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Atstovų butas pri 
ėmė pinigų hi ii lį

Atstovų butas priėmė bilių 360 balsų prieš 
40. Doleris bus nupigintas iki 50-60c. 

ir toj augštiimoį stabilizuotas
WASHINGTON, s. 21.—Pre

zidento Roosevelto paragintas 
kuogreičiausia priimti pinigų 
bilių, atstovų butas tą bilių va
kar skubiai priėmė 360 balsų 
prieš 40. Už bilių balsavo ir 
didžiuma republikonų—68.

Dabar bilius pasiųstas svars
tyti senatui, kur gali užtrukti 
kiek ilgiau, bet ir ten bus sten
giamus! jį kuogreičiausia per
varyti.

Priėmus tą bilių Amerika 
galutinai nueis nuo aukso stan- 
dardo. Pats doleris bus nupi
gintas iki tarp 50c ir 60c. To
je augštumoje jis svyruos žiū
rint prekių kainų. Tečiaus vi
sos šalies auksas pataps val
džios nuosavybe, net ir tas, ku
ris randasi federalinio rezervo

Nusišovė buvęs Illi
nois prokuroras 

Brundage
Spėjama, kad III republikoųų 

vadas nusišovė^djeltinaųsinių 
keblumų __ ■

CHICAGO.—Pereito šeštadie- 
nio ryte savo namų Lake Forest 
rūsy nusišovė Edward J. Brun- 
dage, buvęs Illinois generalinis 
prokuroras ir Illinois republiko
nų vadas. Jį rasta rūsy per
šautą viena kulka per širdį. 
Netoli gulėjo ir skarelėj įvy
niotas revolveris, kuriuo jis 
nusišovė. Aplinkui gi buvo iš
mėtyti apdraudos palisai.

Spėjama, kad jis nusižudė dėl 
finansinių keblumų, nes jo ki- 
šeniuj rastas laiškas iš Chicago 
Title and Trust Co., kuriame 
pranešama, kad jo morgičius 
yra išsibaigęs ir jo nesumokė- 
jimas tuojaus prasidės jo 
mo foreklozaVimas.

Herriot numato J 
Valstijų ir Japo

nijos karą
PARYŽIUS, s. 21. — Buvęs 

Fra nei jos premjeras Edouard 
Herriot numato netolimoj at
eity galimą karą trijų didelių 
valstybių— Jungt. Valstjių ii 
Rusijos prieš Japoniją. Todėl, 
sako jis, visas pasaulis yra su
sirūpinęs to karo galimumu.

ORH

BUENOS AIRES, Argentinoj, 
s. 21.—Pabaigoj gruodžio Ar
gentiną užklupo didelių krai
čių banga ir vakar karštis buvo 
pasiekęs 103 laipsnius F., o ša
lies gilumoj kaikiuriose vietose 
ir 111 laipsnių.

(Dabar Argentinoj yra pats 
vidurvasaris).

K
Chicagai ir apielinkei federa- 

, lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šalčiau.
Saulė teka 7:12, leidžiasi 4> 
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bankuose ir jų agentijose. Jo
kie pinigai nebus mainomi į 
uiksą, išėmus niekurius atsiti
kimus, specialiu* iždo departa
mento patvarkymu, kada bus 
reikalinga išlaikyti dolerio pa
ritetas.

Iš pasidariusio superkant auk
są pelno, bus sudarytas $2»000,- 
000,000 fondas stabilizavimui 
dolerio biržose. Likusis pelnas 
eis atmokėjimui valdžios pasko
los bonų.

- Valdžia dar labiau sustiprins 
kontrolę aukso tuo, kad ji ga
lės konfiskuoti nesugrąžintą 
auksą ir galės uždrausti vartoji
mą aukso, išėmus industriniams, 
profesionaliniams ir artisti
niams tikslams.

AMERIKOS LAKŪNAMS PASIEKUS IIAWAII SALAS
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Amerikos karo laivyno hydroplanai, kurie be sustojimo nuskrido iš San Francisco į Hawaii 
salas, leidžiasi Pearl užitakoj, prie Honolulu. Nusileidžiančius pasitinka didelė havvaiečių minia, 

šis skridimas buvo tolimiausias būrio lėktuvų skridimas formacijoje.

Lietuvos Naujienos
Užpirko Anglijoje 

cukraus
KAUNAS.—Akcinė bendrovė 

Lietuvos cukrus, gavusi iš už
sienio komisijos leidimą, užpir
ko Anglijoje 30,000 maišų cuk
raus. Jo pirmoji partija jau 
pakrauta ir plaukia Klaipėdon. 
Cukrus užpirktas komerciniais 
sumetimais, nes, aiškiai matyti, 
kad toli gražu savojo cukraus 
neužteks. Užpirktasis cukrus 
skiriamas Klaipėdos kraštui ir 
šiaurės Lietuvai. Savasis cuk
rus bus pardavinėjamas Mari
jampolės ir kituose, arčiau 
fabriko esančiuose, rajonuose.

Prašo pavadinti gatves 
okupuotos Lietuvos 

vardais

Viso Lietuvoj yra 88 ve
terinarai gydytojai

KAUNAS.— žemės uikio mi
nisterijos veterinarijos departa
mento tarnyboje, apskričiuose ir 
rajonuose, dirba 46 veterinare 
jos gydytojai, šin skaičiun ne
įeina vet. gydytojai, priklausan
tieji veterinarijos dep-tui irref. 
bakteriologijos institutui. Iš vi
so Didž. Lietuvoje, be Klaipėdos 
krašto, dirba 88 vet. gydytojai. 
Be to, žemės ūkio ministerijos 
stipendininkų studijuojančių ve
terinarijos mokslus užsieniuo
se, yra 53. šiemet baigė vet. 
mokslus 5 žmonės ir jau dirba. 
Kitais metais turėtų baigti ve
terinarijos mokslus 9—10 žmo
nių.

Paskelbtas apskričių ir 
valsčių sąrašas

Naciai sakosi nelei 
šią kaizeriui gryšti 

į Voketiją
Monarchistai busią persekioja

mi tiek pat aštriai kaip ir 
komunistai

BERLYNAS, s. 21. —Naciai 
turi Hitlerį ir nenori jokios ki
tos žvaigždės, kuri jį užtem
dytų. Todėl nacių vadai ėmė 
šaukti prieš “kaizerio reakciją“ 
ir atvirai ėmė skelbti, kad jie 
niekad neleisią ex-kaizeriui su- 
gryšti į Vokietiją, o jeigu mo
narchistai nepaliaus veikę, tai 
jie, naciai, pradėsią juos per
sekioti tokiu pat griežtumu, 
kaip yra persekiojami komunis
tai.

Vienas nacių vadas sako, kad 
klausimas monarchijos ir 
publikos yra miręs ir kad 
tik vienas Hitleris ir 
pasiskirs sau įpėdinį.

įsakė išnaujo suskai
tyti visus užpereitų 
metų rinkimų balsus

CHICAGiO.—Teisėjas Jarecki 
įsakė išnaujo suskaityti visus 
6,239,758 balsus, kurie buvo pa
duoti Cook paviete generali
niuose rinkimuose lapkr. 8 d., 
1932 m,, kad susekti ar buvo 
suktybių balsų skaityme.

Nors tas balsų skaitymas ir 
nepakeis rinkimų davinių, bet 
bus galima nubausti rinkimų 
viršininkus, kurie neteisingai 
suskaitė balsus.

Sausra Bavarijoj, 
vandens kvorta 1c

Eastman numato 
valdžios nusavini

mą geležinkelių

Francija patenkinta 
Vokietijos atsakymu

Geležinkelių koordinatorius ne
randa geresnio budo sutvar 
kyti geležinkelius. Bet tam 
laikas dar neatėjęs

WASHINGiTON, s. 21.— Jo- 
seph B. Eastman, federalinis 
transportaci jos koordinatorius, 
savo pirmame raporte preziden
tui Rooseveltirt ir kongresui, 
nenumato geresnio budo išriš
ti geležinkelių klausimą, kaip 
geležinkelius nusavinti ir juos 
paimti visuomenės nuosavybėn.

Eastman atmeta vieno bosto- 
niečio planą suvienyti geležin
kelius į septynias sistemas. 
Jis nepritariąs tokiam susivie
nijimui geležinkelių ir sako, 
kad visuomet turėtų pasilikti 
geležinkelius tvarkyti valdžios 
žmogus su galiomis, kokias tu
ri dabartinis koordinatorius.

Koordinatorius jokių naujų 
įstatymų nerekomenduoja, nes 
jie esą nereikalingi.

Basman dagi nerekomenduo
ja tuojaus nusavinti geležinke
lius ir tokio pasiūlymo jis ne
duoda, kongresui, nes dar neat
ėjęs tinkamas tam lakias. O ta* 
todėl, kad šalis dabar ir finan 
siniai nepajėgtų perimti gele
žinkelius, nes tas uždėtų šaliai 
labai sunkią naštą, galbūt prie 
dabartinių aplinkybių visai ne- 
panešamą. Be to imtų daUg 
laiko iki naujoji sistema susi
tvarkytų.

Be to dar negalima išspręsti, 
ir tik vienus geležinkelius nu
savinti, ar, iki tūlo laipsnio, 
visas kitas transportacijos 
mones.

7,125 žuvo nelaimėse 
ant Anglijos kelių

PARYŽIUS, s. 21.— Franci- 
jos valdžia yra patenkintą Vo
kietijos atsakymu į Franci jos 
pasiūlymus nusiginklavimo klau
simais. Patenkinta ne dėlto, 
kad Vokietija butų priėmusi 
tuos pasiūlymus, bet kad nors 
davė mandagų atsakymą ir pa
liko duris atdaras tolimesnėms 
deryboms.

Gal 20,000 žmonių žu
vo žemės drebėjime 

Indijoje

KAUNAS.—Grupė kaimiečių, 
kilusių iš okupuotos Lietuvos, 
parašė Kauno Burmistrui pra
šymą, kuriuo prašo pavadinti 
keliolika nereikšmingais vardais 
dabar vadinamų Kauno gatvių 
okupuotos Lietuvos miestų var
iais.

Daugelis miestų yra visai su
griauti. Vien Behar provincijoj 
žuvę 15,000 žmonių

Streikuojantys Ku
bos gydytojai kelia 

riaušes
HAVANA, s. 21.— Dr. Car- 

reras, narys Havanos universi
teto fakirtteto, liko vietoji nu
šautas apiekininko Hevia, kai 
Dr. Carreras vadovaudamas bu
rini streikuojančių daktarų 
bandė padegti Hevia aptieką už 
tai, kad Hevia atsisakė savo 
aptieką uždaryti ir prisidėti 
prie 10,000 daktarų, slaugių ir 
aptiekininkų nacionalio streiko.

Streikieriai vistiek įsiveržė į 
aptieką ir ją sudegno.

Daktarai *ir kitose vietose bu
vo sukėlę riaušių ir kelis sy- 
sykius buvo susirėmę su ka
riuomene.

Ligoniai ir raišieji dideliu 
buriu* buvo atėję pas preziden
tą Mendietą maldauti pagelbos. 
Prezidentas pareiškė, kad jis 
jau paskyręs arbitracijos tary
bą, kuri turės sutaikinti gydy
tojų streiką. Daktarai reika
lauja augštesnių algų ir paša
linimo tų daktarų, kurie nepri
klauso jų federacijai.

LONDONAS, s. 21.— Pernai 
Anglijoje labai padidėjo skai
čius nelaimių ant kelių ir skai
čius tose nelaimėse žuvusių 
žmonių.

Oficialus skaitlinės rodo, kad 
pernai ant kelių žuvo 7,125 žmo
nės, arba 758 daugiau, negu žu
vo užpernai. ^Sužeistų skaičius 
siekia 216,401, arba arti 10,000 
daugiau, negu užpernai. Skai
čius nelaimių siekė 191,829. La
biausia nelaimės padidėjo pa

BERLYNAS, s. 21.-~-Bavari- 
jos Jura kalnuose sausra yra 
tokia didelė, kad kvorta van
dens tame neturtingame kraš
te parsi davinėja-polČMarba 
beveik už trečdalį pieno kainos, čioj Anglijoj ir Valijoj.

Italija prisižada gel
bėti Austrijai

VIENNA, s. 21. — Italijos 
užsienio reikalų vice-ministeris 
Suvich užtikrino, kad Italija 
prijaučia ir rems nepriklauso 
mybę Austrijos, kurią tyko pa
sigrobti Vokietijos naciai.

... . ....* ——....
TAYLOR SPRINGS, III., s. 

21.—Harwood, 23 m. ir John 
Mikesha, 24 m., abu amatoriai 
lakūnai, užsimušė nukritus jų 
lėktuvui iš 500 pėdų augštu- 
mos.
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LOS ANGELES, Cal., su 21. 
—Vakar pq «piet Los Angeles 
apielinkėje įvyko du gana smar
kus žemės -subilrtimai, kurie la
bai išgąsdinon gyventojus. .

CALCUTTA, Indijoj, s. 21.— 
Gautomis čia iš žemes drebėji
mo sunaikintos Bengalams vals
tijos žinios parodo, kad žemės 
drebėjimofpąsėkos yra daug bai
sesnės negii išpradžių buvo ma
nyta. Dabar spėjama, kad 
sugriautuose miestuose yra žu
vę. galbūt net daugiau kaip 20,- 
000 žmonių.

Pabėgėliai sako, kad Monghyr 
prov. žuvo galbūt 8,000 ar 10,- 
000 žmonių. Neoficialiai ap
skaitoma, kad Behar prov. žu
vo 15,000 žmonių. Nuostoliai 
siekia mažiausia $37,500,000. 
Daugelis miestų yra visai su
griauti, o kai kur žemės nuslin
ko 5 pėdas ir palaidojo namus 
ir jų gyventojus.

AAA atsisako pripa
žinti susitarimą dėl 

pieno kainų

Latvija nuteisė 
šnipus

RYjGrA, s. 21. —Augščiausias 
Latvijos kariuomenės teismas 
nuteisė tris turtingus latvius 
nuo 10 iki 15 metų kalėjimai 
prie sunkiųjų darbų už šnipinė
jimą Rusijos naudai.

Nuteisti yra architektorius 
šaule, matininkas Mattison ir 
armijos kapitonas D. Frede- 
riekson
jie bešnipinėdami susikrovė di
delius turtus ir įsigijo Rygoje 
puikius namus. Jie rinko žinias 
apie Latvijos armijos mozilizaci- 
jos planus, organizaciją armijos 
ir tas žinias siuntė sovietų špio
nažo organizacijai Berlyne.

CHICAGQ.-T-Pastangos gauti 
agrikultūros administracijos pa- 
gelbą vykinant arbitracijos ta
rybos nutarimą, nustatantį pie
no kainą ūkininkams po $1.85 
už 100 svarų, nuėjo niekais. 
Adminisracija atsisakė gelbėti 
palaikyti tas kainas, nes ji pri- 
pažysta jas perdaug augštomis, 
dagi žalingomis patiems ūkinin
kams. AAA nemano^ kad pie
no kaina ūkininkams turėtų bū
ti aukštesnė kaip $1.70 už 100 
svarų.

Tuo tarpu pieno kainų kova 
Chicagoje nebesi tęsia. Didžiau
sioms pieninėms nupiginus pie
ną iki 9c sankrovose ir 10c su 
pristatymu pieno į namus, ne
priklausomos pieno sankrovos 
nupigino pieną iki 8c, o nieku- 
rios nupigino jau iki 7c ar 7l/2<*.

KAUNAS. —Gruodžio 22 d. 
Vyriausybės žiniose Ministeris 
Pirmininkas paskelbė apskričių 
ir valsčių sąrašą. Alytaus ap- 
skrityje valsčių yra 13, Biržų 
—11, Kauno—15, Kėdainių — 
13, Kretingos—12, Marijampo
lės—13, Mažeikių—9, Panevė
žio—16, Raseinių—12, Rokiškio 
—10, > Seinų— 7, ' šakių —13, 
Šiaulių—24, Tauragės—13,, Tel
šių—9, Trakų—9, Ukmergės— 
17, Utenos—14, Vilkaviškio— 
12 ir Zarasų —7. Iš viso ap
skričių 20 ir valsčių 249.

Suomiai nori Lietuvoje 
pirkti raud. skroblų
KAUNAS.—Suomiai kreipėsi 

į atatinkamas musų įstaigas 
užklausdami, ar negalėtų Lietu
voje pirkti raudonų skroblų. 
Esamomis žiniomis, raudonų 
skroblų Lietuvos miškuose yra 
retai. Yra baltų skroblų, ku
rių nemažą suvartojama įvai
riems medžio dirbiniams, bet 
daugiausia—kurui.

Tragingai žuvo stud. G 
(Kazlauskas

Gal nužudytas išvog
tas bąnkierius 

Bremer
' » * . ■ ’

KAUNAS. — Gruodžio mėn. 
13 d. apie 15 vai. teis Kaunu 
tragiškai žuvo po traukiniu 
Gabrielius Kazlauskas, III—IV 
kurso stud. teisininkas, Kėdai
nių gimnazijos laidos.

Pernai cukraus jvežta
2,574,314 tonų

Rusai pranašauja 
dar šiemet karą 

su Japonija
. T i

MASKVA, s. 21. — Augštuo- 
se oficialiuose rateliuose kalba
ma, kad dar šiemet gali kilti ka
ras tarp sovietų Rusijos ir Ja
ponijos. Tečiaus japonai gal
būt numąto, kad Rusija yra piL 
nai prisirengusi karui ir galbūt 
todėl jo vengs.

Japonija nori pirmiausia pa
sigrobti Siberijos pajūrį, kad 
tas* palengvintų pasigrobti vis^ 
Jhipiją ir paskui visą Pacįfiką.

ST. PAUL, Minn., s. 21. — 
Policija ima abejoti, ar išvog
tas turtingas bąnkierius Ed- 
ward G. Bremer yra gyvas. 
Prieš kelias dienas buvo suras
tas jo automobilius. Jis buvo 
kruvinas. Dabar gautas ano
nimiškas laiškelis, kad jis jau 
yra negyvas, netyčiomis užmuš
tas vifeno girto šaikos nario. 
Policiją buvo linkusi manyti, 
kad ta kokio šposininko laiškas.

Tečiaus žmogvagiai išpradžių 
reikalavo $200,000 išpirkimo. 
Ka pinigai buvo jau sukelti ir 
tik laukta instrukcijų nuo 
žmogvagių, visi ryšiai su jais 
nutruko ir nieko apie juos ne 
girdima.
bąnkierius galbūt tikrai yra nu
žudytas.

K AUN AS.—Pernai 
nu’oliką mėnesių iš 
raus įvežta 2,574,2 
863,700 lt. Užpernai 
metu įvežta 14,617,2
raus už 4,327,100 lt., o 1931 m. 
—24,688,6 tonų už 9,542,000 lt. 
Tuo būdu, cukraus pernai i- 
vežta apie septynis kartus ma
žiau, kaip užpernai per tą pa
tį laikotarpį.

LOS ANGELES, Cal., s. 21.— 
Federalinė valdžia užvedė bylą 
prieš Douglas Fairbanks, Sr., 
iš kurio reikalaujama sugrąžin
ti $175,927i kuriuos valdžia pei 
klaidą buvo jam sugrąžinusi 
kaipo permokėtus taksus. Ap- 
skųstasis dabar yra Europoj.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė hu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, 11..
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Braze.

Skraidančios Serenados

majesTic MIDGET

TŪBŲ CROSLEY

TŪBŲ PHILCO

TŪBŲ STEWART WARNER

Iš tautos nagų

buvo

us
Padarome Visiems GreitaiSvečias.

Kenosha, Wis

BIZNIERIAMS

Kapitonas bado

MILIONIERIAI BYLINĖJASI

dau

Radio Inventoriaus
IŠPARDAVIMAS

Iškris! Iškris 
Ir bus po jo!

SAMLPRiCE j 
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25ouncesfor254
Full Pack...f/oS/ick Filling

Tiki, jog piliečių galvos 
Pakulų kuodeliai.
Tai dėl to vadai
šimtaprocentiniai

vo sekami 
vasaros

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etC.

Dvidešimt-šeštųjų metų 
Didvyrių neb’klauso 
Jau tauta.
Tai dėl to, 
Kad jie taiko 
Tautai apinasrį;

Tebeturi tik 
Vieno procento kapitonų 
Be armijos.

Draugijoms Konstitucijos; ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietttviŠ- 
kais antgalviais.

Pirmadienis

Iš s. L. A. 212 kp 
susirinkimo

kai man skriau-
kai kitiems

Turim tuos jos nagus 
Atrakini, lyg bjauriai 
Užsičiaupu'sius klemsus! 
Kapitone!
Savo durtuvukų 
Panaudok: 
Smeik, durk 
Į tarpnagę!
Nagai išsiskės 
Ir tas nelabasis 
Dariaus draugas, 
Tas lakuns antrasis 
Iškris laukan iš nagų.

vyručiai, išsisu 
skaitytojai tai pui

Per p. K. Braze priduota ii 
priimta rezoliucija su papeiki 
m u S. L. A. Pildomosios Ta 
rybos už neigimą teisių S. L 
A. 60 kp., Grand Rapids, Mich 
Prieš rezoliucijų paduota til- 
4 balsai.

savo 
tuo labiau

Kaip svirpliai, 
Ktųnpe. 
štai, mus vedamieji 
Viens po kito 
Kits po trečio 
Ii- taip toliau1, 
'.'r taip toliau 
Meta mus eiles, 
Ir entuziazmo spinduliais 
Eina ten, 
£ina ten, oi, oim. 
Remia antrąjį skridimą 
Nuoširdžiai.

pagamino skanius 
tu r būt daugiausia 
juos ačiū gaspadi- 
F. Jurkienei ir M.

taipjau p-lei

The tantalizing flavors of true may- 
onnaiseand true okl-fashioned boilcd 
drcBsing newly combined! Smooth 
and vcivcty, madc in the cxclusive 
Kraft Miraclo Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Keli vadai, 
šimtaprocentiniai 
Tautininkai 
šaukias į padangę, 
šaukias 26-tus metus 
šio Dvidešimto amžiaus 
Iš praeities semkime , 
Stiprybę!
Kaip čia gali buf^"7 
Kad tav/ta mus. v$lįos . 
Nebeklauso?!

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
'i’ikietuš

Sparnuotas lietuvy-amerikieti! 
Tu, kuris pasiryžai 
Būt antru 
Transatlantiniu4 
Skridiku,
Tu sparnuotas, bet.... 
Nesijauti laiavas, 
Esi tautos imtinys! 
Liuosu noru atėjai, 
Liuosu noru pasidavei 
Tautai.
šiandien tu* esi belaisvis. 
Negali iŠsiliuosuot.
Tam ne progos neturi. 
Ir nenori iŠsiliuosuot. 
Tik tavo priešai, 
Keli tautininkai 
šimtaprocentiniai 
Stengias tave išliuosuot, 
Ištraukt iš taupos nagų!.

Kuopos atstovai 10 apskričio 
suvažiavime

ti sykiu 10 ąpsk. pusmetinį su
važiavimų. Nutarta prisidėti 
prie pagelbėjimo skridimo į Lie
tuvą Juozo R. James-Janušau- 
sko, ir tuojau p. J. Mačiulis, 
iš Waukegan, III., pardavė na 
rystės ženklų į organizaciją už 
$5.00, kad gelbėti skridimui j 
Lietuvą. Nutarta tuojau vietoj 
išrinkti komisijų iš visų kolo 
nijų po vienų atstovą; ta ko
misija ir sykiu, apskričio val
dyba pasidarbuos, kad sureng
ti aviacijos dieną Wisconsino 
valstijoj ateinantį pavasarį 
prieš skrisi ant į Lietuvą or- 
laivininkui Juozui R. James.

10-to Apskričio S. L. A. šuva 
žiavimas ir teatras.

Bereikalingi išsisukinėjimai
“Naujienose” nr. 4, iš sau

sio 5 dienos, “Pgho Naujienų” 
skyriuje turėjau progos apra
šyti SLA 3-čio apskr. metinį 
suvažiavimą. Stengiausi apra
šyti taip, kaip dalykai tikrai 
dėjosi, — su visomis gerosio
mis it blogosiomis pusėmis, — 
visai nepataikaudamas tiems, 
kurie to nori.

Nagi, šiandie vartydamas 
“Naujienas” iš sausio 15 d. 
randu d. Mažuknos ir Millerio 
atsakymus, kuriuose jie teisi
nasi ir drįsta užsiginti viso, 
kas mano korespondencijoje 
buvo pažymėta. Turiu prisipa
žinti, jog jau senokai maniau 
Mažuknos veikimą nušviesti, 
parodant jį tokiu, kokiu jis tik
rai yra, tačiau vis lukuriauda- 
vau, manydamas, gal aš klys
tu. Vienok, pagalios, paaiškėjo 
jo taktika. Na, eisiu prie daly-

Sausio 14 d. So. Milwaukee. 
Wis., atsibuvo* S. L. A. 10 ap
skričio suvažiavimas, kuriame 
atstovauta ir 212 kpi Tai bu
vo metinis apskričio suvažia
vimas. Dalyvavo jame 21 de
legatų.

Susirinkimas ėjo gan ramiai 
ir tvarkiai. Rodėsi, kad butų 
buvę vienos motinos sūnus* Tik 
kada kilo klausimas apie S. L. 
A. kuopų, kurių Centras su
spendavo, iš kai kizrių delega
tų pasipylė argumentai, kad 
rezoliucijos nepriimti. O *.vie
nas delegatas, iš Milwaukec,

Bado net dvišakų dŲrklti 
Dažo jį ir dažo ": d 
Į juodų rašalų.
Rašo, rašo ir duria.
Daug skyručių, . ( >
Daug taškų,
Juodų šlakų, taškų, 
Bet be geidžiamų. 
'Sėkmių.
Tautos sauja .nęsiskečia.
Da drūčiau, > t
Protingiau , 
S u‘si veržia.
Nepaleidžia
Antrojo lakūno,
Dariaus sielos ir velės
Draugo,
Džėmso—J a n Lisausko.
Nepaleidžia, ne!

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vakare sulošta teatras 
mdio šviesa”. Lošėjai 
gaspadorius p. F. Jurkus, jo 
moteris p-nia Jurkienė, jų duk
tė p-nia A. Gigienė, ir jaunas 
vaikinukas, kurio vardo nete
ko sužinoti. Po teatro buvo 
šokis • prie geros muzikos. Or
kestrą susidėjo iš 2 lietusių ir 
2 lenkų. Muzika gana puikiai 
griežė. Taip jaunimas, taip ir 
mes seniai linksminomės iki 
vėlyvos nakties.

WCFL, 970 kil. Gražus Lietuvių Radio programas Nedė 
lipinis mūvi ik-i 2 Vai po pietii dįocjan: 

BUDRIKO KRAUTUVES?

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

S. L. Amerikoje 10-to ap
skričio metinis suvažiavimas 
įvyko sausio 14 d. 1934 m., So. 
Milwaukee, Wisconsin, 1401 
MUwaukee Avė., Polonia Hali. 
Dalyvavo atstovai nuo 6 kuo
pų. Suvažiavimų, neatvykus 
pinnininkui, atidarė p. J. Bau-^

p. M. Kasparaitis, iš Racinc, 
Wis., įnešė, kad reikia paau
kauti kiek pinigų p. Račkaus
kui, kuris sergąs Lietuvoje. 
Esą, daug dirbęs S. L. A. ir 
visų lietuvių gerovei. Įnešimą 
parėmė p. K. Braze. Bet nu
tarta kuone vienbalsiai, kad ne 
laiško nėra reikalo rašyti, nes 
nekurie išsireiškė, kad p. Rač
kauskui nėra jau taip, blogai. 
Bals uioj ant, nė pats i nešėja s, 
nė paremėjas nebalsavo už įne
šima.

.'Atigust (Hecksher (kairėj), Stambiausias nuosavybių ‘savi
ninkas New Yorke, valdąs daugelį dangarėžįų, kuris patraukė 
teisman John D. RocKefeller, Jr. (dešinėj), ir kitus, kurie kon- 

. Pridėjo įroliuoja Rockefeller Center, reikalaudamas iš jų $1,000,000 
o<ane tiems'1 advo- “tlygitiimo už nešvarią konkurencijų išreriduojant Ročkęfellerio

- trobesius.. -.LL.

Valdyba šiais metais tapo iš
rinkta iš labai gabių ir gera 
velijančių narių: pirm. K. 
Braze, vice-pirm., F. Jurkus, 
rašt.', ” J. RadawiČius, ižd., I. 
Mačiulis, org., St. Mockus ir 
S. Levicks.

Laike pertraukos So. Mil- 
waukiečiai 
pietus, ir 
tenka už 
nėms pp.
Dalinavičienei 
Jurkiutei.

Grynas, prilmnaa Žemo sustabdo nle- 
ždjimu odos į penkias , sekundas — 
ir pagclblhgas prie Eczenios, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyėios užlaiko 
—35c, 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk gere^uj rezultatai $1.25

•Sausio 7 d. laikytame S. L. 
A. 212 kuopos susirinkime, po 
įvairių tarimų, prieita prie ra
porto komisijos išdavusius pra
nešimą apie naują S. L. A. 
konstituciją. Pasirodo, kad mu
sų advokatai krečia iš narių 
jįtekus, o iš S. L. *A. vien už 
tai ima mokesčius.

Mmer/ca s 
favoritei

| M*

Jiesiems rodės, 
Kad jie tautą 
Jau4 suvaldė, 
Kad jau tauta be galvos 
Pakulų kuodelis 
Ant pečių — 
Tai tikroji jos galva. 
Jie tikėjo, kad jų tauta 
Be rankų. 
Vietoj rankų tik 
Atšipinti nagai.

Oi, oi, oi... 
Dejuoja keli tautininkai 
Vadai be, vedamųjų. .

Wis., pasakė, kad 10 apskri
čiui kištis į tų kivirčą nėra 
reikalo ir dagi peržema. Tuo 
gi tarpu, kada 177 kuopa ski
lo ii4' kada bolševikai nunešė 
pinigus, jis pats kreipėsi į lo
tą apskritį prašydamas jį už
stoti. Mat — 1 
da, tai negerai
— tai tegul jvtes vilkai...

žinoma, iš delegatų pasipy
lė balsai ir reikalauta perskai
tyti rezoliuciją. 0 kai rezoliu
cija tapo perskaityta ir pri
imta, tai nutarta pasiųsti ją 
p. S. Gegužiui, “Tėvynei”, 
“Naujienoms”* “Keleiviui” ir 
“Sandarai”.

Nuo Peršalimų Krutinėję 
Vienus aMbtaft būdas sulai 

Salimo krutinėję, t J . 
su ANCHORPain-Expel 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šitokia « ’ ‘ -----
krutu ___. „____ .

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai ji 
kaip 
pas „ __  __ _____ ____ _____
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkll.

YOURtYtd 
Night and Momtng to keep 
thetn Clean, Clcar and Healthy 

Write f ar Free “Eye Care^* 
or *‘Eyc Beauty” Book

Marias C«m Dept- H-s-9 B. Olų# St.,CWc«te

’9.50
29.50
39.50
29.50
29.50

Nauji Radios 1934 m. Modelini.
Garantuoti. Ant Išmokėjimų.

Tauta jau mus f 
Nebeklauso. ' f 
Musų ir durtuvai, 
Ir šautuvai - 
Jau persilpni, ūmo 
Tik tiek tegirdis,

Kaip tėmijau, “Ligos Pašai 
pa” už mažų susižeidimą ne
mokama. Bet, jei pirštų persi
pjausi, tai pašalpų gausi, o jei
gu tau automobilis kojų nu 
lauš — tai negausi. Ir vėl: jei
gu4 girtą užmuš, tai pomirli 
ne irgi nemokama.

Prastu žodžiu sakant, ku
riems galams ir priklausyti, jei 
vis “nemokama” ir “nemoka
ma?”

Tegul tie, gudruoliai pagal
voja: štai žmogus, būdamas i 
kur svečiuose, išsigert truputį 
ir eina namo, o čia šalygatvy 
automobilius ima ir užmuša jį. 
Gydytojas paliudys, kad už
muštasis buvęs girtas. Reiškia 

pomirtinė nemokama... šau
ni^ juokas! \ ‘

L. A. 212 kubpa atmetė 
siulbirią konstituciją

Tarpe svarbesnių tarimų bu- pataisymus, 
Nutarta surengti Haitis butų, 

laiku piknikų ir laiky- katame.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

Mano korespondencijoje bu
vo pažymėta, kad Mažukna pa- 
akstino smerkimų advokatų, o 
Janulevičius pareiškė, jog ne
linkti į SLA pirmininkus ir iž
dininkus advokatų; p. Mažuk
na, ar neteisybe, kad tamsta, 
atsivertęs Susivienijimo konsti
tucija, šaukei, jog advokatai 
už ją kalti, kad jie iškepė ją?

Ar ne tamstos, kaipo suva
žiavimo pirmininko ir susipra
tusi© Susivienijimo ntirio, buvo 
prievolė perspėti poną Janule- 
vičių? Bet ar tamsta tai pada
rei? Tamsta savo koresponden
cijoje rašai, jog tamsta nema
tei reikalo, kaipo pirmininkas, 
pareikšti savo nuomonę dėl 
antrojo transatlantinio skridi
mo ir skyrimui aukos. Aš nesb 
stebėčiau kito žmogaus pana
šiu pareiškimu, tačiau tamstai 
yra gerai žinomas Janušausko 
ir ALTAS Sąjungos veikimas 
ir vistiek tamsta nepadarei pa
stabos bei perspėjimo, kuomet 
Janulevičius neigė p. Kartaną 
ir visą ALTASS, pareikšdamas, 
jog, esą, nusiųstas pinigus Chi- 
cagos poneliai pragersiu. Nori
si p. Mažuknos paklausti, kodėl 
jis matė reikalo pareikšti savo 
nuomonę renkant apskr. valdy
bų. Ar ponas Mažukna tik ne
turi dvejopą saiką, kuriuos jis 
pasirenkant taiko?

P-as J. Milleris rašo, jog aps. 
iždas esąs tokiam stovyje, jog 
negalįs sp auka prisidėti. Ar 
iš tiesų taip yra? Visai ne. Ap
skritys savo ižde 'turi $225.88, 
taigi nėra taip biednokas. 
Svarba tame, ar apskritys tam 
dalykui pritaria. O jei taip, tai 
ir maža auka parodo gerus no
rus. Jei paprasti darbo žmones 
^stengia ne tik Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje gyvenantieji 
centais prisidėti 
apskritys galėjo prisidėti

Be reikalo 
kinejate 
kiai supras ir įvertins, šį kartą 
pakaks. Jei bus reikalo 
giau apie tai parašysiu

Delegatas

rtnasu polluosuoja susiiriniiiina 
c visokių glitumų ir skreplių.

2_‘‘______ ___________J
jie priveda prie pavojingų ligų, 
m&ių uždegimas, influenza, gn* 
kt. Tuojaus iisitrinkite Pain-

skirtingo didumo bonkutės.

PAIN-EXPELLER

BAKING 
POWDER

Itching

LfOl^BETTĘk^BAKINGi! 
AT LES$ ČOST ŪSE TH E 
ECGNOMfML^EFFICIENT

ze mo
F O R S k .IN I P RI TA TION-S



Pirmadienis, gaus, ^2, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

——— ......

Ryt III. namų savi* 
ninku demonstra
cija Springf ielde

Reikalaus legislaturos paskelbti 
“forklozavimų moratoriumą” 

_ iki 1935 metų

šių naktį pirmadienį išvažiuo
ja iš Chicagos į Springfieklą 
namų savininkų delegacija. Gah 
visi važiuoti, kirrie užinteresuo- 
ti tuo klausimu.

Tūkstančiai parašų po petici
jomis yra surinkta, kad Legisla 
turą išspręstų klausimų forklo- 
žavimo namų.

Reikalaujama yra, kad butų 
atidėtas forklozavimas namų ar 
farmų iki gruodžio mėnesio 1935 
metų. Demonstrantai iš Chica
gos važiuos kas sir automobi
liais ar su busais iki Jolieto, o 
nuo ten number 4 keliu iki 
Springfield, III. Ten antradienį 
susirinks į “Armory Hali” 9tos 
vai iš ryto, o kaip 9:30 bus į- 
teikta peticija gubernatoriui 
Horneriui, kuris turės įteikti le- 
gislaturai namų savininkų reika
lavimus pravesti įstatymą arba 
paskelbti moratoriumą.

Daugybė namų forklozuota ir 
daug yra forklozuojami. Morgi- 
čių savininkai nedaro jokių nu
sileidimų, o savininkai turi nu
stoti viso savo turto, kurį yra 
įdėję į namus. Depresijos lai
kas atėmė galimybę daugumai 
darbininkų sumokėti nuošimčius 
arba atnaujinti morgičius.

Atidėjimas iki 1935 daugu
mai suteiktų galimybės atgauti 
savo dalį turto, kuris buvo pra
žudytas kada forklozuojama.

—P. Galskis.

ŠV. KRYŽIAUS
LIGONINĖ

Žiupsnelis informacijų iš už — 
kulisų

Atlankęs Dr-ą Brenzą tuhi 
reikalu kalboje pastebėjau:

— Daktare, yra kaltinimų, 
kad pradinį Labdarių Draugi 
jos tikslų statyti našlaičiams 
prieglaudą tamsta nukreipęs į 
ligoninės statymą.

— Esu kaltas — atsakė dak
taras. — Bet manau, kad esu 
patarnavęs geram, o ne blo
gam tikslui. Buvo šitaip:

1924 m. Labdarių Draugija 
turėjo Metropolitan banke apie 
$40,000. Labdarių įgaliotas 
kun. Kudirka atsilankė pas Me
tropolitan State banko prezi
dentą Joną Brenzą, kad pasi
tarti apie namo statymą. Jonas 
Brenzą patarė Labdarių komi
tetui apsvarstyti klausimą ben
drai su manim, nes aš gal būt 
turėjau platesnio patyrimo pa
našiais reikalais, negu jis.

Įvyko pasimatymas ir kon
ferencija. Aš paaiškinau, kad 
našlaičiams prieglaudos statyti 
negalima. Ba taip Chicagoj, 
taip visoj Amerikoj nėra pa
kankamai turtingų lietuvių 
įstaigų, kurios pajėgtų tokį

O O|

kardinolą atsi

TES.TACK £>A\N LAE'.HE 
CAVAE. OUT OF HIS 
STUUT JUST AS> i VMAS 

. FOY5 'You!
pas kardinolą. Jon 
kaip garbės narys, 
nepavelijo statyti 
namą, kol Labda-

U\t> TA- V 
SEt AHSBOJiY 
AT THE HOUSE. 
FttSS X>EMERE?

Y1A AV4FUL .
SOR.R.T » /
V4AS>M’T / 
VIHEH TA / 
CALLE£>'. /

voo-ho-o! 
tA\55 DE VEfcEl 

l PLE ASE'.JUST 
\ A VINUTE.
\|VMAHHA 6EĖ

AH-H-HĮ AT lašt VOL) 
AYSE VBEG-A\bUbiG. 'VOOVE 
SEbiSES'. CONSE HOVI, 
ESVEL.L.EV. V4E'LJL SUST 

A COHTRACT ;
feVG-HT Į

namą tinkamai užlaikyti. Pa 
tariau statyti ligoninę.

Tada buvo išrinkta komisi 
ja kreiptis 
įėjau ir aš, 
Kardinolas 
našlaičiams 
riai neturės bent $1,000,000. Jis 
tačiau leido statyti ligoninę.

— Ir tada ėmėtės darbo?
— Ne taip greitai... Pasi

reiškė priešingumo ligoninei. 
Pirmiausia, monsinjoras neprie
lankiai žiurėjo į ją, paskui svie
tiškiai kunigai (s e c ir 1 a r 
priests). Iš šių tik Albavičius, 
Vaičunas ir Baltutis pritarė.

Toliau 
lankė komisija prašymu pavesti 
ligoninės priežiūrų tėvams Ma-

HE |
tAEAN \T. 
HONEST1. W 
V4AS SOVŠT 1 
O' SUMiEN i 
AFTEVe
BEEH PATOED 
SO L.OMG-' A

’ OH> MO ŪSE.V 
T AE OLb FEEL.1UG-
IS GOHE'. \ VAUST 
TEAVS VASSELF 
AV/AY ANb F1VCEJU 

\SOLACE INTHE LOOH HE QA>/E

■■ " ............... .....
rijonams. Kardinolas betgi ne
sutiko kol namas nebus išmo
kėtas. Tada Marijonai atsisakė 
nuo vedimo reikalų, tačiau ne
atsisakė darbuotis ligonines la- 
bvri. Marijonai rekomendavo 
pavesti ligoninės biznio vedimą 
(management) seserims.

Vėl kilo klausimas: kurioms 
seserims — franciškietėms, ar 
kazimierietėms? Nutarta pave
sti kazimierietėms, kaip arčiau 
gyvenančioms.

Pasiųsta pas jas komisija 
užklausti, ar jos sutiks vesti 
ligoninės reikalus, kai ji bus 
jau pastatyta ir įrengta.

Keikia pasakyti, kad seserys 
kazimierietės buvo kaltos dėl 
ligoninės pastatymo atidėjimo 
kokiems trims metams. Mat, 
jos neturėjo slaugių, kurioms 
butų galėjusios pavesti ligoni
nės priežiūrą. Joms ėmė tris 
metus laiko, kol išmokino po
rą ar tris slauges.

Ir nors Labdarių direktoriai, 
su stipria kun. Kudirkos pa
rama, laikėsi ligoninės staty
mo projekto, bet per šį ilgą 
laiką direktoriai neteko ūpo. ir 
jau atrodė, kad projektas bus 
visai pamestas.

Tuomet aš atvažiavau į 
Bridgeportą ir pasimačiau su 
aptiekoriu Kuliu ir pora lietu
vių daktarų, ir pradėjau vajų 
statymui ligoninės prie 37 gat
vės ir Damen Avenue, kur tu
rėjau apipirkęs bloką žemei. 
Tai jau butų buvusi lietuviu 
tautiška ligoninė.

— Kodėl gi daktaras taip 
užsispyrusiai stojai už ligoni
nę?

— Tuojau... Kai Labdariai 
sužinojo, kad esu pasiryžę;, 
nors ir vien savo pinigais, įkur
ti lietuvišką ligoninę, jie vėl 
pakvietė mane prie Labdarių 
ligoninės statymo. Aš sugrįžau 
pas jubs. Teko varyti vajus, 
teko prižiūrėti planai ir dar
bas. Parėmiau projektą ir pi
nigais, paaukodamas $5,000.00
— tai, kiek man žinoma, stam
biausia pavienio asmens auka 
šiam tikslui.

O kai dėl noro matyti ligo
ninę, tai ve ką galiu pasaky
ti: Kaip daktaras, praktikuo 
damas per eilę metų mačiau, 
kad lietuviams reikia ligoninės. 
Visųpirma reikia jos ligoniams
— kad jie jaustųsi savųjų tar
pe, lietuvių daktarų gydomi, 
lietuvių slaugių prižiūrimi, lie
tuvių seserų patarnaujami. To
liau, tokia ligoninė atrodė nau
dinga lietuviams daktarams. 
Paskui rodėsi, kad ji gelbės 
lietuviškiems biznieriams, dar
bininkams ir įvairioms lietuvių 
įstaigoms, imdama iš jų reik- 
menes ir naudodamasi jų pa
tarnavimu.

Ar išsipildė ši viltis? Atro
do, kad neišsipildė. Slaugės 
kuone visos svetimtautės. La
boratorijos teknikai — kita
taučiai. Reikmenės didelėj di 
džiumoj imama iš kitataučių 
įstaigų. Ir tik vienas dalykas 
atrodo grynai lietuviško pobū
džio — tai pajamos suplau
kiančios iš lietuvių ligonių ir 
lietuvių dovanos.

— Kas dėliai to kaltas, dak
tare?

— Duosiu porą faktų, o iš
vadą padaryk pats... Labdariai 
ir šiandie rūpinasi ligoninės

fP-lė Eleanor Brown, moky
toja Dayton, Ohio, High School, 
yra pirmoji pasaulyje akla mo
teris, kuri gaus Filozofijos Dak
taro (Ph. D.) laipsnį, kurį su
teiks jai Cohimbia universite
tas. Regėjimo ji neteko būda
ma penkių metų amžiaus.

gerove. Jie rūpinasi iki ligoni
nės skolos taps išmokėtos. Bet 
tikri bosai, tikros ligoninės šei
mininkės yra seserys kazimie
rietės.

— O ar ilgai ims dar ligo 
ninei skolos išmokėti?

— Ligoninės pastatymas ka
štavo $385,000. Ligoninė yra 
turėjusi net iki $40,000 pelno 
per metus. Rodos, kad skolos 
jau galėjo būti kuone išmo
kėtos. Bet ar dedama pastan
gos kuo greičiau jas išmokė
ti, tai klausk seserų, šiandie 
gi skolos tebėra, ir labdariai 
darbuosis ligoninės gerovei iki 
jos bus išmokėtos.

— Daktare, atrodo, kad tam 
sta esi trupi i j nusivylęs s» se
rų kazimieriečių šeimininkavi
mu.

— Nagi žiūrėk! Seserų kie
me stovi kunigo Staniukyno 
stovyla. Tai .atmintis jo darbo 
seserų klioštoriui;. Atminimas 
gražaus darbo.

Bet kunigas Kudirka, Lab
darių Draugijos kasierius, ligo
ninės statymui padėjo ne ma
žiau darbo už Staniukyną. Ku
nigas Kudirka dirbo daug ver
tesnį darbą, negu Staniukynas. 
Tačiau, ar žinai, kad seserys 
kazimierietės, dabartinės ligo
ninės šeimininkės, kad ne vie
na jų nedalyvavo net kun. Ku
dirkos laidotuvėse? Ar žinai, 
kad ne tik stovylos ligoninėj 
ar oro pusėj nėra kun. Kudir
kai pastatyta, bet nepamatysi 
nė pakabinto jo paveikslo?.. 
Kaip dirbti lietuviams, kad jie 
nė atminti nenori žmogaus už 
jo darbą?

Arba vėl, nors ir menkas, 
bet vaizdingas įvykis. Kaip mi
nėjau, svietiškiai kunigai buvo 
priešingi iš pat pradžios ligo
ninės statymui. Bet kada jau 
darbas tapo žymiai pastūmė
tas, kada prisiėjo “Magna Car- 
ta” įdėti, tai tie patys priešin
gieji kunigai pirmi savo var
dus įrašė, o tikrųjų fondato- 
rių vardai nustumta tolokai 
apačion.

Ant kiek kai kurie kunigai 
buvo priešingi ligoninei, rodos, 
liudija vieno monsinjoro parei-

THE TWO ORPHANS
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škimas, kad — “pirm ant ma
no delno plaukai išdys, negu 
šioj vietoj ligoninė stosis”... 
Ir keista -— nusijuokė dakta
ras — tas pats monsinjoras 
porą metų vėliau pateko į au
tomobilio nelaimę ir buvo nu
gabentas į šv. Kryžiaus ligo
ninę X-spinduliams paimti, čia, 
sakoma, daktaras pamanė, jo- 
gei monsinjoras atvykęs plau
kams nuo delno nudeginti....

Well, kartais žmogus jauti 
nusivylimą — užbaigė dakta
ras.

8 » »
Mėginau Dr. Brenzos pareiš

kimus išdėstyti kuo tiksliau. 
Jei įvyko kur klaida, ji įvyko 
ne blogu mano noru.

V. P.

REIKIA 
100 berniukų

Naujienų Jubiliejaus vakare, 
kurs įvyks vasario 25 d., tarp 
kitko savo rolę atliks Naujie
nų pardavinėtojai — news 
boys. Todėl mums reikia apie 
šimto berniukų; vieni iš jų tu
rės maršuoti, o kiti dainuoti, 
atvaizduojant Naujienų parda
vinėtojus. Berniukai turi būti 
tarp 12 ir 16 metų amžiaus. 
Bus priimti pagal gabumų. Ga
bumai bus išbandomi kas pėt- 
nyčią Lietuvių Auditorijoj nuo 
7 vai. vak.

Prašome berniukų užsiregis
truoti tuojaus Naujienose, 1739 
So. Halsted St.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigtl žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Levis, U. S. A.

Don’t 
neglect 
ColdsJ

Šaltis krutlnSJ Ir gerklSJ gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos | a minutes su Muste- 
role, pagelbsti praSnllnti iri- 
taclją! Vartok SYKI I VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos tur«s pagelbsti. Milijonai 
vartoja per JJB metus. Reko
menduojamos gydytojų ir slaugių. f? ■

s

Mergaitės gražuolės 
Naujienų Jubilie

jaus Vakare
Musų gražuolėms mergai

tėms teks didelė rolė atvaiz
duoti Naujienų Jubiliejaus va
karę, kurs įvyks Vasario 25 d., 
Ashland Boulevard Auditorijoj.

Viena iš gražuolių, tur būt 
užvis gražiausia ar mylimiau
sia, atvaizduos pačias Naujie
nas, bus Miss Naujienos 20ties 
metų amžiaus. Kitos gražuolės 
nębus tik paprastos Naujienų 
palydovės. Kiekviena gražuole 
atvaizduos ką kitą. Juos atvaiz
duos dalykų simbolius. Taip 
viena bus Pažanga, kita bus 
Apšvieta, trečia bus Daina, 
ketvirta Muzika, penkta Dra
ma, šešta Istorija, septinta Mei
lė, aštunta Vienybė ir tt.

Simboliniems vaizdams rei
kės ne mažiaus kaip 50 gražių 
lietuvaičių. Jos visos turės bu 
ti parėdytos atatinkamomis 
sukniomis, įvairių švelnių spal
vų.

Sekamą pėtnyčią, sausio 26 
d., bus skiriamos gražuolės 
įvairiems simboliams vaizduo
ti. Tai bus Lietuvių Auditori-

31-ma ir South Halsted St.

joj, 3133 So. Halsted St., 7 vai. 
vakare.

Kiekviena graži lietuvaitė tu
ri pasinaudoti šita proga pa

tapti vieno kurio simbolio vai
dintoja Naujienų Jubiliejaus 
vakare, kurs įvyks vasario 25 
dieną.

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO kuponas

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

Adresas ...................................................... ..............-•...............

Amžius .................................. Svoris ......................................

Ūgis .............................. Miera per krutinę ................... ......

Miera per juosmenį .............................................—-...............

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

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

Užsiėmimas ........................................................ .......................
. « ** ■

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

Parašas ..................................

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

su

SAUSIO 22
“My Weakness” 
su LILLIAN HARVEY, 

LEW AIRES 
taipgi komedija 

SAUSIO 23
“Ever In My Heart” 

STANWYCK. taipgi komedija 
SAUSIO 24, 25

“Goodbye Love” 
su CHARLIE RUGLES, ' 
VERREE TEASDALE 

taipgi komedija 
SAUSIO -26. 27

“Heli and High 
Water”

su RICHARD ARLEN, 
JUDITH ALLEN, taipgi komedija

šį naują 1931 metų, 8 cylindcrių
PONTIAC

Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks, 
25,000 balsų Šiame “Naujienų” Konteste.

COMMUNITY MOTORS, Ine.
235 E. 33rd St.

turi išstatę šį automobilių savo $alesruimy ir jį galima 
pamatyti Bile kada. Compui n į,iyu Motors, Ine., rako, kad 
kontestantas laimėjęs šį automobilių, pilnai bus paten
kintas.

RAMOVA
35th ir So. Halsted Street 

______________________________ /

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Daktaras
Sausio 22, 23

“Broadway Thru 
A Keyhole”

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Su

SCENOS IR RADIO 
ARTISTAIS

VVISSIG, | 
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Sausio 24, 25
“WORD CHANGES” 

Su
PAUL MUNI 1

 —

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it draskos vanos.
: swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi
seredomis iki 7 v. v.
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1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500
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Metams $8.00
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IVTnt'nma OH
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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rijos Darbo Partijos organas), ir jas kartoja oficialinė 
Lietuvos telegramų agentūra, tai padėtis artimuose 
Europos rytuose, matyt, pasidarė opi.

Didžiosios imperialistinės ryklės žiojasi mažasias 
Pabaltijo valstybes praryti. Aršiausia tarpe tų ryklių 
šiandie yra Vokietija. Jeigu ji nebijotų savo kaimynų, 
tai ji nieko nelaukdama pasiųstų savo rudąsias gaujas 
Pabaltijį plėšti.

Rusai ir lenkai dabartiniu laiku dedasi esu silpnų
jų gynėjai ir pasaulio taikos ramsčiai. Bet kas neatsi
mena, kaip sovietų valdžia bandė užkariauti Lietuvą ir 
kaip Lenkija užgrobė Vilnių?

Akivaizdoje šitokio pavojaus Pabaltijo respublikos 
turėtų be atidėliojimo jungtis ir tartis dėl savo kailio 
apgynimo. Jei ne, tai Stalinas su Pilsudskiu, jas “teglo
bodami”, uždės joms savo leteną.

ne

te s 
jis

' Pirmadienis, saus. 22, 1934

kita. Ove, antroj pusėj 
ant galvos ornomenttf paaukš 
tinta kepurė. Ir prie šlaunies 
revolveris!

Ką policininkas privalo da
ryti, kai nėra kas daryti? At
sibosta, tuščia ir naivu poli
cininkui be reikalo gatvėse ba
stytis. Ale! Nėra nė kur ba
stytis. Nuo nuovados ligi rin
kos — trys minutės pėščiam. 
čia septyni policininkai badosi 
nosimis ir spiaudosi. Jei kur 
užuomarša piemuo pradeda ra
liuoti
septyni. Jie visi nori ką noro 
daryti, nori areštuoti, kai ka
da nori dar ir pašaudyti. Vi
si laužia iš nykščio progas, bet 
ir tų nėra.

Vienas išmintingas ūkinin
kas patarė jiem iššaudyti iš 
Šeduvos kuosas.

— Kaip išrodytų, jei polici
ja pradėtų kuosas šaudyti? —-

bematant subėga visi

VALDŽIA TURĖSIANTI PAIMTI GELEŽINKELIUS

Jungtinių Valstijų 
liečia geležinkelius.

Pereitų metų birželio mėnesį 
kongresas išleido įstatymą, kuris 
Juo einant, prezidentas Rooseveltas paskyrė “geležin
kelių koordinatorių”, Mr.. Joseph B. Eastman.

Šis viršininkas dabar patiekė prezidentui raportą 
apie Amerikos geležinkelių stovį, paduodamas kartu ir 
savo pasiūlymus, kas turėtų būti geležinkelių tvarkyme 
pakeista ir pagerinta. Koordinatorius Eastman sako, 
kad tikriausias būdas pašalinti trukumus ir ydas gele
žinkelių sistemoje tai — perimti, juos į visuomenės ran
kas.

Šiandie geležinkelius valdo ir operuoja privatinės 
kompanijos, bet valdžia yra priversta juos prižiūrėti ir 
reguliuoti. Valdžia nustato mokestis už pasažierių ir 
prekių gabenimą; ji daro įvairias taisykles geležinke
liams; be jos leidimo geležinkeliai neturi teisės nei di
dinti savo kapitalą, nei imti paskolas; valdžia spren
džia, ar gali geležinkeliai jungtis, tiesti naujas linijas 
arba uždaryti senąsias.

Kada pramonė pasidaro šitaip visapusiškai valdžios 
reguliuojama ir kontroliuojama, tai, anot koordinato
riaus Eastmano, yra nenuosaku, kad ji butų prisiden
gusi privatinės pramonės maska: “valdžia turėtų paim
ti ant savęs pilną atsakomybę, finansinę ir kitokią”.

P-as Eastman tačiau randa, kad geležinkelių perė
mimui į valdžios rankas dabar dar yra nepatogus lai
kas. Viena, siaučia depresija, ir valdžiai butų nepakelia
ma našta tokią milžinišką pramonę pertvarkyti ir pa
statyti ant tvirto pamato, kuomet jai dabar tenka rū
pintis begale kitokių neatidedamų reikalų. Antra, no
rint tinkamai sutvarkyti geležinkelius, valdžiai reikėtų 
kartu paimti į savo rankas ir kitokias susisiekimo prie
mones, kas jos uždavinį dar labiau apsunkintų.

Taigi tuo tarpu koordinatorius siūlo padaryti tik
tai būtiniausių pagerinimų, kad geležinkeliai galėtų 
sėkmingiau veikti ir gintis nuo finansinių keblumų, ku
rie juos spaudžia. Jo sumanymus prezidentas veikiau
sia duos apsvarstyti kongresui, ir kuomet tas svarsty
mas eis, tai apie juos bus galima išgirsti daugiau.

Bet yra pažymėtina pamatinė p. Eastmano mintis, 
jogei anksčiaus ar vėliaus Amerikos geležinkeliai turės 
būt perimti iš privatinių rankų į visuomenės rankas. 
Taip kalba ne koks nors agitatorius, bet valdžios atsto
vas ir gabus biznio žmogus. Apie koordinatorių East- 
maną sakoma, kad nėra kito asmens Jungtinėse Valsti
jose, kuris geriau nusimanytų apie geležinkelių biznį, 
kaip jisai.

Tai matote, kokių laikų Amerika sulaukė. Kaip čia 
seniai apie tokius dalykus, kaip pramonės paėmimas į 
visuomenės rankas, publika girdėdavo tik iš socialistų, 
ir daugelis žmonių manydavo, kad tokios socialistų te
orijos visai nepraktiškos ir net pavojingos. Bet pasiro
do, kad šiandie jau pats gyvenimas reikalauja eiti prie 
to, ką socialistai skelbdavo savo prakalbose ir raštuose.

A. A. TULYS

ŠEDUVOS MAŽIUKAS POLICININKAS

PABALTIJO ATEITIS

Lietuvos laikraščiai pastaruoju laiku pilni žinių ir 
straipsnių apie tai, kad didžiosios Europos valstybės 
svarsto Lietuvos ir kitų Pabaltijo respublikų likimą. 
Rašoma apie tai, kad Vokietija planuojanti tas respub
likas užkariauti. Paduodama pranešimai iš anglų, vo
kiečių ir kitų šalių spaudos, kad Lenkija ir sovietų val
džia ketinančios paimti tas mažas respublikas savo glo- 
bon ir protekcijom

štai kaip skamba viena “Eltos” žinia iš šių metų 
.sausio 4 d., atėjusi iš Londono:

“Oficialiai vokiečių telegramų agentūra paskel
bė, kad ‘Daily Herald’ diplomatinis korespondentas 
praneša, kad Sovietų Rusijos užs. reikalų komisa
ras Litvinovas pasiūlęs lenkų vyriausybei, kad So
vietų Rusija ir Lenkija bendrai garantuotų keturių 
Pabaltijo valstybių — Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos —• nepriklausomybę ir neliečiamybę.

“ ‘Daily Herald’ korespondentas laiko tikra, 
kad lenkų vyriausybė šį pasiūlymą priims.” 
Vadinasi, vilkai tariasi pasisiūlyti ganyti avis! 
Kaip jie avelių “neliečiamybę” išganytų, galima 

sau įsivaizduoti. Bet jeigu apie šitokias propozicijas ra-

šiukšlina ir dar pilna šiaudi
nių stogų Šeduva gu’ži seno
viškai prisiplojus prie purvo ir 
mėšlynų. Išvedus trijose gat
vėse šaligatvius, bet tik dvipe* 
džius, lenkdamasi turi nuženg
ti į gatvę. Pėdos atstu nuo ša
ligatvio prisodinus jaunų me
delių, ku'rie gailiai ir aiškiai 
nusako ilgą Šeduvos ateitį — 
ji pasirengus dar šimtmečius 
snausti ir ramiau snausti ža
lių medžių paunksny j. Dvide
šimto amžiaus pulsas; elektros 
žiedas, komfortas, prabangos 
nepaliečia šio kampelio. Be ki
no, be teatro, be šokių sales, 
be jokios jaukesnės vietelės, 
kur butų galima išvargusiam 
žemdirbiui pertraukti laukų 
darbo monotonija, ji mirdi vi
duramžių migloj. Vargas ir bė
dos neleidžia išdygti menkiau
siai vilčiai, kukliausiam troš
kimui. Tos pačios basos kojos, 
tos pačios sermėgos, tie patys 
autai ir naginės iš vienos kar
tos j kitą keliauja ir keliauja 
ir dar ilgai keliaus!

Naginės ir basos kojos te- 
bemindo Šeduvos gatveles. Su
lopytos sermėgos — sermėga 
prie sermėgos. LoVos — šiau
dų kulis ant kelių lentų. Sie
nose sudriskę, musių nuvaikš
čioti šventųjų paveikslai ir gal 
kelios giminių fotografijos. 
Stalas, suolai ir sienos musių 
nugulti. Pabaidytos, jos debe
siu pakyla. Bažnyčia ir trak
tierius, ir tie patys be galo 
mizerni, — vienos durys, pro 
kurias miestelio ir apielinkes 
kaimų sermėgius bando pa
sprukti valandėlę iš ūkio ūka
nos. Bet kaip bažnyčioj, taip 
ir traktieriuj, tikros širdies, 
liepsnos, vistiek, nesimato, čia 
ir ten ■ bėdos nepaleidžia ser
mėgos. Bažnyčioj, perpuolę 
purvinose grindyse, melsdamie
si dievui, jie prašo jo praša
linti jų bėdas. Traktieriuj, prie 
nutrintų stalų gerdami, jie kal
ba apie visokias bėdas. Sma
giausios ir iškalbiausios jų va
landos tada, kai karvė atsive* 
da teliuką, arba pavyksta par
duoti už šimtą litų rūpestin
giausiai iššertą bekoną.

Jaunystė eina j kapus neuž
augus. Jaunuoliai subręsta, pa
sensta ir sukampsta, dažnai 
nepaspeję nė meilės pažinti. 
Vyras ar moteris, trisdešimts 
metų amžiaus jau raukšlėti se 
niukai, augina septynis vaikus, 
apžėlę barzda ir purvu*, be vil
čių, be troškimų, seniai pasi
davę neišvengiamam likimui.

Giesmininkų paukštelių nėra 
Šeduvoj. Kuosos debesiais skrai
do virš žemų stogų, šiaudus iš 
stogų pešioja ir laiko nugulu
sios visus medžius. /Jos blizga 
juodos ir prikliai rėkia, 
sės grįčiose zizia, kuosos 
kvarksi. Kitaip miestelis 
tylus ir tuščias, tarytum 
leistas.

šiokią dieną išvaikytai visas 
tris svąrbiausias gatves: Kė
dainių, Panevėžio ir buvusią 
Šiaulių gatvę ir velniškai1 pasi
ilgsti, net išsigąsti. Tuščias 
miestas! Tylesnis už kapus! 
Diena iš dienos sutinki lygiai 
dešimt, žmonių: septynis poli
cininkus, du žydus ir vieną pi-

ore

miestelio gale, jį girdi antram 
gale.

Sekmadieniais, atlaidų die
nomis ir ketvergais, turgaus' 
dienoj, tiesa, užtvinsta gatvės 
tarškančiais ratais, karvėmis, 
mažais arkliais ir garbingais 
piliečiais. Bet tie garbingi pi
liečiai yra ramesni už aveles. 
Neieško jie jokių pretenzijų, 
neužkabina vienas kito, pama
ži slankioja gatvėmis ir rinka. 
Nepakelia balso ne tada, kai 
žydas pasiūlo už avelę šešis 
litus arba už vištą vieną litą. 
Ir gerdami ir pasigėrę, jie to
kiais pasilieka.

Nusibosta, įsikeroja juos be- 
sekiojant. Eini i arklių 
ar nepamatysi atvestą 
drigantą, kuris žvengia 
mę kanopa kasa. Arba 
kad kas nuoširdžiau,
suriktų. Ant galo, geidi, kad 
nors kiaulė sužviegtų. Nes ir 
kiaulė dažnai padaro čia triuk
šmo. Kiaulė sužviegia, pats po
nas nuovada prisįstato, dar su 
fortfeliu po pažaščio, dėl' faso
no, ar iš reikalo, ir užpuola 
baikštų kaimietį:

— Kam kiaulę rifcdai ?
O kaimietis,' normalaus 

to kaimietis, mato čia tik
ką ir progą pašišydyti iš pa
ties pono nuovados. Jis nepa
prastam tone 'apklausia:

— Ką aš padarysiu, kad 
kiaule rėkia?

— Gerai žmogus ir sako. Ką 
padarys, 
žviegti, 
moterėlė.

Greitai 
ir didelis 
kia, kaip

— Turi atvežti kiaulę tokioj 
tvarkoj,' kad ji nežviegtų, — 
mokina kaimietį pats ponas 
nuovada.

— Tik lašiniai nežviegia, po
nas nuovada, — baikštus kai
mietis dabar kalba visiškai net 
baikščiai.

Minia, kuri domisi menkiau
siais daiktais, stebiasi mažiau
siomis scenomis, juokiasi ir 
įdomiausiai žiuri, kas čia iš
eis.

— Susikirto dėl kiaulės žvie
gimo, atsiprašant, 
nas žiopsotojų.

— Tas nuovada, matyt, yra 
durnas, — šnibžda kitas.

— Neapkalbaiit, jis nežino, 
ko ieško.

— Jis 
vada!

Jau tikras šed Svietiškas 
bruzdėjimas! Nebežino, kas ko 
nori. Vieni veržiasi arčiau prie 
scenos, o kiti, pabūgę, 
šalin.

Nuovada rėkia:
— Nesikimškite! šalin! 

stykites!
Prisistato visi’ septyni 

cininkai. Be galo gražu ir juo
kinga. Policininkai susikimba 
su minia. Ant galo nieko ne
išeina. Nusivylus minia išsi
skirsto, Ir Septyni policininkai 
išsiskirsto.\ n 'j •

• Oi tas1ipMbkas p^iičjnii|kar, 
yra visų įdomiausias sutvėri
mas. Sutrauktais prie galvos 
pečiais, pasukta galva į vieną 
šoną, maždaug penkių pūdų vy
ras. Bet ne tuo jis yra įdomus 
arba priklus. ž^vo norajs jte

turgų.
gerą 

ir že- 
lauki,

garsiau

pro-
juo-

kad kiaule užsimanė 
pasigardžiuoja basa

apspinta keli žydai 
būrys piliečių ir Jau
čia išeis.

sako vie

balamutas? ne nuo-

šo toks rimtas laikraštis, kaip “Daily Herajd” (Britą- liet j. Ir kai šuo loja vienam

neria

Skir-

■Hi

Ska- 
Tai 
jdo-

sitei- 
Bėgdamas

pataisė jį pats ponas nuova
da.

— Kaip dabar išrodo? — at- 
klausė ūkininkas.

— Iš tikro, kad mes savo 
revolveriais tegalime į cielių 
šaudyti arba kuosas. Krimina- 
Hstų nėra, o girtų nevalia šau
dyti, <— teisingai pritarė ūki
ninkui mažiukas policininkas.

Mažiukas policininkas pribė
go prie susikabinusių žmonių:

— Namo, ponai, namo! Ei
kit! Greičiau!

Vienas iš vyrų tuojau nusi
ėmė kepurę ir žemai nusilen
kė:

— Persiprašome, ponas po
licininke.

Policininkas supyko. Ir Čia 
nėra priežasties prisikabinti. 
Bet tuo pačiu sykiu atsisukę 
į jį kitas vyras, kuris buvo su
raukęs kaktą.

(Bus daugiau)

Robert Louis Stevenson. Verte A. Kartūnas

Turtų Sala
• z

(Tęsinys)
Staiga vėjas pasigavo His- 

paniolą. Užpakaly manęs bu
rės pradėjo garsiai pliauškėti. 
Vairas taukštelėjo; visas lai
vas suvaitojo ir sudrebėjo, o 
tuo tarpu didžiulis burių sker
sinis pasisukę į laivo vidų, 
drobei dejuojant rėmuose ir 
parodė man užpakalinę dalį 
laivo.

Iš vėjo* pusės ten buvo du 
budėtojai, be abejonės. Rau
dona kepurė ant viršugalvio, 
taip sustingęs, kaip kuolas, o 
rankos ištiestos, lyg nukryžia- 
voto, ir iškištais dantimis pro 
nesučiauptas lupas; Izraelis 
Hands atsirėmęs prie laivo 
kranto, įrėmęs smakrą į kru
tinę, nuleidęs rankas ant grin
dų prieš save, o veidas taip 
išbalęs po jo geltonumo, kaip 
lajaus žvakė.

Kiek laiko laivas spardėsi 
ir purtėsi, kaip neišlavintas 
arklys, o burės viena po kitos 
tai išsitempė, tai vėl atsileido, 
o burių kartis mosikavo tai į 
vieną pusę, tai į kitą, kol stie
bas nepradėjo garsiai braškė
ti iš tokio smarkaus įtempimo. 
Laikotarpiais atsikartojo nedi-

įdomus ir priklus. Jo tarnystę 
įžeidžia ir gaidys.

Vieną ketvirtadienį jo švo- 
gėris iŠ Puipų atvežė paršiu
kus parduoti, žmogus pavėla
vo. Geriausios vietos buvo jau 
užimtos. Mažiukas policininkas 
ieško jam vietos ir neranda. 
Susirūpinęs švogerio reikalu; 
mažiukas policininkas pirmą 
sykį pastebėjo, kad buvus ru
sų cerkvė, dabartinis priedas 
katalikų bažnyčiai, riogso 
vietoj, viduryj rinkos. %

— Kokiems velniams 
cerkvės nenugriauna? — 
žvėriškai suriko.

— Tamsta, ponas policiniu* 
ke, taip nekalbėk ant musų 
bažnyčios! — atsiliepė iš ra
tų viena kaimietė.

Čerkasosejonei dar nepabai
gus paskutinio žodžio, užgie
dojo atvežtas parduoti jos gai
dys.

— žiūrėk, kad ratuose ne 
giedotų gaidys! — suriko ma
žiukas policininkas.

— Kad tu išpustum! Ką aš 
padarysiu, kad gaidys gieda? 
Kukurbezdalis I Neturi ką da
ryti, tai gaidžius užpuola! — 
kaimietė įsižeidė ir užsikarš* 
Čiavo.

— Geras gaidys, kad ratuo
se gieda, — vienas vyras nu
sijuokė.

Nesusipratimas dėl gaidžio 
taip pat sutraukė minią, 
relės ir kepurės kvatojo, 
nepaprasta, tai Lietuvos 
mybės!

Mažiukas policininkas 
gedo ir nubėgo,
skersai gatvės ir užsisukdamas 
už Aidžiuno traktieriaus, stai
gu jis pastebėjo tris susikabi 
nusias figūras; vieną storą mo
terį ir du vyrus.

čia proga! Dėl gaidžio. jis 
išsišoko, tikrai išsišoko, reikia 
geresnės, rimtesnes priežasties 
žmogų užpulti. Bet čia jau tik
ra, rimta priežastis: jie susi
kabinę. Jei susikabinę, tai ir 
girti. Girti ' ir susikabinę riti-, 
ko j, viešoj Vietoj, tai prasižen
gimas vertas arešto. Vot! čia 
ir proga pasirodyti! kad ne dy
kai ima iš Kauno algą. Polici
ninkas nežino, ką daryti, kai 
nėra nieko daryti. Ir kai nėra 
nieko daryti, o jis ieško ką nors 
daryti, jis pasilieka žioplys. 
Dabar tai yra kas daryti, trys 
kaimiečiai susikabinę!

Jis bėga, žmonės traukiasi 
jam iš kelio. Vienoj pusėj vie
na mėlyna policininko rauko- delio debesio putų purškimas ♦

VIS DAR PRIE VAIRO

tyli. K»M Foiuie* SyMicaie Inu G'cat Brusm r«<M» r*terv«4

•tos

virš laivo, o jo nosis vis smar
kiai atsimušė į didžiules ban
gas; ir šis didžiulis burinis 
laivas smarkiau supėsi, negu 
tas mažas namų darbo kora- 
kulas, kuris jau buvo nu
skendęs ant jurų dugno.

Su kiekvienu laivo pašoki
mu raudonoji kepurė smuko 
tai į priekį, tai į užpakalį, bet 
— net baisu žiūrėti — nei jo 
pozicija, nei jo sukąsti dantys, 
rodantys šypseną, nei kiek ne
pakitėjo iš tokio smarkaus su
pimo. Su kiekvienu laivo pa
šokimu taipjau liands atrodė 
vis labiau susmunkąs ir nu- 
slenkąs žemyn ant laivo grin
dų, ištiesdamas tolyn savo 
kojas, o kūną kreipdadias į 
pirmagalį laivo, iš ko jo veidas 
pamažu slėpės nuo. manęs.. Pa
galiau, aš temačiau jo ausį ir 
dalį susiraitusio bet sudarky- . 
to ūso.

Tą patį laiką aplink juos 
abu aš pamačiau ant grindų 
pritaškyta tamsaus kraujo ir 
pradėjau įsitikinti, jog jie bu
vo vienas kitą nužudę nusigė- 
rėlių pasiutime.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose

R.ECOVERY
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Chesna Baths

niekur nebesikė- 
šiandie darbuo- 
draugijose, para- 
draugijų sutvėrė

- sieros (sulphur) vo- 
tikrai kaip Michigan

Kambarys masažui
spinduliais —

P-no česnos užlaikoma pirtis 
— Chesna Baths — randasi 
adresu 1657 West 45 st., (tel. 
Boulevard 4552.

Iš karto tenka pasakyti, kad 
tai yra nepaprastai gerai įreng
ta pirčiai vieta, čia yra turkiš
ka pirtis, būtent garas ir ma
sažas. Toliau — elektrikinės vo
nios ir masažas, ir elektros 
srovę gahma lengvai reguliuoti 
kokiam norima stiprumui. Pa
skui - 
nios, 
baths.
(treatment’ui) 
ultravioletiniais ir kitais.

P-as černa sako, kad ne vie
nas, ne dešimt, bet šimtai ran
dasi tokių, kuriems gauti jo 
pirty trytmentai yra pagelbė
ję nuo reumatizmo, nuo strėnų 
skaudėjimo ir nuo kitokios ne
galios.

Atskiros kostumeriams šėpos 
drabužiams pasidėti. Atskiri 
kambariai nakvoti, jei kas ne
sijaučia, išprakaitavęs ir sukai
tęs, namo per atvirų orą ke
liauti.

Trytmemtams duoti pasamdy
tas speęialis masažistas.

Moterims pirtis atidaryta vie
ną dieną savaitėj, būtent ant
radienį nuo 8 v. v. iki 12 vai. 
nakties.

Vyrams ji alidara kitas pen
kias dienas, taipjau nuo 8 vai. 
vakaro iki 12 vai. nakties, ir 
sekmadieniais nuo ryto iki pie- 
tų.

šią pirtį p. česna uždėjo 1920 
metais. Jos uždėjimas kaštavo 
jam itin stambią sumą pinigų.

žmonės žino ją plačiai. Tik 
bėda, kad laikai dabar prasti 
ir žmonės varžosi net išlaidoms 
pirčiai, šiuo laiku pirties kainos 
žymiai numuštos. "

Franciškus černa yra vieilas 
seniausių Town of Lake gyven
tojų lietuvių. Apsis>tojo čia at
vykęs 1904 m. iš Watcrbury, 
Conn. Ir jau 
lė. Dar ir 
jasi spulkose, 
pi joj. O kiek
per 30 metų, tai visų čia nesu
minėsi.

Anuomet Town of Lake atro
dė, sakytum, panaši į pelkes. 
Šaligatviai buvo iš lentų sukal
ti; O jeigu, palijus, žmogus no
rėdavo pereiti gatvę, 'tai tekda
vo kartais daugiau kaip bloką 
pakeliauti, kad surasti sauses
nę perėjimui ivetą. Visgi ir 
anuomet jau buvo apielinkėj 
nemažai namų.

P-as Černa atvyko Amerikon 
1901 m. iš Prismantų kaimo, 
Bitygalos parapijos, Kauno pa
vieto, dabar Raseinių apskri- 

f

čio. 1902 m. užsidėjo savo bar- 
bernę. Atvykęs į Chicagą, įsi
gijo užeigą. Ją ir šiandie tebe
laiko.

Šiandie p. Česna yra bizny 
partneriais su savo sūnumi. 
Anot česnos, laikai keičiasi. 
“Senam” jau tenka užleisti kai 
kurias “pozicijas” jaunesniems. 
Toks yra senesniųjų likimas.

Be pirties, abu česnos, tėvas 
ir sūnūs, užlaiko švarią užeigą. 
ĮPrie užeigos yra gražiai išdeko- 
ruota svetainėlė su stalais val
giams ir gėrimams, šeštadienių 
vakarais čia 
kiams. —V.

šausko atsilankymas į Rosė- 
landą buvo labai pasekmingas 
visais žvilgsniais.

Kalbant apie aukautojus dėl 
Ąltass fondo turi priminti ir 
tai, kad mes roselandiečiai t a
vo tarpe turime didelį rėmėją 
Janušausko Skridimo Lietuvon 
tai Antaną Balchuną. Balehu- 
nas, svetainės užlaikytojasį 
158 E. 107 St., kuris prakal
boms svetainę veltui davė ir 
vasario 3 d. baliui rengti svC^ 
tainę veltui yra duodama. Ir 
šiaip Altass Roselando skyrius 
susirinkimams svetainę veltui 
gauna. A. Balchunas, kaipo 
lietuvis remia lietuvių reika
lus, už tai ir jį lietuviai turėtų 
paremti, kaip yra sakoma, sa
vas pas savą. A. Narbutas.

“Jungtuvės”
CICERO 

d., Liiiosybūs svetainėje įvyko 
nepaprastos ^jungtuvės” — 
Draugija Lietuvos Kareivių ve
dė Lietuvos Mylėtojų Draugi
ja, ar atvirkščiai, kaip ten bu
vo?

Po bendro susirinkimo na
riai atšventė “jungtuves” prie 
alaus ir užkandžių. Plačiau 
apie jas jums parašys.

Rast. D.

Vakar, sausio 21

as a child of 10, was proclaimed DR. STRIKOL’IS 
as a revelation and. a miracle. 0illllkvL< iki

The performances this boy Gydytojas ir Chirurgas 
genius gives are limiled, and 
Chicago music-lovers are very 
fortunate in having (this great 
artist, who has created such 
amazing sensations in Ameri- 
cair and European centers, per- 
form for them.

Ofitts: 4645 S. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai. t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tel.t Prospect 1930

groja orkestras šo-

ALTASS ŽINIOS
nariai

Skridimo
Transat-
Są jungos

Pasekmingas Juozo R. James 
Janušausko atsilankimas į 
Roselandą.

Brighton Parko ALTASS Sky
riaus baliaus atskaita. Įvyko 
sausio 6 d. 1934 Hollywcod 
sveik, 2419 W. 43rd St.

Įplaukos
Už įžangos itikietus prie

durų ..................... $21.50
Prie drabužių ....... ........ .. 5.50
Už gėrimus .................. 59.65
Už parduotus tikietus iš •

anksto .................... .. 34.75
Už išlaimėjimus .......... 12.00

Viso .... $133.40
Išmokėjimai

Muzikantams .............. $10.00
Už 3’A> kv. degtines .... .. 7.55
Už 4 kv. vyno .............. ....’ 5.20
Už bačkos alaus ..... .. 8.75
Už papsą ....................... ... .75
Už cigarus .................. ... 2.25
Permitas ....................... .. 10.00
žiurstai ......................... .... .35
B. R. Pietkewicziui už

pašto ženklus ....... ... 2.50
Už spaudą ............. ...... .. 3.50

Viso ... . $50.85
įeigų buvo .................. $133.40
Atėmus išlaidas .......... 50.85

tamstoms

Chicagos aldermanas Matthias 
(“Paddy”) Bauler, kuris prieš 
kiek laiko prie savo saliuno 
naktį pašovė ir sunkiai sužeidė 
policistą John J. Ahcarn. Jis li
ko apkaltintas už pasikėsinimą 
ant policisto gyvasties. Policis- 
tas gi šaudamas aldermaną sun
kiai sužeidė šerifo sekretorių.

TheEngiishCoIumn
Y e h u d i Menuhin 
World Famous Vio 

linist Corning to 
Auditorium

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. rfctty Luedeke II Dayton ralo: 
vartoju Kruactien, kad «nmažinti svarumą— I 
afi netekau 10 svarų į vieni} savaitę ir do- i 
žinau kaip M Ir rekomenduoti’’.

Kad nuimti riebumų lengvai. SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę lauklte- 
lio Krtiflcheu stikle karSto vandens ryte prie* 
pusryčius — tai yra Baugus būdas netekti 
negražaus riebumo Ir viena bonkk, kurtos 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jį pas blle aptieklninkų Amerikoje, 

yra daug Imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

žiūrėkite, kad rautumet Kruschen Balte 
Jeigu 61 pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra sausriausiaa būdas nusikratyti riebumo 
— niurnai kt"žinanti

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįiu ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. Tel, Victory 2343 

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Hahtrd Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Lietuviai Daktarai

kietų Brighton Parko skyrius 
pardavė 17, reiškia $17. Tie pi
nigai perduoti centro baliaus 
rengimo komiteto nariui W. J. 
Kareivai, 
skyriaus 
skridimo 
$171.55.

Jonas 
svetainę

Čepulis aukavo sinkų, Jo- 
Yuška butelį konjako ir Jo- 
Barškietis pork loin.

F. T. Puleikis, sekr.

Taigi Brighton. Parko 
pasidarbavimas davė 

naudai iki šiai dienai

Ytiška Hollywood Inu 
aukavo veltui, Edvar

das 
nas 
nas

Chicagoans will have the op- 
portunity to hear the world’s 
most famous violinist, Yehudi 
Menuhin, when he gives his 
performance at. >the Auditorium 
Theatre, Monday evening, Jan- 
uary 22nd.

Yehudi Menuhin, who will 
celebrate his 17th birthday on 
Monday, has been amazing 
audiences both in the United 
States and Europe with his 
brilliant performances. When 
this American boy genius of 
the violin was 7 years of age 
he gavę his first big public ap- 
pearance as soloist with the 
San Francisco Orchestra. Since 
that time he has appeared with 
the foremost orchestras of the 
world. His Carnegie Hali debut

Buy gloves with what 
it savęs

M«ra reikalo moadtt ROo ar 
daugiau, kad 
kolelę. Llstertne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c Ji valo ir apšauto dan
tie Be to rallte sutaupiau 
t«. už kuriuos raUte nuslplrk. 
u plritinaltes ar ką kitą. 
Lambert Pbarasacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vieta
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė. 
Tel. Victory 5904

Ofiso valandos i nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais ragai sutarti-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

DENTISTAS
4143 Archer av^ kamp. Francisco av.

Sekmadienį, sausio 11 dieną, 
Balchuno svetainėj įvyko pra
kalbos, kurias buvo surengęs 
Altass Roselando skyrius, su
pažindinimui roselandiečių su 
Juozu R. James Janušausku.

Kalbėjo Antanas G. Karta- 
nas Altass organizacijos pirmi
ninkas. Sheldon W. Govier 
O-to Wardo Conimitteemanas, 
Pijus Grigaitis Naujienų redak
torius ir Juozas R. James-Ja- 
nušauskas, kuris ateinančią va
sarą skris iš Amerikon tiesiai 
į Kauną. Susirinkimo vedėju 
buvo Al. G. Kuniskis, kuris 
kandidatuos į Qook County 
Komisijonieriaus vielą.

Protarpiais kAlbų Beliajaus 
vedama vaikų draugijėlės na
riai išpildė 8 numerius viso
kių paniarginimų, šokių, dai
nų, deklamacijų, Kazimieras 
Pažarskis, kuris buvo pasiža
dėjęs dainuoti iš priežasties 
ligos jo dukters, turėjo būti li
goninėj — tai pasivėlavo, ir 
negalėjo dainuoti. Kaip kal
bos, taip ir vaikučių progra
mas publikai labai patiko.

Po P. Grigaičio kalbos kurio
je buvo gražiai perstatyta rei
kalas Juozo R. James-Janušau
sko Antros Lituanikos Skridi
mas Lietuvon, prašant para
mos prisidėti prie Altass, kas 
kiek išgali, E. Dambrauskienė, 
V. Pučkorienė, G. Kučinskienė, 
J. Sodulienė prirašinėjo norin
čius prisidėti kaipo nariais prie 
Altais. Gauta 16 narių ir daug 
aukų, viso tą dieną A. Kartū
nui, Altass pirmininkui priduo
ta $77.50. Tai aukos ir įžan
gos tikietu įplaukos.

Valantinas Rekošius ir An
tanas Kalvelis aukavo po $10, 
I.ietuvių Amerikos Piliečių Po
litiškas Kliubas of RosCland 
aukavo $5.00, prisiųsdamas 
pasveikinimo laiškų sekamo 
turinio:

Gerbiami 
lantinio 
Roselando Skyriaus.

*Turiu už garbę 
pranešti, kad šis Kliubas au
koja penkis dolerius, dėl mu
sų tautiečio lakūno, Juozo R. 
James-Janušausko skridimo 
naudai ir taipgi viršuj minėtas 
kliubas velija Juozui Janušau
skui laimūs ir pasisekimo, 
kad skristų be sustojimo ir 
parneštų Amerikos lietuvių 
garbę musų gimtinėn Lietu
von...

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Piliečių Kl. 
Raštininkas Wlad. Krištopaitis

Daugelis aukavo po $3—$2 
ir mažesnėms. Aukas paskelb
sime vėliaus.

Pelnas $82.55 
Iš $82.55 $15 liko kasoj, o 

$77.55 pasiųsta centro kasieriui 
Justi n Mackiewich. Taipgi pa
siųsta narinių mokesčių $72.00. 
Naujų Metų baliaus centro t i-

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Therapy 
£4 Midvife 

6109 South Albanu 
; Avenue

Phone
................ ........... Hemlock 9252 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių ^įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso, trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia Įęisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose ' egzaminavimas daro
mas su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos niuo "10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip b|U,vo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems 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. 

apart iventadienio it ketvirtadienio.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Siunčiame Gėles per Telegrama po 
visa pasauli

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir

■ Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

ADELINE KRAUSE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 dieną, 6:30 valandų 
vak. 1934 m., sulaukus 39 me
tu amžiaus, gimus Riverdale, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
savo mylimas 5 seseris, Mrs. 
Bertha Cherketz, Mrs. Annų 
Kass, Mrs. Albina Rothganjrel 
Mrs. Augusta Brenning, Mrs. 
Henry Smith, broli Charles 
Krause, marti Marijona ir dų 
anukus Dorothy ir Louis.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės i vyks trečiadieny, 
sausio 24 diena, 2 valanda iš 
Eudeikio koplyčios i Archer 
Woods kapines.

Visi a. a. Adeline Krause gi
minės. draugai ir pažystartii / 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse 'ir suteikti 
jai paskutini pa ta r na vinį a ir
atsisveikinimu.

Nuliūdo liekame,
Seserys, Brolis, Marti’1 
ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikia, T’eli 
.Yards 174L

i

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augliau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. lSth"St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Įvairus Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Visi Telefonai: 1

Yards 1741-1742

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas firginia 0036

DU HERZMAN
- IS RUSUOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Centrai 7464

LAUK)JAM PIGIAU NEGU KITI
' Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

.. .. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų’

4605-07 So. Hermitage Avenue

*

r

.-.i,;,,!, i. .c-\...... ,.,,1----- _—.

JUOZAPAS EUDEIKlė
— IR — ■ • M^iT g V A S “

Jeigu Norite Dailumoir N e brang itin o 
Laidotuvėse.Iššaukite'.j.. J...

REPublic 8S4O
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąrySfa pu firma tuo pąčiu vardų}________

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkeje.
Didele ir graži 
koplyčii dykai. 

4092 ARCHER AV.

Tel.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct
Cicero 37241 Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarhauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busite užganėdinti.
Tel. Carial 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tek REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J ' 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO. ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

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

9

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSK AS

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

2408 W. 63rd St„ Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutatfib.
•‘CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 ‘

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaiku ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street • 

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

mais 10—12 diena. ’»

Advokatai
JOSEPH J. GRISI!

Lietuvis Advokatas
' 4631 South Ashland Aut.

Tel. Boulevard 2800
Rėk. 6515 8o. Rochtotll St.

Tel. Republic 9723

JOHN R. BORDEN 
juIBTUVIS ADVOKATAS 

105‘W. Mdriroe* St., prie Clark 
Telefonas State 7600; Valandos 0—S 

2261 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PaaeCflUo. fieredos ir PBtnjrfSot rak. 6 iki i 

Telefonu Canal

aral<4<«M Zepablls
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per kontestantus.

PRANEŠIMAI A

klerikalai, prie to dar teis-

III.

CLASSIFIEDADS
%

Auditorium The-

ypa-
“Naujie-
Visi jas

Trapus, skanus, biskj dnu- 
kuoti. Tinka, valgyti su pienu. 
Icikalaukitc savo grosernėjc.

J SU- 
sausio

t

Prisirašykite i musų spulkų

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

i

CICERO — 24 metai prabė
go kaip sapnas. Aš čia atsi
danginau prieš 24 metus. Lie
tuvių judėjimo visai nepaži
nojau. Pirmus žingsnius pra-

ir tiko surengti 
kaip pono Pet • 
ir “Birutės” di-

Miko Petrausko 60 metų sukak
tuvių proga rengiamas 
tingas paminėjimas

“Iš Birutės”

d. — Prezidento

Kontesto laiku “N-nų” pre
numerata nupiginta: užsisakykit 
“Naujienas”

skaitome, 
“Naujie- 

Tai garbin- 
Naujienos” ir

Pet- 
buvo 

atatinkamai 
‘Tėvui” mu

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0803

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas ant ūkės, vedęs arba nevedęs. 
Nuolatinis darbas dėl gero žmogaus. 
Rašykite angliškai. Victor Fachet, 
Box 399, Luther, Mich.

I

L. D. N. pendroves ščrininkų 
sirinkimas ivyks antradieny sfl 
23 d. 8 vai. vak. 10413 S. Michigan 
Avė. Bus renkami direktoriai, įvai
rios komisijoj ir kiti svarbus reika
lai. Visi Šėrininkai ir draugijęs at
stovai privalote atsilankyti.

J. Kirkus, rašt.

MOKINAME
Anglu Kalbos
Lietuvių Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rąšyti
Prekybos Tfisių
Abelnos Isterijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir nuo

PAIEšKAU pusininko i Alaus 
Tavern bizni, biznis išdirbtas per 
daug metų. Vienai moterei perdaug 
darbo. 3738 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
____  Darbininku Reikia _____

Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Rjlietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

MOKSLO LAIKAS:

* 7 ikį., 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago,

ĮTAUJIENOS, I1L Pirmadienis, saus. 22, 1934

NAUJIENŲ'' 20'S JUBILIEJUS
Naujienų direktoriai apskun 

džia “Naujienas”
Šitokių žinią pamačiau Naujienose 1921 

metais parvažiavęs iš Lietuvos. Man būnant 
Lietuvoje, dalis direktorių apskundė Naujienas, 
reikalaudami resyverio. Priešai džiaugėsi, lauk
dami jų užsidarymo. Kiek tai pinigų išeikvota, 
kiek brangaus laikd praleista ir tik dėl keletos 
kerštinčių-pavyduolių užsispyrimo sunaikinti 
Naujienas. Buvo momentų, kada atrodė, jog 
jau bendrovė neatsilaikys.

Iš vienos pusės bolševikai varė visokią agi
taciją; iš kitos
mas, kuris atimdavo be galo daug laiko ir ener-

gi jos. Bet ačiū pažangiajai visuomenei, kuri 
Naujienas rėme, jos išėjo pergalėtojos.

Prie Naujienų visados buvo siipispietusios 
gabiausios jėgos, kurios vedė lietuvių išeiviją 
progreso link, nesiblaškydamos nė į kairę, nė j 
dešinę. Visados rėmė gerus sumanymus lietu
vių gyvenime, rėmė draugijas, chorus, teatrus, 
atskirus artistus ir, vienu žodžiu, viską, kas 
veda žmoniją prie apšvietos ir susipratimo.

Dėka šitokiam Naujienų nusistatymui, jos 
augo ir stiprėjo, įgydamos vis daugiau draugų 
ir rėmėjų. Per 20 metų savo gyvavimo Nau
jienos taip sustiprėjo, kad ir didžiausi priešai 
yra priversti pripažinti, kad tai yra stipriau
sias ir įtakingiausias dienraštis tarpe lietuvių 
Amerikoj. —Skaitytojas.

“Miss Naujienos” 
Kontestas 

. f

Fotografija No. 2

H v
c ’

20 metų atgal Žiups 
nelis atsiminimu

je. Jis yra tos komandos ka
pitonas.

Jis yra skaitomas vienu ge
riausiu universiteto futbolo lo
šėju ir buvo kandidatas į “Ali 
—American” komandų.

Pagerbtu vių surengimui rū
pinasi pp. John E. Viscount ir 
Phil Krause. įžanga porai — 
$1.50. (sp.)

Girijotu ir daugeliu kitų tų lai
kų tūzų. Dabar iš jų liko tik 
Girijotas. Su tais, kurie iš
nyko. išnyko ir visas smagusis 
veikimas. Kur dingo tie di
džiuliai chorai, teatrališki ra
teliai? Jų jau nėra. Liko tik 
vienos “Naujienos”.

Kaip “Naujienos” atsirado 
man labai gerai žinoma, nes 
visuomet buvau su jomis su
rištas. Labai gerai atsimenu 
bankietą sutiktuves drg. P. Gri
gaičiui. Susirinkome Meldažio 
svetainėje. Stalai papuošti. 
Visų atyda apie jį, P. Grigaitį, 
ir sukasi. “Kur tas nepapras
tas svečias? Kaip jis atrodo?” 
P. Grigaitis tuomet tik-ką at
važiavo iŠ Brooklyno ir užėmė 
“Naujienų” redaktoriaus vietą.

Ūpas nepaprastas. Didžiau
sias delnų plojimas kuomet 
pasirodo drg. Grigaitis. A. a. 
Dėdė šernas jį apkabina ir 
verkia iš džiaugsmo. Kartu su 
juo ir visi kiti džiaugiasi. Kal
bos sveikinimai, minčių apsi- 
inainyinai. Nei nepamatėme 
kaip prabėgo vakaras.

Kaip sakiau, apie lietuvišką 
veikimą nedaug ką išmaniau, 
bet su atyda jį sekiau ir seku 
ir prisidėjau prie sūkurio. 
Draugas Girijotas lieka “Nau
jienų” bendroves direktorius. 
Dirba dieną ir naktį, 
nos” bujoja, auga.
skaito. Smagu...

O dabar, štai, jau 
kad sukanka toms 
noms” 20 metų, 
gas jubiliejus,
drg. Grigaitis atsilaikė prieš 
baisias audras, prieš puolimus, 
prieš nepalankias aplinkybes. 

^Galima drąsiai sakyti, z kad 
joms lemta gyvuoti dar daug, 
daug metų. “N.” rašė jas?

Rengia pagerbtuves 
futbolininkui E d 

Krause (Kriau- 
čiunui

Pagarsėjo kaipo lošėjas Notre 
Dame universiteto koman
doje; dabartinis kriaupšia- 
svydžio komandos kapito- 
tonas.

Sausio 27 d., Four Anon Sa
lėje, 471 h ir Ashland avenue, 
yra rengiami šokiai ir balius 
pagerbimui lietuvio — futbolo 
ir krepšiasvydžio (basketball) 
žvaigždės Edvardo Krause — 
(Kriaučiūno) 4623 South Pau
lina streeet.

Ed. Krause — biznierių pp. 
Kriaučiūnų sūnūs, pasižymėjo 
lošdamas garsaus Notre Dame 
universiteto futbolo koman
doje ir dabartiniu laiku lošda
mas krepšiasvydžio komando-

iri

JIEŠKOME 
ŠOKĖJU ir 
DAINININKIŲ

žymieji Chicągos lietu
vių chorai jau pasižadė
jo sudaryti vienų, milži
niškų chorų Naujienų Ju
biliejaus vakare, šitame 
Naujienų Jubiliejaus cho
re pageidaujama, kad da
lyvautų ir tie, kurie dar 
nepriklauso prie chorų.
' Todėl prašome visų 
mergaičių, kurios gali 
dainuoti ir šokti, o taip
gi jaunikaičių, kad tuo 
jaus prisidėtų prie Nau
jienų Jubiliejaus Choro.

Užsiregistruokite tuo- 
jaus Naujienose. O seka
mų pėtnyčių ateikite į 
bandymus Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

“Birutė” prašo ir praneša
Taigi “Birute” šiuofrii prašo 

musų vakarų rengėjų ;tų dienų 
nieko nerengti, ir kartu prane
ša, kad rengiasi prie to nepa
prasto vakaro. “Birutės” muzi- 
kališka komisija, kurią sudaro 
Nora Gugis, Dr. Kliauga, “Onu
tė” Biežis ir “Birutės” vedėjas 
Jonas Byanskas, rengta tam ne
paprastam vakarui programą, 
kuris trumpu laiku bus paskelb
tas.—Ten Buvęs.

KUR PRALEISIM 
LAIKA i

“Birutė”, kurių Mikas 
rauskas suorganizavo ir 
jos pirmu vedėju, 
dabar rengia savo 
zikališkų vakarą, kifris susidės
išimtinai iš kurinių gerb. Pet
rausko, kuris visų savo gyveni
mą darbuojasi menui ir kurio 
pasišventimų šiam kilniam tiks
lui visi lietuviai visur tinkamai 
įvertina.
“Birutei” tik

Beabejonės, 
rausko taipgi
dėlė rėmėja, Nora G,ugis, yra iš- 
sireiškus, kad kaip tik “Birutė'’ 
ir privalo rengti panaši) vakarų 
Chicagoje, ką “Birutės” jauna 
ir energinga valdyba ir nutarė 
padaryti. Tai bus didelė šven
tė Chicągos lietuvių gyvenime, ir 
beabejonės, kad chicagiečiai lie
tuviai įvertindami Miko Petravs 
ko didelius nuopelnus musų mu
zikai ir abelnai musų kultūri
niame gyvenime Amerikoje gau
siai atsilankys į šį “Birutės” 
parengimų

Balandžio 15tą dieną
Balandžio 15 d. tai bus svar

bi diena šį pavasarį, nes tų die
nų “Birutė” suorganizuota per 
p, Miką Petrauskų ir pradėjo 
savo veikimą ir dabar po Ž8 me
tų savo darbuotės/'Birutė” tin
kamai įvertindama savo “Tėvą” 
rengia jam pagerbimą^ i

Sausio 27 d. — Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos Uankietas 
ir šokiai Chicągos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted 
Street. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga 65c iš anksto perkant 
bilietą; 75c prie,aurų. , .

Sausio 28 d.—“Pirmyn” cho
ras stato operetę “Agurkai” 
St. Agnės Auditorium, Archer 
and Rdckwell, 5 vai. pp.

Sausio 30
Franklin D. Roosevelto vardu
vių iškilmės
atre. Pelnas Warm Springs 
(Ga.) Foundation for Infantile 
Paralysis. ;

Vasario 3 d. — “Kultūros 
Ratelio” šokiai ,“K R Winter 
Carnival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu- 
Šauskas — garbės svečias. Įžan
ga — 75c.

Vasario 3 d. — SLA 208 Mo
terų kuopos šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con
gress street. Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan
ga — $1.

Vasario 3 d.—Iggoritte A. C. 
šokiai Logan Sųuare Masonic 
Temple, 8 P. M. Įžanga 50c.

Vasario 4 d.—Vytauto B^lia- 
jaus ir Lietuvių Jaunimo Drau
gijos šokių benefisas. Hull 
House.

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
20-<tų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE- 
VARD AUDITORIUM.

28 metus Cicero 
miestely; senas 

Tautietis

S

SS

nai keitėsi. Kiekvienu kartu, 
kaip tik ji išgirdo žodžiui: 
“Dr. Wynekoop “nužudė”, jos 
raukšlėtas veidas pasidarė bal
tas kaip numirėlio. Porų kar
tų teismabutyje buvo nuslobus. 
Reikėjo skubiai šauktis dakta
rų pagelbos, kad jų atgaivinti. 
Kaip tik ji atgaudavo sąmonę, 
ir vėl tie šiurpus žodžiai: “nu
žudė*.

O baime, kad ir jos, toks, o 
gal ir žiauresnis likimas lau
kia, neduoda ramybės. Bet teis
mas neturi pasigailėjimo už tų 
žiaurų darbų. Bylos nagrinė
jimų tęsia toliau*.

FLORIDON $10, CALIFORN1JON 
$13, NEW YORKAN $7. Dideli 
naujausi auto modeliai.

AUTO TRAVEL EKCHANGE, 
32 W. Kandolph St.

Kambarys 606 
Tel. Randolph 0989

DAUG MLUMOS, mažai pelenų, 
mikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Mack Gold, Lump arba Egg. $6.00. 

Mine run. $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest2011

PARADISE CRAKERS

MORTGACE RANKERS

Stella Chcrnauskaitė, 
Chicago, III., įstojo į kontestų 
ir, atrodo, toli nueis, toli bal
sų skaičiuje.

* Kas žino, gal jai teks būti 
“Miss Naujienos”.

Įstoti į kontestų galima šių 
savaitę, bet su šeštadieniu re
gistracija baigiasi. Jeigu fo
tografijos su kuponu dar ne- 

,pasiuntėte, padarykite tai tuo
jau šiandien.

Foto No. 3 tilps antradienį.

Ateikite su manim

augštąją mokyklą ir yra pasi- visą laiką buVo labai susijair- 
žymėjusi gražuolių kontestuo- 
sc ir dabar yrą užsiregistravu
si į “Naujienų” jubiliejinį 
“MISS NAUJIENOS”- kontestą. 
Aš-esu tikras, kad* ji laimės 
tą titulą, nes ji yra jo verta.

Bet jums svarbu žinoti kas 
tas senas vietos pilietis. Jis 
— visiems pažįstamas Jonas F. 
Šoris, 1543 Soiith 52nd avenue. 
Gyvendamas Ciceroje 28 metus 
p. Šoris nebuvo' užsidaręs. Jis 
dirbo, bruzdėjo/ veikė ir vei
kia su lietuviaišV priklauso prie 
draugijų, užėmė dietas valdy
bose, skaitė laikraščius ir po 
šiai dienai skaito “Naujienas”. 
Tiesa pasakius/4š’ scridvės irjji- 
žai rasime tokių savo tarpe. 
Laimingos ateities, Jonai...

Kontestantas D

MADOS

dinus. Jos veido išraiška daž-

Dienos Įspūdžiai
f z

Iš Wynekopp teismo

3084

P. CONRAD
PUOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St. 
TeL Englevood 5840

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

Skanus alutis, užkandžiai ir jvairųs 
gėrimai. UžkvieČia visus
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

ANGLIS
Daug šilumos. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Lump
— Egg — Nut — $6.00. Mine Run
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

CHICAGO.— Kriminalio teis
mo rūmuose prieš teisėją David 
jau kelintą dieną tęsias negri- 
nėjimas bylos Dr. Alice Wyne- 
koop, 62 m. senutės, už nužu
dymą savo marčios Rheta. Vals
tijos prokuroras Dougherty ir 
nekurie liudininkų tikrina, kad 
Dr. Wynekoop u^troškinus Rhe
tą chloroformu, Įkad jos sūnūs 
Earle Wynekoop galėtų apsives
ti su4 kita mergina.

Atlikus tą “mięlaširdingą dar
bą” vargšė pateilp į "bėdą. Da
bar prokuroras, advokatai ir k, 
t. be jokio pasigailėjimo ją ka
mantinėj a: kodėl ji taip padarė > 
Tačiau, ji visiems atkęrta, kad 
ne ji nužudžiusi Rhetą, bet ko
kis tai kitas piktadaris įsibrio- 
vęs J namus ir papildęs žmog
žudystę. Ar ji, ar kas kitas nu
žudė Rhetą, bet1 tai atlikta la
bai žiaurus darbas. Ir tuo dau
gelis žmonių pasipiktino.

Vakar kriminiafiftm teisme 
publika negalėjo tilpti. Teisma- 
butis buvo kimštlnai prisigrūdęs 
žmonių ir pilni koridoriai. Vien 
tik laikraščių reporterių buvo 
susirinkę suvirš' 60. BuVo pa
šaukta būriai ntfesto ir valsti
jos policijos, kurie atsargiai tč- 
mijo tvarką. Bylos eigoje pub
lika užsilaikė raipiai.:

Teismabutyj Viešpatavo mir- 
•. Visi atidžiai tėmijo

CICERO — štai kas man te
ko sužinoti ir tuojau pranešu 
jums, gerbiami skaitytojai. Ar 
visi pažįstate vietos gyventoją, 
ir tai nepaprastą gyventoją, 
kuris čia pradėjo nuo jaunų 
dienų ir jau skaito išgyvenęs 
Ciceroje 28 metus. Westęrn 
Electric kompanijoje išdirbo 
18 metų, o šiandžien butų be
darbis, jeigu ne biznis. Jau tina yla. ----- —
10 metų kaip verčiasi pasek- kuo užsibaigs advokatų argu- 
mingai. ' i.,

Tas pilietis . auklėja vieną neš teisėjai David.
Kaltinamoji Dr. Wynekocdukterį Adelaide, kuri, lanko

. ... ........................ . .................. ...............

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST.

(Vienintelė užeiga Bridgeporto 
ant antru lubų)

Alus 10c., kiti gėrimai pasirenkant 
nuo 15c. ir augštyn.. Sandwichiai 
po 10c. Pilni pietus pagal užsaky
mų. Sjhop SUey ir Steakas yra musų 

Specialybė..
Atdara kds dieną ir vakarais. 

Tel. Y arda 6383.

Business Service
Biznio Patarnavimag

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavlmas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. TU

Financial 
_______ Finaniai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300

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

3084 — Naujausio efekto suknelė, 
kuri augesnių moterj padarys išro- 
dąnt plonesne ir jaunesne. Viršus 
yra iš auksinių mezginių — kurios 
dabar yra labai madoj, o suknelė 
gali būt iš Jbile kurios vienos spal
vos materijos aksomo arba satinos. 
Sukirptos mieros 86, 88, 40. 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, Iii.

......................................*......■" ' '

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St.» Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No....Z.............. 

Mieros per krutinu

mėtotai ir, kokį' pttosprendį iš-

(Vardas ir pavardė)

| (Adresas)

V
v

(Miestas ir valst.)

o

Chicągos Lietuvių 
Draugija

Yrh pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6. $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtine $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelaųkyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJŲ. Reikia vyrų pardavinėjimui 
gėrimų, kurie turi patyrimą ir pa
žinčių. Atsišaukite po pietų. 
Bridgeport Liųuor Co.. Ine., 3265-7 
So. Halsted St

For Rent
RENDON STORAS su kamba

riais, buvęs shoe makeris. kuris ap
leido dėl šeimyniškos priežasties. 
Vieta išdirbta per daugeli metų, kL 
to shoe makerio bizniaus nėra šioj 
apielinkėj.

2948 Arch St.
netoli Archer ir .31 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

2122 W. 63 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. biznis randasi geroj apielinkėj, 
priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos, 1158 W. 59 St.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklob 
—« komfortą

- j,skutimos 
namie

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
visoms mašinoms, vieta išdirbta per 
7 metus. 6807 So. Richmond St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė _ Pardavimui, _

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Namas 4 flatų su 
štoru. Esu našlė, negaliu užlaikyti 
namą. 919 W. 35 St.

PARSIDUODA nedidelis namas 
dvieju pagyvenimų. Labai parankus 
arba mainys ant nedidelės ūkės. D. 
Bartashus, 1341 So. 48th Ct.

PARDAVIMUI 7 kambariu medi- 
nis namas, 4 pagyvenimui kambariai, 
3 miegkambariai. viršui, furnace Ši
luma, ant Mozart St. tarp 35-tos ir 
86 St. Kaina $2700, % ęash, likusi 
kaipo morgičius. greitam pardavimui. 
Matykite Albert Hlavacek, 2113 W. 
21 St. Tel. Cahal 2262;




