty 
Owners Protective Association 
tarpininkauja lietuviams.

Juo daugiau parašų bus su
rinkta, tuo didesnį spaudimų 
jaus valstijos tėtušiai. Lietu
vių parašų yra jau surinkta 
apie 2,000. Bet lietuvių real 
estato savininkų randasi daug 
daugiau, nei 2,000. Taigi tie 
lietuviai, kurie dar nepasirašė 
reikalavimo, yra kviečiami at
silankyti ir užsiregistruoti

Keliautojas išplaukė 
iš Amerikos laivu 

“Scanmail”

Gruodžio 19 d. sugrįžo iš 
Lietuvos senas Ghicagietis, 
Joniškiečių klubo narys ir dai
nininkas p. Kazys Andrcjunas. 
Jis atsilankė pas R. šniukų, 
4208 So. Washtenaw Avc., ir 
papasakojo daug naujienų 
apie Lietuvą, ypatingai apie 
Joniškiečius, Gruzdiečius, ža- 
gariečius ir Skaisgiriečius. 
Taippat atvežė savo draugams 
gražių dovanėlių, šių žodžių 
rašytojas taipgi aplaikė pui
kių dovanėlę ir kaip p. Andrę- 
junui taip ir Andrejunienei 
(kuri dabar gyveno Lietuvoje, 
Šiauliuose) tariu širdingų ačių.

Apart dovanų visiems chi- 
eagiečiams atvežė didelius glė
bius labų dienų, taip pat šir
dingus linkėjimui dainininkei 
panelei Ančiutci nuo jos ma
mytės iš Šimkūnų kaimo, K. 
Andrejunas sako, kad p-lės An- 
čiutės mamytei esanti jauna, 
graži ir linksma, tik labai iš
siilgusi dukreles ir laukiant 
kada ji parvažiuosianti į na
mus. Sakanti, jeigu mano Ak- 
viliutė neparvažiuos, tai pati 
važiuosiu į Ameriką jos pa
matyti. Pp. Andrejunai gyve
no Ciceroje ir turėjo savo na
mų, kurį išmainė Žagarėje 
(Šiaulių apskr.) į kitų nuosa
vybę.

Apie 2 metai atgal p-ia An
drėj uniene su duktere Bronis- 
lavų išvyko Lietuvon apsigy
venti. Už metų laiko išvyko 
ir pats p. Andrejunas. Vėliaus 
įsigyjo namus Šiauliuose, prie 
to biznį, kolonialę krautuvėlę 
(Deiicatessen Store).

Pp. Andrejunų duktė Broni- 
slava praėjusių vasarų apsive
dė su p. Petraičiu, kuris dirba 
valstybės bankoje, Joniškyje už 
muhalterį. P-lė Andrejunaitė 
gimus ir užaugus Ghicagoje, 
užbaigus ; aukštesnių j ų moky
klų, taippat aukštai buvo pa
siekus muzikoje. Daug kartų 
ji dalyvavo Joniškiečių L. K. 
Kiubo vakarų programuose ir

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

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pail«« ir persidirbą mus

kulai grąžinami I normali gyvumą ir 
Htvermą iiuinant Juos ANCHOB Paln- 
EjtDolleriu.

Kuomet 
mi, kuom 
skaudžiu ______
perdideilo tisinio 
•itrynkits su Palu.__ r____________
kito. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
Ihltrynlmu pasiekslt palengvinimo kon- 
t ėjimų. Visose vaistinėse kaina JSou ir 
70o^—skirtingo didumo bonkutls. 
Tiktai tikrasis turi Inkaru valsbaženkl}.

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge- 
rai žinomais kabininiais laivais. 
—Patogus geležinkeliais susisieki-

jpnmay mas iš Bremeno ar Hamburgo
Informacijų klauskite pas vietinį 

agentą arba

HAMBURG - AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD

177 N. Michigan Avė.—130 W. Randolph St.
CH1CAGO, ILL.

Elektrikinė ledaunė vertės 
$95.00 už 

45.00
Maytag skalbyklos Model

Draugai: Mes visi gerai ži
nome, kad jau seni metai pa
sibaigė ir tų metų istorijos la
pas jau užbaigtas. Dabar me^ 
tinime pradėtį naujį gyvenimo 
etapų ir rašyti naujų istorijos

sikarščiavimų ir didelį užsika- 
binėjimų, man rodos, dranga: 
padare stambių klaidą ir at
einantį susirinkimą turėtų tų 
klaidų atitaisyti ir saugotis, 
kad ateityje tokių negerumų 
nebepasilaikytų, nes tokie da
lykai netik sėja nedraugišku
mą narių tarpe, bet kartu že
mina ir patį Joniškiečių Klubą, 
šiaip ar taip, bet tvarka yra 
reikalinga ir jos kiekvienas na
rys turėtų laikytis.

69.50
Maytag Model 30 keturkam

pė. Vertės $133.50 už

’89.50
Vartota Maytag skalbykla

« 29.00

H. J. KLINGF.R
Prezidentas ir Generalis Vedėjas 

Po*htiac Motor Company
Patis motoristai yra galutinas fak

torius išvystime automobilio, — for
mos ir išveizdos.

Automobiliu evoliucijai reikėjo 
dauginus kaip vienos čverties šimt
mečio, pagelba inžinierių ir išradėjų 
ištobulinti automobilius ir kartu at
sižvelgti i jų kainas. Aš esu įsiti
kinęs. kad greitumas, saugumas, kom
fortas ir gražumas tikrai randasi 
1934 automobiliuose. Tas butų at
siekta daug greičiaus, jeigu perkan
čioj! visuomenė butų, priėmusi šias 
visas permainas, kurias galima buvo 
ir ankščiaus išvystyti.

Progresas butų ėjęs dar mažes
niais žingsneniais, jeigu ne butų bu
vę tokio nuoširdaus ir spartaus pa- 
siaukavimo progresyviškiausių šioje 
srytyje išdirbėjų, kurie išaiškinę vi
suomenei, taip sakant “pardavė” jai 
ta naujai ištobulinta kara. Reikėjo 
pirkėjams plačiai paaiškinti, kad pa
dėkime keturių ratų stabdžiai yra 
kur kas saugesni ir praktiškesni ne
gu dviejų. Kad ta įtikinti ir įrodyti 
mums reikėjo pdsamdyti žmones, ku
rie demonstrąyo dviejų stabdžių ka
rus ir aiškino visuomenei padarytą 
pagerinimų ir įrodinėjo, kaip dviejų 
ratų stabdžiai yra nenaudingi, ir kaip 
smagus ir patogus bus keturių ratų 
stabdžiai.

Naujasai Pontiac apart daugelio 
kitų svarbiu naujų patobulinimų tu
ri duco body išbaigimą, kurui pom
pa. koja pasiekiama, kontrolę prie
kinių Kampelių, pavilktus pistonus, 
meteruotą—flow full spaudimo lub- 
rikacija ir daUgelj kitų. Tie visi 
nauji pataisymai nėra matomi, bet 
jie yra labai svarbus ir naudingi.

šiandien, kuomet mes važiuojame 
60—70 mylių i valandą, mes nesi- 
bijome ir mums išrodo taip natūra
lią kaip, kad seniaus, kuomet mes 
važiavome 30—40 mylių. Ir dar už 
keletą metų mes važiuosime dar grei
čiaus negu dabar.

Vienas iš pataisymų yra naujai 
įvesti knee—actino ratai; tai įžy
mus automobiliu patobulinimas. Ji
sai yra ne tiktai naudingas ir pato
gus bet yra pastebėtnai svarbus da
lykas, kuris yra vienas progresyviš- 
kiausių auomobilių industrijoje.

(Skelb.)

EUROPA.
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą į %KLAIPfiDĄ

Nauji Radios su Trumpųjų 
ir Ilgųjų Bangomis 

Vertės $29.50 už

19.50
Pigiausi radios pasilinksmi
nimui,, tai yra geras radio 
su phonografu krūvoje.

Nauja Radio kombinacija 
vertės $100.00 už

49.00
DYKAI 6 REKORDAI

Peter Freuchen, narys 
siosios Greenland Thule ekspe
dicijos, keliaujantis, tyrinėto
jas, “globtroteris”, sausio 13 
d., išplaukė iš Amerikos į Da
niją su laivu “Scanmail”, iš 
Ne\v Yorko į Kopenhagą.

P. Freuchen yra pasižymėjęs 
savo patyrimu apie eskimų gy
venimą. Jis bu*vo kviestas į 
Ameriką, kad užimti techniško 
patarėjo ir aktoriaus vietą nau
jai pagamintame filme “Eski« 
mo”.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES Iš M 7rt
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ • V.WV

_________ ir daugiau

AGER,‘THE.’YVE, ABOUT 
įTO S\GN A 
\ NUVJ cohtfsact^ AH' 

\VAOR,E POVlEFS. TO
HEVfc, 4

VILNONĖS KEPURĖS I^V 
Naturalės Odos, Gelsvai Rusvai 
Nudažyta Karves Oda—extra sun
ki, ilgai dėvėjančios kompozicijos 
padai — gumos užkulnis — sto
riniai kaunter paketai ir back 
stays — platus, nevaržantis vir- 
jus‘ — pusiau dumplinis priekis.

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą 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 daugeli 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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Jos. F. Sudrik, 
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Nepamiršk* atsukti Nedėlioj 
radio 1 vai. po pietų WCFL, 
970 kil. Lietuvių programas,

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

Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai

NAUJIENOS, Chicago, 1D. ’
- ' ■ - - ■ - ... -.- -į
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Savo pranešime kongresui pirmadienį prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad pastovi dolerio vertė turė
sianti būti tarp 50 ir 60 centų auksu. Doleris turėsiąs 
būti dar ne tuo jaus, bet jau netolimoje ateityje, stabi
lizuotas.

Toliaus prezidentas pasakė, kad popieriniai dole
riai busią paremti auksu. Tą auksą turįs paimti pilnon 
savo kontrolėn federalinis iždas. Dabar dauguma pini
ginio aukso yra sukrauta federalinio rezervo bankuose. 
Iš tų bankų iždas auksą paims, duodamas jiems už tai 
aukso certifikatus (paliudymus).

Paėmusi auksą, valdžia jį laikysianti ne pinigų for
moje, bet šmotuose, nes auksas, kaipo pinigai, vidaus 
apyvartoje esą nereikalingas. Auksą reikią vartoti tik
tai mokėjimams tarpe atskifų šalių.

gus gavęs dolerį, turės certifikatą , (paliudymą), kad. 
jam “priklauso” apie trys šimtosios uncijos aukso, kuris 
yra padėtas iždo skiepe Washingtone.

Tačiau, kad ir-tos dalys uncijos aukso jam “priklau
sys”, jisai negalės jų pasiimti. Tame ir yra prez. siūlo
mos reformos esmė.. Seniaus buvo toks supratimas pas 
bankierius ir kitokius finansininkus, kad jeigu kraštas 
turi auksu paremtą valiutą^ tai popieriniai pinigai pri
valo būt keičiami auksu, kada tik tų pinigų savininkas 
pareikalauja. Buvo manoma, jogei žmonės dėl to ir pasi
tiki popieriniais pinigais, ima juos už savo prekes arba 
darbą, kad įstaiga, kuri pinigus yra išleidusi, yra pasi
žadėjusi sulig pareikalavimu už popierą duoti auksą. '

Apie treji metai atgal pasaulis buvo labai nustebin
tas, kada Anglija pasisakė apleidžianti “auksinį stan- 
clardą”, t. y. kada jos valdžia pareiškė,, kad Anglijos 
Bankas (reikia neužmiršti, kad tai yra privatinė įstai
ga!), kuriam yra suteikta teisė leisti pinigus* atsisako 
toliaus mokėti auksą už popierinius pinigus. Tai buvo 
prižado sulaužymas.

Bet dabar Rooseveltas sako, kad tokio prižado duo
ti auksą už popierą visai nereikia, leidžiant pinigus. 
Anot jo, pakaks to, kad žmonės žinos, jogei a vil.sas guli 
padėtas saugioje vietoje po valdžios priežiūra.

ver- 
pini- 
auk-

kad

Šituose Roosevelto pareiškimuose yra pastebėtini 
du dalykai: viena, kad Amerikos doleris, kada jisai bus 
stabilizuotas, turės beveik tik pusę savo senosios 
tės; antra, kad prezidentas rengiasi įvesti naują 
gų sistemą, kurioje popieriniai pinigai bus paremti 
su, bet kartu jie nebus auksu keičiami.

Kai dėl pirmojo sumanymo, tai jisai reiškia,
valdžia yra galutinai nusistačiusi pravesti “kontroliuo
jamą infliaciją”. Nekontroliuojamai, palaidai infliacijai, 
prie kurios nežinia iki kurio punkto dolerio vertė galį 
nusmukti, Rooseveltas yra priešingas. Bet, antra ver
tus, jisai yra taip pat priešingas tam, kad doleriui bu
tų grąžinta pilna senoji vertė.

Jisai yra nusistatęs padaryti dolerį pigesniu 40 ar 
daugiau nuošimčių. Šito plano tikslas yra, be abejonės, 
palengvinti skolininkams atmokėti savo skolas. Kas bu
vo gavęs 100 dolerių paskolą senaisiais pinigais, tas, 
mokėdamas skolą naujais doleriais, grąžins savo kredi
toriui tik 60 dolerių aukso, arba dar mažiau.

Tačiau, ar šis dolerio nupiginimas tikrai atneš 
daug naudos įsiskolinusiems bizniams ir žmonėms, tai 
dar klausimas. Jeigu ant tiek, ant kiek bus nupigintas 
doleris, pakils prekių kainos ir darbininkų uždarbiai, 
tai žmonėms, kurie turi iš seniau neatmokėtų skolų, 
bus gerai: jie turės daugiau dolerių ir galės lengviau 
atsiteisti su savo kreditoriais. Bet jeigu kainos ir už
darbiai paliks tie patys, tai pinigų pas žmones nebus 
daugiau, ir jie vargiai jaus kokį skirtumą dėliai, to, kad 
tie pinigai bus pasidarę menkesnės vertės.

Šitokioje pinigų sistempje dolerio vertės pastovu
mas priklausys nuo to, kieki bus išleidžiama popierinių. 
dolerių. Prezidentas užtikrina, kad už. kiekvieną popie
rinį dolerį bus padėta į aukso rezervą (atsargą), atatin
kamas, įstatymu, nustatytas, kiekis aukso. Kadangi da
bar dolerio vertė bus beveik per pusę mažesnė, tai su 
tiek aukso* kiek jo iki šiol buvo turėta < dolerio “paden
gimui”, valdžia galės> išteisti beveik dvigubai didesnę 
sumą- dolerių..

Rooseveltas sako> .be to, kad dolerio vertė pareina 
da ir nuo to, kiek pinigų. reikia biznio reikalams. Va
dinasi,' bizniui i augant, tenka leisti daugiau pinigų (bet 
kartu reikia ir didinti aukso rezervą); bizniui susitraun 
kianty reikia mažinti pinigų apyvartą*

Kaip valdžia tai vykins praktikoje, kolkas dar ne
žinia. Bet atrodo, kad tai galės būt sutvarkyta., Už do
lerį valdžia uždraudė duoti auksą jau nuo pereito kovo 
mėnesio, o betgi nieko ypatingo, su juo • neatsitiko.? Jis, 
matyt, nežus. . . ( 1

1 1 — . .................................... ..................... .......... . .........................................— ' ....... ..................... .. ........ . - ................................. .............

Žmonės, kurie prarado patys save
v?. .

Dolerio nupiginimas didžiausios reikšmės turės sve
timoms šalims ir tų šalių žmonėms, kurie yra kalti 
Amerikai. Jeigu jie skolinosi dolerius ir turi atmokėti 
savo skolas doleriais, tai tos jų skolos dabar bus nukirs
tos beveik per pusę. Jiems tai reikš didelį palengvini
mą.

Bet svetimoms šalims, kurios pardavinėja Ameri
kai savo prekes, pasidarys didejė kliūtis. Amerikiečiams 
jų prekės bus per
mas veiks panašiai, kaip kad uždėtum muitą ant sveti
mų šalių prekių.

Jeigu kitos šalys norės šitą apsunkinimą nugalėti, 
tai jos turės numušti ir savo pinigų vertę. O jeigu jos 
bijos daryti infliaciją, tai jos bus priverstos mažinti 
savo gamybos išlaidas, nukapojant darbininkų alga& ir

isidarys dideli 
brangios pirkti. Tas dolerio nupigini

Reikia betgi tikėtis, kad kitos šalys greičiaus seks 
Amerikos pavyzdžiu ir ims taip pat mažinti auksinę 
savo pinigų vertę. Kai kurios jau tai padariusios beveik 
iki tokio pat laipsnio, kaip Rooseveltas ketina daryti su 
doleriu. <

Antras prezidento sumanymas yra paimti į val
džios rankas visą piniginį auksą, laikant jį kaipo atsar
gą federalinio iždo rūsiuose ir visai neleidžiant jo cir
kuliacijom Auksą, anot Roosevelto, reikia vartoti tiktai 
tada, kada viena šalis moka už kitos šalies prekes. Pre
zidentas tikisi, kad tokią pat politiką priims ir kitos 
valstybės. .

Jeigu tai įvyks, tuomet auksiniai pinigai visai pa
saulyje išnyks. Paliks tik popieriniai (ir sidabriniai) 
pinigai Tų popierinių pinigų vertė bus nustatyta ir 
auksu “paremta”. Sakysime, įstatymas nustatys, kad 
doleris yra vertas 0.03 uncijų aukso* Vadinasi', žmo

Nuostabių dalykų kartais at
sitinka žmonių gyeninie. Kar
tais net patys nuostabiausieji 
romanai neatvaizduoja įto, ką 
parodo pats gyvenimas, štai 
prieš keletą mėnesių vokiečiai . 
pagamino kino filmą, pavadin- i 
tą “Žmogus 'be vardo”. Filme ; 
pavaizduota, kaip vienas žmo
gus mūšio metu sunkiai sužeis
tas netenka atminties, viską, , 
kas anksčiau buvo užmiršta, už
miršta net , pats save, savo var
dą, savo gimtinę ii’ artimuosius. 
Jis patenka rusų nelaisvėn; iš
vežamas į Sibirą ir čia kaip 
“žmogus be vardo” pragyvena 
net penkiolika metų.. Susidėjus 
tani tikroms aplinkybėms, jis 
sužino iš kur esąs kilęs, grįžta 
po tiekos nebuvimo metų tėviš
kėn, bet ir čia pasijunta likęs 
jau svetimu žmogum;

(šitas kino filmas yra imtas 
iš tikro gyvenimo. Ar gali žmo
gus prarasti savo atmintį? Ar 
iš tiesų gali taip atsitikti, kad 
žmogus užmiršta viską, kas tik 
jo praeityje yra buvę, ką tik 
jis yra pergyvenęs, užmiršta 
savo gimimo vietą, savo tėvus, 
artimuosius, giminęs, pagaliau, 
užmiršta pats savo vardą, pats 
save? Atrodytų, kad tokių da
lykų negalėtų būti! O jei ir bu
tų, tai tokie žmonės turi būtį 
jnebenormalųs, dvasiniai suža
loti.

Bet iš tiesų gyvenimas mums 
paduoda daugelį tokių savęs 
praradimo pavyzdžių. Ne vienas 
toks atsitikimas buvo Didžiojo 
karo metu, kai karininkai įf 
kareiviai būdavo sunkiai sužei
džiami galvon/ Keletą įdomes
niųjų čia ir suminėsite;

Viename Vengrijos miestely
je, Bakesesaba, gyveno pilietis 
Dobo. Prasidėjus Didžiajam ka
rui, jaunutis jo sunus Miehael’is 
(Mykolas), vos 18-kos metų,t 
buvo paimtas austrų-vengrų ka*. 
riuomenėn. Jis buvo atvežtas 
rusų frontąn.. Ir štai per vieną 
ataką Mykolas Dobo sunkite su- 
žeidžiamas: rusų granatos svie-. 
dinys sprogo netoli, jo, skeveld
ros pramušė ■ gaivos kiaušą ir

sunkiai sužalojo Smegenis. Ata
ka nepavyko: reikėjo kuo sku
biausiai atsitraukti. Sužeistųjų 
atrinkti nebebuvo laiko ir jie 
paliko gulėti mūšio lauke. Užė
ję rusai naktį surinko priešo 
sužeistuosius. Btivo rastas ir 
sunkiai galvon sužeistasis. My
kolas Dobo. Jis buvo nuvežtas 
į artimiausią ligoninę. Gydyto
jai nebesitikėjo jo bepagydyti. 
Bet įvyko stebuklas; jaunasis 
Mykolas Dobo ėmė taisytis ir 
po kiek laiko visai pasveiko. 
Bet pasveiko tik kūniniai, o 
dvasiniai vis tiek likosi sužalo
tas: jis visiškai buvo netekęs 
savo atminties, buvo praradęs 
pats save.

Jis jautėsi normaliu žmogų? 
mi> jo protas veikė kuo geriau
siai, bet visa, tai, kas. buvo įvy-r 
kę. jo gyvenime, visa j p praeir, 
tis* visi jo pergyvenimai, * iš jo-, 
atminties buvo dingę. Veltui .jis 
stengėsi prisimint kas .jis pats 
esąs, * koks ’ jo vardas*- > pavardė, 
iš kur kilęs, kas> jo tėvai,; kur 
jo gimtinė* kur jis iki šio laiko' 
yra gyvenęs* buvęs, ką veikęs; 
veltui : nieko, o nieko; atsiminti 
negalėjo. Jo atmintis buvo din?, 
gusi visiškai. Ir kai jis paklaus 
sė gydytojų ir aplinkinių^ žmo
nių, kas jis. esąs, visi jį, žino
ma, palaikė simuliantu* kokiu 
nors apgaviku, nutekintoj u. k

Pasveikusį Mykolą Dobo ru
sai- išvežė į Sibiro belaisvių stor. 
vykias. Veltui stovyklos virši
ninkas klausinėdavo jo vardo,, 
pavardes, iš kur kilęs: Mykolas 
Dobo apie’save nieko negalėjo 
pasakyti. Ir tarp tų daugybės 
belaisvių, atvežtų j Sibirą ir 
pristatytų prie įvairių darbų, 
Mykolas Dobo pasiliko kaipo 
nežinomas “žmogus be vardo”. 
Kiti rašė laiškus ir gaudavo, jų 
nuo savo artimųjų, pažįstamų, 
giminių. (Mykolas i Dobo 
nerašė ir jnięko*/ neteko: jis .ne
beturėjo. nė vieno žtepgaus, ku* 
riam galėtų laišku parašyti. Jo 
artimieji ir gimiiiė^ jam buvo 
žuvę* bet taip pat ix‘ jis buvo 
žuvęs s&vo giminėms. Jis palai? 
fcytas žuvusiu.lųtteiviuj. jb var-

das įrašytas j žuvusiųjų pa
minklą, už jį atlaikytos pamal
dos. ‘

^Prasidėjo didžioji rusų revo
liucija. Dauguma belaisvių iš 
Sibiro atvežta pačion Rusijon. 
Prižiūrėjimas visiškai sumenko. 
Dauguma belaisvių prisidėjo 
prie revoliucijos, drąsesnieji 

(ėmė bėgti į savo tėvynę. Ir štai 
Mykolas Dobo vienoje stovyk
loje netikėtai susitiko su savo 
kaimynu, taip pat patekusių ru
sų nelaisvėn. Mykolas Dobo, ži
noma, jo visiškai nepažino ir 
kai anas jį kalbino, apie jo gi
mines, pažįstamus, apie jo gim
tinę pasakojo, jam atrodė visiš
kai svetima. Kaimynas, paga? 
liau, jam papasakojo daugybes 
jo gyvenimo įvykių, bet Dobo 
vistiek nieko neatsiminė: jo at
mintis pasiliko neprikelta; Jo 
kaimynas jį prikalbino grįžti 
tėviškėn. Ir nors Mykolui vis
kas buvo svetima, bet jis pati
kėjo draugo pasakojimu ir nu
tarė su juo keliauti. Juodu pės
čiu perėjo šimtus kilometrų. 
Pagaliau, po ilgos keliones, po 
daugelio vargų atsidūrė juodu 
Vengrijoj, savo gimtinėj.

Senieji Dobo tėvai tuojau pa
žino savo sūnų, bet kokį širdies 
skausmą jie patyrė, kai sunus 
sugrįžo/, kaip visaii svetimas 
žmogus. Mykolo atmintis vis- 
.tiek? negrįžo ir nei savo tėvų, 
nei žinomų vietų nepažino. Ir 
jo atmintisniekuomet nebesu
grįžo;- Nors jis savo tėvų na
muose apsiprato, su pažįsta
mais iš naujo susipažino* bet 
jis vistiek? jautėsi kaip sveti
mas žmogus, atklydęs iš neži
nomos šalies^ . Jis prarado pats 
save vėl : atrasti nebeįstengė. | • • ■

Taip pat savo atminties bu
vo netekęs ir vienas lenkų ka
reivis Boleslovas Nikolskis. Bet 
laimingoms aplinkybėms, susi
dėjus, Nikolskis savo-, atmintį 
galėjo atgauti ir pats save t vėl 
surasti. Istorija su Nikolskiu ir 
jo žmona Dina yra labai įdomu

Viename; nedideliame Lenki-' 
jos miestelyje Dinos tėvaiv tu
rėjo prekybos įmonėlę. Ji tebu-; 
vo vienintėlė duktė, todėl tėvų 
palikimas turėjo atitekti jai, 
Dina užaugo graži - mergaitė, 
todėl ji miestelio jaunuolių bu
vo mylima. Ji pati pamylėjo 
vieną studentą, Joną Opatovą, 
už kurio ir ištekėjo. Juodu gy
veno labai laimingai.

Bet štai kilsta didysis karas. 
Dinos vyras paimamas kariuos

menėn. Keletą savaičių Dina 
negavo jokio laiško. Bet ji save 
ramino tuo, kad karo metu paš
tas gerai neveikia, todėl ir laiš
kai neateina. Bet štai ji gauna 
pranešimą, kad jos vyras, Jo
nas Opatovas, žuvo mūšio me
tu. Dinos skausmas buvo bega
linis. Bet kaip su viskuo apsi
prantama, taip buvo apsiprasta 
ir su tuo jai skaudžiu įvykiu.

Po metų laiko ji susipažino 
su jaunu vyruku, Boleslovu Ni- 
kolskiu. Juodu artimai susi
draugavo. Jis buvo gražus ir 
gero budo. Dinai padėdavo jos 
prekyboje. Kaip ir reikėjo lauk
ai, po kai kurio laiko- įvyko ves
tuvės. Laimė Dinai vėl nusišyp
sojo. Bet karas - negailestingai 
ir ją sugriovė: po ketetos mė
nesių kariuomenėn paimamas ir 
Boleslovas Nikolskis.

jPraejo keletas' metų. Prieš 
pat karo pabaigą Dina gauna

pranešimą, kad jos vyras, Bo
leslovas Nikolskis, viename mū
šyje esąs žuvęs. Skausmas vėl 
suspaudė. Dinos širdį. Laimė, 
atrodė, vėl nugrimzdo amžinai 
bedugnėn. Dina vėl likosi vie
nui viena ir visą savo energiją 
dėjo tik į savo krautuvėlę. Ir 
beveik niekur kitur Dinos ne
galima buvo sutikti, kaip tik 
josf krautuvėlėj.

Dar treji maitai praėjo. Dina 
susipažino ir susidraugavo su 
Kazimierų Zaleskių, šitos vedy
bos taip pat buvo laimingos. 
Gražioji Dina pamažu vėl pa
miršo tai, kas . buvo iškentėta 
praeity.

Vieną dieną kažkas pabarški
no į duris. Durys atsidarė ir 
kambarin įžengė... Boleslovas 
Nikolskis, žuvusis antrasis Di
nos vyras. Visas namas suju
do. Ir Nikolskis papasakojo:

(Bus daugiau)
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Robert Louis Stevenson. Vertė A» Kartana**

Turtų Sala
(Tęsinys)

To užmanymo aš greitai at
sisakiau. Tarp nukritusių uo
lų, bangos purkštė bei taškė; 
triukšmingi gerai, sunkus van
dens purškimai - metėsi į orą 
ir vėl puolė žemyn, ir taip kas 
sekundą atsikartojo; ir aš pa
mačiau, kad, jeigu aš bučiau 
išdrįsęs artintis prie krašto,! aš j 
bučiau mirtinai buvęs sudau
žytas ant šiurkščtaus pakraš-. 
čio, arba bučiau be* reikalo iš-, 
eikvojęs savo jėgas lipdamas 
stačiomis kranto uolomis.

Tas tai dar nebuvo viskas; 
nes šliauždami į kupetą susi- 
kibę. ant, pliokščiij uolų, mil
žiniški, gleivėti siaubimai — 
straigės, kaip man atrodė, 
puolė į jurą garsiai atsimušda
mos. j^vandęnį, keletas de
šimčių ant syk, ir jos buvo nc- 
pat'ikėtino didumo, kurių loji
mas aidavo tarp uolų.

Vėliau aš (težinojau, kad tai 
buvo ruoniai ir visai nepavo
jingi. Bet jų išvaizda, pridėjus 
dar kranto nepatogumą ir au
kštos bangų putos visai atgra
sino mane nuo pasirinkimo 
tos vietos išlipimui. Aš jau
čiaus pasiryžimą verčiau nu
mirti juroje iš bado, negu lu-

rpti reikalą-su tokiais,, pavo
jais.

Ir tuo patim laiku, mano su
pratimu, buvo dar geresnė? 
proga, Į šiaurę nuo Haulbcnv- 
line Head> kalvos, buvo gani 
toli į jurą įsikišimas žemės, 
kuri palikdavo ilga juosta .gel
tono smėlio, vandeniui nuslū
gus. Ir t vėl, į šiaurę nuo čia 
buvo, dar vienas kyšulys _
Miškų Kyšulys, kaip jis buvo 
paženklintas ant žemėlapio^- 
apdengtas žaliomis , pušimis, 
nusileidžiančiomis iki pat ju
rų.

Aš atsiminiau, ką Silveris 
buvo sakęs apie* srovę, kusi .te
ka į šiaurę visu vakarų pa
kraščiu Turtų Salos; ir maty
damas iš savo vietos, jog aš 
jau buvau tos srovės įtakoje, 
aš pasirinkau geriau palikti 
Haulbowline Head kalvą ir 
pasilaikyti savo pajėgas ban
dymui išlipti ant maloniau at
rodančio Miškų Kyšulio;

Ant jurų buvo, didęlis, ly
gus vandens pakilimas. Vėjui 
pučiant lengvai iš pietų pu- 
sės, tai tarp srovės ir vėjo ne
buvo priešingumo ir bangos 
virto viena, aut kitos visai ne- 
perlaužtos.

(Bus daugiau)
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Raio F. BULAW

Vlško po truputį

Draugija

NORTH SIDE: — Sausio 14 
d., Wicker Park svetainėj įvy
ko Chicagos Lietuvių Draugi 
jos koncėrtas. Manoma, ka 1 
publikos dalyvavo virš 1,000. 
Tai buvo vienas šauniausių pa
rengimų North Sidėje, kur vi
si smagiai praleido laiką.

Programe dalyvavo “Pir
myn” choras po vadovyste k. 
Steponavičiaus. Dainininkas Če
paitis sudainavo porų dainelių 
“Kalvis” ir “Godelės”. Tačiau 
publikai pageidaujant dainavo 
ir trečių. Po jo sekė Sophie 
Paškevičiūtė, p-lė J. Aleksiu- 
tė ir kt. dainų ir muzikos ta
lentai.

Programas tęsėsi apie su virš 
valandų laiko. Po to šokiai iki 
vėlumos.

d 
rijoj. Antras, operetė 
kai” saitfsio 28 d., 
Auditorium, statoma 
choro po vadovyste 
navičta-us. O trečias, 
jienų” 20-ties Metų

Rašo M.1 K.' Kasparaitis
fGerbiami broliai ir seserys 

lietuviai, ar daugelis jūsų pa
galvojote rimtai, kiek yra nau
dingos mums lietuviams musų 
lietuviškos pašalpos organizaci
jos? Ar suprantam aiškiai, 
kiek mums lietuviams, kaipo 
tautai, yra naudingos lietuvių 
pašalpos organizacijos? Mums, 
atkeliavusiems lietuviams iš 
anapus vandenyno, lietuvių pa
šalpos organizacijos nors ir la
bai netobulos, bet jos buvo pir
moji musų mokykla organiza 
ei jų darbuotėje. Musų vienin
telės geresnės sueigos, musų 
diskusijos, pasikalbėjimai, arti
mesnis ryšių užmesgimas tar
pusavyje — viskas tas dygo 
po stogu lietuvių pašalpos or
ganizacijų. Daugelis musų veik
dami lietuvių pašalpos organi
zacijose išmokome dirbti stam
besnius kulturinius darbus, 
daugelis musų likosi žymus 
darbuotojai visuomeniškame 
darbo lauke. Ir šiandie aš drū
čiai abejoju, ar mes lietuviai 
galėtumėm taip tvirtai laiky
tis Amerikoje 
je, jeigu ne 
organizacijos.

Ačiū musų 
zacijoms, mes
nio šakoje įsilavinome, kiti pa
ragavę pradžios mokslų pašai 
pinėse organizacijose gavo kil
nius norus, likti daktarais, ad
vokatai^ beį kitokiais profesio 
nalais. Neabejoju, kad kurie 
rimtai įsigilins į šitas mano pa
reikštas mintis, sutiks su ma
nim, jog lietuvių pašalpinės or
ganizacijos davė mums didelę 
pradžią musų gyvenime sekti 
prie aukštesnių, kilnesnių idea
lų.

Taip, mes sukūrėm lietuviš
kas organizacijas, ‘jas palaiko
me, dėl jų 'dirbome ir šiandie 
dirbam. Tiesa, paskutiniais lai 
kais daug lietuvių pašalpinių 
organizacijų žlugo vien todėl, 
kad jos buvo netinkamai ve
damas, bet tos organizacijos, 
kurios yra gerai vedamos,1 na
riai rūpinasi savo Organizaci
jos gerbūviu
vių pašalpos organizacijos 
siliks su1 mumis. Viena iš 
kių lietuviškų organizacijų 
Chicagos Lietuvių Draugija 
Chicagos Lietuvių Draugija 
vitarpinės Pašalpos.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
— tai plieno siena, yra tur
tinga nariais ir kapitalu 
tvarka gera, jos vadovavimas 
pavyzdingas, sveiko 'proto' dės
niais sukurti jos įstatai bei 
konstitucija — į šitokių lietu
vių organizaciją verta ateiti 
visiems Chicagos lietuviams — 
vyrams ir moteriems - 
vieniais arba grupėmis.
daug Chicagoje yra likusių lie
tuvių pašalpos ^draugijų, bet 
jos silpnos savo egzistavimu

tautinėje dvasio- 
musų pašaipiuos

pašalpos organi
kai kūne ir biz-

Trumpoj ateityje Chicagoj 
įvyks trys svarbus parengimai. 
Pirmiausia, dainininko Stasio 
Rimkaus koncertas sausio 21

Chicagos Lietuvių Audito-
“Agur-

St. Agnės
“Pirmyn” 
K. Stepo- 
tai, “Nau- 
jubiliejus.

Kiekvienam iš šių parengi
mų mes Chicagos lietuviai bū
tinai turėsime dalyvauti. Sta
sys Bimkus yra dairg pasitar
navęs Chicagos lietuviams. Mes 
turime jį paremt. Mes turime 
jam suteikt daugiau energijos 
ir pasiryžimo, kad galėtų at
siekt augščiausį laipsnį muzi
kos ir dainų srityje. Stasys 
yra visų mėgiamas dainium- 
kas ir mes visi turime daly
vauti jo koncerte.

O kuris gi nenorės matyti 
operetę “Agurkai”. Kuris ne
norės girdėt tų gražių dainų 
ir muzikos “Pirmyn” choro ir 
simfonijos/orkestro, — Stasio 
Bimkausyir kitų dainininkų,— 
solistų.

Tokia operetė kaip “Agur
kai” verta kiekvienam matyti, 
nes nėra jau lygių iš dainų, 
muzikos ir humoro atžvilgių.

O “Naujienų” 20-ties metų 
jubiliejuj štai kodėl turime vi
si kai vienas dalyvauti.

Mes norime ką tai žingei- 
daus, nepaprasto patirti gyve
nime. Mes i norime matyti to
kį koncertą, kokio Chicagoj 
niekuomet nėra buvę. O kad 
patenkint žmonių žingeidumų, 
“Naujienos” rengia vasario 25 
d., Ashland Boulevard Audito
rijoj, 20-ties metų gyvavimo 
sukaktuvių iškilmes.

Čia mes matysime estrado
je 200 artistų ir girdėsime dai
nuojant kelis šimtus daininin
kų — visus vienu kartu. Ma^ 
tysime gražiausių ir tipingiau- 
sių lietuvaitę “Miss Naujienos”, 
Girdėsime kalbas gabiausių 
oratorių.’ čia matysime grupėj 
šokėjų — kurie ^dalyvaus proį 
grame. Po to mtk patys šok’ 
sim ir linksminsimės. Ir šiamę 
jibiliejaus vakare matysim ii* i fe 
girdėsim tų, ką nei “Jūsų No?- 
sius” nei kas kitas pasakyti 
negali.

Tas ir parodo, kad šiose ju-f 
biliejaus iškilmėse visi daly/ 
vausime, nes “Naujienų” 20- 
ties metų gyvavimo istorijoj* 
pasireiškia naujienybe.

■■■.............. ............................. . ...........................................................

— joms pravartu dėtis prie' 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Taipgi pavieniams lietuviams
— vyrams ir moterims — ver
ta tuoj ateiti į Chicagos Lie 
tuvių Draugijų — liktis joj 
nariais.

Chicagos Lietuvių Draugijo
je dabar eina kontestas — va
jus, nariai priimami nuo 15 
iki 48 metų amžiairs. Dabar 
yra proga prieinamomis sųly 
gomis tapti šitos svarbios or
ganizacijos nariais. Kurie no
rite stoti šiton Draugi j on, ga
lite asmeniškai ateiti į Drau 
gijos ofisų, 1739 So. Halsted 
St. (“Naujienų” name) arba 
paskambinti telefonu Canal 
0117 — nuo 4 iki 7 vai. vaka
ro. Jeigu negalėsite atsilanky
ti patys asmeniškai j ofisų, tai 
kontestantai ateis į jūsų na
mus įrašyti. Draugijos kontes
tantai širdingai darbuojasi la
bui organizacijos ir yra prisi
rengę bile ku‘r ir bile kada pa
tarnauti. Taipgi ir visos pašai
pi nes organizacijos esate kvie
čiamos čia ateiti, nes didžiu
mos jūsų gyvenimas baigiasi
— čia prisidėję, čia įstoję, ga
lėsite sėkmingai gyvuoti; jūsų 
pašalpa ligoje, jūsų pomirtinė 
bus pilnai aprūpinta.

Brangus lietuviai, mes nei 
vienoje apdraudos kompanijo
je negausime tiek daug sulig 
savo mokėjimo, kiek kad ga
lite gauti Chicagos Lietuvių 
Draugijoje. Todėl ateikite čia
— jus visi čia esate laukiami 
svečiai, čia mes patys esam 
gaspadoriai, patys dirbam or
ganizacijai ir patys ligos ar 
mirties nelaimėje susišelpiam.

Chicagos Lietuvių Draugijų 
pergyveno vienokių bei k i tok iii 
audrų, bet nepaisant to visko 
kiekviena audra jai išėjo į 
sveikata, šimtai narių dabar 
rašosi į Draugijų, todėl stoda
mi į jų padarysite dar galin-

NAUJIENOS, Chicago, >111.

gesniu* kunti, kad dar sekmin 
giau gyvuotų, Jus bernužėliai 
ir jus mergužėlės jūsų šventa 
pareiga yra sėti lietuviškų gru
dų į musų senųjų išartus dir
vonus — jus esate lietuviais 
gimę, lietuviais ir turite būti 
— tų garbę gavome užgimę 
ir neduokite jai pražūti, anot 
poeto žodžių. Mes senieji no
rime jumis, jaunoji karta, pa
matyti savosi organizacijose, 
kad jus žengiate musų pėdo
mis kaipo sunai ir dukters lie
tuvių 
tuvių 
eikite

tautos, — Chicagos Lie- 
Drau'gija laukia jūsų, at- 
čia.

Iš politikos lauko
Al. G. Kumskis

politikieriai ir šiaip pilie- 
grupuojasi ir tariasi ko- 
žmones statyti į politi- 
darbus. Lietuviai irgi n>

Politikos lauke jau vėl pra
sideda judėjimas, nes artina
si nominacijos bei rinkimai i 
įvairias valdžios vietas. Dabar 
visi 
čia i 
kius 
nius
snaudžia ir rūpinasi, kad nors 
vienas jų žmogus butų nomi
nuotas ir išrinktas į valdiška 
vietų.

šiuomi laiku turime kelis lie
tuvius, kurie dirba valdiškus 
darbus, bet neturime nė vieno, 
kuris butų išrinktas, žinoma, 
tas yra labai gerai, bet butų 
daug geriau, kad musų žmo
gus butų išrinktas ir užimtų 
valdiškų vietų. Tų mes galime 
atsiekti, jeigu mes sUsibursi- 
me ir veiksime vienybėje.

nal Court’o klerko štabas.
Dabar, jeigu nors visi lietu

viai susijungtų ir remtų jį, tai 
nėra abejonės, kad jis bus no
minuotas ir 
į viršminetų 

Pirmiausia 
tam 
ant 
jos 
kia 
kliubų, draugijų bei įvairių 
organizacijų. Tie indorsmentai 
bei liudijimai reiškia, kad lie
tuviai remia lietuvį kandidatų, 
tai yra AL G/ Kumskį. Taigi 
broliai, rašykimės ant peticijų 
ir indorsuokime savo laiškais.

Peticijų galima 
prirašytas peticijas 
mentus siųskite: — 

“Naujienų”, 1739 
St., “ 
st., “: 
Avė., 
Western Avė., bei “Vyčio”,! 
4736 So. Wood St., redakci-| 
joms, bei pas Dr. J. P. Poškuj 
3133 So. Halsted St., arba pasl 
patį kandidatą — Al. G. Kum
skis, 142 East 107th St.

| (Sp)
šiais metais mes turime ge- ——ATLANKYKITE

rtj progų įgauti savo žmogų j white Star Tavern 
gerą valdišką vietą: Al. G. 2649 W. 43rd St.
KUmskis turi politinį darbą TeL Lafayette 8980
Criminal Court’e, dirba už Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus 
klerkų ofise. Jis yra ne ti-.< j 0KSAS, A. RENKUNAS. 
mums, bet ir svetimtaučiams 
žinomas kaipo gabus atletas ii 
pasekmingas politikierius. Ge
rų draugų paakstintas ir poli
tikierių remiamas Al. Kumskis 
stato savo kandidatūrą ant de
mokratų tikieto į County Com-1 
missioner’s of Cook County, 
III. Tai yra labai svarbi vie
ta. Jį indorsuoja visas Criiri-

Ernest T. Weir, prezidentas 
Weirton Steel Co., kuris pasi
priešino industrinei administra
cijai ir nepaisydamas savo pri
žadų ir darbo tarybos patvar
kymų, savaip pravedė “darbi
ninkų atstovų” rinkimus savo 
dirbtuvėse. Gal būt jam bus iš
kelta byla, už nepildymų NBA 
patvarkymų.

Graboriai

Siunčiame Gėles per Telegrama po 
visa pasauli .

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 

Pa grabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

paskiau išrinktas 
vietų.

reikia surinkti 
skaitlinės parašų 
ir kad tos petici-

tikros
peticijų, 
butų svarbesnės, tai rei- 
turėti indorsmentus nuo 

draugijų bei

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Oftaur 4645 S. ASHLAND AVB. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų TeL: Proipecc 1930

A. MONTVID, M. D.
Weit Town Stati Bank Bldg. 

2400 W. Maditon St.
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunsvick 0597

gauti, bei 
ir indors-

S. Halsted 
Sandaros”, 814 W. 33rd 
Draugo”, 2334 S. Oakley 
“Margučio”, 6812 South 

bei “

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gn'šo ii Europai it oėl praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St 
(Cor. of 35tb & Halsted S te.) 

Ofiso va<andoi nuo 1-3. ouo 6:30-8:30 
Nedė1di«*niai» pagal .utarti

Lietuviai Daktarai

tokios liet u- 
pa 
to- 
yra 
bei 
Sa-

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarush

Pbysical Therapi 
& Midurife 

6109 South Albanu 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage. eleetrie neat
meni ir magnetic 
blahkets ir t. t. 
Moterimi ir mergt- 
hbms" patarimai do-

1 vanaL

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically 'Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, 'pervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atit.aiso- 
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedalio
mis pagal satartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmians.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem! reika
lams.) Kaina prieinama.

L 3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W {%th St. - - -

CHICAGO. ILL.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vieta

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
tvcntadieniaii nuo 10 iki 12 

Pbont Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugi jo» 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

756 W. 35th St. 
ęCor. ot 35th 8 Halated Su.) 

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

Ofiso valandos i nuo 2-4. nuo 7-» 
Nedėldieniaii pagal sutartį.

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

DENTISTAS
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

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

A. L Davidonis, M.D.I p m u valandai ryto 
4910 So. Michigan Avenue1 no° 6 iki 9 ra,aodai <akaw

Tel. “ 
VALANDOS: 

nuo 
nuo 

epan iventadienio ir

Kenwood 5107 Įvairus Gydytojai

|DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS - 

Gerai lietuviams žinomai per 15 me

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas 1 Halsted St.
Valandos nuo 10——4, nuo 6 iki 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

r i f

pa-
Dar

m., 
me-

"'Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
; MDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambtilance Patarnavimas Dieną ir Naktį 

'Moderniška^Koplyčia ir ’ Vargonai Dykai!

Phom Boulevard 7042
Tel. Canal 6174| DR C. Z. VEZEL’IS | cnt kaipo patyrei gydytojai chirurgai b 

Opntistsm
SIMON M. SKUDAS11645 So. Ashland Avė
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS arti 47th Street

Patarnavimas geras ir nebrangus. Vaiandoi nuo 9 iki 8 vakari
718 W. 18th St I ; Seredoj -pagal sutartį. 

Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

I a kniečia.
Gydo įtaigiai ir chroniikai ligai vvnj 

motery ir vaikų pagal nanjamiui me- 
-• rodai X-Ray ir kitokiai elektroi prie 

taiius
Ofisai ir Laboratorija;

1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 
. Valandos; ano 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Patk 6755 «r Central 7464

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marcįuette ’ Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė 
Telefonai Grovebill 1595

Tel Lafayette 35721 balandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
T T hiUvipinc ir 7~9 P° P**1**' «eredomi’ P*> P‘et9 ** 

luiuivvivius nedėliomis pagal susitarimą.
GRABORIUS ir 1 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Ree 6600 Sduth Artetian Avenu» 

Phone Prospect 6659 
I Ofiso Tel. Canal 0257 

koplyčią dykai. DR. P. Z. ŽALATORIS 
BMB4092 ARCHER AV GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

—----------------------------------------1821 So. Haltted Street
CHICAGO, . ILL.

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 diena.

Phone MIDWAY 2880

t i] 
ii Dr. A. L. GraiČunas, Dr. Tad 

das Dundulis ir kiti profesidį] 
nalai pasižadėjo paremi Franki! 
Bulaw kontesto darbuotėj. Jaml 
pasekmės užtikrintos. F. Bu*laW 
tikisi lengvai gaut 100 “Nauji 
jienų” prenumeratų vien ChiH 
c?goj. Kurie norite- užsisakyti' 
“N-nas” per konte&tantą Francį 
Bulavv, pašaukite jį per telefor! 
nų Canal 8500 arba rašykit j ūmi 
laiškus “Naujienų” adrėsu.

Garsinkite “N-nose

STANISLAVA 
ABROMAVIČIUS

Mirė sausio 15 d., 1934 
6:45 vai. ryto, sulaukus 12 
tu ir 6 mėnesių amžiaus. A. a.
Stanislava gimė Chichgoje bir
želio 1 d., 1921 m.

Paliko dideliame nubudime 
motinu Julijona, po tėvais Note 
rimaite, tėvų Joną, du brolius, 
Joną ir Edward, seserį Adeląj 
šeimynas Notrimų, Gelgaudų ir 
Mockų, pusseseris, pusbroliu^ 
dėde Mikalojų Abramavičia ir 
giminės. , fi

Dėl informacijų apie laido* 
tuves. tel. Yards 1934.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 17 d., 1934 m., 9 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Jiirgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela. Po pamaldų bus, nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus -mas dalyvauti šiose Jai- 
ctotuvėse.
'Nubudę:

Motina, Tėvas, Broliai, 
~ Sesuo ir Giftiiftes.

Laidotuųėms patarnauju gra
bo ri u s J. F. Eudeikis, Telefo
nai Yards 1741.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėtų

4605-07 So. Hermitage Avenue

1U0ZAPAS HTOKie 
w ^rf£ v.a s .

Jeigu Notitė Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu firma tuo pačiu .vardu)______

I. J. ZOI.P
GRABORIUS 

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

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

Laehavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvčie kuopigiausiai. 
Reikale 'meldžiame atsišaukti, o musų 

■ /darbūsbusite užganėdinti. 
Tfk_ę®nal 2515 arba 2516

23143 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: I

1439 S. 49 Ct., Cicero, DL
Ttl. Cic.ro 5927

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.
' Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
*4631 South Aehland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 pb pietų

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man, j

2506 West\63rd St !
Td. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 it 859 J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 1 

4830 West 15th St
- CICERO. ILL.

-Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal lutartj 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9.\91 ,

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

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

niais 10—12 diena.

Advokatai
Ofiso telefonas Prospect 1028 

Rez. Ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W.‘ 63rd SU Chicago

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Bdulevard 2800 

Rex. 6515 So. RocktveU Si. 
Tel. Republic 9723

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
1 DENTISTAS ,

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO? ILL.

JOHN B, BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS

. 105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai State 7680: Valandos ®—4

W. Sidr: 2201 W. 22 St. (Cermak Kd)
P»*ed«llo. Beredoi ir J’Atuydlo. rak e iki t 

Telefonai CaaaJ 611*
Nattralt 6459 S. Rockvrell Street

1 UtarMako, Ketverto f r Bubilo* rak. flM ■ 
tratetonas BipnfcUi BMMI
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Prūiraiykitc j matų įpulka

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

padeklamavo eiles, parodyda
ma daug gabumo toje srityje. 
Iš jos, sako, gali išsįyystyti ta- 
lentįnga artiste — jeigu ir to
liau lavinsis scenos dailėje.

Bevartant “Naujienų” senus kompletus, 
štai užtinku žinutę, perspausdintą iš Rygoje 
ėjusio lietuvių darbininkų laikraščio “Vilnis”.

. SAUSIO 19 ir 20

“College Coach”
su DICK POWELL. ANN DVORAK 

taipgi komedija

apvaikščiojimą, kuris 
Boulevard Auditorijoj 

pasidžiaugti dienraščio
— Nosius.

G
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INAUJIENŲ” 20'IS JUBILIEJUS

Naujienų” 20-ties Metų 
Istorija

Vadinasi, reiškia, jau dvidešimtį metų pra
ėjo, kaip laikraštis “NAUJIENOS” pradėjo 
eiti.

Susispietęs būrys chieagiečių darbininku, 
nutarė leisti laikraštį. Vardą davė “NAUJIE
NOS”. Tai buvo 1914 metais.

Iš pradžių “NAUJIENOS” buvo leidžiamos 
kas savaitę. Už .kelių mėnesių, kai prasidėjo 
pasaulio karas, “NAUJIENOS” virto dienraš
čiu.

Per tą dvidešimtį metų dienrašty “NAU
JIENOS” tilpo tūkstančiai įvairių-įvairiausių 
straipsnių, pamokinimų, patarimų, nurodymų 
ir kasdieninių žinių, įvykių.

“NAUJIENOS” per tą dvidešimtį metų at
liko didelį kultuTinį darbą. Jos kovojo su tam
sa ir prietarais. Jos skleidė apšvietą ir santai
ką tarpe lietuvių.

“NAUJIENOS” tarnavo ir tarnauja visuo
menei.

Vasario 25 dieną Ashland Boulevard Au
ditorijoj bus atvaizduota Dvidešimties Metų 
“NAUJIENŲ” Istorija. Tokie atvaizdavimai 
būna tik vieną syki į dvidešimtį metų.

Tai bus nepaprasta?’ atvaizdavimas; i 
prastais reginys; nepaprastos grožybės; i 
prasti įspūdžiai.

Visi turėtų pradėti rengtis prie tos i 
prastos dienraščio “NAUJIENŲ” šventės.

— Susiedas.

nepa- 
nepa-

nepa-

r?'

Trečiadienis, saus. 1.7, 1924

Rygos “Vilnis” Apie 
“Naujienas”

LIETUVAITE! 
AR

Jau įstojai į 

“MISS N A JIENOS” 
Konkursą? 

ie 
.... Jei ne, tai padaryk 

ŠIANDIEN
NELAUK! Išpildyk kuponą, 

kurį rasi šiame numeryje ir pa
siųsk jį su savo fotografija į 
“NAUJIENAS”.

AGURKAI

III
Dar viena rūšis agurkų

to
lu-

grįžtant prie programo, tni 
rodos nebeliko daugiau ką sa
kyt—reikės laukt kito sekma
dienio ryto...—Klausytoju.

Taip tas laikraštis atsiliepia apie “Naujie
nas” :

“Tai yra vienas iš geriausiai vedamų Ame
rikos lietuvių darbininkų laikraščių. Jo redak
toriai: Grigaitis ir Lalis. Labai svarbu’, kad, 
pagalios, Čikagoj pasirodo rimtas socialistų 
laikraštis, čikago — didžiausias lietuvių dar
bininkų centras, o iki šiol ten tebuvo klerika
lini .savaitraščiai “Draugas” ir “Katalikas” ir 
tautinė “Lietuva”. Tuo tarpu, pasak “Naujie
nų” No. 1, žmonių dauguma jau pasiliitosavu- 
si iš jų globos ir einanti kitais keliais. Jų laik
raščiu ir businčios ‘Naujienos’ ”.

Išdėsčiusi toliaus “Naujienų” programą, 
“Vilnis” sako:

“Šituo keliu eidamos “Naujienos”, be abe 
jo, atliks didelį darbą klesinio Amerikos lietu
vių darbininkų susipratimo platinime”.

Tai taip atsiliepė apie “Naujienas” Euro
pos draugų spauda 20 metų tam atgal, kuomet 
pasirodė pirmas “Naujienų” numeris.

Dabar, sukankant dviem dešimtim metų, 
ir rengiantis tinkamai įvertint tuos darbus bei 
užsibrežtivs tikslus, dėl kurių “Naujienos” bu
vo įsteigtos, ypač yra malonu atsiminti tuos 
troškimus ir linkėjimus, kuriuos reiškė darbo 
žmonių tų laikų darbuotojai ir spauda. Neten
ka “Naujienoms” teisintis ir aiškintis už jųjų 
nukrypimus bei pasikeitimus, kaip kiti laik
raščiai kad turi daryti. “Naujienos” per visą 
savo gyvenimo laiką išlaiko savo pažadėtą už
duotį, — tarnavo darbo žmonijos gerovei ir 
progresui; neatsižvelgdamas į laiko ūpą, nepai
sydamos įvairiausių reikalavimų net iš savų
jų tarpo, pergyveno visas audras ir šiandien 
tebesilaiko tų pačių principų.

Sakau, yra malonu peržvelgti “Naujienų” 
istorija ir sykiu’ sveikint ir linkėti “Naujie
noms” kuo ilgiausių metų darbuotis tiems pat 
tikslams, dėl kurių iki šiol darbavosi.

Vasario 25 d. bus linksma atsilankyti į 
“Naujienų” jubiliejinį 
yra rengiamas Ashland 
ir ten su visais sykiu 
nuveiktais darbais.

Aldermonai kovoję 
už “L1TUAN1CA” ave- 
nue krikštynų baliuj 
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dona G. just couldn’l keep her 
, mušt have been 
that school-girl 

Hope you found 
Extra! II seems 
finally got the 
Miller brothers ••• 

the people who

Hurrah!

gos rengiamame bankiete.

BRIDGEPORT - Kad tin
kamai atžymėti “LITUANICA 
A VENDE” iškovojimą Lietu
vių Moterų Piliečių Liga, ku
ri didžiumoje prisidėjo prie 
Auburn aVenue gatves vardo 
pakeitimo lakūnų Dariaus ir 
Girėno pagerbimui, rengia 
bankietą—halių Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, sausio 27 
dieną

(i visi tie aldermonai, per ku
rių pastangas tas sumanymas 
buvo pervarytas per miesto 
tarybą. Apart jų bankiete 
dalyvaus eile žymių artistų, 
kaip G. Šidiškiutė-Giedraitic- 
ne, J. Romanas, S. Rimkus, H. 
Pcčiukaite ir kiti.

Bilietai į bankietą —- 65 cen
tai iš anksto, o prie durų 75 
centai. Visas vakaro pelnas 
skiriamas lakūnui Juozui R. 
James-Janušauskui, Dariaus ir 
Girėno paminklo fondui ir L. 
M. P. Lygos reikalams. Bilie
tus galima gauti “Naujienose” 
ir pas lygos nares.

Komisija.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Villain.

davs re- 
will pre-

Heard and Seen 
Sunday

The Miller Brothers doing 
good work... Bernie entertain 
ing Mary G., George entertain- 
ing Eleanor... Stanley enter- 
taining Alice... Jokubauskas 
dAncing and bhishiiig — for 
some reason or other... Bruno 
Skever contentedly munching 
a “kilbasų” sandvvich... Aldona 
W. suffering from the “toot- 
sie-wootsies”, and the “tošie 
wosies”... Helen Vespender 
rescuing the suffering sopranos 
during the high notes of “Grok 
Muzika”... Francie Matekunas 
will have a birthday the 3rd

of Feb..; and she admits that 
she will then be eighteen, and 
vvilling to take on mosi com 
ers...

Pickles will be presented the 
28th of this month at St. 
Agnės Auditorium, at 5 p. m.

Jacąues Grandmesnil.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold. Lump arba E??. $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest20U

hands down 
looking for 
complęxion. 
it.
Grandmesnil 
dope on the 
And of all 
vvould be angry it had to be
Cleo... And it seemed that all 
evening Little Helen Vespender 
was chevving a sandvvich, drink- 
ing pop, nibbling on a cookie, 
drinking vvater, eating, drink- 
ing, etc. etc... Until next 
week...

The Peephole
—o—

Only eleven more 
main until Pirmyn
sent Pickles, Agurkai, at St. 
Agnės Auditorium at 5 p. m. 
Get your tickets now! Never 
again will such an opportunity 
be given to lau’gh yoūrself siek 
in one evening. Nobody cares 
to be siek, būt who minds if 
the illness is the result of belly 
shaking mirt h, as Shakespeare 
puts it? — Everybody will en- 
joy it whether you are 
three or >103, you will be 
pleased with everything tliat 
concerns it — the cast, the 
chorus, the advertising agent, 
Jonės (Tarutis), the pickle 
dng, Mr. Pennington (Kemė
šis), Mrs. Delančiene (Mrs» 
Stephens) the widow who is 
searching for her lošt daugh- 
|ter, Ilona (E. Rimkas) the 
gypsy giri who does not likę 
bei n g a 
J.) her 
vniškis 
captain 
Bumsha 
and R.
police force, Crefont (S. Rim
kus) the romantic artist, June 
(O. Skever) his sweetheart 
and Pennington’s daiighter... 
Get your tickets N0W!

gypsy, Džigas (Frank 
gypsy villain father, 
(Puta) the half-pint 
of the secret police, 
and Rumsha (Brooks 
Mathews) his comica!

PRANEŠIMAI

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

L. S. S. C. kuopa Chicagoj, laikys 
metini susirinkimą penktadienyje, 
sausio 19 d, 8 vai. vakare, Naujie
nų name. Visi nariai ir norinti Įsto
ti yra kviečiami skaitlingai dalyvauti 
ir atsivesti draugus. Bus daug svar
biu reikalų aptarimui ir {vyks val
dybos rinkimas 1934 metams.

Kviečia Valdyba.
Humboldt Parko Lietuvių Politikos 

kliubo metinis susirinkimas jvyks 
sausio 18 d. 1934 Almir Simans 
svet., 1640 N. Hancock St., 8 v. vak. 
Gerbiami nariai malonėkite dalyvau
ti mitinge ir atsiveskite naujų na
riu bus daug svarbaus apsvarstyti.

Valdyba.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803 
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31-ma ir South Halsted St.
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SAUSIO 17 ir 18

“White Woman”
su CHARLES BICKFORD, 

KENT TAYLOR 
taipfdL komedija

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS 

jvykst*<i
ŠEŠTA DENY, SAUSIO 13 d.
BIG BROTHERS

TAVERN
UžvieČiame draugus ir pažjsta- 

mus j musų iškilmingą atidary
mą. Bus skanių užkandžių, 
alaus ir muzika, linksminsimės 
iki vėlybos nakties.

Kviečia savininkai Broliai
FR. ir W. BALTRUŠAIČIAI 

3139 So. Halsted St.

viams sekmadienį, sausio 28 d., 
St. Agnės Auditorijoj, Archer 
Avė. ir Rockvvell gt., Brighton 
Parke. Tai yra visai nauja 
agurkų rūšis, visai nepanaši 
tai, kurią mes valgome. “Pir
myn” choro užauginti agurkai 
yra supinti į gražiausių dainų 
vainikėlį, kai kur išmargintą 
šokiais ir linksmu vaidinimu, 
šie agurkai yra taip ypatingi, 
tad kviečiame kiekvieną ateiti 
sausio 28 d. į St. Agnės Audi
toriją ir pamatyti, ir pasigar
džiuoti, ir pasigėrėti šia naują
ja “Pirmyn” Choro darželyje 
išauginta agurkų rūšimi.

Kai daug tūkstančių metų 
limoj Azijos šaly, šiaurinėj 
dijoj, žmonės pradėjo auginti 
agurkus, tai jie augino galbūt 
tiktai vieną agurkų rūšį ir ne
mokėjo jų prirengti, vien ža
lius agurkus tevalgė. Bet žmo
nės niekad nebūna patenkinti 
tuo ką turi, ir tame pasireiš
kia visas jų progresas. Jie nuo
latos ieško būdų kaip turimą 
dalyką pagerinti ir kaip pri
taikinti platesnį jo vartojimą. 
To ieškojimo dėka, jie išvystė 
įvairias agurkų rūšis, išmoko 
juos visaip gaminti valgimui — 
ir rauginti, ir saldinti, ir prie 
kitų valgių pridėti, kad tuos 
valgius paskaninti. Dabar tu
rime kelias dešimt visokiausių 
agurkų rūšių, pritaikintų viso- 
kiausiems reikalams: ir anks
tyvų, ir vėlyvų, ir didelių, ir 
mažų, ir vien saldinimui skirtų, 
ir vien rauginimui, ar žalius 
valgyti.

Bet štai 
visai nauja 
rūšis. Ją 
Allen Benedict, o pas lietuvius 
tą agurkų rųšį atnešė p. P. 
Bukšnaitis. Juos gi savo dar
želyje užaugino Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn” ir rū
pestingai užauginęs, juos pa- 
tieks visiems Chicagos lietu-

atsirado dar viena 
ir ypatinga agurkų 
pirmiausia sukurė

M. B. i

William J. Kareiva 
yra “Proud Father”
Susilaukė dukters; žmona, p. 

A. Kareiviene guli Šv: Kry
žiaus ligoninėje.

T0WN OF LAKE — Ameri
kos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjungos vice
pirmininkas AViliam J. 
Kareiva, 4644 South Paulina 
Street, vaikščioja su didele šyp
sena ant veido ir nuolat trau
kia su automobiliu iš namų į 
šv. Kryžiaus ligoninę.

Pirmadienį pp. Kareivas ap
lankė garnys, atnešdamas du
krelę, kuri dabar su motina p. 
Elena Kareivienę guli lietuvių 
ligoninėje, Marąuette Parke. 
Motina jaučiasi gerai ir p. Ka
reiva tiki, kad ji greit ligo
ninę apleis. Ji guli kamba
ryje 14.

Kiek smagumo suteikia pui
kus radio programas, gali 
spręsti tas, kuris programo 
klausosi. Taip pereitą sekma
dienį mums teko gėrėtis Bud
rike korporacijos pateiktu pro
gramų iš stoties WCFL, nito 
1 iki 2 vai. po pietų. Puikus 
Liet. Vyčių choro kvartetas po 
vadovyste muziko J. Saulio su
dainavo keletą gražių liaudies 
dainų, o Budriko radio orkest
ras—tai šaunieji muzikantai— 
palinksmino visus muzika. Ma
kalai irgi buvo įspūdingi.

Matyt vėl kas tai tokio į- 
vyks. Išgirsime ateinantį sek
madienį. Kitas Budriko krau
tuvės radio programas būna 
ketvergais iš stoties WHFC, 
nuo 7:30 iki 8:30 vakare. Pa
siklausykite.—Jonas.

Sunday was again a. busy 
day for most of our members... 
what with a radio broadeast 
for Progress Fųrniture in the 
morning, a long, monotonous 
principais’ rehearsal in the 
afternoon, and an hilarious, 
heetie evening ąt the Chicago 
Lithuanian Benėfit Concert in 
the evening... .

Listeners werė pleased to 
hear, in the morning episode, 
the mellow voice of Whitney 
Tarutis advertising his wares: 
dili and sweet PICKLES; 
Oriiiks Skeveriute and Estelle 
Rimkus singing other solos 
from PICKLES; some were 
shocked, some \vere pleased, 
some went to sleep when Bum 
sha and Rumsha, Bruno Brooks 
and Ray Mathews, introduced 
themselves... Būt comments on 
most of the program were very 
favorable... which is a gooa 
sign... and Pickles will be pre
sented at St. Agnės Auditor
ium the 28th, at 5 p. m.

Thursday night we were 
pleased to hear F. Bulaw’s 
voice during Budrik’s broad- 
cast. He is the first Naujienos 
contestant that had that oppor- 
amity. If any of our readers 
are contemplating entering a 
subscription for Naujienos, we 
would all appreciate it if you 
vvould do so thru Mr. Bulaw. 
He is leading the field at this 
moment, and would likę to be 
;here at Ihe finish. He de- 
serves all your help. Listen to 
the broadeasts in the future; 
le might have another oppor- 
tunity to address you thru 
your mikes...

Pickles will be presented the 
28th of this month, at St. Agnės 
Auditorium, at 5 p. m.

MORTGAGE BAHKERS

PROGRESS FURJUTURE 
PROGRAMAS

“Gėlių Darželis” pa
tiko roselandiečiams

ROSELAND — Lietuvių Vai
kų Draugijėle “Gėlių Darželis” 
sekmadienį buvo aplankęs Ro- 
selandą, kur Balčiūno svetai
nėje palinksmino publikų, su
sirinkusią į lakūno Juozo R. 
Janušausko prakalbas. Maži 
grupės vaikai gerai išlavinti, 
vikriai ir sutartinai šoka. Ypa
tingai pasižymėjo p-lė yenta 
Kartaniutė, p. A. .Kartano,

Ar klausėtės praeito nedėl- 
dienio Progress Radio progra
ma. Aš manau, galėjo patikti? 
Man labai patiko, žinoma, Pir
myn Choras dalyvavo, o jie vi
sados gražiai dainuoja. Aš tik 
laukiu šio mėnesio 28-toš, ku
rioj dienoj jie stato scenoj tą 
gražią operetę 
kurios girdėjau 
kų.

Panele Stella
žiai sudainavo dvi solo su cho
ru, taipgi Vytautas Tarutis ir 
Pranas Jakavičius.

Programo vedėjas Jonas Ro
manas pataikė įdomių prane
šimų ir plačiai paaiškino apie 
Maytag Plovykla. Ištįkro, tai 
dabar geras laikas pirkt plo-J 
vyklę, kad taip daug yra nu- 

| pigintos. Jeigu neturėčiau plo-

“Agurkai”, iš 
keletą ištrau •

Rimkaitė gra-

andbig reception 
hand... they were so 
that they promised to 
en masse* the present-

DRAUGIŠKA UŽEIGA
Daug metų patyrimo turintis mu

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

K. PIKIEL
1816 So. Halsted St.

RAMOVA
■ ■ THE ATRE ^1
35th ir So. Halsted Street CLASSIFIED ADS

SAUSIO 17 ir 18

“Day of Reckoning”
su RICHARD DIX, MAGDE

EVANS, CONWAY TEARLE

taipgi komedija

SAUSIO 19 ir 20

“Master of Men”
Wicker Hali also gavę Pir

myn a 
a big 
pleased 
attend,
ation of Pickles at St. Agnės. 
The chorus attended well, sang 
even better... the soloists were 
at their best... remarks were 
heard to the effect that Onukš’ 
voice has improVed very mitoh... 
tho* Estelle Rimkus was ob- 
viously very nervous, this be- 
ing her f irs t apparent audience, 
she was able to please the cus- 
tomers...

Brooks was also enticed in- 
to the program with some very 
good bait... what it was — or 
would have been — we cannot 
say... for the sumteenth time 
he gavę his monologue con- 
cerning his journey to Lith- 
uania... the applause was loud 
and long... the retuTns were 
loud būt weak.;,, y • T ■>

Ramova Gardens
3508 SO..HALSTED ST. 

(Vienintelė užeiga .Bridgeporto 
arit antrų lubų)

Alus 10c., I 
nuo 15c. ir augštyn.. 
po 10c. Pilni pietus pagal užsaky
mą. Shop Suey ir Steakas yra musų 

Specialybė.
Atdara kas dieną ir vakarais.

su JACK HOLT, FA Y WRAY 
taipgi komedija 

su L. FAZENDA

Business Service 
Biziiio Patarnavimas

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. T1L

Financial” 
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZ1LEK BROS. AND CO. 
1647 W 47th St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ALTASS prezidento duktė. .Ii 1 vykios, tai tu y jau pirkčiau. Bet. ings* my fran

Our Sočiai1 Secretary Jots 
Down A Few Notės: “We sure 
had a good time lašt Sunday, 
eh?what, youse guys and youse 
gals... Fran’k J. mušt be try- 
ing some cave-man stuff, eh 
what, Frank? No hard fecl- 

'Well, well, AL

kiti gėrimai pasirenkant 
augštyn.. Sandwichiai 

Pilni pietus pagal užsaky- 
Suey ir Steakas yra muši;

IEŠKAU darbo prie abelno namų 
darbo, galiu ir vaikus prižiūrėti, esu 
puses amžiaus moteris. 3042 Lowe 
Avė. Tel. Victory 4438.

Specialybė.

Tel. Yards 6383.

GARSINKITtS 
NAUJIENOSE

The tantalizing fla vore of true may- 
onnaiseandtrueold-fashionedboiled 
dręssing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the ezelusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

I*.- w

JlAmerico’s 

favoritei

Chicagosį 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 
nelankyma 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 budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza* 
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy 
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
sagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių* s-^‘- -■2-'

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS buČerys ne senes
nis 30 metų amžiaus, patyręs ir var
tojantis gerą anglų kalba. Atsišau
kite 2853 W. 63 St.

Help Wanted—Femalc 
Darbininkių Reikia

MERGINA arba moteris naminiam 
darbui. Turi būt ant vietos. Geri 
namai. Maža šeimyna. Schulberg, 
1386 Independence Blvd., Telefonas 
Rockwell 7664,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERN. Vieta 
gerai išdirbta — 6 kambariai pagy
venimui $40 renda, pigiai.

2122 W. 63 St
. *... i"1”"1*-... . -..........................--y.,.............

PARDAVIMUI Tavern, geroj vie
toj stock yardų distrikte. Priežastis 
išeiname i savo namą.

1605 W. 43 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo, arba mai
nysiu i privatiška namą. Apielinkėj 
4 mokyklų, Tel Lafayettte 1173.




