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Indijoj, mano, žu 
vo 8,000 žmonių

Lakūnai praneša 
apie baisias žemės 
drebėjimo pasekmes

CALCUTTA, Indijoj, s. 17— 
Miestai, miesteliai ir kaimai di
deliame plote centralinės Indi
jos šiaurėj liko sunaikinti per
eitą pirmadienį įvykusio smar
kaus žemės drebėjimo. Gyven
tojai liko išsklaidyti, daug už
muštų, jų namai sugriauti.

Lėktuvai, kurie tvrė nukentė- 
jusiu apielinkę praneša, kad vi 
sas žemės drebėjimo paliestas 
kraštas yra sunaikintas, tūks
tančiai namų sugriauti, ištisi 
miesai apsemti vandens, lavo
nai guli gatvėse, arba tebėra 
palaidoti griuvėsiuose ,ar yra 
upių nešami linkui juros.

Kapt. Frederick Dalton, ku
rio lėktuvas pirmas pasiekė nu
kentėjusią apygardą mano, kad 
žuvusių, skaičius siekia tarp 
8,000 ir 10,000 žmonių.

Ligos ir badas gręsia išliku- 
siems nelaimėj žmonėms, nes jie 
vis dar tebėra atkirsti nuo pa
prasto susisiekimo su kitomis 
sritimis.
2,000 užmuštų, 10,000 sužeis

tų, spėja kita žinia

CALCUTTA, s. 17. — Nors 
dėl nutraukto susisiekimo dar 
per keletą dienų nebus galima 
nė apytikriai žinoti skaičiaus 
žuvusių žemės drebėjime, bet 
apskaitoma yra, kad žuvo 2,000 
žmonių ir kad 10,000 žmonių 
lįko sužeista. Labiausia Yiuken 
tėjo apie 8 provincijos.

Naujoji aukso politi 
ka gali pašalinti 

panikų pavojų
VVASHINGTON, s. 17.— Pa

sak niekurių ekonomistų, nau
joji Amerikos aukso politika 
ilgainiui gali privesti prie to
kių pinigų, kad spekuliacija ir 
publikos ūpo kaprisai negalės 
suardyti piniginės sistemos. 
Aukso panikos nebegalės būti, 
nes valdžia bile kada galės su
stabdyti išmokėjimus auksu. 
Kaip išrodo, paprastas pilietis 
jau nebematys daugiau auksi
nių pinigų, jei bent muze juose 
ar pas kolektorius kaip kokių 
retenybę.

Rado nusižudžiusi 
real estate brokerį
CHICAGO.—Edward A. Nel- 

son, 45 m., real estate brokeris 
turėjęs ofisą 1 N. La Šalie St., 
i aslas negyvas vonijoj savo na
muose 7605 Merrill Avė. Jo 
galvą laikė prispaudęs ir panė
ręs vandeny 40 sv. geležies šmo 
tas. Spėjama, kad jis pats nu
sižudė dėl nesisekime biznio.

Tik 20 turi milionines 
metines pajamas

VVASHINGTON, s. 17— Iž- 
dinė paskelbė, kad Amerikoje 
beliko tik 20 multimilionierių, 
kurių metinės pajamos siekia 
virš miliono dol.

Tokių multimilioinerių pir
miau, prieš depresijų, buvo 513.

BERLYNAS, s. 19. — Nacių 
smogikas Friedel, kuris sumu
šė namų savininkų, Amerikos 
žydų Schitesler iš New Yorko, 
už tai, kad tasis pareikalavo 
užvilktos nuomos, liko nuteis
tas 7 mėn. kalėjimam Apie tai 
pranešta ir Amerikos konsului.

Lietuvos NaujienosKubos valdininkai 
streikuoja prieš 
mil. diktatūrą

f.

M

MAVANA, s. 17.— Pulk. Ba
tistą, vyriausias Kubos armi
jos komanduotojas, patapo 
centru audros, kuri išnaujo pra
deda vystytis Kuboj.

Prezidentui Hevia užėmus 
vietų ir tik da vienų dienų iš
buvus prezidentu, šiandie nuo 
vidurdienio sustreikavo veik vi
si valdininkai, reikalaudami, 
kad pulk. Batistą pasitrauktų 
ir tuo baigtų “militarinę dikta-

Kas metai bedarbių 
skaičius Marijampo

lėje didėja

Naciai nukirto gal 
vas 2 komunistams

Ir kitas Hooverio vir 
šininkas sunaikino 

korespondenciją
VVASHINGTON, s. 17. —Se- 

nato komitetas, kuris tyrinėja 
prez. Hooverio laikais buvusio 
pašto viršininko Brown išdavi
mą oro pašto kontraktų, sužino
jo, kad Brown pagelbininkas 
Glover sunaikino visą savo ko
respondenciją. Tą paliudijo 
Gjover asmeninis sekretorius 
John, kuris prisipažino sausio 
mėn., 1933 m. sunaikinęs visą 
oficialę ir asmeninę Glover ko
respondenciją nuo 1921 iki 1925 
m. Korespondencija liko sunai
kinta paties Glover įsakymu. 
Glover tuo laiku buvo trečias 
pašto viršininko pagelbininkas, 
paskui prie Brown liko pakel
tas į antrą pagelbininką.

Jau pirmiau buvo liudyta, 
kad ir paties pašto viršininko 
Brown korespondencija liko su
naikinta, kai jis traukėsi iš sa
vo vietos.

Del tos priežasties senato ko
mitetas negali surasti jokių su
sirašinėjimų dėl išdavimo oro 
pašto kontraktų ir kaip tie kon
traktai liko išduoti.

Atmetė kompanijos 
“uniją”

ATLANTA, G,a., s. 17.—Piet
vakarių apygardos darbo^ tary
ba atmetė kompanijos “uniją*’, 
kuri buvo “sutverta“ Reptfblic 
Steel 
moj, 
NRA

Chevrolet gavo daug 
užsakymų

DETROIT, Mich., s. 17. — 
Pasak gen. pardavimų manaže- 
rio Holler, Chevrolet gavo iš 
pirkėjų užsakymų ant 50,000 
naujų 1934 Cevrolet automobi
lių. Tai neskaitant užsakymų 
nuo pardavėjų. Tad Chevrolet 
dirbtuvės per keletą mėnesių 
dirbsiančios pilnu smarkumu.

$2,000,000 byla
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, galbūt 
lietite ar sniegas j vakarą; bis- 
kį šilčiau.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4> 
46.

Franci jo j didelę sensaciją sukėlė milžiniška ruso Aleksand- 
Stavisky afera, kurioj apdraudos kompanijos ir žmonės pra^- 

žude gal $40,000,000, subankrutijus Stavisky sukurtam Bayonne 
miesto lombardui. Stavisky buvo nepataisomas gambleris, o 
Paryžiuje žinomas kaipo labai išlaidus linksmintojas, turėjęs 
labai artimų ryšių su atstovais ir ministcriais ir jų padedamas 
galėjęs pravesti savo milžinišką aferą. Delei to jau turėjo re
zignuoti ministeris Dalimier. Pats Stavisky buvo pasislėpęs ir 
nusišovė kai jį užklupo policija, ar buvo nušautas, kad jis ne
išduotų paslapčių ir nejveltų į savo aferą augštų žmonių. Del 
tos aferos prenuero Chautemps kabinetas buvo atsidūręs pa
vojuje ir. tik išsilaikė, todėl, kad jis prižadėjo nubausti visus 
tos aferos kaltininkus ir kadangi kairiosios partijos prisibijojo 
nuversti jo valdžią, kad valdžia po jo nepatektų į nacionalistų 
rankas.

WASHINGTON, s. 17. —Tei
singumo departamentas užvedė 
Clevelande bylas prieš Gilden 
Co. ir Forest City Paint and 
Varnish Co., kad iškolektuoti 
virš $2,000,000 taksų ant in
dustrinio alkoholio, kuris tapęs 
sunaudotas gėrimo tikslams.

Bandys iškolektuoti 
$800,000,000 nesumo

kėtų taksų

Prezidento aukso 
programas pilnai 

konstitucinis
WASHINGTON, s. 17. —Iž

do sekretorius Morgentha.ii pa
sišaukė federalinius agentui ir 
kolektorius ir įsakė jiems kuo- 
greičiausia iškolektuoti nesumo
kėtus taksus, kurie gali siekti 
apie $800,000,000.

Valdžios pradėta kampanija 
iškolektuoti nesumokėtus tak
sus, duoda pasekmių, nes lapkr. 
men. sukolektuota $3,500,00 už
silikusių taksų.

WASHINGTON, s. 17.—Ge
neralinis prokuroras Gummings 
pateikė raštišką nuomonę, kad 
prezidento Roosevelto aukso ir 
visas piniginis programas yra 
pilnai konstitucinis. Raštiškos 
nuomonės dėl konstitucingurno 
nusavinimo šalies aukso reika
lavo niekurie senatoriai.

Opozicija tam programui 
kongrese vis labiau mažėja ir 
tikimąsi, kad visas prezidento 
programas bus priimtas, gal 
su mažais pataisymais, be di
delių sutrukdymų.

BERLYNAS, s. 17. — Išlai
kius kalėjime šešis menesius po 
išnešimo mirties nuosprendžio, 
Dessau kalėjime liko nukirstos 
galvos dviems komunistams, 
kurie buvo kaltinami pereitą 
pavasarį susirėmime užmušę 
vieną nacį.

Tai buvo, pirma egzekucija 
Anhalt valstijoje per pastaruo
sius 50 metų. Bet toli ne pas
kutinė, nes ir dabar Dessau 
kalėjime laukia mirties 10 ko
munistų, kuriems bus nukisrta 
galva už užmušimą vieno nacio.

DUsseldOrf kalėjime laukia 
galvų nu’kapojitno dar 10 ko
munistų, jų tarpe buvęs Er- 
krath burmistras, irgi už už
mušimą vieno nacio. Jiems bus 
nukapotos galvos nežiūrint to, 
kad pirmiau teismas už tą patį 
nusidėjimą juos nuteisė 15 
metų kalėjimam

Berlyno teisme užsibaigė nag
rinėjimas bylos 53 komunistų, 
kaltinamų nušovus nacį ir po- 
licistą. Kadangi prieš teisia^- 
muosius nebuvo tiesioginių įro
dymų, tai ir mirties bausmės ne
buvo reikalaujama. Teismas 
išneš savo nuosprendį sausio 
28 d.

LIEPOJUS. — Antrame sa
vo didumu Latvijos mieste, 
Liepojuje, paskutiniu laiku 
priskaitoma iki 5,000 lietuvių. 
Daugelis iš jų čia pat gimę ir 
augę, nežiūrint į tai, kad 
toli tėvynės siena, daugelis 
buvę Lietuvoje.

Jie čia susimetę į keletą
tuviškų organizacijų, kurios 
taipogi didelės veiklos, dėl lė
šų trukumo nerodo. Be to, jie 
čia turi gana puikiai įrengtą 
savo, salę, kurioje kart-kartė- 
mis rengiami vakarai, paminė
jimai.

Daugelis iš jų sakosi, kad 
latviai pratę laikyti lietuvius 
žemesniu už save elementu, 
neva tai, kad lietuviai toli gra
žu atsilikę nuo latvių kultū
ros.

Kaip teko patirti 1934 me
tais liepojiškiai rengia keletą 
ekskursijų į Lietuvą, o taipo
gi ir iš Lietuvos žada čia ap
silankyti keletas ekskursijų.

! ■

Kalėdų nuotikiai Kaune

MARIJAMPOLĖ. — Pasibai
gus cukraus fabriko statybos 
darbams 1931 metais daug sta
tybos darbininkų ir jų šeimų 
liko Marijampolėje. Vieni tų 
darbininkų gavo cukraus fa
brike nuolatinį, kiti sezoninį 
darbą, treti taip sau liko Ma
rijampolėje. Pereitais metai* 
dalinai patikrinus darbininkus, 
norinčius stoti cukraus fabri
kui! sezoniniam darbui, ateivių 
darbininkų šeimų buvo apie 
400. šiemet prieš prasidedant 
cukraus fabriko darbo sezonui 
vėl pradėjo darbininkai plauk
ti iš įvairių Lietuvos kampų 
Marijampolėn. Ateiviai, ypač 
žemaičiai, cukraus fabrike 
skaitosi sąžiningiausiais ir pa
stoviausiais darbininkais ir to
kiomis aplinkybėms esant, daž
nai jie traukia savo draugus 
Marijampolėn ir didina bedar
bių skaičių

Atidėjo angliakasių 
demonstraciją

KAUNAS. — Kūčių dieilą 
viena moteris žemaičių g-vėj 
21 nr. su vyru* susipykus nu
sinuodijo ir nuvežta ligoninėn 
mirė.

Pirmų Kalėdų dieną Tvirto
vės ai. vaikas atbulas Čiuoždą* 
mas krito ir prisimušė. Be su

goninę. *
Laisvės ai. 6 nr. keliese gė

rė ir begerdami susivaidijo. 
Viena^ išsitraukė revolverį ir 
šovė. Kulka pataikė moteriai 
ir sužalojo tris pirštus.

Pirmą dieną ties Karmėlava 
rasta suvažinėtas pil. Metlova 
Lavonas nugabentas 
nėn, 6 kas suvažinėjo 
ma.

šįryt Daukšos g., 12 
sinuodijo viena

Tikrina Klaipėdos uos 
to naująjį baseiną

KLAIPĖDA.—Jau praėjo me
tai, kai susisiekimo ministerija 
iš Hojgard ir Schultz firmos 
perėmė Klaipėdos uosto naujai 
pastatytą baseiną. Pagal su
tini P° vienerių metų tam tik-

tinkamai baseino įrengimo dar
bai yra atlikti. Tam patikrini
mui padaryt susisiekimo minis- 
teris paskyrė komisijų, kuria 
sudaro Klaipėdos uosto direk
torius inž. Vysockis (pirminin
kas), susisiekimo ministerijos 
inspektorius inž. Tamoševičius, 
inž. Skardinskas, inž. Stonis ir 
valstybės kontrolės atstovas. 
Komisija patikrinimo darbų pra
dėjo gruodžio 18 d.

Darbo pajamų mokės 
čiai ir kunigai su 

rabianis

KEARNEY, N. J., s. 17, — 
Policija šioj apielinkej suėmė 
penkis japonus, kurie fotogra
favo ir filmavo geležinkelius, 
tiltus ir vieškelius. Keturi jų 
sakosi' atstovaują Japonijos ge
ležinkelį, o vienas—turistų biu
rą. Jie buvo kvočiami per ke- 
ias valandas ir jų filmos liko 

paimtos, kad pamatyti, ar jie 
nėra fotografavę valdžios lai
vų statymo dirbtuvių, kur yra 
statomi du nauji torpedniai lav 
vai.

SHELBVILLE, Ind., s. 17.- 
Thomas Shields 20 metų atgal 
pasidirbdino sati. karstų, ku
riame jis turėjo bv?ti palaido
tas. Bet jis pergyveno tų kars
tų. Jis sulaukė 100 metų am' 
žiaus ir tebėra dar tvirtas se
nis, o jo karstas sudegė gais
re, kuris sunaikino jo ūkio na
mus. Jis yra seniausias bal
suotojas Decatur paviete.

InsulI sergąs
ATHENAI, s. 17. — Samuel 

InsulI atsigulė lovon, nes, pa-, 
sak gydytojo, jo širdis esanti 
silpna. Už poros dienų valsty 
bes taryba turės išnešti nuo 
sprendj dėl jo ištrėmimo iš 
Graikijos. Bet daktaras sako, 
kad InsulI negalės apleisti Grai- 
gijos, nežiūrint kokis butų ta
rybos nuosprendis.

11' iimi ii^i ■v/ ■ 4 ii
CHICAGOr—Elektros gamy

ba pereitą savaitę Jungt. Vals
tijose padidėjo 10.1 nuoš.. • i•• ;<;• ■ • ■ X.’ ■. ■ •

NEW YORK, s. 17. — Ap
skaitoma, kad Amerikos gyven
tojai pernai atsižadėjo gyvasties 
apdraudos $10,000,000,000. Tūta 
pačiu laiku naujų palisų išduo
ta už $7,500,000,000, dahgiau- 
sia paprastos gyvasteis apdrau
dos.

—iiiiiii ■ t. ......................... —

CLEVELAND, O., s. 17. — 
šiandie turėjęs prasidėti gene
ralinis moterų rūbų siuvėjų 

. ... ... .... . ■ . v... I.'....'

SPRINGF1ELD, III., s. 17.— 
Naujoji angliakasių unija atidė
jo 13,000 angliakasių demon
straciją Taylorvillėj ir marša- 
vimą į Peabody kasyklas. De
monstracija ir maršavimas tu
rėjo įvykti šiandie, bet tapo ati
dėti “prašant federalinei ir vals
tijos vyriausybėms“. Unijos 
viršininkai prašo angliakasių 
palūkėti ir laukti slaptų įsa
kymų.

Apgulos stovis Christian pa
viete tebesitęsia', šimtai mušei
kų (specialių depu’čių) saugo 
kelius į pavietą ir stabdo kiek
vieną pravažiuojantį automobi
lių. Saugomas ir Springfield, 
kad ir čia streikuojantys ang
liakasiai nepadarytų kokio ne
tikėto maršavimo.

Naujoji unija kreipėsi prie 
jrezidento Roosevelto prašyda
ma atmainyti anglių tarybos
įuosprendį, kuris parėmė 
nosios unijos kontraktus
Peabody Coal Co.
4. ; . ..................... ............

Du farmeriai už 
mušti .p ‘ • •

sė
sti

CHICAGO—Du farmeriai U

K;
I

streikas liko laikinai atšauktas, Paw Paw, III., liko užmušti kai 
’ samdytojai ir darbininkai jų trokas, pilnas vištų ir kiąp- 

są Iją, susidūrė su kitu
- • J 

fV’-

kad samdytojai ir darbini 
galėtų išdirbti arbitracFos 
lygas.

< .>’a................

treku
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Lyons priemiesty.

KAUNAS.—Gruodžio 18 d. 
vakare į Kauną atvažiavo nau
jas Amerikos pasiuntinys Lie
tuvai McMurray. Gruodžio 20 
d. jis įteikė Respublikos Prezi
dentui savo kredencialus.

Makedoniečiai gel 
bes Balkanų taikai
VIENNA, s. 17.— Garsiųjų 

Bulgarijos 
ristų vado 
Bulgarijos 
manifestas
lės įtakos į dabar daromas Bal
kanuose taikos sutartis.

Manifestas sako, kad make
doniečių organizacija yra pasi
ryžusi kooperuoti su Jugoslavi
ja ir Graikija, jei tos dvi vals
tybės garantuos jų rybose gy- 
venatiems makedoniečiąms kul
tūrinę ir politinę laisvę. Jei ne, 
tai teroras bite atnaujintas dar 
didesniu smarkumu.-

Kadangi pirmesnis tos orga
nizacijos nusistatymas labai 
kliudė Bulgarijos susiartinimui 
su savo kaimynais, šis mani
festas galbūt pagelbės Bulgari
jai atgauti savo vietą Balka
nų politikoje. Galbūt užbaigs 
ir Makedonijos komitadžų jau 

ko-

KAUNAS.-- Pradėjus imti 
darbo pajamų mokestį, katali
kų kunigai remdamies kanonais 
ir Voldemaro sudarytu su po
piežium konkordatu atsisakinė
jo darbo pajamų mokesčius 
mokėti. Kunigai vis buvo ra
ginamu, bet vis nemokėjo. Pa
galiau nežinota, kaip tą klausi
mų išspręsti. Tačiau klausimas 
užsitęsė, o mokesčių departa
mentas pradėjo kunigams dėti 
pabaudas. Pabaudų kunigai 
pabūgo ir darbo pajamų mo
kesčius pradėjo mokėti. O kai 
pradėjo mokėti, tai ir ginčai 
diplomatinėse sferose buvo ne
reikalingi. Dabar jau kunigai 
mokesčius moka. Be to. dau 
gelis provincijos žydų rabinų 
duoda skundus vyr. mokesčių 
komisijai, įrodinėdami, kad da
bar jų pajamos esančios labai 
sumažėjiteios ir prašo mokes
čius sumažinti arba kai kurias 
sumas visai nubraukti.

Nemaža kaip kunigų, taip ir 
rabinų prašymų vyr. mokesčių 
komisija patenkina. Kunigų 
prašymus sprendžiant dalyvauja 
ir kurijos atstovas, o rabinų 
—rabinato atsotvas.

ADVOKATAI DĖVĖS TOGAS

ir Makedonijos komitadžų 
daug metų vedamų kruviną 
vą už Makedonijos laisvę.

KAUNAS.— Teisingumo m’- 
nisteris išleido įsakymų, kad 
nuo 1934 m. advokatai teis
muose posėdžių metu dėvėtų 
gas.
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LAIPSNIS PIRMAS

NON GRADUS

Užlaiko kepyklą

Turi 380 balsuTuri 320 balsų

Nair-

DOM. ŽUKAS

Turi 222 balsųTuri 220 balsų

šie lietuviai

Senas skai

bet išauklėjo dvi gra

Turi 139 balsų

Lowe

me

> Ą. SAVICKAS
mes negalime

4500 SouthTuri 50 balai!

Tarvidas, 5931 South 
Avė., buvęs Naujienų

SLAPUKAS

Turi 80 bftjsų

r. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 200 balsų

3315 South 
Ji užlaiko 
ir automo- 
vestuvūms,

D; Šukienė, 
Rockwell street

pinėt iš vieto 
kada ir betiks 
dar daugiau p;

ANT. KAZAITIS 
3450 S. Halsted St. 

Turi -630 Balsų

ams.
Union

mu- 
kad

i, 1000 Lard 
., kuri užlaiko 
Naujienas” 15

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Kontestantas J 
Maksvytis rašo

numirksite,
— nepirkite arba aš pri

B. BARNIšKIS

)224 Burnside Avė. 
Chicago, III.

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 4,319 Balsų

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 380 balsu

KAVALIŪNAS 

26 Palmerston Avė 

Toronto, Ontario, 

Canada.

Turi 100 balsų

P. ATKOČIŪNAS 
1634 S. 48 Ct. 

Turi 405 balsus

P. LAPĖNAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų

E. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richmond 

Chicago, III. 
Turi 740 balsų

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

Cleveland, Ohio. 
Turi 180 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III. 
Turi 450 balsų

K. G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Av 

Chicago.
Turi 330 balsų

kuris užlaiko

Per paskutinę savaitę gavau 
biznio' iš sekamų kostumerių:

Kazimier U^FilipRuskis, 4559 
South Washtenaw avė.1 — už
laiko aludę.

S. Petrauskas, 1721 S* Union 
avė

Frank Rackas, 1115 E. 61st 
St. — turi didelius apartamen- 
tinius rumus ir daug fornišiuc- 
tų kambarių? reikale kreipki
tės į F. Račkų, Hyde Park 
3785.

A. Sakalas, 4600 So. Frai.- 
užlaiko bučernę

Rockwe!J Street. Užlaiko gro- 
sėmę*

Dabar dėkoju visiems mano 
rėmėjams, draugams it pažį
stamiems, kurie mane ikišiol 
rčmėte ir . prašyčiau, ateityje 
neatsisakyti suteikti man pa 
ramų. Iki tolimesnio pasimaty.

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48th Ct 

Cicero, III.
Turi 520 Balsų

A. UŽDRAVA1TIS

4031 S. Talman Av 
Chicago

V. TUMOSAITĖ 
3252 N. Nagle Avė. 

Chicago, III. 
Turi 210 balsų

almost forgot about 
Mrs. Petrauckas at

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras)- 

1739 So. Halsted St.
Turi 4,082 Balsų

Venus Tumosa,
3252 N. Nagle Avė 

Palisade 4638

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av 

Chicago, III.
Turi 280 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S, Artesian Av. 

Chicago 
Turi 230 balsų

ALBERT DIKSAS

3341 S. Auburn Av 
Chicago

nąiijino ^Nąnjienas” ir davė 
Kalėdų ir Nąujų Melų garsini-

kurios mums taip

ELSIE MARTIN 
4508—8th St. 
Kėnosha, Wis. 
Turi 480 balsi!

dovanas 
brangios bus.

Ką kiti kontestantai darys 
ateityje, nežinau 
kančių savaitę daugiausia bu- 
šių “N-nų” ofise ir lauksiu iki 

kuriam reikia 
” arba duoti

B. Pužauskas, 645 W. 18th 
st., kuris užlaiko gražių aludę, 
užsirašė “Naujienas” 15 mėne-

M. Sriubas, 1737 So* Union 
avė., kuris užlaiko gražių ali
nę, užsirašė “Naujienas”.

Emma Pocaitė, 644 N. State 
st., kuri taipgi užlaiko alinę, 
atsinaujino “Naujienas” 15 mė
nesių, užsirašė “Keleivį” sau ir 
j Lietuvą broliui, kaipo Kalėdų 
dovanų.

Zuzana Pocius 
Avė., Aurora, III. 
alinę, užsirašė 
menesių.

J. Karalius, 535 W 32nd st., 
kuris užlaiko alinę, atsinaujino 
“Naujienas”.. Jenas ne tiktai 
geras ir senas B'ridgeporto biz
nierius 
žias dukreles. Viena yra slauge 
švento Kryžiaus ligoninėje, o 
antra ištekėjus Wisconsin val
stijoj už gerų, tautietį.

A. Saratavičius, 7207 South 
Francisco avė. Tai senas ang
liukais Illinois valstijoj, taip 
kaip Senas Petras, kuris net 
sveikatos neteko kasyklose per 
sunky sužeidimą, pašaukė Pet
rą ir atsihąujino “Naujienas” 
15 Mėnesių,

M* Daigo, 4856 So. California 
avė;, kuris užlaiko i ” 
naujino z “Naujienas

Per mane užsirašė “Naujie 
nas

Anton Diskis, 4454 So. Rocl 
well street 
tytojas, malonus, simpatingas 
žmogus ir biznierius. Užlaiko 
bučernę.

Anna Martinkus, 
Lituanica avenue. 
automobilių garažą 
bilius laidotuvėms, 
etc. Telefonas Botfievard 0120.

I. Tauras, 4457 So. Talman 
avenue. Užlaiko kraučių šapą. 
Siuva naujus drabužius ir se 
nūs pertaiso.

F. Lozauskis, 3336 S. Halsted 
street*

Anton Butchas, 4414 South 
Roc|cwe|l Street. Užlaiko hard- 
ware krautuvę.

Prisiunčiu keletą dolerių už 
prenumeratas. Darbuojuosi kiek 
galiu. Dabartinės bedarbės la> 
ku žmones neturi pinigų. Tu
riu daug prisižadėjusių. Kaio 
tik mainos pradės dirbti, tai 
manau išeiti iš to Non Gradus 
skyriaus į aukštesnį laipsnį.

J. Maksvytis, 
Hammond, Ind.

Seno Petro biznis 
Konteste

feį Mickus, 4146 Ąrcher ave„ 
siuvėjas, patyręs kriaučius, ku
ris? atlieka darbą gerai ir grei
tai, davė Kalėdų garsiniihą*

RriglHon • Purk Ttetaurant, 
t ' į

.-U: / A.;’ . * >.ū ■. , ♦

nas
tautais. Praneškite 1 mums ka* 
da ir kokiu4 laikų jums reikia 
sutvarkyti dienraščio stovį bei 
užsakyti prenumeratas, 
butų didžiausia mums parama. 
Tuomet mums nereiktų klam

, j „vietą, kaip 
lai. Tudmi jus

„ jdStĮimėt išplėšt 
“N-nų” cirki$acijąUr tuo pa 
thn kartu ■ padėtuipęt^ laimėt

Julius 
Albany 
kontestantas užsirašė Naujie 
nas ant 15 mėn.

P-ia D* Laucius, 6915 South 
Sangamon, užsirašė Naujienas 
ant 15 mėn.

Ačiū visiems, kurie darėte 
su manim biznį. Nors dar ne
daug balsų turiu, bet aš tikiuos 
gauti daugiau, nes yra gerų 
žmonių, kurie ne tik sau užsi
rašo Naujienas, bet dar daro- 
do žmonių, kurie nori užsira
šyti dienraštį.

Kartu su Naujienoms par
duodu gerų Electric Cleaners. 
Kainos nuo $15 iki $71. Kar- 

IpetUs, setus gerai išvalysiu ir 
su Crystal gesu kandės iš dra
bužių ir setų išnaikinsiu, ir vis 
su ta pačia mašina. Taigi, ku
riems reikia pirkti dulkių va
lytoją, tai parašykite laišką ir 
pažymėkite savo adresą, o aš 
atvažiuosiu ir išrodysiu vėliau
sios mados mašiną ir, jeigu pa
tiks, numirksite, o kad nepa
tiks 
statysiu kokia patiks.

Aš tikiu, kad mane parem 
site kaipo seną veteraną, ai 
tai užsirašydami Naujienas ar 
ba pirkdami Electric Cleaner.

Anton Ražaitis, 
3450 So. Halsted St.

Jos atneša mums žinias iš 
viso pasaulio ir apielinkės. Lie
tuviai, kurie skaitote “Naujie
nas”, užsirašykite jas laike kon- 
testo, nes gausite dideles nuo
laidas, o man padaugysit9 
skaičių balsų. Mano antrašas: 
John Sipialis, 4500 S. Talman 
Avė., Chicago, III.

ONA VILIENfi 
jfUždrovaite) 

46 N. Irvlng
Turi 7Q balsu

ANT, RUŽAS 

9409 Williamą Avė, 

• Detroit, Mich.

Turi 136 halsų

šią savaitę pradėjo dirbt) 
dar du kontestantai; tai, drau
gas Deveikis iš Cicero ir A. 
Savickas iš Rockford, III.

Cicerus darbuotojas ir spe- 
cialis Naujienų koresponden
tas K. P. Deveikis dalyvauja 
jau kelintame Naujienų kon
teste, pasiekdamas gana dide
lį skaitlių balsų; Nors šiame 
konteste truputį susivėlino 
darbą pradėti, bet atrodo* kad 
pralenks daugelį pirmiaus pra
dėjusių dirbti.

A. Savickas iš Rockfordo ir
gi jau dalyvauja kelintame 
Naujienų konteste ir nors jo 
kolionija nėra didelė, bet vis
gi jis visuomet gauna nemažą 
skaitlių balsų.

Atkreipiu atydą ponios Ža
kienės, J. Sipialio ir Venus Tu 
mošaitės, kad jų nevisi balsai 
šiame Naujienų numeryje tel
pa, neš kada jų laiškai su pi 
nigais atėjo į Naujienų ofisą, 
jau kontestantų puslapis buVo 
sustatytas ir permainyti nebu
vo galima.

Tariu visiems kontestan- 
tams širdingą ačiū už nuošir
dų darbavimosi; tikėdamas, 
kad taip darbuosis' ir iki pa
baigai kpntesto* y,

T. Rypkevičią, 
Kontęęt^. Vedėjas.

Jąu sukako mėnesis, kaip 
“Naujienų” kontestas prasidė 
jo. Iš karto nemaniau4, kad bus 
kokios pasekmės, nes kontes
tantų skaičius Chicagoje buvo 
gana didelis, apie 30. Jeigu j u 
kiekvienas pagaus po vieną Se
no Petro kostumerių, tai jo 
“porkčiapo” kąsnis bus daug 
mažesnis.

Bet pasirodė, kad gana dide
lis ir gražus būrelis tautiečių 
yra Seno Petro patriotais, ku
rie atėjo jam j pagalbą, šauk
dami jį telefonu ar laiškais 
bteiti ir užrašyti dienraštį.

Ūkininkai iš Michigan valstijos 
siunčia jam užjaučiančius laiš
kus. Bet butų dar geriau; jeigu 
jie pasiųstų jam po prerfume- 
i’atą. “Naujienos” jiems kai
nuotų tik $7 15 mėnesių.

Senas Petras irgi buvo ūki
ninkas. 1931 metais, kai buvau 
North ir South Dakotoje, Min- 
jiesotoje ir kitose valstijose ir 
aprašydavau tenykščių ūkinin
kų gyvenimą ir jų ukius, tai 
daugelis lietuvių (Petrui buvo 
dėkingi.

šie žmones darė biznį per 
Seną Petrą:

Mrs. A. Rhzmus, 2107 South 
Halsted st.,. kuri* užlaiko mote
riškų rubųt — dresių siuvyklą 
ir čeverykų taisymo šapą, atsi
naujino “Naujienas” 15 mėne-

Raso F. BULAW t

Oras Chicagoj įvairuoja, — 
šaltas. Kaip kada pasiekia ko- 
lioliką laipsnių žemiau zero. 
Dažnai užeina sniego audros. 
Po kiek laiko oras ir. vėl at
šyla, — sniegas tarpsta ir su
simaišo su purvais. Tiesiog, 
nejaukų ir nemalonu vaikščiot 
šaltam orė ant šlapių ir pur
vinų gatvių. Taipgi įiemalonu 
prisimint “N-nų” skaityto
jams, kad šis būtys lietuvių, 
kurių tarpe ir aš; darbioj uos 
“N-nų” konteste, daugiausia 
nukenčia nuo tų 'visų nemalo
nių gamtos reiškinių. Kad pa
siekti kiekvieną “N-nų” skai
tytoją mums reikia daryti to
limas keliones, kadangi lietu
viai yra išsisklaidę po plačią 
Chicagą. Ir daryti" skubiai, ne
atsižvelgiant ar lyja ar snin
ga, ar šilta ar šalta. Nes kon 
testo dienos slenka labai greit. 
O musų didžiausias noras juo 
daugiai? surasti “N-nų” skai
tytojų; juo daugiau gaut bal
sų, kad laimėti doyanas už at
liktą darbą. Nes kiekvienas ‘iš 
musų kontestantų sulaukęs ge
gužės mėn. 15 d., matys kiek 
daug jis pasitarnavo Amerikos 
lietuviams ir diehraščivd — 
“N-noms”. O kad iki tolei pa
rodyti savo darbo’ našumą ir 
mintis, kad kiti nemanytų, kad 
kontestanto pareigas eidamas 
buvai “liurbis”, kiekvieną 
sų skatina sunkiai dirbti, 
laimėti.

•O tą kiekvienas ;lengvai 
lėsime atsiekt. Tik reikia, 
“N-nų” skaitytojai į ir. tie, 
rie manote užsisakyti “Naujie 

kooperuotų su kontes

__________________ _________ Ketvirtadienis,

4180 Archer Avė., kur visados I 
yra didis pasirinkimas' geros I 
rūšies valgių, davė Kalėdų gar
sinimą.

Edvardas Čepulis, 3503 So.
California avė., kuris užlaiko 
bučernę ir grosemę, davė Ka
lėdų garsinimą.

J. Bagucenskas, 4213 South 
Campbell avė., kuris užlaiko | 
alinę, davė Kaiedų garsinimą.

Visiems, kurie darė biznį per 
Seną iPetrą, tariu širdingą ačiū 
ir prašau ateityje neužmiršti 
Petro. Reikalui priėjus, šaukite 
telefonu Canal 8500, ar laišku.

Senas Petras.

and
Mozart St. He isn’t working|! 
very mueh. When I stepped in ' 
the door he said, “Who are 
you ?” I told him who J was 
and what I wanted. He helped 
me with some points as well. 
He said that his best sport in 
Lithuania was elimbing trees 
to see the birds nešt, and some 
times take their eggs out. 1 
told him I was very sorry that 
I could not stay to listen to 
more of his adventures in 
Lithuania.

I walked, rodė and walked 
until I came to Joe Gagel at 
3839 Evergreen Avė. I got off Į 
the cąr, It was dark and nol 
signs on the corner. I didn’t 
know the street. I tprned down 
some street, which I thought 
was Evergreen. I hated to turn 
there, because I didn’t know 
the street, būt I took a chance. 
I ascended the stairs, rang the 
bell. Well, after all it was the 
right street and house. I ask- 
ed him to take the Naujienos. 
He took it without any ques- 
tion. s }

Then I went to a Lithuanian 
bu*siness man. He admitted, ne 
won’t take any other paper 
būt the American. He f eit . ■ * •
proud to sąy that. I think 
that Lithuanians should get 
some sort of a Lithuanian 
paper.

Cisco avė. 
ir kepyklą

Gerbiami Chicagos lietuviai 
kurie norite užsirašyti 
jienas” per mane pašaukite per 
telefoną, už ką aš busiu jums 
labai dėkinga. Telefonas Lafa 
yette 5647.

E. Norgailienė.

mane pašauks 
užsakyti °N-nos 
skelbimai. O tai darysiu eko
nomiškais išrokavimais. Mat, 
abejoju; kad “šiušių” padai ne 
prakiurtų. Nes, jeigu laimėsiu 
laivakortę, tai basam važiuot 
į Lietuvą butų labai negražu. 
Lietuviai daugiausia taip ma
no, kad mes Amerikoj pon.š 
kai gyvenam. O jai Frank’is 
“peršaus” basas į Lietuvą, tai 
kaipgi atrodys. O kad išvengt 
betikslių žygių, pašaukite ma
ne per telefoną, arba rašykite 
laiškus šiuo adresu:

Frank Bulaw,
So. Halsted Street, 

Chicago, III.
CANal 8500.

J. Sipialis
Konteste Naujienų,
4500 $o. Talman Avė.,
Chicago, III.

J. Sipialis, 4500 So. Talman 
Avė., kuris užlaiko barbernę, 
reiškia padėką sekamiems lie
tuviams :

P. Wengalauski, 4500 South 
Talman Avė, 
alaus ir šiaip gėrimų užeigą 
užsirašė Naujienas ųiet

J. Kazlauskas, 8258 S. 
Avė.

M. Schultz, 3358 So.
Avė., trims mėnesiams.

J. Antanaitis, 4111 S. Rock 
well St.

M. ‘Širmulis, 6924 
Avė.

Ę. Adomaitis, 2250 W. 28rd 
St., užsirašė Naujienas 
tams.

P, Zapustas, 3157 S. Eme- 
rald Avė., užsirašė Naujienas 
trims mėnesiams.

Sluomi \ tariu ačiū visiems 
mano koptumeriams, kurie už
sirašė per mane dienraštį. O 
tų, kurie dar dienraštį neuž- 
sirašė, prašyčiau tai padaryti. 
Be “Naujienų 
būti nei vienos dienelės

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitliu 
________ LAIPSNIS ANTRAS

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

Turi 190 balsu
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BAIGIANT NAUJU METU VAKARI
prisideda 
pasišven- 
vra labai
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kome gražioje vietoje žemės 
sklypą, kuris kapinėms vald
žios jau pripažintas. Dabar tas 
kapines norime aptverti muri
nę tvora ir tinkamai sutvarky
ti, bet patys to padaryti nebe
pajėgiame, nes esame turtingi 
tik geriausiais norais, bet 
lėšomis. Tad nuoširdžiai prašo
me paskirti mums čia nors 
nedidelę broliškų auką, kapi
nėms užbaigti. Už tai busime 
mes dėkingi visuomet.

P. Vismontas, 
Lietuvos Laisvamanių E. K 
D-jos Kražių Skyr. Pirmininkas 

J. Staačkauskas, 
Sekretorius.

Dingusi lietuvaitė 
Nellie Zoper

budu sutvarkyti. Todėl mano
me, kad bus geriau tuo tarpu 
lukterėti, iki situacija paaiškės.

Jei
ne, aš

pagerbimas vie
pi rmas ženklas 

Todėl, kad mes 
kaip įvertinti

Raio Dr. P. G. Luomons
(Tęsinys)

Jeigu mes nueinam į judžių 
teatrų, jeigu mes nueiname gy
vo teatro išklausyti, jeigu mes 
nueiname operos išklausyti ar
ba orkestro, ir ten nuėję su
randame nekurias programos 
dalis, kurios mums nepatinka, 
kurios nesimėgsta musų ypa- 
tiškiems jausmams ar suprati
mams, — mes atsistoję nerė
kiame, nebliauname veršio 
balsu “j peklą su tokiu teatru, 
su tokia muzika”, bet mes sė
dime tyliai ir pagerbiame sa
vo kaimynų šalia sėdintį, ku
riam gal patinka tas, kas mums 
nepatinka; pagerbiame akto
rius, jei yra gyvas teatras lo
šiama, nežiūrint, kad jie loš
tų musų jausmams ir supra
timams nepageidaujantį veik
smų. Bet jeigu mes nueiname 
į kokį lietuvių parengimą ir 
užsimokame 15c ar tam pana
šiai įžangos, tai čia jaučiamės, 
jog galime daryti kų norime, 
nepaisant, kas svetainėj daro
si, — ar teatras yra lošiamas, 
ar skamba gražios ir žmogaus 
sielų raminančios dainų melo
dijos, — jaučiamės laisvi staug
ti liūto balsu, sukauti, tran
kytis ir ardyti ramybę, malo
numą visos gražios publikos ir 
teatro-muzikos eisenų.

Kodėl mes taip skirtingai 
pasielgiam musų pačių lietuvių 
parengimuose? Todėl gal, kad 
mes, kaipo tauta, esame rėks
niai, bet nežinome patys savęs. 
Todėl, kad mes, kaipo lietuviai, 
dar neišmokome kaip vienas 
kitų gerbti, o 
nas kito yra 
kulturiškumo. 
nesuprantame
kitų žmonių triūsų, darbų, pa
sišventimą; nežinome ir nesu
prantame, kaip pagerbti savus 
a tįstus, savito dainius, nežili 
rint, kokie jie nebūtų, —* geri 
ar blogi, gabus ar negabus. 
Gal nuims atrodo, kad kito dar
bas yra lengvas, tik juokai. 
Pabandykime to kito žmogaus 
lengvą darbų atlikti, pabandy
kime nors vienų teatrų išmok
ti, tąsyk žinosime. Todėl, kad 
mes nemokame pagerbti savo 
lietuvio kaimyno, kuris sėdi ša
lia ir kuriam teatras patinka, 
kuris turi pasitenkinimų. Taip, 
gal ir man, kai nepatinka tea
tras, ir aš nepasielgiu geriau
siai, ir aš turėčiau pasimoky
ti. Negali žmogus viskų į vie
ną dieną išmokti. Bet diena iš 
dienos, sųvaitė iš sąvaitės, — • 
po mėnesio, meto-kito, puldi
nėdami, klajodami, stengda
miesi, dirbdami, taip kad pri
žengiant savo senatvę, prižen
giant grabo lentų, mes galime, 
kad ir mažai, kų tai aiškiau- 
geriau žinoti. Mes,’ kaipo tau
ta, esame rėksniai, ypatingai 
pas savuosius, ir nežinome 
draugijos ir sociologijos pama 
tinių taisyklių, nežinom drau
gijinės etikos. To mes turėtu
me pasimokyti.

Taip tai. Jei kam prisimin
si apie tai iš suaugusių žmo
nių, apie tokį rėkavimų laike 
programos, tai tau pasakys, 
“tai, mat, jaunuoliai; jiems ne
svarbu teatras, jie nori pasi
šokti. Tad jie ir nepaiso, ką 
daro”.

Taip, jaunuoliai, dauguma 
jų, žinau, yra pabaigę pradi
nę mokyklą, o daug jų net ir 
aukštesnę mokyklų, o žino apie 
draugijinį pasielgimų tik tiek, 
kad atėjus į teatrų rėkauti ir 
triukšmų daryti, kuomet jų tė
vukai, atvažiavę iš Lietuvos, 
nemokų nei skaityti nei rašy
ti, bet visgi moka geriau pa
sielgti publikoje. Aš nesakysiu, 
kad visi jaunuoliai yra tokie. 
Visai ne. Dauguma jų yra in
teligentiški, mandagesni, negu 
aš pats, draugiški. Daugelis tų 
jaunuolių sudaro du vietinius 
chorus, ir aš asmeniškai norė
čiau, kad dar daugiatf jų pri
sidėtų prie vieno ar kito, nėr

Daug tų jaunuolių 
prie teatro lošimų ir 
čia tam darbui. Tas 
gražu ir pagirtina.

Aš dar vienų dalykų norė
čiau pasisakyti apie dainius, 
nors aš pats tiek težinau apie 
dainavimų, kiek mano tėvuko 
šuniukas kad žinodavo, — tai 
atsitūpęs nakties mėnesienoj 
staugti. Aš betgi žinau, kad 
yra žmonių, kurie negali dai
nuoti ; netinka, taip sakant, 
dainiais būti. Jie turėtų nedai
nuoti, bet klausytis dainavi
mo. Be to, aš gal suprantu, 
gal klaidingai suprantu1, kad 
po tam tikro amžiaus žmogus 
nebegali atlikti to darbo, ku
rį jis pirma atlikdavo, nežiū
rint kokis jo darbas nebūtų. 
Aš tikiu, kad su dainininkais 
irgi tas pats esti, žinoma, yra 
išimčių; mes tai žinome, 
aš bučiau chorvedis
juo negaliu burti — aš turė
čiau įsigyti sau diktatūrą cho
ro vedimui; tai yra ta pras
me, ką žodis chorvedis reiš
kia. Ne choras turi vesti chor
vedį; ne kariuomenė generolų; 
ne aklas matantį. Aš čia ne
kaltinu nei vieno, nei kito, tik 
noriu suprantamai, draugiškai 
pasikalbėti. Atleiskite man.

Dar nepasibaigė tas tykus 
mano Naujų Metų vakaras, 
dar nepasibaigiau aš, dar ne
pasibaigė mano sielos jausmas, 
mano svajonės. Dar aš gyvas, 
aš dar noriu gyventi, čia taip 
tyku, taip ramu.... Niekas čia 
nerėkauja, niekas neerzina jau
smų, niekas nedrasko nervų. 
Taip yra malonu, taip šventai 
yra malonu, taip laiminga, kad 
net noriu verkti. Aš nieko dau
giau' nenoriu dabar, kaip tik 
šio tykaus vakaro, nieko dau
giau, kaip tik jo. Aš norėčiau, 
kad jis pasiliktų su manim 
amžinai, — tas mano vakaras. 
Bet ne.... Jis greit pasibaigs. 
Gal dėl to man ir ašaros rieda 
skruostu, kad suprantu, jog jis 
mirs. Gal.... Nežinau nei pats. 
Gal aš sąžiningai išsipažinau 
sau savas nuodėmes ir dėl to 
gailėdamas verkiu. Bet aš esu 
laimingas ir kitokios laimės šį 
vakarų

Dar 
las.

nenoriu, 
žodis-kitas ir bus ga-

(Bu*s daugiau)

ATSIŠAUKIMAS
BRANGUS VIENMINČIAI!

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Daugiau nebeims 
aukso pinigų

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra a«4j« Ii Europo* 

4am jie priklauso, tegul nueina 
vyriausi!! paštą (Clark ir Adam 
/atvių) atsiimti. Reikia klausti prit 
ungelio, kur padėta iškaba “Adver 
įsed W<ndow” lobėj nuo Adams gat 

vfis. nnshKant laiško NUMERI, kali 
kad Šiame sąraše nažymėta.

908 
918 
937 
938 
940
941 
948 
954 
960 
968
969

Apolis L. L.
Jakubouski Themos 
Norkus Leon M. 
Norvich C. 
Paliulis V.
Rogutic Mera
Segzdenei Agne
Teleisyte Late 
Veksrai Anai 
Yanuska Mrs. A. 
Zidanavicius Rev. J.

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavarde................................ v...............................

Adresas

Amžius Svoris
Ūgis ......   Miera per krutinę

Miera per juosmenį .............. ................

Plaukų spalva ................................ ........ .

Akių spalva ................................... .......... .

Užsįėmimas ...................................... .

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

Federalinio rezervo banko 
viršininkai Chicago j e vakar pa
sakė, kad bankai nebeims auk
sinių pinigų ir aukso certifika- 
tų. Vakarykščia diena buvusi 
puskutinė, kada žmonės galėjo 
aukso monetas ir certifikatus 
(geltonos spalvos popierinius 
pinigus) atiduoti bankams, 
gaudami už juos kitus pinigus.

Kas bito su tais aukso pini
gais toliau, bankininkai Chica
go j e tuo tarpu dar nežino.

Jau pereitą vasarų preziden
tas Rooseveltas išleido įsaky
mų, kad visi žmonės, kurie tu
ri auksinių pinigų arba aukso 
certifikatų, neštų juos į ban
kus atiduoti valdžiai, nes visa 
auksų valdžia nori paimti į sa
vo rankas. Dabar prezidentas 
ėmė ta patvarkymų griežtai 
vykinti. Tačiai? žmonoms ne
buvo duota pakankamai laiko 
prie , to prisidengti. , f‘Naujie
noms” besiteiraujant, pasirodo, 
kad net ir ne visi bankai žino, 
jogei vakar buvo paskutine die
na auksiniams pinigams gra
žinti.

Bits About “Birutė”

Jau mėnuo laiko praslinko, 
kaip p-lė Nellie Zoper dingo 
nuo savo namų, 1341 So. 49 
Avė., Cicero, III. %
Didžiausios pastangos jos mo

tinos ir kitų jos draugų, kad 
surast Nellie nedavė jokių pa
sekmių. John Gražuolis, kuris 
tų vakarų buvo išvažiavęs su 
Nellie laikomas po kaucija iki 
Nellie bus surasta.

Cicero lietuviai ir svetimtau
čiai labai pasipiktinę tuo žiau
riu piktadarių darbu. Tačiau jos 
motina, sesutės ir kiti artimes
ni draugai tikisi surast jų gyvų.

F. Bulaw.

invited to attend this sočiai and 
be one of “Birute’s’ large fa- 
mily circle.

Hoping to see you Saturday 
evening, “Birute’s”,

Genevieve.

Jeigu Turite Rupturą 
Išmėginkite šį Dykai
Naudokite byle Ruptnral, jAlsenžJuslai arbal 

Neseniai Prasidėjusiai. Didelę arba
Mažesnę Ir Jijh busite ant kelio, 

kuris pertikrino Tūkstančius.

Siųskite dykai įrodymui
Kiekvienas su ruptura vyras arba mote

ris turėtų tuojaua parašyti w. S. Rlco, 271- 
N. Main St., Adams. N. Y. dėl dykai Ifimfi- 
ginimo fiio Pastebėtino Metodo. Tiktai už
dėkite Ant rupturos ir pratrukimas užsida
rys naturallAku budu, taip kad nebus rei
kalingumo vartoti diržo arba kokio kitokio 
dalyko palaikimui. No apleiskito progos ir 
prisiųskite savo pareikalavimų dėl dykai 
lAmėginimo 6ios pastebėtinos Stimuliuojan
čios Aplikacijos. Kokia prasmd detfiti visų 
savo gyvenimų kokius tai palaikytojus, jei
gu galima apseiti be jų? Kodėl pastatyti sa
vo pavojuje gangrenos ir kitokių pavojingų 
pasekmių nuo tokios nekaltos ir nesvarbios 
rupturos. kuri tūkstančius privedė prie 
operacijos stalo? Daugelis vyrų ir motorų 
kasdien stato save t tų pavojų, nes jų rup- 
tura nėra skaudi ir jio gali vaikAtineti. Ra
šykite tuojaus dėl dykai iSmėglnimo, nes 
tai iAtikro yra pastebėtinas dalykas, jis 
pagelbėjo užgydyti rupturas, kurios buvo 
taip didelės kaip dvi kumfičios. Tuojaus pa
rašykite W. 8. Rice„ Ine. 271-N. Main St., 
Adams, N. Y.

PATENTS

Parašas

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS ' 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
■■■■ „I....................................  . f

Daktaras
Kapitonas 

Patauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 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 daugelį metų ir išgydė 
tulcstančius 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

Lietuvos atgimimo vetera • 
nas D-ras J. ŠLIUPAS savo ne 
nuilstamais darbais ryžosi me
sti tamsumo ūkais apgaubto.; 
Lietuvos padangėj laisvosios 
minties kibirkštį. Jau toji ki
birkštis nuskraidino ne vieno 
žmogaus snuduriaujantj protą, 
ir paskatino iš viduramžių dva
sios patamsių veržtis į laisvę, 
į Šviesų, į tamsybių nevaržo
mos kultūros plėtotę. Bet pa
lyginus su skaitlingomis tam
sybės bangų pagautomis masė 
mis, toks musų būrelis yra 
smulkutis ir beveik nežymus. 
Tad siekiant šių šviesių ide*v- 
lų, toli gražu nepakanka ben
dros minties, bet reikia dar 
bendros rankos vieni kibiems 
padėti, šelpti ir gelbėti.

Mes Kražių laisvosios min
ties žmonės, siūlydami jums, 
Mieli Vienminčiai, visus musų 
jėgomis galimus patarnavimus 
kreipiamės į Jus prašydami 
mums ištiesti pagalbos rankų. 
Kadangi laisvamaniams'ne tik 
kad gyviems tenka daug nu
kentėti, tačiau ir įnirusiems 
tiek tesiranda. Neturint savų 
kapinių tenka laidotis parap? 
jos kapinių kampe, ten kur yra 
skirti netekusiems garbės. Bet 
ir ten neleidžiama mirusiųjų 
laisvamanių lavonus per kapi
nių vartus įnešti, o verčiama 
traukti per “zomatų”, kad juos 
dar daugiau pažeminus ir ki
tus tuomi atšaldžius.

—___,__ Matydami visa tai, ryžomės
aš neesu partizanas muzikoje, jsigryti sau kapines, nusipir-

Prapuolė vieno Bri- 
ghton parko lie

tuvio žmona
BRIGHTON PARK— Vienas 

pilietis skundžiasi, kad jp žmo
na prapuolė keletą dienų atgal 
ir nežino kas su ja atsitiko.

Dabar tokie laikai, kad netik 
moterys, bet ir vyrai prapuola. 
Prapuolu’sios moteries vyras K. 
K. užlaiko*!aludę. Jis mano, 
kad butų geras dalykas sutver
ti tokių įstaigą, kur prapuolu- 
sios moterys ar vyrai butų grų 
žinami už mažų atlyginimų.

—žvalgas.

uaifcaa daug reilkta 
prie patentą. Neriai- 
knoklt vilkindami ra 
apsaugojtmv ■ a v o 
•umanytnų. Prlalųa* 
kitę braižinį ar mo
deli dėl Initrnk-'hj, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
autže "How to Ob-

DYKAI
. .„ — KNYGELĖffUtž* "How to Ob- 

taln n Patent” Ir “Reeord of In- 
vention” formos. Nieko kelmam 
nž Informacija, ką daryti. 8nsl- 
ražlnžjlmat laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargos, rūpestingas P*- 
tarkavimas. »

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

43-A Sccurlly Savings & Commcrclal 
Bank Eullding

(DIrectIy aeross Street Irom Patent OClce) 

\VA8HINGTON. D. C.

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louit Avė. Tel. Kedzic 8902

Vanos, lietam ir draskos vanos. 
awimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
«e rėdo m u iki < v v

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

BUEHLER BROTHERS, Ine

.V

nusipir-

Hali i n the 
State Bank 
on the cor- 
Halsted Sts.,

Redakcijos atsaky 
kymai

On Saturday, Jan. 20th, therc 
is to be held another of “BL 
rutė’s” well-known “šeimyniš 
kas vakarėlis”, or sočiai gather- 
ings, at Sandara 
former Universal 
Building, located 
nėr of 33rd and
or to be more precise, 816 W. 
33rd St.

At this particular gathering 
our new officers will be official- 
ly installed with the p rope: 
formalities (dignified and other- 
wise); new members will have 
the opportimity of becoming 
better acąuinted with the old 
members; patrons will join in 
the fun with choir 
all in all, everyone 
ing will truly have 
time.

The committe in
planning a delightful surprise 
in the way of unusual būt 
mighty tasty refreshments, and 
as for the entertainment, you 
will have to attend and see for 
yourself.

Alhoufch you may not as yet 
be a member, you are sincerely

Tarnui. — 
kurį rašote,

Tas dalykas, apie 
bandomo, taikiu

1400 W. 46th St
Tiktai Trys Blokai 

j Rytus nuo Ashland 
ant 46th Street waoo<xmnMtr

Phone: Yatds 1445 
Pėtnyčios ir Subatos 

BARGENAI!

“SAUSIO 19 ir 20

Jauni Paršiukai bargenas po sv

members; 
participat- 
a “good”

charge is

Kuomet jus jaučiate atėję kranto 
galo ... kuomet jus nebepakenčiate 
kūdikių Šauksmo ... kuomet viskas 
ką nedarytumėte jums pasirodo di
delė našta ... kuomet jums nelinks
ma ir jus greit susierzinate, pamė 
ginkite Lydia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound. 98 iš 100 moterų re- 
portuoja palengvinimą.

Jie priduos jums ta extra energi
ją, kuri jums taip yra reikalinga. 
Gyvenimas pasidarys vertesnis ir jus 
norėsite gyventi.

Nesikankinkite daugiau nei dienos 
be pagelbos, kurią jums gali sutei
kti šie vaistai. Nusipirkite butelį nUo 
savo vaistininko šiandien,

S.

VEGETABLE COMPOUND
I . ...............................................

36-H

Pot Roast
Round Steakas 
Sirloin Steakas 
Pork Loins

. ■ ‘\ į,' uv ’ J

Pork Butsai 
Solderukai 
Kiaulių Ko jos
Veršiena nuo Šolderio
Veršienos Kulšys 
Veršienos Kulšys 
Roll Steakas . 
Pleištas . . . 

i

i
— šie yra geriausi ........ 1 2'Z2c
— ploviniai labai

— geros jautienos

visa arba pusę.

—~ labai liesi

- jaunų paršiukų .

sv
sv.
SV.
SV.

9c SV.

arba Nekbonsai 1 O SV. UŽ 2 5 C

Šokius ir Balių
Rengia

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of A.

Sukatoje, Sausio 20 d., 1934 m.
Amalgamated Centro Svetainėje 

333 So. Ashland Blvd. Wj|| 
pradžia 7:30 yal. vak.

, Bus viena iš geriausių črkestrų. 
B ■'' 

\ , ..r /s? *;■
Visi esate kviečiami

t-

arba Inkstukas

be kaulo

dėl zupės labai geras

•A.

8fec
12c
13c

5c
Taipogi užlaikome visokios geriausios rūkytos mėsos 

prieinamomis kainomis.

■
s..i

sv.
SV.
sv.
SV.
SV
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delis” galėjo juos taip lengvai 
apmauti ?

Įdomu, be to, kodėl iki šiol 
Amerikos visuomenė dar nepa
matė tos “apgavystės”, kurią 
dabar atidengia So. Bostono 
klerikalų organas. Tur būt, ne
pamatė dėl to, kad ji neturi to
kių “smart” vyrų, kaip šv. 
Juozapo sosaidė. O laikraščiai 
tiek daug rašo apie Roosevelto 
“smegenų trustą”!

NAUJOJI DARBININKŲ PAR
TIJA KANADOJE STIPRĖJA

PERDAUG KAVOS

Kavos augintojai Brazilijoje pernai metaU sudegi
no, išvertė į okeaną arba kitokiais budais sunaikino 
918,000 tonų prastesnių rųšių kavos. Nuo liepos mėne
sio 1931 metų iki pabaigos pereitų metų buvo sunaikin
ta viso 1,716,000 tonų kavos.

Šitokiu budu kavos augintojai palaiko aukštas ka
vos kainas, — tuo tarpu kai tūkstančiai badaujančių 
žmonių šios šalies ir kitų šalių didmiesčiuose, ištiesę 
rankas, prašo gatvėse praeivius duoti jiems kelis cen
tus kavos puodukui nusipirkti.

Brazilija turi perdaug kavos. Jungtinės Valstijos 
turi perdaug kviečių, mėsos, anglių, pieno, mašinų — 
ir dėl to čia ir kitur milionams darbininkų tenka kęsti 
badą.

Ar žmonės negali pavartoti savo smegenis ir iš
spręsti tokią aiškią problemą?

Neperseniai Kanadoje buvo 
įsteigta darbininkų partija su 
socialistišku programų. Jos var
das — Cooperative Common- 
wealth Federalion (kooperaty
ve visuomenės labo sąjunga). 
Ji statė savo kandidatus dar 
tik vienuose visuotinuose rin
kimuose, bet ji jau darosi spar-

ti jėga tos britų dominijos po
litikoje. » .

Kooperatyvės Sąjungos kan
didatas, James Simpson, tapo 
išrinktas Toronto kontrolierium 
neseniai įvykusiuose miesto 
rinkimuose. Jisai gavo 47,358 
balsus. Komunistų kandidatė, 
Mrs. Alice Buck, surinko 9,767 
balsus. Kanadoje komunistai, 
mat, taip pat, kaip ir kitose ša* 
lyse, vykina “bendrą frontą”, 
statydami savo atskirus kandi
datus prieš darbininkų parti
ją.

Be Simpsono, Kooperatyve 
Sąjunga pravedė du ir savo 
kandidatą, Dr. Rose Hender- 
son, į švietimo tarybą.

Simpson yra senas socialistų 
veikėjas, daug darbavęsis uni
jose ir kelioliką kartų dalyva
vęs Jungtinių Valstijų darbi
ninkų konvencijose. Jisai yra 
60 metų amžiaus.

SVEIKATOS SKYRIUS
— ■■■   r,-...-   II llllllTll»<——    ■ ................. ....

.šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA'

*

“VALYMAS”, KAIP PAS KOMUNISTUS

Vokietijos “naciai” nutarė apvalyti savo partiją 
nuo visų neištikimų ir netinkamų elementų. Tuo tiks
lu, sakoma, busią išbraukti iš rudmarškinių organizaci
jos visi nariai, kurie j ją įstojo per paskutinius kelis 
mėnesius; paskui Hitlerio paskirta komisija priiminės 
juos iš naujo, atmesdama kiekvieną, apie kurį bus pa
tirta kas nors nepalankaus. Seniaus “naciai” ne tik 
priimdavo j savo partiją visus, kurie norėdavo tarnauti 
“vadui”, bet bauginimais ir smurtu versdavo žmones į 
jų partiją stoti.

Pastebėtina, kaip hitlerininkai pamėgdžioja Rusi
jos komunistus. Stalino partija nuolatos daro “valy
mus”. Jie buvo pradėti dar prie nabašninko Lenino, ku
ris tąja priemone stengėsi išnaikinti opoziciją savo par
tijoje. Partijos valymai pas komunistus įvyksta kiek
vieną kartą, kada diktatorius rengiasi šaukti suvažiavi
mą arba padaryti kokį nors svarbų žinksnį politikoje. 
Vieni opozicionieriai būna išmesti, kiti būna nugąsdinti, 
ir diktatorius praveda kas jam reikia be jokio pasiprie
šinimo.

Savo diktatūrai apsaugoti Hitleris daro tą pat..

NEKRIKŠČIONIŠKAS BAŽNYČIOS VIRŠININKAS

Bostono kardinolas O’Connell pasisakė spaudos at
stovams esąs priešingas konstitucijos pataisai, kuri 
draudžia vaikams dirbti fabrikuose. Toks įstatymas, 
anot jo, susilpnintų valstijų teises ir tėvų teises ant 
vaikų. Bet tas aukštas dvasiškis nepasakė, kaip darbas 
fabrikuose- atsiliepia į vaikų sveikatą ir proto lavini
mąsi.

Pasmerkęs tą konstitucijos amendmentą (jisai, be
je, dar nėra valstijų patvirtintas), kardinolas išplaukė 
mėnesiui atostogų j Bahama salas. Jisai tehai ilsėsis 
šiltame klimate po sunkių krikščioniškos artimo meilės 
darbų.

VARGŠAS DĖDĖ SAMAS
UŽ ŠMEIŽIMĄ NUBAUSTAS 

KOMUNISTŲ ORGANAS

kad taip juodinti žmogaus var
dą yra nusidėjimas.

Anglijos komunistų organui 
“Daily Worker” teismas Lon
done uždėjo 7,000 svarų ster
lingų (apie $36,000) pabaudą 
už apšmeižimą Transporto dar
bininkų unijos sekretorių, Er- 
nest Bevin.

Tas laikraštis buvo paskelbęs 
laike Londono bus’ų draiverių 
streiko, 1931 m., kad 
“pardavė” darbininkus 
kompanijai.

Pas komunistus yra 
madoje prikaišioti savo
niems oponentams “pardavi
mą”. Daugelis žmonių tokių jų 
“argumentų” visai nepaiso. Bet 
kai unijos viršininkas patraukė 
laikraštį tieson, tai prisaikin- 
tivji teisėjai (jury) pripažino,

Bevin 
bus’ų

labai 
idėji-

“Darbininkas” įrodinėja, kad 
Amerikos pripažinimas sovietų 
Rusijos pastatė šią šalį į tokią 
padėtį, jogei jai gali tekti eiti 
į karą su Japonija dėl bolševi
kų. Be to, bolševikai reikalau
ja iš Amerikos paskolų ir ža
da vesti su ja prekybą tiktai 
tada, kai gaus pasiskolinti pi* 
nigų. Taigi, vietoje naudingo 
biznio su sovietais, Dėdė Sa* 
mas užsitraukė naštą.

Apgailėdamas tokią Dėdes 
Šamo nelaimę, šv.
ganas sako:

“Pasirodo, kad 
vinovas gerokai 
Amerikos politikierius. 
Bet argi jau Amerikos poli

tikieriai (ir pats prezįdeptas 
Rooseveltas!) yra toki vėplos, 
kad iš Maskvos atvažiavęs “žy-

Juozapo or-

žydelis Lit- 
pngriebė

*

...... . n i . .. . . 
NUTUKIMAS.

Rašo Dr. T. Dundulis, 
Gydytoj as-ChiruTgas, 

Chicago, III.
Perdaug nutukimas dažniau

siai paeina nuo nesąlygingo 
(be proporcijos) maisto nau
dojimo ir energijos eikvojimo. 
Kita, antraeilė nutukimo prie
žastis paeina nuo organiškų 
(organų) ligų, arba abiejų pa
dėčių kombinacijos. Jeigu per- 
gausus nutukimas 
organiškos ligos, 
gydymas vaistais 
cija. Jeigu paeina 
kingo maisto, 
kia patirti, 1 
su bei kokia organų liga. Ne- 
sirandant jokios organiškos li
gos, gydymo būdą prisieina 
vartoti tam tikrais. .. valgiais 
pagal nustatytą kiekybę. Taip 
pat reikalingas prisilaikymas 
higienos taisyklių sulig nužiū
rėto reikalo ir saiko. Valgyti 
visai mažai, arba badaidi, yra 
kenksminga sveikatai. Pavyz
džiui, nuolatos badaujantis 
žmogus nusilpnės ir pripuola
mai pradės sirgti, iš ko gali 
susidaryti gana j’imto pobūd
žio liga. Prisilaikyti nuolatos 
alkanam irgi 
kaip tyčia, 
apetitas kur 
nej įsčiomis 
daugiau, negu pirma. Naudoji
mas maisto ir energijos eik
vojimas pas žmogų turi turė
ti lygsvarą. Kad palaikius tą 
lygsvarą, arba nustačius rei
kalingą saiką, butinai reikia 
nustatyti valgio kiekybę ir ko
kybę sulig fiziochemijos tai
syklėmis. Tiktai tokiu1 budu 
bus galima palaikyti nutuku
sio žmogaus organizmo fizio
loginės veikmės norma. Ir tik
tai toks būdas yra tinkamai ir 
atsakantis sveikatai. Sumažin
ti nutukimą perdaug staiga yra 
taip pat pavojinga sveikatai.

Įvairių rųšių budai, garsi
nami suliesėjimui, kurie ne
prisilaiko aukščiau minėtų 
principų yra apgavingi. Vais
tai, kurie trumpu laiku žymiai 
sumažina 
sveikatai. Įvairus vaistai dėl 
triniai o j odą, arba dėjimo į 
vandenį, yra pirmos rųšies ap
gavystė. Taip pat nei jokie 
elektrikiniai kratyto j ai negel
bės. Iškratytas žmogus dar 
daugiau nori valgyti ir dar 
daugiau sunaudoja jam nenau
dingų valgių. Garsinimai įvai
rių- specialiai pagamintų neva 
dėl suliesėjimo valgių, faip pat 
neturi tuo atžvilgiu j okięs ver
tės. Daugelis jų yra prirengti 
iš tų pačių paprastų valgomų
jų produktų tik tam, kad už 
juos daugiau užmokėti. Ret
karčiais pasitaiko ir tokių ab 
sitikimų, kad vidiniuose auga 
augimas (tumor) ir žmogus 
mano, kad jo viduriai didėja 
dėl nutukiimn Siame atsitiki*

paeina nuo 
reikalinga 

arba opera- 
nuo netvar- 

, pirmiausia rei- 
kad neapsilenkus

nusibosta. O čia 
alkano žmogaus 
kas padidėja ir 

žmogus suvalgo

svorį, kenksmingi

Žmones, kurie prarado palys save

m e yra gana rimto pavojaus. 
Tokio nutukimo jokie vaistai 
nei valgis nesulaikys iki augi
mas nebus išimtas iš vidurių 
operacijos budu.

Kaip jau pradžioje minė
jau, nutukimas galima sukon
troliuoti, arba, ir sumažinti tam 
tikru gydymo budi?. Bet atsa
kantis gydymo būdas reikalau
ja supratimo, arba žinojimo 
valgių ir vaistų įtekmės ir 
veikmės ant žmogaus organų. 
Taigi, 
dantis

daugiau atsargumo gy
mio nutukimo.
Pastaba 
vienas iš ; keleto desėt- 

gauna- 
laiškai

štai 
kų laiškų, kuriuos mes 
me nuo skaitytojų. Tie 
yra įvairus — su klausimais ir 
padėka arba vien padėkos lai
škai. Am. Liet. Daktarų draų-* 
gija brangina tuos laiškus, nes 
iš jų galime spręsti, kad vi
suomenė musų darbą įvertina, 
tat ir mums yra daug links
miau dirbti, kuomet žinome, 
kad kas nebūt nkudojąs musų 
darbo vaisiais. Taigi Apšvietos 
Komisija prie prdgos nori pa- 
ačiuoti tiems, kurie prisiuntė 
Apšv. Komisijos raštininkui 
laiškus išreikšdami savo mim 
tis apie tęsiamą darbą.

Red. Komisija 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos sekretoriui 
Dr. J. Bložiui.

Gyvendamas tolimoj Vaka
rų Kanadoj,' skaitydamas A- 
merikos lietuvių spaudą, sek
damas laikračių straipsnius, 
labai didžiai įvertina straips
nius, rašytus Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijos.

Nes jie daug duoda žinių iš 
medicinos mokslo apie ligas, 
kaip nuo jų apsisaugoti ir sto
ti į kovą už gyvybę. Su pra
džia naujų metų linkiu geros 
darbuotės Amerikos Lietuvių 
Draugijai ir tęsti toliau* kul
tūrinį darbą Amerikos lietuvių 
spaudoje, 
“Sveikata

Aš šiuos straipsnius didžiai 
įvertinu ir galiu drąsiai sajey; 
ti iš visų metų laikraščių nu
merių esu kiekvieną perskai
tęs “Sveikatos Skyriuje.”

Linkiu garbingos darbuotės 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijai.

Su pagarbą
Št. Alelfunąs, 

Canada.
‘ 1

rašant straipsnius
— “Buk sveikas.”

JUOKAI

dešimts' InihiJęjų lipo juros,} o 
man išėjo valdndOį kol nuėjau 
ten šį rytą’^

Savininkasi “Bet mes ma* 
noįne tik svečių su automobi
liais sulaukti”.

(“Le Moji»Uque”, Charleroi) •

(Pabaiga)
Per visą karo laiką jis išbu

vo laimingai. Bet štai jau besi
baigiant karui viename mūšy 
sunkiai sužeidžiamas į galvą. 
Jis palaikomas užmuštu ir to
dėl apie tai pranešama jo žmo
nai. Bet karo ligoninėj stebuk- 
ingu budu jis pagyja... visiškai 

netenka atminties. Jis pamirš
ta iš kur kilęs, kas esąs, koks 
vardas ir t. t. Kilus revoliuci- 
.ai, jis klajoja po plačiąją Ru
siją iš vienos vietos į kitą, iŠ 
vieno miesto kitan. Jam tenka 
elgetauti. Taip jis po Rusiją 
prasibasto keletą metų, kaip iš 
cažkur atklydęs nežinomas ke
leivis. Bet vienas netikėtas įvy
kis viską atmaino. Pinigų bilie
tui nusipirkti jis neturėjo, 
dėl traukiniais važinėdavo zui
nu. Kartą važiavo traukiniu 
užsisėdęs ant buferio. Trauki
niui smarkiai susitrenkus, jis 
nupuolęs ant žemės ir smarkiai 
sutrenkęs galvą. Ir stebuklas: 
atsikėlęs viską puikiausiai be- 
atsįmenąs, atmintis besanti vėl 
;okia pat, kokia prieš keletą 
metų buvo. Jis vėl susirado 
pats save. Tuojau išvažiavęs sa
vo tėviškėn. Ir štai jisai esąs 
jau čia.

Bet Dina buvo naujai ištekė
jusi už Kaz. Zaleskio. Kadan
gi vedybos buvo laimingos ir 
Dina dėl to nebuvo kalta, tai 
Joleslovas Nikolskis nutarė jos 
aimės neardyti, bet pats pasi

braukti.
Bet Dinos tragedija tuo dar 

nepasibaigė. Po kai kurio laiko 
vėl kažkas paskambino duris, 
vėl jos buvo atidarytos ir kam
barin įžęngė 
Jonas Opatoyas.
siųstas Sibiran ir ten visą lai
ką pragyvenęs. Susikūręs net 
ir savo šeimą. Po trumpo laiko 
atsisveikino ir jis su Dina ir 
vėl sugrįžo, Rusijon.

Keistas įvykis bUvo' Didžiojo 
karo metu ir su švedu Dunne
riu.

Upsalos universiteto profeso
riaus sūnūs Gustavas Dunne- 
ris tarnavo karininku švedų 
kariuomenėj. Vėliau pastojo 
tarnauti anglų kariuomenėn. 
1917 metų pradžioj atkomandi- 
ruojamas jis praneuzų-vokiečių 
frontan, kur kartu su prancū
zais prieš vokiečius kariavo ir 
anglai. Dunneris su kitais kar 
rininkais buvo viename blinda
že. Nakties metu atbėgo karei
vis ir pranešė, kad vokiečiai 
nori blindažą susprogdinti. Ka
rininkai blindažą apleido. Dun
neris nenorėjo tuo patikėti ir 
iš blindažo nesiskubino. Tikrai, 
greitu laiku sprogo mina. Dun
neris šoko ir norėjo išbėgti, 
bet nepaprastai smarki oro sro
vė jį pritrenkė prie žemės. Jis 
neteko sąmonės. Kai jis pabu
do, jis gulėjo ligoninėj. Bet — 
jo atmintis buvo visiškai din
gusi apie savo praeitį, apie sa
vo gimtinę, apie patį save jis 
negalėjo pasakyti ne vieno žo
džio. Kadangi netoli jo rastas 
dokumentas, kuriame pažymė
ta, “kap. Montaltas”, tai ir bu
vo manytą, kad jis yra ne kas 
kitas, kaip amerikietis Montal
tas, tarnaująs kapitonu anglų 
armijoj. Ir jis pats, pagaliau,' 
tuo ėmė tikėti ir Montaltu sa
ve vadinti. Pagijęs jis buvo pri
skirtas prie oro laivyno, bet per 
vieną orlaivio nelaimę vėl buvo 
sunkiai sužeistas ir paleistas 
atsargom Jam buvo paskirta 
pensija. Pasibaigus karui jis 
vedė anglę. Su ja susilaukė po
ros vaikų, kurie taip pat vadi
nosi Montaltais.

1927i m. Montaltas su savo 
žmona sėdėjo vienoje Londono 
kavinėje. Prie gretimo stalo sė
dėjo keletas žmonių,. kurie kal
bėjosi ne angliškai, bet kažko
kią svetima kalba. Kaip vėliau 
patirta, jie kalbėjosi švediškai. 
Ir nuostabus dalykas; Montal
tas aną svetimą kalbą puikiau
siai. supranta. Sužinojęs, kad 
ta kalba yra švedų, jis pats ne-

gali atsistebėti, kokiu budu jis 
gali ją suprasti: juk jis Švedi
joj niekuomet nėra buvęs ir 
švediškai niekuomet nesimokęs.

Montaltas nutarė užeiti šve
dų pasiuntinybėn Londone. Čia 
laukiamajame, jam į rankas pa
tenka vienas švediškas kalen
dorius, kuriame buvo sužymėta 
įvairių adresų, o taip pat ir uni
versitetų profesorių vardai. Ir 
štai beskaitydamas Montaltas 
užtinka ir Dunnerio vardą. 
Įvyksta keistas dalykas: staiga 
tariamasis Montaltas atsimena 
kuomet tai Dunneriu vadinęsis. 
Jis pradėjo atsiminti ir iš savo 
vaikystės dienų. Jis tik negalė
jo suprasti, kokiu, budu jis pa-

to- te^° An^lbon ir pasidarė ame-
11! ’ — Montaltas anglųrikietis kap.

armijoj.
Montaltas

profesoriui Dunneriui į Upsalą 
laišką, ar jis nėra turėjęs sū
naus. Profesorius atsakė, kad

nutarė parašyti

jo sūnūs, Gustavas žuvęs pran- 
euzįį-vokiečių fronte 1917 me
tais. Montaltas nuvažiavo šve- 
dijon, kur savo* tėvo, Upsalos 
profesoriaus tuojau buvo pažin
tas. Taip tariamasis Montaltas, 
oro srovės pritrenktas ir nete
kęs atminties, vėl pats save su
rado.

Tokių pavyzdžių butų galima 
suminėti ir žymiai daugiau. Ir 
vokiečiai savo kino filmą “žmo
gus be vardo” pagamino iš tų 
pačių pavyzdžių, kokių Didžio
jo karo metu buvo ne vienas. 
Bet gyvenimas kartais pralen
kia ir romanus, ir kino filmus, 
ir visa tai, ką žmogus gali su
galvoti. Ir jeigu šiaip sau kas 
pasakytų, kad žmogus gali pra
rasti pats save, kad gali už
miršti visa, ką anksčiau pergy
veno, ką matė, užmiršti tėvus, 
brolius, seseris, gimines, niekas 
tuo nenorėtų patikėti. Bet štai 
pats gyvenimas tokių pavyz
džių paduoda ir mums belieka 
tik su jais susipažinti ir nusi
stebėti, kaip keistai, vis dėlto, 
kartais viskas susikloja.

Cemkus.

t

pirmasis vyras,
Jis buvęs iš-

Robert Lotus Stevenson. VertS A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Kad .butų kitaip buvę, aš 
gal būt jau seniai bučiau pra
žuvęs; bet taip esant, net rei
kia stebėtis, kaip lengvai ma
no mažas laivelis galėjo plau
kti. Kai aš vis dar tebegulė
jau ant laivelio dugno ir tik 
pažvelgdavau virš laivelio 
briaunos, aš pamatydavau di
delę, mėlyną bangos viršūnę 
puolančią ant manęs; vis dėl 
to mano korakulas tik pašok
davo truputį lyg ant spyruok
lių ir nupildavo kitoje pusėje 
į vagą, taip lengvai, kaip pau
kštis.

Po kiek laiko aš pasidariau 
labai drąsus ir atsisėdau iš
bandyti savo gabumus irtis. 
Bet ir mažiausis pakeitimas 
svorio padaryti! didelę per
mainą karakulo veikime. Ir aš 
vos pasijudinau, kai laivelis 
sustojo šokinėjęs ir leidosi tie
siai į pakalnę bangos, įsmei
gdamas savo nosį į kitos ban
gos šoną, įsemdamas kiek van
dens.

Aš buvau sušlapęs ir nusi
gandęs ir tuoj aus vėl puo
liau į savo pirmiau užimtą po
ziciją, iš ko mano laivelis at
rodė lyg vėl susiradęs savo 
galvą ir vedė mane taip jau 
maloniai per bangas, kaip ir 
anksčiau. Iš to buvo aišku, 
kad laivęlį negalima buvo val
dyti, o taip dalykams esant,t 
kad aš niekaip negalėjau pa
kreipti į kitą pusę, kaipgi aš 
galėjau tikėtis pasiekti žemę?

Aš pradėjau z baisiai bijoti, 
bet vis dėl to aš nepamečiau 
savo protą. Iš pradžių, labai 
atsargiai judėdamas, kepure 
išsemiau vandenį iš laivelio; o 
tada vėl pakėlęs akis virš lai
velio briaunos, užmaniau pa
tirti, kaip laivelis galėjo taip 
vikriai smukti per bangas.

Ąš suradau, jog kiekviena 
banga, .vietoj buvus dideliu, 
lygiu kalnu, kaip jos atrodo 
nuo . krašto žemės ar nuo lai
vo, tikrenybėje buvo lygiai to
kios, kokie yra sausoje že
mėje kalnų ruožai, pilnos vir
šūnių, lygių vietų bei klonių. 
Laivelis, paliktas sau vienas, 
besisukinėdamas tai į vieną, 
tai į kitą pusę, siuva, taip sa
kant, žemesnėmis vietomis ir 
šalinasi aukštesnių vilnies 
briaunų bei aukštų žemyn be- 
virstančių viršūnių.

“Na, gerai,” maniau 
vienas, ?tai aišku, kad
reikia gulėti kur esu ir neju
dinti lygsvarą; bet man taip 
gi buvo aišku, kad aš galėjau 
iškišti vieną irklą vienoje lai
velio pusėje ir laikas nuo lai
ko, lygiose vietose, pastumti 
laivelį prie kranto. Kaip už-

manyta, taip padaryta. Aš gu
lėjau labai vargingai ant al
kūnių pasirėmęs ir laikotar
piais vieną ar porą kartų pa- 
sumiau savo laivelio nosį link 
kranto.

Tai buvo labai nuobodus ir 
nespartus darbas, bet vis dėl 
to aš aiškiai ėjau pirmyn; ir 
prisiartindamas prie Miškų 
Kyšulio, nors aš aiškiai ma
čiau, kad nepataikysiu į tą 
vietą, vis dėl to aš nuplauk
siu apie šimtą mastų rytų 
link. Iš tikro, aš jau buvau 
gan arti. ‘AŠ jaiC‘lriaČiau vė-TJ 
sias, žalias medžių viršūnes, 
nuo vėjo visas sykiu linguo- 
janjaučias, ir aš tvirtai ma
niau, kad man be kliūčių pa
siseks daplaukti sekantį kyšu-

Laikas jau buvo gan rimtas, 
nes aš pradėjau kentėti dėl 
troškulio. Kepinimas saules iš 
viršaus^ jos tūkstantiniai ats
pindžiai iš bangų, jurų van
dens nupuolimas ir džiuvimas 
ant manęs, o druskos sukepi- 
nimas mano lupų — viskas su 
sidėjo deginimui mano gerk
lės bei varginimui proto. Miš
ko vaizdas, taip arti po ranka, 
mažne susargino mane iš ilge
sio; bet srovė netrukus nune
šė mane už tos vietos; ir, kai 
kita dalis jurų pasirodė, aš 
pamačiau vaizdą, kuris visai 
pakėlė mano mintis.

Tiesiog priešaky, nebuvo nei 
pusės mailės nuo manęs, aš 
pamačiau, ištemptomis burė
mis plaukiančią Hispaniolą. 
Žinoma, aš pilnai pasirengiau 
pasiduoti; bet aš buvau taip 
ištroškęs, jog aš nebežinojau, 
ar džiaugtis, ar liūdėti iš tos 
minties; ir aš nieko 
nebegalėjau veikli, o 
ręs akis stebėtis.

Hispaniola plauke
didžiulio stiebo burėmis 
dviejų šalinių burių, kurių 
audeklas spindėjo prieš saulę, 
kaip sniegas arba sidabras. 
Kada aš pamačiau ją, ji plau
kė į šiurvakarius; ir aš ma
niau, kad vyrai, buvę ant lai
vo, plauke aplink salą, grįž
dami atgal į prieplauką. Ji 
greitai pradėjo vis daugiau, ir 
daugiau suktis į vpkarus, todėl 
aš maniau, kad jie pamatė 
mane ir norėjo pasivyti. Ant 
galo, tačiau, laivas įpuolė į 
verpetą ir pastumtas kiek at
gal, visai sustojo ant vietos, be 
jokioj pajėgos-, tik su virpan
čiomis burėmis.

“Tai liurbiai”, tariau aš; 
“jie, tur būt, tebėra girti kaip 
pelėdos.” Ir aš atsiminiau 
kaip kapitonas Smallett butų 
privertęs juos Šokinėti.

i (Bus daugiau)

daugiau 
tik įspi-

varoma 
ir

*
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man
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Brenza

lakūnui J. R

mirti

Lietuviai Daktarai

yra
nu

yra

bus

vie

Graboriai

Lietuves Aka-erės

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

UOZAPAS EUDEIKI
Nebrahgumo

Laidotuvėse

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

John-B. Brenza yra Metro 
politan State banko preziden

budo 
daug 
seni

pany yra gal būt viena korpo 
racija Chicagoj, kuri skolų ne
turi. ' .»

TOWN OF LAKE. — Greitu 
laiku Town of Lake bus šau
nios vestuvės. Jaunas Vladislo
vas Stulginskas, 4517 S. Wood

Vedasi Vladislovas 
Stulginskas ir 

R. Chalus

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUF 
Telefonas Virgiui* 0036

Dabartiniai kalbamos korpo
racijos vedėjai paėmė jų savo 
žinion 1921 m. Anuomet plen
tas išleisdavo 50 tonų ledo 
kasdien, šiandie gi jis išleid
žia kasdien 150 tonų. Kitaip 
sakant, biznis padidinta trigu-

nuo 6 iki

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

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

Tel. Boulevard 1401

ROSELAND.— Praeitų penk
tadieni įvyko Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo metinis su
sirinkimas, sušauktas atvirutė-

lydėjo velionę į kapines. Da- 
)ar jis ir giminės per “Nau
jienas” ir “Draugų”, o taipgi 
per radio, meldžia dar kartų 
visus susirinkti ir atiduoti tra- 
gingai žuvusiai moterei pasku
tinį patarnavimų. —V. P.

su .irinkime
pirm, 

vice-pirm.
rast. — 
Antanas 
Augus ti- 
Stakau-

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiu» 4445 S. ASHLAND AVB.

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

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso T<1.) Boulevard 7820 

Namų TcL: Prospcct 1930

Pullman Ice Supply 
pany operuoja plentų 
dirbti adresu 742 West

Dr. S. A. Brenza gal dau
giau nei kuris kitas asmuo pri
sidėjo prie pastatymo šv. Kry
žiaus ligoninės. Faktinai jis 
pakreipė Lietuvių Labdarių or
ganizacijos darbuotę ligoninės 
statymo ptfsėn. Jisai buvo ir 
vienas veikliausių šio projek
to vykintojų. Apie tai betgi 
teks pakalbėti kitų kartų.

V. P.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

žodis-kitas apie korporacijos 
viršininkus

. MONTVID. M. D.
We«t Town State Bank Bldg 

2400 W 4/adūon St.
’ iki 3 po pietų, 6 iki I *ak 

Tel Seeley 7330 
Namu telefoną* Brunawick 050’

2422 W. Maręuette Rd. 
kampas 67tb it Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, setedomis po pietų h 

nedėliomis pagal susitarimą.

Rengia linksmą ba 
lių Antro skridimo 

naudai

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

mano bankų, kad ji apsižiūrė
tų ar tas bankas priklauso prie 
federalio rezervo sistemos, šiuo 
laiku nariai nepasitiki stipriu 
namu ir jo stipriausiais stul
pais, buvo jau pavyzdis na
riams, kad iš tokių stiprių vie
tų saugotojai žmonių pinigus 
išsinešdino lokes keliais.

Išduota paliudijimai septy
niems nariams, kurie gyvena 
už Chicagos ribų.

Korespondentas.

laidotuvėse kuopigiausiai.
J“.'..*, o musų

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na* 
muose arba studijoj 

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktaru Draugi jo 

Nariai.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangu*.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«I. REPUBLIC 3100

Kliubų ir Draugiją 
Susivienijimas

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

Tel. Ganai 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 63rd StH Chieago

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

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

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie nuslkaupia junų organizme 

paeina nuo to, kad jisai ganėtinai neiftaiva- 
lo ir todėl praplatina bakterijas kurios už
krečia jus liromis, susilpnina jūsų organiz
mą ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t. t.

NUGA-TONE i Svaro visus nuodus 16 jusu 
systemos. Yra milijonai moterų ir vyrų- 
kurie atgavo savo spėkas ir pataisė savo 
sveikatą su 6iuo pastebėtinu valetu. Jeigu 
jus jaučiatės pavargęs arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. Parduo
damas visose atsakomingose vaistinyčiose.

STANISLOVAS 
BARANAUSKAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 17 diena. 11:45 valandą 
prieš piet 1934 m., sulaukės 38 
metų amžiaus, gimęs Švenčio
nių apskr., Kalinėnų parap., 
Akmeniškiu kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudimo 

moteri Barbora po tėvais An- 
tanavičaite, dėdę Juozapa Ba-

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja
Reikale meldžiame atsišaukti, o 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 28rd PI., Chieago
SKYRIUS)

11439 S. 49 Ct., Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927

street, ves jaunų Rozalijų Cha
lus. Vestuvės įvylis šeštadienį, 
sausiq 20 d„ šv. Rozalijos baž
nyčioje, 48th ir South Ashland 
avenue.

Pp. Stulginskai, jaunojo tė
vai, yra labai linksmaus 
ir malonus žmonės. /Turi 
pažįstamų, taipgi yra 
“Naujienų” skaitytojai.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grfio U Europos it oil praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

VALANDOS) 10-12 A M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniai* ir ketvirta

dieniai* pagal sMiurimą.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD »l»»

netoli Morgan St. 
10—12 pietų ir 

6 iki 7:30 vaL vakaro. 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Patk 6755 ar Central 7464

Stella Shattiene
PO TĖVAIS DAUKŠAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 4 dieną, 8:00 valandą 
rvto 1933 m., sulaukus 30 metų amžiaus, gimus Rusijoj, vėliaus 
vienų metų amžiaus parvežta Lietuvon ir gyveno Janapolės parapi
joj. Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 25 metus. . . . . . .
Paliko dideliame nubudime vyrą Kazimierą Shattą, dukterį Ire

ną 12 metų, motina Oną Drigotienę ir patėvi Steponą Drigotą, ciocią 
Marijona Bagočiene ir jos vaikus, 3 pusseseres Johanną, Stamsla-* 
va ir Genoetą ir dėdes J. Daukšą, P. Lukauską ir jų šeimyną, dė
diene Julijoną Daukšienę ir jų visa šeimyną ir gimines Amerikoj, 
3 cioces Lietuvoj ir vieną dėde ir ju Šeimynas.

Kūnas pašarvotas randasi Šv. Kazimiero Kapinių Koplyčioj.
šeštadieny, Sausio'20 dięną, 8:15 vai. ryte Dievo Apveizdos 

parapijos bažnyčioj atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten visi važiuosime j’šv. Kazimiero kapines atiduoti paskutinį 
patarnavimų.

Visi a. a. Stellos Shattienės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas- 
kuini patarnavimą ir atsisveikinimą.

< * ’ i /

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Motina, Patėvis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, Telefonas 
Republic 8100.

6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO, ILL.

Pirmininkas atidarė susirinki
mų ir paskyrė tris narius, ku
rie įteikė nariams priedų ir 
pataisymus prie konstitucijos.

Šiuo laiku Susivienijimas tu
ri du ligoniu. Vienas ligonis li
goninėje, o antras serga na- 
mie.- '

Iš metinio raporto paaiškėjo, 
kad pereitais metais mirė ke
turi nariai, sirgo 19 narių. Nuo 
pašalpos pinigų liko, bet pomir
tinių neužteko, pasidarė tru
kumo pomirtinių ižde. Dėl tos 
priežasties ir buvo pataisyta 
konstitucija. Pataisymas 
nauda Susivienijimui.

Nauja valdyba užėmusi 
tas tarė po keletu žodžių, 
nas iždo globėjas rezignavo, jo 
vieton išrinktas J. Žukauskas.

Nekuriu narių buvo noras 
Susivienijimo pinigus padėti į 
didmiesčio bankų, bet toks įne
šimas nupuolė. Nutarta pini
gus padėti i Pullmano bankų. 
Valdybai pavestas darbas, bet 
pirma kol valdyba dės į Pull-

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Dalykas toks, kad Pullman 
Ice Supply Co. išleidžia vienų 
.geriairsiu ledų Chicagoj, pasi
žyminti ypatingu tyrumu. Mat, 
plente įtaisyta visa moderniš
ka mašinerija.

Ledų išima pedlioriai ir iš- 
vežiotojai, kurie pristato jį bu- 
černčms, grosernėnis ir priva
čioms šeimynoms į namus

Visi plento inžinieriai 
lietuviai. Jie ir šiandie dar 
dirba po $325.00 mėnesiui 
ba po $1.25 valandai. .Jie 
unijos nariai. Beveik visi 
prastieji plento darbininkai 
(laborers) taipgi lietuviai.

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

Tel. Lafayette 4146 *
VALANDOS:

ooo 9 iki II valandai ryta
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

JUZEFĄ LUKOŠIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 dieną. 1:00 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 54 me
tu amžiaus, gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Simoną. 2 dukteris Roza
liją ir Ona. 2 sūnūs Juozapą ir 
Joną .broli Joną Spring Valley, 
III. ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
7936. So. Justine St., Chieago.

Laidotuvės įvyks šeštadienž 
sausio 20 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
la, o iš ten bus nulydėta i ,^v. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Lukošie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, /
Vyras, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb B Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldiemais pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9X91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 diena.

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENT1STAS
4143 Archer avn kamp. Francisco av.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nediliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

F T E V
Jeigu Norite Dailumo

PašaukiteJ.... ,

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturimo oąrySių su firmų tuo paSta yavdu)

Siunčiame Gėles per Telegramą pc 
visą pasauliLOVĖTEIS

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chieago. 111 
Phone Boulevard 7314

Martinkų ir Antaną Pitkunas, 
draugus ir giminės, o Lietuvo
je motinėlę ir broli.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė. Tel. 
Yards 1793.

Laidotuvės ivyks šeštadieny 
sausio 20 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
J. F. Eudeikio koplyčios i šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Bara
nausko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dėdė, Pusbroliai, 
Draugai ir Giminės.

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

Ofim Tel. Bonlevard 5913
Rez Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

,Cof of 35tb B Haltted St*.) 
Ofiao va.ando* nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniai* nagai (atarti

Telefoną* Yard* 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

*p«r: ivtntaditnio it kttvirtaditnio.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LILLIAN ZALUNSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

18 dieną sausio mėn. 1933 m., 
sulaukus 5 metų 11 mėnesių 
amžiaus, gimus Chieago, Illi
nois vasario 19 d. 1927 metais.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Oną. po tėvais Ražai
tis, tėvą Petrą, seserį Deloris 
ir giminės.

Mes Tave musų brangio
ji dukrelė ir sesyte nie
kuomet neužmiršime. Tu 
stovi musų akyse ir musų 
mintyse nuolat. Mes pasigen
dame tavęs musų brangiau
sioji ir apgailestaujame, kad 
mus apleidai amžinai. Tu pas 
mus^ jau nebesugrjši, bet mes 
ankščiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka.
Motina, Tėvas, Sesutė 
ir Giminės.

Coni- 
ledm 

120th 
St., tel. Pullman 3563. Kompa
nija įkorporitota sulig Illinois 
Valstijos įstatymais.

Korporacijos viršininkai yra 
lietuviai
prezidentas, adv. John B. Bren 
za vice-prez. ir l&galis pata 
rčjas, Mary L. Brenza sekre
torius ir kasierius. P-lė Bren 
za yra taipgi korporacijos rei 
kalų vedėja. Vedama moteriš 
kės, Pullman Ice Supply Com

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių S pečiai it tat 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudčjimo. svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
lircgystę. Prirengiu teisingai akinius, Vi
suose atsitikimuose .egzaminavimas daro
mas su e’tktrą, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedalio
mis pagal sutartį. Akinių kaino* per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiUus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 V- 18rZ» St. Tel. Cantd 61 

CHICAGO. ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Penikfliau j erdvesnę it patogesnę vieta 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
tventadicniai* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

JOHN B BORDEN 
uIETUVIS ADVOKATAS

W. Sidet 2281 W. 23 St. (Cemafc Rd)
PutedSUo. Beredot ir Patartais riifc. e IKI » 

TeIeto*Rj Uasal
Namait 6459 S. RockweIJ Street 

UUrainko. Ketverto Ir Bubnio* V I 
SepubUe BM8

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therape 

------------------------------ 0 Midwife 
6109 South Albanu 

Avenue 
Phone 

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

PULLMAN ICE SUPPLY 
COMPANY

šeštadienį, Sausio 20 
d., Shattienės lai

dotuvės

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AMand Aoaotu 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dieną,.;2 iki 3 

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10
Ręz. Telepbone Plaza 3200

iMiss Mary Brenza bu'vo or- 
ganizuotoja lietuvaičių draugi
jos Lithuanian Daughters o f 
America. Ji ėjo keletu metų 
šios draugijos pirmininkes pa
reigas. Rezignavo, kad paska
tinus kitas nares aktyvesniam 
darbui draugijoj.

P-lė Brenza buvo Lietuviu 
Moterų Sąjungos Amerikoj ka- 
sierihs. Kai ji tapo išrinkta 
šiai vietoj, kasoj buvo apie 
$5,000. Kada rezignavo, kasa 
turėjo $20,000.

Dabar ji siunčia 3 stipendi
jas mergaitėms, kurios moki
nasi Lietuvoj.

DR C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7-—8 
Seredomi* ir nedėliomis pagal. sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Av*.

Telefonas Republic 7868

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
483(kWest 15th St. 

CICERO. ILL.

Tel. Y.tde 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu*

"Ę Kreiva* Aku
Ištaiso.

Ofisą* it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th I 

kampa* Halsted St.
Valandos nuo

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

VWVVVVVVVVWVWWWWWWWWWWWVOWVVWVWVOWVVVVVWUWVW: 

: Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai 
1 * *

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street . • 

Valandos nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį.

Advokatai 
)SEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

R*«. 6515 So. Rockuftll St- 
Tel. Republic 9723

įvairųb Gydytojai

DR HERZMAN
IS RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* pee i 5 m* 
tu* kaipo patyrė* gydytoja* chirurgą* b 
akušeris-

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* m* 
todu* X-Ray ir kitokiu elektros pri* 
taisu*

Ofisas ir Laboratorija1
1034 W. 18th St,

valandos- nuo
nuo

T0WN OF LAKE. — Did. 
Lietuvos Kunigaikščio Mindau
go draugija šeštadienį, sausio 
20 d., rengia linksmų balių nau
dai antro lietuvių įtranzatlanti- 
nio skridimo — lakūnui J. R. 
James-Janušauskui. Balius busi mis. Narių buvo atsilankę daug 
Unity kliubo svetainėje, 4558 
S. Marshfield avenue.

Priešmetiniame 
buvo išrinkta valdyba 
Steponas Rendaks, 
Mykolas Trijonis, fin 
B. Yuška, prot. rast. 
Jasaitis, kasierius — 
nas Stakauskis. P-as 
skas, kuris turi lietuviškų už
eigą prie kampo 46-tos ir 
Marshfield avenue, paaukavo 
statinę alaus kliubo vakarui, 
lakūno naudai. -—Vietinis.

Stella Shattiene tapo 
nai sužeista gruodžio 6 d. 1933 
metų, 10 valandą ryto, Hot 
Springs, Arkansas. Tuo pačiu 
laiku piktadaris sunkiai sužei
dė Shattų dukterį Irenę.

Duktė pagijo, o motina 
rė, vos spėjus nuvežti ją 
goninę.

Galvažudys pats priėmė 
rios rukšties ir nusižudė.

Gruodžio 9 d. StePa Shaltie- 
nės kūnas tapo parvežtas j Chi- 
cagą, o gruodžio 14 palydėtas 
į šv. Kazimiero kapines ir pa
dėtas kapinių skiepe.

Dabar šeštadienį, sausio 20 
d., įvyks Stellos Shattienės lai
dotuvės. 8:30 vai. ryto Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčioj 
(prie Union ir 18 gatvių) bus 
atlaikytos mišios už veliones 
sielą, o po mišių visi jos ir šei
mynos gimines, draugai ir pa
žįstami nuvyks į Šv. Kazimiero 
kapines, kad atiduoti jai pasku
tinį patarnavimą.

Veliones vyras, Kazimieras 
Shattas, dčkavoja visiems drau
gams, pažįstamiems ir visiems 
kitiems, kurių keli šimtai pa-
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Jūsų Nosiusredakcija, ir čia

LIETUVAITE!
amerikon

RADIO
PRO

MILDA
■ II THE ATRF ■ 1Albertas Gricius

31-ma ir South Halsted Si

HORTGAGE BAHKERS

Luckies CLASSIFIEDADS

Pasiekia JusJrilna/iprikimsta 35th

SAUSIO 17 it 18

TABAKAS Day of Reckoning
RICHARD DIX, MAGDE

NEBYRA LAUK
EVANS, CONWAY TEARLE

taipgi komedija

SAUSIO 19 ir 20

“Master of Men”

i!į^TOt^iiiiwįiįuj

Visuomet Pui/cictusios Tabakas tiktai Viduriniai Lap

krūva ras 
straipsnių

Sausio 19 dien? įvyksta Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centralės kuopos susirin-

REAL ĖST ATE
Biznii pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC. 
•’FRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
IUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

SAUSIO 17 ir 18

White Woman

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
lig su namu arba be namo, arba mai
nysiu i privatišką namą. Aplelinkėj 
4 mokyklų, Tel Lafayettte 1173.

Halsted Street

Pardavimui Kr«sems ir bučer- 
nė, daug metų biznis išdirbtas. Nė
ra kitų bučemiu per 3 blokus. 246 
So. 13th Avenue, Mayvvood, III.

su CHARLES BICKFORD 
KENT TAYLOR 
taipgi komedija

Chicagietis John Pietrowski, 
CWA darbininkas, kuris prisi
pažino užmušęs savo žmonų ir 
du vaikučius, kad gauti jų ap- 
draudą ir užsidėti vištų ukj.

Primanykite j mwtj apulkg

TEL. LAFAYETTE 1081

2608 West 47th St

Help Wamed—Femaie
Darbininkių Reikia____

^^^u^^u*i*^^^*M*e*e*Bau*ue*i*n*M**M*«*u*wwu*u-^w«’**

REIKALINGOS dainininkės ir ar
monikos gtojikes, linksmintojos. 
Pete’s Original Beer Garden, 8258 
Emerald Avė

su JACK HOLT, FAY WRAY 
taipgi komedija 

su L. FAZENDA

jonės jos patiko visiems. Kamgi 
nebuvo malonu girdėti balsui 
operos artistų, K. Petrausko ii 
j. Butėno? Visiems nors jie to
li nuo musų, bet su pagelba ra- 
dio galima dalyvauti jų kon
certuose kas vienų antradienį.

Prie to, klausytojams nema 
žiau malonumo buvo girdėti 
Peoples akordinistų duetų. 
Taippat, gražus ir rinktini juo
kai, pasakyti čalio Kepurės la
bai paįvairino programą. O prie

to viso, klausytojai sužinojo 
kur ir kas yra veikiama lietu
vių organizuotam gyvenime ir 
apie vietas kur dabar yra ge
riausia kų nors pasipirkti.

—Klausęs.

REIKALINGA mergina prie abeL 
no namu darbo. Gėri namai, turi 
gyventi ant vietos. Geri žmones, 
rera mokestis, 5081 *N. Springfield 
Avė. Tel. Juniper 5796.

ir aiškiau.
reikalingi nenu- 

pasišvontę darbuo- 
yra laikas 
apsvarstyti 

yra svarbiausi dienos 
ko turime -pirmiau-

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. pigiai. Joe Bush, 5200 South 
Union Avėi.

Leidėjai antradienio lietuviš
kų radio programų, Peoples 
Furniture Co., ypatingai pasi
žymi priręngimu šių programų 
užpildyti ir patiekti klausyto
jams augščiatftsios rųšies dainų 
ir muzikos, prie to moksliškų 
ir naudingų kalbų, bei gražaus 
humoro.

štai ir praeita antradienį ra 
dio programe iš stoties WGES., 
kas negalėjo gėrėtis švelnių ir 
malonių pon. šidiškaitės-Gied- 
raitienės aukštai išvystytu bal
su. Ji sudainavo keletą gražių 
ir sunkių kompozicijų? Be abe-

Metropolitan Opera
Per NBC Raudoni) ir Mėlyna radio 
tinklui, šeitadienj, 2 vai. po pict 
Eastern Standard Laiku, LUCKY 
STRIKE pentato Metropolitan 
Opera Company pilnoje operoje —- 

"Don Oiovannl”.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest2011

Trumpą laiką atgal dirbdamas 
dirbtuvėje lietuvis Albertas 
Gricius išgėrė vandens, kuria
me matomai buvo kokių .nety
rumų, nes užsinuodijo. Jis dri
bai* guli lovoje, bet tikimasi 
kad į savaitę kitų pasveiks.

—Venus Tumosa.

Priminimas L.S.S 
Centro Kuopos 

nariams

k imąs Naujienų name, kaip 8 
vai. vakare.

Brangučiai, nors gyvenimo 
rūpesčiais esame užversti; dir
bame choruose, pašelpinėse, 
kultūrinėse organizacijose bei 
kliubuose, turime savo ypačios 
bei šeimynos reikalus ir rūpes
čius, bet musų idėjinių-dvasinių

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau didėli pasirinkimu.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

SALIUNAS ant pardavimo, lietu
viu apielinkėj, 4547 So. Ashland 
Avė.. Tel. Yards 3635.

Geras tabakas . . . tikras geras tabakas . . . štai yra 
priežastis dėl Lucky Strike puikios, švelnios kokybės. 
Mes naudojame tik vidurinius puikiausio turkiško ir 
naminio tabako augalų lapus. Ne viršutinius lapus— 
kadangi tie yra nedasivystę- Ne apatinius lapus — 
kadangi anie yra žemesnės kokybės. Mes naudojame 
tik vidurinius lapus—-kadangi šie yra lengviausi lapai 
—pilnai išnokę tobulam rūkymui. Tiktai šis rinktinis 
tabakas naudojama išdirbti Luckies—taip apvalius, taip 
kietus, taip pilnai prikimštus—ir be liuosų galų išbyrėti 
lauk. Štai kodėl Luckies visuomet yra lengvi ir švelnūs. 
Štai kodėl visuomet “Luckies patenkina”. Ir nepa
mirškit 
puikesnio skonio

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<culturos 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 {stoję Draugijon gali gv- 
irenti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine išmo- 
<ama. Nariams nėra bausmių už 
ąelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
as daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijoj na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisų svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budlt Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $80,000.00. 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- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. ("Naujienų 
name), Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
tėlefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų i namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

2122 W. 63 St.

šią vis plačiau 
Tam darbui 

ilstantys 
tojai, tat dabar 
mums susirinku 
kokie 
klausimai 
šiai imtis ir kų prie to darbo 
turime pastatyti. Metiniame su
sirinkime bus renkama valdyba 
1034 metams, bus renkamos 
įvairios komisijos, apdirbamas 
planas viso meto veikimui. Da
bar yra laikas pasireikšti su 
geriausiais norais ir sumany
mais. Kviečiu, draugai, kam 
yra brangus socializmo idealas, 
ateikite būtinai j šį susi rink i- 

ir prisidekite prie darbo.

Luckies patenkina”. Ir
It’s toasted” — dėl gerklės apsaugos

pareigų, musų socialistiškos, 
vienuotinos ideališkos organiza
cijos negalime apleisti. LSS. 
Chicagos kuopa stovi sargybo
je musų principų ir dirvos ne- 
apleisdama darbuojasi tarpe 
chicagiečių draugų darbininkų^ 
kad palaikyti musų pamylėtus 
įsitikinimus ir auklėti tų dva-

Ramova Gardens
8508 SO. HALSTED ST.

(Vienintčlė užeiga Bridgeporto 
ant antrų lubų)

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

Specialybe.
Atdara kas dieną ir vakarais. 

Tel. Yards 6383.

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
bių reikalų aptarimui ir įvyks val
dybos rinkimas 1934 metams.

Kviečia Valdyba.
Humboldt Parko Lietuvių Politikos 

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

Valdyba.
Auxiliary Unit 271 mėnesinis su

sirinkimas jvyks sausio 18 d. 1934 
m., 8 vai. vakare J. Juškos svet.. 
prie 2417 West 43 Street.

Taigi visos moterys ir mergaitės 
yra kviečiamos atsilankyti ir prisi

rašyti prie mus naujai susitvėru
sios prakilnios draugijos.

Nepamirškite ketvergo vakaro.

Jau įstojai į

“MISS NAJIENOS” ■ 
Konkursą?

.... Jei ne, tai padaryk tai 
ŠIANDIEN

NELAUK! Išpildyk kuponų, 
kurį rasi šiame numeryje ir pa
siųsk jį su savo fotografija j 
“NAUJIENAS”;

. 11 ■ ia ii...........—

eiles pataisyti, kitų pusę vėl taikydamas, kad 
laiške gražių bendradarbio jausmų neįžeisti, gi 
—iš spaustuvės Sirutis ar Klevas (spaustuvės 
pirmininkas) ragina: “Kaštų, duokit raštų!”

Arba korespondencijos: Visi dedame pa
stangas svietų pakeisti, padaryti j j tinkames
nį darbo žmonėms gyventi. Visi jaučiame ypa
tingų pasiuntinybę, todėl visų raštai yra “ne
paprastos svarbos, nepaprastos reikšmės”.

Bet ir vėl bėdų nestoka. Rašyti noro yra, 
ale mokėjimo rašyti ne visuomet yra. Ir štai 
skaitai, skaitai žmogus tą ar kitą koresponden
cijų arba žinių ir nieku bud u negali kaip reikia 
įskaityti. Pagalios, perrašai kaip supranti.

Ant, rytojams lermas: redakcija, girdi, iš
kraipė mano mintis! Bet “redakcija” jau su
radusi tinkamų receptų. Ji atsako, kad įvyko 
“zeceriška klaida, kurią mielu noru atitaisysi- 
me .

Vėliau. A. Lalis, “Naujienų” redakcijos 
štabo narys, vakarais duoda pamokas lietuvių 
kalbos, o ypač kaip rašyti korespondencijas...

Pamenu saulėtą vašaros dienų, liepos 24- 
tų, 1915 m. Grigaitis išvažiavęs, rodos, prakal
boms. Bedakcijoj tik du4 žmonės. Staiga tele
fonas: kalba Aleksandras Davidonis, dabar dak
taras, o anuomet samdinys Wesley Memorial 
Hospital. Sako Davidonis: “Baisi tragedija, Chi
cagos upėj apvirto laivas ‘Eastland’, pilnas 
Western Electric darbininkų prisiruošusių į pik
nikų vykti. Daug prigėrusių; yra ir lietuvių.” 

(Bus daugiau)

Kampinis namas adresu 1840 So. Halsted 
St. Priešaky—gan erdvus kambarys. Tai “Nau 
j ienų” ofisas, kuriame bosauja jaunas Varašius 
ir dirba Lilija žilvičiutė ir Margarita Karpiutė. 
Rašančiam šiuos žodžius, neseniai atvykusam 
iš Lietuvos, jos atrodo gražiausios pasauly mer
gaitės—kuone gražesnės už tų idėją, kuriai jis 
yra pasiryžęs tarnauti—svieto lyginimo idėją.

Bet ve bėda: už ofiso randasi kitas kam
barys, spaustuvė, o dar toliau 
turime sudoroti reikalingų dienraščiui medžia
gų trys žmonės—Grigaitis, Baronas ir jūsų V. 
P.—kurių šiandie sudoroja keturi, o tarpais ir 
penki. Reiškia, ofise, prie gražiųjų 
kų, nėra galimybės ilgiau pabūti.

O redakcijoj ant kiekvieno stalo 
tų:‘ korespondencijų, “mokslinių” 
vietinių žinių ir ypatingai daug eilėraščių.

Elėraščiai! Viešpatie, tai Dievo bausmė man 
už nuodėmes, kurias papildžiau ir kurių nepa- 
pildžiau. Matote, jauni būdami eiles mes mė
gome skaityti ir, ir... rašyti. Bet apie eiliavimo 
taisykles nusimanome ne df.ugiausia. Taigi 
prisieina gautas eiles taisyti. Na, ir birk tu ge
ras: nebūdamas poetas, neįgudęs eiliuoti— pa* 
taisyk kieno nors eiles! Ot, ir rašau laiškų 
—ilgų laišką, kad “drauge, taip ir kitaip, ir dar 
kitaip, o eilės silpnokos, todėl jos negali tilpti.

Pusę valandos praleidi galvodamas, kaip čia

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

1605 W. 43 St.

OPERETIŠKAS RADIO 
GRAMAS

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia_

REIKALINGI patyrę shearmonai 
ir pagelbininkai Pohn Iron & Steel 
Co.. 1911 N. Laramie Avė.

Financial 
<Į Finansai-Paskolo!

MES SKOLINAM 
$50 iki $800 

PETRZILEK BROS. AND CO 
1647 W 47th St.

Business Service
Biznio Patarnavimaa_______

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

, Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKR AUST YTO JAS
3858 So. Halsted St. Chicago. III

SAUSIO 19 ir 20

“College Coach”
su DICK POWELL, ANN DVORAK 

"taipgi komedija

"NAUJIENŲ” 201™ JUBILIEJUS

gtojikes

Vincennes 8427.
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