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Prezidentas Kovoja 
CWA Graftą

Pats prisipažysta, kad gaunąs daug skun 
dų apie graftą, prie CWA darbų.

Bet negali tų darbų sustabdyti

kelinti metai buvo 
pasireiškė didelių

grafto pripažino taipgi atvirai 
esamo grafto, 
politikieriams 

sakyti, kad NEIMADK. 
lAABŽfiBX

Amerika pasirašys 
prekybos sutartį 

su Suomija
WASI1INGTON, s. 24.-Pre- 

zidentas Rooseveltas įgaliojo 
valstybės sekretorių liuli pasi
rašyti prekybos ir draugingumo 
sutartį su Suomija (Finlandi- 
ja), vienatine Amerikos 
ninke, kuri ikišiol savo 
mokėjo pilnai.

skoli- 
skolą

Vakarinė Chinija pa 
siskelbė nepri

klausomybę

Kaltinimai ly-

VVASHINGTON, s. 24. — 
Civilių Darbų Administracijoj, 
kuriąją valdžia taip didžiavosi, 
nes ji laikinai suteikė darbą 
4.000,000 liedarbių, kurių tūli 
galbūt jau 
be darbo, 
graftų.

Buvimų
kaip administratorius Ilopkins, 
taip ir pats prezidentas Roose- 
veltas. Prezidentas prisipaži
no gaunąs kasdie nuo 200 iki 
300 laiškų, pranešančių apie 
graftų prie CWA darbų. Hop- 
kins galbūt gaunąs po 2,(MM) 
ar 3,(MM) laiškų į dieną vis tuo 
pačiu reikalu,
giai pasidalina kaip prieš re
publikonų, taip ir prieš demo
kratų politikierius.

Dar jokis prezidentas nėra 
taip atvirai kalbėjęs apie graf
tų jo administracijoj, kaip Roo
seveltas.

Graftas eina ne CWA viršū
nėse, bet tarp lokalių politikie
rių, km- dirba palys darbinin
kai. Skundai yra daugiausia 
prieš politikierius, kad jie ban
do pasipelnyti iš perkamų reik
menų; kad darbininkai nėra
priimami be politikierių užtari- vatinė industrija.

mų; kad daugelis politikierių 
patys ima algas iš CWA; kad 
politikuojantys kontraktoriai 
kai kur keturgubai pasiima už 
darbų.

Prezidentas paskelbdamas apie 
graftą, matyt, nori įbauginti 
politikierius, kad tą graftą kaip 
nors sumažintų, 
prisipažinti prie 
kad republikonų 
nebūtų progos
graftas slepiamas ir leisti vi
sokiausius gandus.

Prezidentas galbūt norėtų 
CWA darbus sustabdyti, bet 
dabar juos sustabdyti negali- 
lima, nes kiltų visuotinas nepa
sitenkinimas. Dabar darbai yra 
siaurinami, pats graftas tiria
mas.

Dabartiniai CWA darbai už- 
i 

si baigs vasario 15 d., bet
prezidentas ruošiasi prašyti 
kongresą paskirti dar $350,- 
000,000, kad tuos darbus galima 
butų išlaikyti iki gegužės 1 d.

Prezidentas tikisi, kad iki to 
laiko viešieji darbai bus tiek 
išsiplėtoję, kad jie galės suimti 
didelę dalį bedarbių. Taipgi gal 
pradės smarkiau veikti ir pri-

tPcnki japonai, kuriuos Kearny, N. J., policija sugavo foto
grafuojant valdžios laivų dirbtuvių apielinkėse. Žemėlapis pa
rodo kur jie fotografavo (tiltus Lincoln kelio apielinkėj. Visi 
suimtieji vėliau liko paliuosuoti.

MASKVA, s. 24. — Gauto
mis čia žiniomis, Rytinė Sin- 
kiang provincija, pačiame va
kariniame Chinijos pakraštyje 
paskelbė savo nepriklausomy
bę ir Kašgare sudarė naują val
džią.

Sugavo plėšiką 
policistą!

25,000 žuvo vienoj 
provincijoj žemės 
drebėjime Indijoj

Kelios provincijos visai sunai
kintos, kad imsią dvi gent- 
kartes jas atbudavoti

vo didžiausia Indijos nelaimė, 
kokios nebuvo jau per kelias 
gentkartes.

Tūkstančiai, kurie dar išsigel
bėjo, atsidūrė diodžiausiame 
skurde, nes jų namai sugriauti, 
o ir žemė išardyta.

Lietuvos Naujienos
Artistė Pola Tendžiuly- 

tė gryšta j Ameriką
KAUNAS.—Pola Tendžiulytė. 

kuri lietupvių teatrotose yra 
dirbusi apie 8 metus ir pasku 
iniu laiku dirbo p. Vaičkaus 
kino studijoj, vėl išvyko Ame 
rikon.

(Pola Tendžiulyte prieš kelis 
metus buvo atvykusi į Ameriką 
kartu su p. J. Vaičkum ir abu 
ilgoką laiką darbavosi Ameri
kos lietuvių scenoje. Prieš 
gryšdama Lietuvon, Pola Ten
džiulytė darbavosi kino studi
jose Hollywood, Cal.).

Amerika priims Ru 
sijos auksą; lengvi 

na prekybą

Sužalojo dainininką 
P. Butėną

KAUNAS, s. 3. — “Liet, ži
nios“ rašo:

“šiąnakt dainininkas Butėnas, 
kaip mums praneša, esąs žy
miai sužalotas: peiliu nuo smil
kinio per veidą padaryta (per
plauta) žaizda ligi pat smak
ro“.

(Smulkesnių žinių laikraštis 
nepaduoda. P. Butėnas yra bu 
vęs amerikietis, nuo kelių metų 
dainuojąs Lietuvos operoj. Dar 
nesenai jis koncertavo ir dai
navo per radio Rygoje).

Ar galima Lietuvoje 
daugiau steigti ta

bako fabrikų

Baigiama ruošti 
svarbi Balkanų 

sutartis

Reikalauja iš Chica

$2,000,000 taksų

CALCUTTA, Indijoj, s. 24. 
—Tiek žmonių žuvo neesniai In
diją ištikusiame žemės drebėji
me, kiek išpradžių nebuvo nė 
manyta.

Monghyr radža (valdonas) 
praneša, kad vien jo provinci
joj žuvo apie 25,000 žmonių. 
Imsią kelias savaites iki griu
vėsiai bus atkasti ir išimti griu
vėsiui?/e esantys lavonai. Rad
ža sako, kad imsią dvi gentkar- 
tes pirm nukentėjusios apygar
dos įstengs atsibudavoti.

Monghyr distriktas randasi 
šiaurrytinėje Indijoj ir užima 
3,927 ketv. mylių plotų. Per jį 
plaukia “šventoji” Gango upė. 
Nelaimė įvyko svarbiose maho
metonų šventėse Eidul Fitr.

Vienas inžinierius, kuris ty
ręs nukentėjusias apielinkęs, 
sakąs, kad Monghyr ir Muzaf- 
farpur distriktus visai galima 
išbraukti iš žemėlapių, nes juto
se nieko nebelikę.

Valdžia norėtų nuslėpti tik
rąjį didumą nelaimės, bet nie
kas negali užslėpti, kad tai bu-

Nušovė garsų gangs • 
terį “Three Fingered 

Jack” White

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

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas; daug šalčiau, nes at
einanti nauja nedidelė Šalčių 
banga.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4.-

CHICAGO. — Vakar 
apartmente, Oak Park priemies
ty, kuriame jis gyveno su sa
vo žmona, kurią vedė tik kelios 
savaitės atgal, liko nušautas 
garsus gangsteris “Three Fin
gered Jack” Willie White, 40 
m. Jis pirmiau dirbo su Ca
pone ir vadovavo visam gangs
terių terorui Pastaruoju laiku 
jis slapta vadovavęs teamsterių 
unijoms ir organizavęs savo 
gangsterių saiką, kas galbūt ne
patiko kitiems gangsteriams.

Spėjama, kad jį nužudė jo 
paties draugai, su kuriais jis 
tą vakarą savo namuose gėrė. 
Matyt, tarp jų kilo peštynės ir 
jis bėgo pastverti savo revol
verį, kaip jį pervėrė trys kul
kos ir jis krito vietoj negyvas.

Jis yra apkaltintas sąryšy su 
teamsterių raketų, kuriuo iš 
biznierių buvo išlupama po 
$500,000 į metus. Bet jis nie
kad nebuvo areštuotas, kadangi 
policija “negalėjo” jį surasti. 
Keista, kad prieš patį White 
nužudymą, pas jį buvo užėję 
du federaliniai agentai “drau
giškam vizitui”, 
nelietė, nors jis 
teismo.

Policija ieško
gangsterio William 
dyke”) O’Donnell, kuris 
įsitvirtinęs Cicero. 
Bernard jau liko suimtas.

savo

bet ir jie jo 
yra ieškomas

VIENNA, s. 24. —Laukiama 
dviejų svarbių diplomatinių į- 
vykių centralinėj Europoj. Vie
nas yra baigamas ruošti svar
bios Balkanų sutarties, o kitas 
—didžiųjų valstybių ruošimasis 
protestuoti Vokietijai dėl pas
tarosios žygių prieš Austriją.

Mažosios entente konferenci
ja baigė ruošti Balkanų sutartį. 
Tai yra sutartis tarp Graikijos, 
Turkijos, Jugoslavijos ir Ru
munijos garantuoti dabartines 
sienas. Bulgarija ir Albanija 
nebuvo kviečiamos į derybas, 
bet bus pakviestos prisidėti 
prie sutarties.. Bulgarijai ta su
tartis nepatinka, nes visos ke- 
urios šalys yra pasigrobusios 

Bulgarijos žemių. Tečiaus Bul
garija vargiai atsilaikys spau
dimo ir. turės pasirašyti sutar
tį, tik gal išreikalaus geresnio 
elgimosi su bulgarų tautinėmis 
mažumomis Makedonijoj ir 
Dobrudžioj. Ta sutartis siekia- 
si stabilizuoti Balkanus.

CHICAGO.,— Federaliniame 
teisme liko užvesta byla prieš 
Lavvrence II. Whiting, prezi
dentą Furniture Mart, kad iš- 
kolektuoti iš jo $2,231,156 pa
jamų taksų, kurių jis nėra su
mokėjęs 1926, 1927 ir 1928 m. 
m., nes jis neįtraukė į savo pa
jamas tuos pinigus, kuriuos ga
vo parduodamas Indiana Lime- 
stone Co. Šerus. Kadangi tai 
lyginasi bandymui apgauti val
džią, tai dabar reikalaujama iš 
jo dvigubos-sumos.

Prasidėjo T o u h y 
gangsterių byla dėl 

žmogvagystės

kito garsaus 
(“Klon- 

yra
Jo brolis

CHICAGO.— Mirdama Mrs 
Heafer, kuri paliko apie $10.- 
000 turto, paliko po $15 j mė 
nesį juos šunies išlaikymui.

A us t rijos-Vokieti jos barniai, 
išrodo, perėjo į internacionali
nes sferas. Valstybės norėtų 
Austriją išgelbėti nito nacių, 
bet jos turi veikti greitai, ki
taip gali būti per vėlu.

CHICAGO.—Vakar užbaigus 
rinkti jury, prieš teisėją Fein- 
berg prasidėjo nagrinėjimas by
los keturių Touhy gangsterių, 
kurie yra kaltinami išvogę John 
Factor ir išreikalavę $75,000 
išpirkimo. Pirmieji liudytojai 
liudijo kaip Factor buvo žmog- 
vagių pastvertas.

Kaltinamųjų advokatai tvir
tina, kad tą bylą sukurstė Ai* 
Capone, kuris nori nusikratyti 
konkurentų kriminaliniame biz
nyje.

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
bandyta apiplėšti pietinėj daly 
III. Central R. R. tikietų par
davėją, bet nepasisekė ir plė
šikas liko suimtas. Pasirodė, 
kad juo buvo policistas Boyle 
Bernot, 8136 Drexel Avė.

Kvočiamas jis prisipažino, 
kad jis yra papildęs 13 plėši
mų, daugiausia apiplėšiant UI. 
Central tikietų pardavėjus.

Keji menesiai atgal jis pa
vogęs 1 automobilių, su kuriuo 
kasdie važinėjęs į New City 
policijos stotį. Nors apie pa
vogimą automobilio buvo pra
nešta ir nors visi policistai tą 
automobilį matė ir daugelis juo 
važinėjosi, bet policija vogto 
automobilio neįžiūrėjo.

Plėšimais pradėjęs užsiimti 
todėl, kad jis negauna algos ir 
kad yra prisidirbęs daug skolų. 
Be to jo žmona, kurią vedė 
pereitą vasarą, laukiasi kūdikio, 
o ir skolintojai neduoda jam 
ramybės.

WASHINGTON, s..24.—šian
die tapo išleisti trys svarbus 
patvarkymai, liečiantys preky
bą su Rusija.

Vienas patvarkymas nuima 
uždraudimą importuoti Rusijos 
mišką ir celulozą, kas buvo pir
miau uždrausta pasiremiant 
tuo, kad tai yra kalinių dar
bas.

Antras patvarkymas nuėmė 
uždraudimą importuoti iš Rusi
jos degtukus, kas buvo už
drausta delei Rusijos dumpin

Trečias patvarkymas buvo iž
do sekretoriaus Morgenthau, 
kuris atidarė Amerikos duris 
Rusijos auksui. Jis įsakė pini
gų liejikloms priiminėti atei
tyje Rusijos auksą lygiomis su 
kitų šalių auksu.

Reikalauja paskelb 
ti morgičių mora

toriumą

Šamui Insull aplei
stus Graikiją lėktuvu

ATHENAI, s. 24. — Vyriau
sia valstybės taryba galutinai 
atmetė Samuel Insull prašymą 
leisti jam pasilikti Graikijoj. 
Insull taipjau turės apmokėti 
bylos kaštus. Insull kreipėsi į 
tarybą po to, kai vidaus reika
lų ministeris įsakė jam apleisti 
Graikiją iki sausio 31 d.

Tečiaus vidaus reikalų minis
teris laikinai gali prailginti jo 
pasilikimą, jei atėjus išvažiavi
mo laikui pasirodytų, kad In- 
sullas sunkiai serga ir negali 
keliauti.
Sprendžiama, kad Insullas ap.- 
leis Graikiją lėktuvu ir išskris 
į dar neskelbiamą šalį.

Buvo kalbama, kad jis norys 
Vykti j Rodezijos salą apsigy
venti. -Turkija atsisako jį jsi- 
leisti. Belieka jam tik Persiją 
ir Afganistanas, kurios neturi 
išdavimo sutarties ir iš kur 
Amerika Insulto negalėtų išrei 
kalauti.

Lenkijos angliaka
siai streikuoja užsi
darydami kasykloj ♦' . 1 ------
•SONOWIEC, Lenkijoj, s. 24.

—100 streikuojančių lenkų ang
liakasių jau šešias dienas pra
leido kasykloj, atsisakydami iš
eiti iš kasyklos, kadangi kasyk
los operatoriai atsisako išmoks
ti jų algas.

PAMIŠĖLIS NUŽUDĘ ŽMONĄ 
IR 5 VAIKUS

CHARLEROI, Belgijoj, 
—Edmund Gray kirviu 
visą savo šeimyną—žmoną ir 
5 vaikus, jų tarpe 7 men. kū
dikį ir tada pats pasikorė. Spė
jama, kad Gray, pirmiau gyve
nęs Argentinoj, staiga pamišo 
dėl biznio rupesnių.

KILMARNOCK, Škotijoj, s. 
23.—400 Škotijos bedarbių, ku
rie maršuoj a į Londoną, atvy
ko į čia iš. Glasgow. Jų “bado 
maršui“ vadovauja komunistai.

s. 24. 
išžudė

Rooseveltas priešių 
gas stabilizacijos 

tarybai
WASHINGTON; s. 24. —Pre

zidentas Roose veltas pareiškė 
pasipriešinimą senato komisijos 
pataisai, kad stabilizavimui pi
nigų butų sudaryta komisija iš 
penkių žmonių. Jis nori, kad 
tuo dalyku rūpintųsi vien iždo 
sekretoriais. Bet prezidentas 
sutiko priimti pataisą nusta
tančią laiką dolerio devaliuaci- 
jai.

SPRINGFIELD, III., s. 24.- 
Į čia suvažiavo apie 1,000 na
mų savininkų iš visos III. vals
tijos paraginti gubernatorių 
Horner pasiūlyti » legislaturai, 
kai bus šaukiamas naujas spe- 
cialis legislaturos susirinkimas, 
paskelbti morgičių moratoriu
mą ir sustabdyti foreklozavi- 
mus.

Gubernatorius atsisakė tokį 
prižadėjimą duoti iki jis išstu 
dijuosius Minnesotos morato
riumą ir siūlomą bilių Illinois 
valstijai.

Gubernatoriaus žmo 
na pikietuotojų 

eilėse

MacDonald prašo 
stabilizuoti pinigus
LEEDS, Anglijoj, s. 24. —. 

Anglijos premieras MacDonalc 
išreiškė 
valstybės neįstengia stabilizuoti 
pinigus. Stabilizavimas pinigų 
esąs vienas pirmutinių žings
nių prie sudarymo “mašinerijos 
koperatyvam pasauliui“. 

_ —
Biržos mekleriai įsi 
žeidė ir sustreikavo

pasipiktinimų, kac

ALEXANDRIA, Egypte, s. 
24.—Kadangi finansų ministe
ris pavadino juos “kraują siur
biančiais banditais”, brokeriai 
tiek įsižeidė, kad sustreikavo. 
Jei uždarė biržą ir paskelbė, 
kad ji pasiliks uždaryta iki 
ministeris jų atsiprašysiąs. 

■

KAUNAS.—Dabar Lietuvoje 
veikia stipriai susicementavęs 
tabako sindikatas, kuris labai 
stengias, kad Lietuvoje dau
giau tabako fabrikų neatsirastų.

Prieš kurį laiką vienas Šuo- > 
mijos pilietis gavo leidimą Kau
ne atidaryti tabako fabriką. Pa
mažu fabrikas buvo įrengtas, 
pastatytos mašinos. Bet 
riką berengiant praėjo 
laiko, o pagal įstatymą,
gavus ledimą po metų fabrikas 
nepradeda veikti—leidimas nu
stoja galios.
— Nesenai tas pilietis norėjo 
gjauti leidimą fabriką atida
ryti, bet jo prašymas nepaten
kintas.

Fabriko įrengimai likviduo- 
iami.

fab- 
kiek 

jei

NEW YORK, s. 24. —Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus Pin- 
chot žmona pasinaudodama, kad 
jos daktaras išėjo, pasišalino iš 
ligoninės, kurioj nesenai jai da
ryta operaciją ir nuėjo į strei
kuojančių Brooklyno skalbyk
lų darbininkių pikietitotojų ei
les. .

Peršlapusios nuo lietaus pi- 
kietuotojos prie vienos skal
byklos labai nustebo, kai prie 
skalbyklos privažiavo oficialia 
Pensylvanijos automobilius ir 
iš-jo išlipo p-nia Pinchot, kuri 
pasiėmė plakatą ir kartu
pikietuotojomis Vaigščiojo per 
lietų palei skalbyklą apie 2Q 
minučių.

su

WASHINGTON, s. 24. —Pas 
prezidentą Rooseveltą šiandie 
viešėjo garsusis mokslininkas 
prof. Albert Ėinstein ir jo žmo
na.

Sustreikavo 115 dar
bininkų

KAUNAS, s. 4. — Vakar 12 
vai. Kaune “Bekara — Karto- 
naž“ dirbtuvėj, Duonelaičio g. 
41 nr. sustreikavo 115 darbi
ninkų.

Darbininkai stato grynai eko
nominius reikalavimirs.

Vieną nušovė, kitą pa
šovė

JONIŠKĖLIS.-—Valdaikių kai
mo ūkininko Janeliuno vaikai 
—vienas septynių, antras as
tuonių metų,— vieni būdami 
namie, atrado tėvo medžioklinį 
šautuvą ir ėmė juo žaisti. Vy
resnysis vaikas šovė jaunesnią- 
jam į kaktą ir vietoj nušovė.

Panašus atsitikimas įvyko ir 
kitame kaime. Gir. N., eida
mas medžioti, užėjo pas Gusto- 
nių kaimo ūkininką Feliksą Mi
koliūną ir per neatsargumą, be
žaisdamas su šautuvu, peršovė 
uk. Mikoliūnui petį. Sunkiai 
sužeistą ūkininką išvežė į Šiau
lius gydyti.

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 bu
tų smagi ir patogi. Neatide- 
liokite, bet tuojalis ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. • Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, II..
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M. BALČIŪNAS

Turi 280 balsų

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

Clevelaųd; Ohio. 
Turi 180 balsų

A. UŽDRAVA1TIS
4031 S. Talman Av 

Chicago

Turi 840 balsų

V. TUMOSA1TE 
3252 N. Nagle Avė.

Chicago, III.
Turi 343 balsų

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, III.
Turi 327 balsų

ELSIE 
4508—8th St. 
Kenosha, Wis. 
Turi 480 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artcsian Av. 

Chicago 
Turi 310 balsų

G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Av.

Chičago.
Turi 580 balsų

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

Turi 199- balių

A. SAVICKAS 
710 Lincoln Aye 

Rockford, III. 
Turi 290 balsų

J. ADAMS

6941 S. Talman Av 
Chicago, III.

Turi 100 balsų

ANT. > RUŽAS

3409 Williams Ava ‘

Detroit, Mich.

Turi 125 balsu

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III. 
Turi 610 balsų

SLAPUKAS 

Turi 80 balsų

A. S.
KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė

Toronto, Ontario, 

Canada.

Turi 100 balsų

B. BARNlšKIS

)224 Burnside Avc. 
Chicago, III.

Turi 222 balsų

J. MAKSVITIS 
640 Plųmer Št* 
Hammond, Ind. 
Turi 200 balsų

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius:
LAIPSNIS ANTRAS

■' ' ■ ■ 1 *• ••........................................
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LAPENAS 
. 18th Stri

KONTESTO EIGA

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 4769 balsų

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St 

Chicago 
Turi 4749 balsų

LAIPSNIS PIRMAS

724 W. 18th 
Chicago , 

y Turi. IŽO.-balsų.
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E. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafayette 5647 
Turi 1230 balsų

ANT. RAŽAITIS 
3450 S. Halsted St.

Turi 850 balsu

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 500 balsų

11

NON GRADUS
3

ALBERT DIKSAS

3341 S. Aubum Av 
Chicago

Turi 139 balsų

ONA VILIENE 
(Uždrovaite) 

1646 N. Irving Av.
Turi 130 balsų ,

24

Kaip matyti iš kontestantų 
stoVio, UI šia Naujienų Jubi
liejinį Koptestafi pradeda įsi- 
siUbUoti, nes kontestantai Už 
vienas kitą ima smarkiaus dir
bti.

Draugai kontestantai! Mes 
žinome^ kad šiais bedarbės lai
bais yra daug stmkians gauti 
prenumeratas, negu kąd gerais 

I “prosperity” metais, Dabar pri
sieina daugiaus lietuvių apei
ti* datigiaus kalbinti ir abelnni 
daugiaiis laiko praleisti pakol 
gauni skaitytoją. Bet Su ener
gija dirbant visgi galima daug 
kas atsiekti, štai Senas Petras, 
Ė. Bulaw, p. • Norgailienė, J. 
Mačiulis/ A; Ražaitis, Mrs. Zu- 

Įkas ir daug kitų, kurie kas 
savaitę baisį skaitlių padidina. 

Į Reiškia, visgi galimybės yra, 
Įtik reikia triiptftį sunkiau pa- 
Įdirbėti.
Į Kas atsitiko su Detroitu? 
Jau 3 Savaitės iš ten nieko ne
sigirdi. Gal draugui Ružui at
sitiko kokia nelaimė? Ten vie
tiniai mdsų draugai turėtų jį 
atlankyti ir pranešti apie jo 
padėtį. (J jdigu yra reikalas — 
jam pagelbėti.

Waukegarias, Kenosha ir 
Racine šaukėsi F. Bulawą į pa- 
gelbą. Atrodo, kad norima vi
sus šios apielinkės lietuvius pa
daryti Naujienų skaitytojais. 
F. Bulawas išvažiuoja į Wau- 
keganą pabaigoj šios savaitės 
Iš ten aplankys — Kenoshą, 
Racine ir kitas ten artimas ko- 
lionijas. Ten vietiniai, draugai 
prašomi jąm pagelbėti.

Nors tose kolonijose 
musų geri kontestantai ir jie 
turi pirmenybę savo kolioni- 
jose, bet F. Bulawas ten turi 
daug pažinčių su kuriais vie 
tiniams koiitestantams sunku 
susieiti, Todėl iš kalno prašau 
musų draugų neįsižeisti.

T. RypkeVičin.

ręs darbe. Užsirašė “Naujie
nas” 15 mėn.

K. Poška, 7200 So. Wood 
Street* geras Petro rėmėjas, 
kuris pašaukė Petrą per tele
foną ir atsinaujino “Naujie 
hkš”, be to, paaukavo $2.00 Ja
nušausko skridimui. Visuomet 
remia kiiltUringus ir labdary
bės darbus.

J. Yuknis, 210 So. Kildare
avė. Tai yra .žmogus, kuris 
daug dirbo apšviėtai ir geres
nei žmonių ąteičiai. Atsinauji
no “Naujienas”. *

K. Stuper, 227 So. Cicero 
avė. Lietuvių Taktiškų Kapinių 
valdybos narys ir geras tau 
tietis. Atsinaujino “Naujienas”.

V. Kairelis, 6746 So. Ash
land aventie, užlaikąs alinę, at
sinaujino “Naujienas”.

Visiems tautiečiams, kurie 
darė biznį per Seną Petrą ta
riu širdingą ačiū. Reikalui at
ėjus nepamirškite jį 
per telefoną, CANal 
laišku.

nai pareinu nusiminus, kad ne* 
daug balsų sekasi surinkti. 
Aną dieną užėjau pas pp. Cu- 
kurus, 732 W. Cermak Road. 
Ten turi labai švariai įrengtą 
alinę. Cukurai užsirašė Naujie
nas ant metų. Pabuvus ten va
landėlę, pradėjau jaustis kaip 
namie. Man atrodo, kad kiek
vienas užėjęs pas Cukurius vie
ną kartą, užeis ir dažniau. Pp. 
Cukuriai turi dukterį Eleano- 
rą. Tai labai graži mergaite. 
Turėtų įstoti į Naujienų Jubi
liejinį kontestą. Eleanora, ne
praleisk tokios progos, patapti 
Miss Naujienos.

Venus Tumošaitė, 
8252 N. Nagle Avė. 

Tel. Palisade 4638.

yra

Senas

pašaukti
8500, ar

Petras.

Ona Vilienč-Už 
dravaitė:

šiame

Seno Petro biznis
•■‘Z ' A A *•Konteste

K.

108

POM. ŽUKAS

Turi 390 balsų
Turi 467 balsų

MARTIN

1413

18

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

P. ATKOČIŪNAS 
1634 S. 48 Ct. 

Turi 405 balsus

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48th Ct. 

Cicero, 111.
Turi 520 balsų

J. SINKUS

Turi 660 balsų
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iškabi q tiems 
kurie priža- 
užsiprenume-

ĮkoresponoencijosĮ
Bulpit, III

Teroras anglies kasyklų 
miesteliuose

Sausio 17 d. nužiūrėta pro
gresyvių angliakasių demoįr- 
stracija buvo ruošta pikietavi- 
mai kasyklų Midland apielin- 
kėj. Bet demonstracija tapo 
atidėta; apie ją bus pranešta 
vėliau.

Ketvirtadieni, sausio 18 d., 
demonstravo skebai. Midlandui 

į valyti atvyko 60 karų, po 5 ar 
6 vyrus kare, kiekvienas jų ap
siginklavęs šautuvu, pištolietu, 
kulkosvaidžiu ar blakdžekiu 
(kastetu). Bet progresyviems 
pranešta iš anksto būti prisi
rengusiais ir daboti miestelį.

Miestelio piliečiai ėjo savo 
pareigas, kada skebai atvyko 
iš Tąylorville’s. Bet buvusieji 
kaliniai nusikaltėliai, kurie ne
va yra šerifo Weinecke’s pa
dėjėjai, atėlnę ginklus ir įga- 
liavimus iš ištikimų miesteliui 
piliečių, šerifo padėjėjai suėmė 
penkis ašmenis iš progresyvių, 

|kad nugabenti juos į kauntės 
Pakeliui tūlas Joe

apie 1,500 my- 
niiO Minnesotos

musų ten kelia-

Nėsitikėjatt* kad rastųsi Se
no Petro draugų-patriotų taip 
toli Eskimų žėmėje. štai, sau
sio 22 d., jį pasiekė laiškas, 
atėjęs į Naujienų ofisą net iš 
tolimos šiaurės kaimelio Mani- 
tobos valsfijojė, Gonadoj ė. Tai 
yra gana toli, 
lių į šiatifęi 
valstijos;

Daugelis iš
vome laimės ieškoti. Taigi, ma
tyt, ir Juozas Čekanauskas iš
vykęs laimės ieškoti pasiekė 
net Eskimų žemę, kur žiema 
šalčiai siekia net iki 50 laip
snių aukščiau zero ar daugiau. 
Bet Juozas Čekanauskas ne
rimsta be geriausio lietuvių 
dienraščio “Naujienų” ir pri
siuntė $2.00 kanadiškais, o 
$6.00 žada vėliau atsiųsti. Ačiū, 
Juozai 
Greit 
moję 

šie
Seną

M, Girnius, Box 115, Route 
No. 2, Waukegan, 111. Ūkinin
kas kuris augina daug paukš
čiu, gyvulių ir daržovių. Rei
kalui atėjus visuomet parūpi
na miestelėnams šviežių valgio 
produktų. Užsirašę 
nas” 15 men.

A. Treinis, Box 68, Lislc, 
III., geras tautietis ir Seno Pe
tro rėmėjas. Užsirašė “N-as” 
15 mėn.

A. Mikėnas, 836 W. 84th PI., 
tai yra 100% tautietis daug 
darbo dirbęs dėl Lietuvos la
bo. Įdomi jo biografija. Ško
tijoje daug dirbo prie laikraš
čio ^Rankpelnio”. Vėliau pa
puolęs į karą ir apkeliavęs Eu- 
rOpą ir Pietinę Ameriką, Ren
giasi su Šeimyna Važiuoti į Lie
tuvą, kad sutikti lakūną J. R. 
J«4)ūšauską, kai jis atskris ten 
iŠ Amerikos. Užsirašė “Naujie
nas” 15 mėh.

T. Brrfris, 1408 So. 49th Ct., 
siuvėjas, kuris yra gerai paty-

už tamstos paramą, 
gausi “Naujienas” toli- 

šiaureje. .
asmenys darė biznį per 
Petrą:

Pradėjau darbuotis
Naujienų konteste vėliau negu 
kiti kontestantai, dėlei mano 
nesveikatos. Pasidėkojant ma
no draugams ir pažįstamiems, 
gal ir aš pasivysiu kitus kon- 
testantus.

Tariu širdingą ačiū visiems 
tiems mano draugams North 
Sidiečiams, kurie užsiprenume
ravo “Naujienas” per mane, ir 
kartu tariu ačiū 
mano draugams* 
dėjote per mane 
ruoti laikraštį.

Užsiprenumeravęs p-as žal- 
nieraitis sako, aš labai užsi
ėmęs darbu, mažai turiu laiko 
skaityti laikraštį, bet p-nia 
žalnieraitienė Amerikoj gimus 
ir augus, sako, aš labai mėg
stu skaidytį Naujienas, geriau 
negu kokį amerikonišką laik
raštį.

P-nas Petrošius sako, jeigu | kalėjimą.
ne šitas kontestas, tai aš vis Bettettofi (jis yra kandidatas 
bučiau turėjęs vaikščioti ant Christian kauntės šerifo vietai 
kampo pirkti laikraštį* o da-I ateinančiuose rinkimuose) su- 
bar džiaugiuosi aprūpintas su Į mušė vieną suimtųjų.
Naujienoms. Kiekvieną rytą jau Larigville’je Betterton su vi- 
gaunu naujas žinias į namus, sais savo mušeikomis sustabdė 
nereikia eit ant kampo, nė ru- Tovey miestelio merą, kuris 
pintis. Sako, kaip tik šita pre- ėjo kartu su kitd vyru (Alek- 
numerata išsibaigs* tai vėl už- su Leclerg’u), ir nuožmiai su 
sisakysiu, bet jau ant gana ii- mušė jį. Taip tai atsižymi žmo- 
go laiko, gal ant 5-kių metų?

O Jonas Jokubauskas buvo 
labai nelinksmas be laikraščio 
Sako, dabar tai turėsiu aukš
čiausią savo draugę t. y. Nau
jienas, tik, sako, kaip imsiu 
daugiau dirbti tuoj prailginsiu 
prenumeratos laiką ligi 2-jų 
metų.

Labai malonu girdėti!
O Povilas Krupelis užsipre

numeravęs Naujienas metams 
pareiškė, — jeigu butų mane] 
pakalbinus prenumeruotis 
raštį kokia Marijona tai 
nieko nepešus, bet kad 
tai O. K.

Ligi pasimatymo.
Ona Viliene-Uždravaitė,

1646 N. Irving Avė.

“Naujie-

laik- 
butų1 
Ona,

mane ir ant

Venus Tumošaitė 
rašo:

...... .; .riy? \

Nors aš dfcr toli nuo tikslo, 
tai yra, laifnęjittio laivakortes 
į Lietuvą, bet visgi dar nenu
stoju vilties, kad geri žmonės 
vėliaus parems
galo mario sapnai ir svajonės 
išsipildys. Kaip kada jau pra
dedu pamiršti apie tas svajo
nes, bet kaip mano tėvelis pa
pasakoja ką nors apie Lietu
vą, pas mane vėl atgyja jaus 
mas pamatyti tą man miste
rišką mano tėvų gimtinę, tas 
samanotas bakūžes, šėšupę, 
Nemuną* Pajevonio pušyną, 
išgirsti gegutę kukuojant, ku
rią, čion tik ant sienos laik
rodyje girdėjau.

šiuos Visus Vaizdus turėda
ma- prieš* akis, einuneatboda- 
ma* ar spiegti ar lyja, bet daž/

gus, ‘kuris stato savo kandi
datūrą visuomenės ofisui.

Sekantį rytą,- kaip /:20 va
landą, jie grįžo atgal į mies
telį šaudydami į namus, esan
čius abiemis gatvės pusėmis. 
Dešimt namų, esančių pagal 
tą kelią, suvarstyta kulkomis 
Tuomet žmonės, kurie dabojo 

[miestelį, norėjo pulti piktada
rius, bet du šerifo padėjėjai 
sulaikė juos sakydami: “Ne
šaukite, mes suimsime juos.” 
Kada šerifo padėjėjai pasivijo 
siautojančius jie įspėjo juos 
apie žmonių pasipiktinimą, o 
sugrįžę j miestelį pranešė, kad 
neįstengę jų suimti.

Įstatymų vykintojai eina su 
jais, taigi atrodo, kad progre- 
syviams yra labai sunku* lai
mėti.

Musų miestelio gyventojai 
vyrai kiekvieną naktį išeina 
daboti miestelį. Jiems yra te
kę daboti miestelis pirmiau. Ir 
dabodavo šeši ar aštuoni vy
rai. Dabar tačiau sargybon sto
ja visas miestelis — nuo 40 ’ki 
50 Vyrų ir stovi jojė pei 
visą naktį, šitokio atsargumo 
priežastis yra pastangos apsi
saugoti nuo bombų. Mat, Kin- 
caid miestely jau ne vienu 
bomba ekspiiodavO. Praktiškai 
visų krautuvių langai išbyrėję, 
čia net dienos laiKtr gali pasi
taikyki, kad vyrąs,, apsiginkla
vęs šautuvu, eis gatve jr šau
dys į langus.
- ' — Cfeaš. Swinkunas.

____________________ -

Skelbiih^i Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiena 
yra naudingos. >

i-

X
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kad kah 10 tikietų parduos, 
tas gaus dovanų. K. K.

SLA. 63 kuopos links
mas balius

BURN SIDE. - Sekmadienį, 
sausio 21 d., Podgurnik svet., 
1200 E. 93 St., SLA 63 kuopa 
turėjo surengusi linksmu ba
lių. Publikos buvo daug ir visi 
gražiai linksminosi.

šakar Makar Choras, penkios 
moterys ir vienas vyras, bū
tent, pp. Baužienė, Mikulienė, 
Krūminienė/Matikonienė, Ta- 
lackienė ir Andrijauskas labai 
gerai ir sutartinai padainavo 
keletu dainelių.

Kaip baliuje tai labai pritiko, 
kas suteikė daug malonumo' vi
siems. Minimas šakar Makar 
Choras, prie kurio priklauso 
apie 10 moterų, visos roselan- 
dietės, diktos, smarkios, links
mos, na ir nedaugiaus sverian
ti kaip 300 svarų viena. O, boy, 
saugokis, kad ant korno neuž
mintų.

Kalbant apie 63 kuopų, rei
kia pasakyti, kad ji yra labai 
veikli — surengia visokių pra
mogų. Kiek teko patirti, tai 
minimoj kuopoj priklauso daug 
veiklių moterų, kurios daugiau
siai šiame baliuje vadovavo. 
Jos jį surengė, jos svečius pri
ėmė, na, ir taip sakant pagir
dė.

Biznieriai Bauža, Mikulčnas,

Maciukevičienė ir kiti gerai ba- 
liavojp su savo draugais, pa
remdami kuoptų. — Untanas.

Lietuvių Keistučio 
Pašaipos Klubo 

žinios

RAMOVA
■ ItheatreP"

35th ir So. Halsted Street

North-West Moterų 
Klnibas

Ši organizacijja laikė metinį 
susirinkimų sausio 16 d. pp. 
Grakauskų bute, 3939 VVest 
Christian streeU Susirinkimas 
buvo skaitlingas ne vien narė
mis, bet ir nutarimais. Vien
balsiai nutarta prisidėti prie 
antrojo lietuvių transatlantinio 
skridimo fondo ir išrinktos de-

I

legatės į Northsidės Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skri
dimo Sąjungos skyrių: pp. O. 
Kairienė, K. Radišauskienė ir 
O. Adomaitienė.

Klubas taipgi nutarė rengti 
Bunco Party su šokiais to skri
dimo naudai. Rengimo komisi- 
jon išrinktos narės: S. Prusie- 
nė, M. Andrelienė, O. Adomai
tienė ir E. Bačiunienė.

Su šiuo susirinkimu vietas 
užėmė naujai išrinkta valdyba, 
kurion įeina: S. Prusienė— 
pirmininke; O. Adomaitiene — 
vice-pirmininkė; M. Kriaučiū
nienė, sekretorė; M. šliauterie- 
nė, iždininke; M. Andrelienė, 
finansų sekretorė.

Tuo susirinkimas ir baigėsi. 
Prieš narėms išsiskirstant, p. 
Grakausienė pavaišino visas su
sirinkusias skania vakariene.

Musų pirmininkė p. Prusie
nė apleido Chicago kelioms sa
vaitėms ir išvažiavo j “šiltus 
kraštus” praleisti atostogas. 
Pagryžusi ji vėl darbuosis klu
bo naudai. Linkiu jai linksmai 
atostogas praleisti. —E. B.

Naujas pirmininkas rodo 
veiklumą

Sausio 7-tų d. įvyko Keistu
čio kliubo metinis susirinkimas. 
Musų naujas pirmininkas Pra
nas Jakavičia pasirodė pilnas 
energijos ir ambicinio veiklumo. 
Užimdamas pirmininko vietą, 
pasakė įžanginę prakalbų, kai
rioj pasižadėjo veikti dėl Keis
tučio kliubo ’ labo; bet sykiu 
kvietė ir kliubo narius-es bend
rai kooperuoti kliubo reikaluo
se, ir ant vietos įteikė susirin
kimui daug naujų sumanymų. 
Vieni jo sumanymai buvo pri
imti ant vietos, kiti dėl stokos 
laiko palikti sekančiam susirin
kimui, dar kiti pavesti valdybai 
ir kontrolės komisijai išspręsti.

Koncertas davė kliubui pelno 
$338.40

Koncerto komisija, kuri su
sidėjo iš P. Jakavičiaus, J. Kon- 
droškos, St. 
Shutkaus ir J. 
tavo, kad nuo 
įvyko Lietuvių
kričio 19-tą d. liko pelno $338.- 
40.

Baranausko, F. 
Jurgitos, rapor- 
koncerto, kuris 
Auditorijoj lap-

Kliubas turi 1306 narius ir 
$29,475.10 turto 

o ■

Knygų pertikrinimo komisi-

Sausio 25

“Word Changes”
Su

PAUL MUNI

Sausio 26, 27

“Take a Chance”
JAMES DUNN ir kiti 

taipgi komedija

Sausio 28
tiktai vienai dienai

“Havana Widows”
su JOAN BLONDELL ir kitais 

..... .. ... ........... ...»...... /

MILDA
I • ■ THEATRE " ■

31-ma ir South Halsted St.

Sausio 25
“Goodbye Love99

su CHARLIE RUGLES, 
VERREE TEASDALE 

taipgi komedija

Iš Garfield Park Lie
tuvių Pašalpinio 
klubo veikimo

Metiniame susirinkime daly- 
vako gana skaitlingas būrys 
narių. Viskas vedama gero
je tvarkoje, be jokių ginčų. 
Tvarka pavyzdinga . Iš rapor
tų matyti, kad klubas turi 120 
narių ir turto virš $3,000.

Iš Cicero Lietuvių Liuosy- 
bės svetainės buvo atsilankęs 
delegatas. Jis pareiškė, kad 
depresija suvargino bendrovę. 
Prašė klubų, kad neimtų vie
nų metų nuošimčio už Šerus. 
Neemimas nuošimčių duotų 
bendrovei galimybės lengviau 
pergyventi depresijos laikus. 
Klubas nutarė neimti už 1934 
metus nuošimčių.

Draugas Vaicikauskas, gerai 
žinomas veikėjas Naujienų 
konteste, ilgus matus dirbės 
klube ikaip korespondentas, 
padavė rezignacijų. Jo vietoj 
išrinktas korespondentu kun. 
P. P. Zalink. Tikimasi, kad 
jis dažnai parašys klubo rei
kaluose.

Klubas nutarė rengti - pava
sarinį balių tuoj po Velykų. 
Komitetas išrinktas, ir nutarta,

Sausio 26, 27
“Heli and High 

Water”

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS

su RICHARD ARLEN, 
JUDITH ALLEN, taipgi komedija

Jeigu jūsų organai silpni ir jus jaučiatės 
senu, priimkite NUGA-TONE — tą paste
bėtiną vaistą, kuris padarė stebuklus dėl 
milijono moten) ir vyrų per paskutinius 46 
metus. NUGA-TONE priduoda naujos svei
katos ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kuri kiekvienas 
nusilpnėjęs arba liguistas asmuo turėtų var
toti. Jie padarys kiekvieną sveiku ir tvirtu. 
Parsiduoda visose vaistinyčiose. Nepriim
kite pavaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.
— T - - - — ------- - - - - - - - -

rusiška ir Turkiška pirtis
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
— I ....................... ................................................................ ............ .. ............UI.................-L..... ......................................................................................./

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514 16 W. ROCSEVRLT ROAD <0^JI||
arti St. Lotus Au Tel. Kedzie 8902

Vąnoa lietaus it draskas «ano» 
ssvimmiog pooi.

Rusiška ii tarkdka p
•srtdomis iki- /

irti* moterims

NAUJIENOS, Chicago, UI. \
. ,, ---------- . “ Į ■  --------- - ----- . . . .. - - -

Radio laimėjo W. Sharka
J. J. Bagdono pažadėtų ra

dio už daugiausia naujų narių 
prirašymų laimėjo W. Sharka, 
kliubo finansų 
Well, aš taip ir 
drg. W« Sharka 
pirmoj vietoj.
Jaunuoliai bus priimami

Pradedant nim vasario
iki rugpiučio 30-tos jaunuoliai 
nuo 16-kos metų iki 25 m. bus

ja, kuri susidėjo iš J. Balnio, 
K. Budrio ir K. Aleksiuno, ra
portavo, kad Keistučio kliubas 
paaugo per 1933 metus ant 
$9073.93. Dabar kliubas turto 
turi $29,475.10. Narių randasi 
1,306. Per 1933 metus W. 
Sharka prirašė 25 narius, Wm. 
Birisha 10, St. Narkis 6, P. Ja- 
kavičius .4. Kiti visi nariai-ės 
bendrai prirašė 35. Išviso nau
jų narių 1933 metais prisirašė 
80.

raštininkas.
maniau 

visada
nes 

stovi

veltui
1-mos

4 OŲNCEA—_ 
lydia E. PIHKHAM’S 

SANATIVE
WASH

(UQUID FORM)

Į.YNN,

priimami j Keistučio kliubą be]rašyti savo sūnūs ir dukteris, 
įstojimo mokesčių.

Todėl visi pasist^igkite pri —St. Narkis, korespondentas.
kad po laikui nesigailėtumėte.

k

“MISS NAUJIENOS”1 KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavardė'......... ................................................... .
Adresas

Amžius Svoris

LYDIA E. PlNKHAM’S
SENATIVE WASH

IŠVALO, atgaivina, ne-irituojantis anlisep- 
tikas moterims dėl išsiplovimo šmirkšti- 

mn. Vartojamas moterų per daugiaus kaip 
keturiosdešimts metų. Medikalis plovėjas, 
kuris nuramina ir pagelbsti užgyti mažoms 
iritacijoms. Ligoninių išbandytas ir pripa
žintas. Didelis butelis, 50 centų.

Parsiduoda
Visose.

Vaistinyčiose

Ne apleiskite užkietėjimą vidu
rių. Priimkite LYDIA E. PlNK
HAM’S PILLS FOR CONSTIPA- 
TION ... Pasitikėtinas vidurių liito 
suotojas dėl vyrų ir moterų, šoko- 
liadu dengtas. Kainuoja vienų cen
tų už vienų dožų.

Padarytas Išdirbę jų.

LYDIA E.
PlNKHAM’S PILĖ 
SUPPOSITORIES

Suteikia laukiamą pagelbą nuo 
nepakenčiamo niežėjimo degi
mo ir krauju tekamų hemo- 
roidų. Paprastas vartoti, 75c.

Lydia E. PlNKHAM’S Vegetable Compound

Lucky Strike

kadangi anie

Visuomet puikiausias tobakas ir tiktai viduriniai 
lapai yra superkama Lucky Strike cigaretams. 
Mes neperkame viršutinių lapų -
yra nedasivystę. Ir neperkame apatinių lapų 
— kodangi tie yra žemesnės kokybės. Vidu
riniai lapai—už kuriuos ūkininkams mokama 
aukštesnė kaina—yra lengviausi lapai. Ir tiktai 

i » , ' ■■ • :■ i. ;■ ; . ■ ■-.. . ■ i-' r '■ ■ ■ ■ ■
**"" UI II UI ............... .. Iii■!

Visuomet Puikiausias Tabakas
<WW. MM, Xbo AjumImd

;f ’ ■' ■ ' > •

5, v H

Ūgis ..................   Miera per krutinę
Mjera per juosmenį ................................
Plaukų spalva ............................. .............

Akių spalva .......................................... .....
Užsiėmimas ................................................

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

Parašas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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

viduriniai lapai naudojama išdirbime Luckies— 
taip apvalių, taip kietų—laisvų nuo liuosų galų. 
Štai kodėl kiekvienas Lucky traukiasi lengvai, 
dega lygiai-*—ir visuomet yra lengvas ir švelnus. 
Ir taipgi—“It’s toasted”—dėl gerklės apsaugos 
—dėl puikesnio skonio.

•. < ■ 1 ’v ■ ’ • ) •’ ? i'- ' .J > ■ ■ v , • . ■ j. ■

Lucky Strike perstata 
Metropolitan Opera Company 

šeitadienj, 1 :5S vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudona ir 
Mėlyną radio tinklus. LUCKY 
STRIKE transliuos New Yorko 

Metropolitan Onęrn pilnoje
operoje, ‘•Aida”.

NE viriutiniai lapai—jie yra nedasivyste.

wm 
iv 1 ■

<

Derliaus Grietinė
.. ...................... ..................... į..... 11..........................— i 11...
■ . • » • "

NE apatiniai lapai—jie yra žemesnės kokybės.



kreivi ir pasiliks trumpesni, ne-

reika-

išpuvimui, reikia už-

KORESPONDENCIJOS

tai

orientuos tvarkiai visą 
lietuvių judėjimą. Ofi- 
jame yra užsiregistra- 

draugijų ir pavienių at- 
dabar 31 asmuo. Vetera-

užtikrinti, kad vienas 
dantis gadina kitą ir

NAUJIENOS, Chicago, BĮ

APDRAUDA NUO NEDARBO

kudikio veido gražumu.

SOVIETŲ AUKSAS JAU NEKVEPIA

BURNOS HYGIENA

Apžvalga
SUPELIJĘS OBALSIS

vai-

Philadelphia, Pa
Iš VYS darbuotes

o

8ė 
18c 
75ė

kuri 
Ka
tu ri

Mums tapo prisiųsta iškarpa 
vietinio komisarų organo, 

kaip “įvairių

pa- 
pa-

KALBĖTOJO pamoka 
NEPATIKO

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas CANal 8500.

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

*
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Trims mėnesiams _____ -
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
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Savaitei 
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams -------- 1.75
Dviem mėnesiams 25
Vienam mėnesiui ___  .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ------ ---- --------------- $8.00
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Entered as Second Class Matter 
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Editor P. GRIGAITIS

Ketvirtadienis* saus. 25, ’34

Savo departamento raporte Darbo Sekretorius, 
Miss Perkins, rekomenduoja įvesti Jungtinėse Valstijo
se apdraudą nuo nedarbo, ir trumpinti darbo valandas 
dirbtuvėse. Spauda, pažymėjusi šitas jos rekomendaci
jas, išreiškė joms savo pritarimą arba nutylėjo ir 
triukšmo nekėlė. O atsimenate, kiek buvo skandalijama 
Hooverio laikais prieš nedarbo apdraudos idėją, kaip 
ji buvo išjuokiama ir lyginama prie išmaldų ir “dalian- 
kų” (dole)?

Šiandie atrodo, kad tai buvo labai seniai, bet iš tie
sų nuo tų laikų tėra praėję *tik apie metai laiko.

Gyvenimo aplinkybės žmonių protavimą pakeičia 
lengviau, negu geriausi argumentai.

Kad ir sakoma, jogei pinigai nekvepia, bet Ameri
kos valdžia per 13 su viršum metų neimdavo sovietų 
aukso arba, jeigu imdavo, tai tik po ilgo ir nuodugnaus 
tyrinėjimo, kuriuo turėdavo būt išaiškinta, ar tas auk
sas nėra kam nors nukniauktas. Tačiau vakar iždo sek
retorius Morgenthau padarė patvarkymą, kad federa
linė pinigų mušimo įstaiga gali imti sovietų auksą be 
rezervacijų.

Tai pasekmė to, kad Rooseveltas pripažino Maskvą 
ir rengiasi užmegsti su ja reguliarius prekybos ryšius.

Bolševikų auksas ir pirmiau plaukdavo į šią sali, 
nts sovietų valdžia nuolatos Čia pirkdavosi visokių ma
šinų, statydama “socializmą” (nukopijuotą, ir dagi la
bai prastai nukopijuotą, Fordo dirbtuvėse). Bet tas 
auksas turėdavo pirma pereiti per vokiečių arba anglų 
rankas, kad jisai butų apvalytas nuo bolševikiško kva
po ir neerzintų jautrios Dėdės Šamo uoslės. Už tą va
lymo operaciją vokiečiai ir anglai, žinoma, pasilaikyda
vo sau gerą komisą, kas kenkė ir rusams, ir ameriko
nams.

Amerika, galų gale, suprato, kad turėti perdaug 
delikatną nosį neapsimoka.

Po antrašte “Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui” Bostono “Dar
bininkas” deda ilgą straipsnį- 
pamokslą apie įvairias kataliko 
pereigas, ypač ištikimybę. Ka
talikų bažnyčia tame straipsny
je lyginama su karaliaus 
stybe. Pavyzdžiui:

“Katalikų Bažnyčia, 
yra milžiniška Kristaus 
raliaus valstybe, taipgi
savo istoriją. Jos istorija yra 
gana plati ir taip sena, kaip 
sena yra pati žmonija (??— 
“N.” Red.). Joje aprašoma 
yra daugybė karžygių, kurie 
sava ištikimybe, meile ir pa
klusnumu savo Karaliui ir 
vedami tos meilės užkariavo 
didelius plotus pasauly ir to
kiu budu išploto Kristaus ka
ralijos rybas.” 
Pavyzdžiui, Kristaus karžy

giai kryžiuočiai viduramžių ga
dynėje per metų matus vedė 
karą prieš pagoniškus lietuvius, 
žemaičius ir prusus. Prūsų 
gentys buvo jų visai išnaikin
tos arba paverstos vokiečiais. 
Žemaitija buvo nesuskaitomą 
daugybę kartų kryžiuočių api
plėšta ir nuteriota ir paskui 
pavergta. Likusio^ Lietuvos da
lys buvo priverstos, atsigyni
mui nuo kryžiuočių, daryti są
jungas su lenkais, kurie įvedė 
Lietuvoje baudžiavas, nutauti
no žymią dalį Lietuvos gyven
tojų ir, galų gale, pražudė Lie
tuvos valstybę.

Tai kažin, ar kryžiuočiai at
liko tuos smurto žygius prieš 
Lietuvą, “Kristaus meilės veda
mi”?

Tas
obalsis iš viso skamba keistai. 
Argi jau šiandie nėra geresnio 
pavyzdžio aiškinti žmogaus pa
reigas, kaip santykis tarpe ka
raliaus ir valdinių? Buvo lai
kai, kada karaliai buvo laikomi 
“Dievo pateptais” valdovais, 
bet tie laikai yra atgyventi. Vi
sur, kur tik galėdami, žmonės 
dabar stengiasi nusikratyti ka
ralių jungu. Amerika prieš 
pusantro šimto metų atsimetė 
nuo Anglijos karaliaus ir, pasi
skelbusi nepriklausoma, įsteigė 
respublikąl Lietuva, pasiliuosa- 
vusi nuo rusiškos ir vokiškos 
vergijos, taip pat sukūrė res
publiką, o ne monarchiją. Vo
kiečiai, austrai, čechai, lenkai 
ir daugelis kitų tautų, irgi iš
vijo savo karalius šunims šėko 
pjauti. Tas pat neseniai atsiti
ko ir Ispanijoje.

O betgi “Darbininkas” moki
na, kad tikintieji katalikai turį 
būti taip pat “ištikimi” Kris
tui, kaip monarchijų valdiniai 
savo karaliams! Ar tai ne 
sitičiojimas iš žmonių ir iš 
ties — Kristaus?

ir kalbėtojų sąrašas buvo miš
rus, kad ateitų daugiau žmo
nių, bet patys rengėjai prisipa
žįsta, jogei spektaklis buvo “ne- 
perdidelis” (suprask: visai 
skystas).

Tačiau tai dar butų buvę tik 
pusė bėdos. Blogiausia buvo tai* 
kad ir prakalbos išėjo ne to
kios, kokių norėjo komunistai. 
Victniemsiems Stalino parapi- 
jonams kaip žarijų už apikaklės 
užpylė savo kalba Dr. A. Grai- 
čunas, kuris, girdi, “pateisino” 
(!) Sov. Sąungos diktatūrą, bet 
pareiškė, kad bolševįkijoje vieš
patauja barbarizmas. Komunis
tų laikraštis skundžiasi, kad

“...Dr. Graičunas prisiskai
tęs buržuazinėj reakcinėj 
spaudoj apie gyvenimą So
vietų Sąjungoj pareiškė, kad 
(tenai) gyvuojąs barbariz* 
mas ir kad komisarai esą 
tamsus ir t. t. Iš klausovų 
pusės buVo nemažai nepasi
tenkinimo tokia jo kalba. 
Tas (kas tas: ar klausovų 
nepasitenkinimas? — “N.” 
Red.) parodė Dr. didelį atsi
likimą žinojime dabartinės 
padėties Sovietų Sąjungoj?’

----------- - — .—------ -------

Tikrai nesmagus dalykas. Mi
tinge, kuris būvo sušauktas 
matuŠkos Rasėj os išaukštini
mui, pačią rengėjų pakviestas 
kalbėtojas atsistoja prieš pub
liką ir sako, kad sovietų ro
jaus valdovai ėšą taiftsųs ko
misarai! O kas pikčiausia, tai 
— kad tb arguthento nė atrem
ti negalima* nfes jeigu bolševi
kiški komisarai nebūtų tamsus, 
tai juk jie nesielgtų, kaip Hit
leris: neslopintų žodžio ir spau
dos laisvės, nežudytų žmonių 
už jų įsitikinimus, negrustų 
socialistų į kalėjimus ir koncen
tracijos stovyklas.

Nuostabu, kad vietiniai bim- 
blninkai už tokį bolšėvzmo iš- 
ne voži j imą dar nepradėjo ruoš
ti tam kalbėtojui “proletarišką 
teismą”, kaip kad jie padarė ki
tam savo kalbėtojui, Dr. Nai- 
keliui, už pasakymą, kad negro 
organizmas turįs mažiau atspa
rumo sifilio nuodams, negu bal
to žmogaus organizmas, O gal 
dar jie surengs? Maskvos da- 
vatkyne juk “mokslinčių” ne
trūksta, kurie bet kuriame 
klausime gali suvaryti į ožio 
ragą “buržuazinius” profesio
nalus.

Valykite patys dantis, kaip remti. Ypač senesni šio komi- 
mihfejaū — rytą ir vakarą, bet tėto dalyviai turėjo nepaprasto 
kas šeši mėnesiai duokite dak- džiaugsmo ir garbingai priimti 
tarui peržiūrėti. į VVS skyriaus veikėjų tarpą

Kad užlaikyti dantis sveikais, naujus pasiuntinius nuo Liet, 
reikia juos prižiūrėti. Tautiško pašelpinio kliubo, 928

Pasidariuš mehkiausiai šky- E. Moyamensing Avė., asmeny- 
lutei, duoti užlieti, nes vienas se Al. DaUko, J. švedo ir Sim. 
blogas dantis sugadins kitą ir LesučiO. Al. Daukas, kiek ra* 
po kiek laiko visi, dantys išpus šy toj ui šios žinutės yra pažįs- 
ir burna liks fiėšvari. tarnas, esti tvirtas lietuvis, li-

Burna yra didžiausias kelias berališkai-tautiško nusistatymo 
bakterijoms pasiekti kūną ir ir veiklus asmuo vietiniame lie- 
pagaminti įvairias ligas. Kad tuvių judėjime. J. švedas, čia 
tai prašalinti, reikia dantis už- gimęs, bet mažam būnant, te
laikyti švariais ir sveikais. vai išsivežė Lietuvon, neseniai

Tėvai mažai kreipia dėmesio grįžo Amerikon su lietuvišku 
į kudikią dantis; jie mano* kad nauju išauklėjimu. Jis yra jau- 
kudikiui nėra reikalo prižiūrėti nas ir veiklus lietuvis. Sim. Le
dai! tis. Jie sako, kad laikiniai | sutis, berods gimęs Amerikoj, 

dar jaunas* bet pilnas lietuviš
kumo ir veikimo savo viengen
čių tarpe. Prie šių jaunų spė
kų ir energijos pavieniai prisi
dėjo musų veikiman Krisius že
maitis, jaunas* veiklus ir 
triotiškumo pilnas lietuvis,

dantys iškris ir jų vietoj iš
dygs kiti. Tas tiesa, bet atsi
minkite, kad, jei pirmieji dan
tis išpus, tas pakenks kūdikio 
sveikatai ir antriems dantims.

Pirmieji dantyš yra pamatas 
antrųjų dantų ir jei laikiniai
dantys išges* jie sugadins ant-1 ris ant vietos parodė kaip 
Tuosius dantis ir jei pirmieji liai jis supranta ir įvertina

SVEIKATOS SKYRIUS
—————III     bImP

iš
kur aprašoma, kaip “įvairių 
srovių” kalbėtojai švietė publi
ką stalincų “priešfašistiniame 
mitinge”, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Nors apie tą mi
tingą bliVo bbbnyta labai daug

Rašo Dr. C. Z. Vėželis, 
dentistas, Chicago, III.

Burnos nešvarumas dalinai < 
paeina nuo blogų dantų ir pa
daro daug įvairių nesmagumų 
sveikatai. ;

. Nešvarioj burnoj pasidaro 
prastas ir labai nejaukus kva
pas, taip kad kartais ir geriau
sias draugas visai nenori kal
bėti; pasakęs vieną kitą žodį; 
eina šalin. Toks žmogus pama
no, kad jo draugas pyksta, ne
nori kalbėti, o nepamano apie 
blogą savo burnos kvapą, žmo
gus, turintis tokį kvapą, pats 
nejaučia iki kitas jam nepasa
ko.

Kaip užlaikyti švarią burną? 
Kad užlaikyti švarią burną, rei
kia užlaikyti dantis švariais ir 
sveikais. Nešvariais ir nesvei
kais dantimis žmogus atrodo se
nas ir rustus; bijo šyptelėti, 
kad nepasirodytų blogi dantys..

Jei žmogtts užsidėtų naujus 
marškinius ir užsidėtų nešvarų 
kalnierių, ką pamanytumėt su
sitikę jį gatvėje? Kaip atrody
tų, jei mergaitė Užsivilktų nau
ją suknelę, o jos kaklas butų 
paišinas? Kaip ji atrodytų pub
likoje? Manau, kiekvienas ne 
tiktai patėmytų, bot ir pasL 
juokių.

O kaip atrodė žmonės, kurie 
pasipuošę, nusiprausę, o dantys 
nešvarus: pageltonavę arba pa
žaliavę? Tas dar blogiau atro
do, tiktai daugeliui tai neateina 
j mintį.

švarus ir sveiki dantys pra
šalina mažiausiai 50 miošimčią 
įvairių ligų. Jei tokie dantys 
prašalina šitokį nuošimtį įvai
rių ligų* dėl ko jie pamirštami 
ir leidžiama jiems puti?

Kad turėti sveikus ir švarius 
dantis, reikia juos prižiūrėti; 
paįvairinti maistą, su šepetuku 
j r dantų mostim bent du sykiu 
į dieną — rylą ir vakarą valy
ti, nes naktį burną normališkai 
turime uždarę ir kvėpuojame 
per nosį. Tai nevalytoje burno
je bakterijos auga ir bujoja, 
pagamindamos gaižią rūgštį, 
kas veikia ant dantų enemclio. 
Užtatai einant gulti reikia dan
tis išvalyti.

Didesnė' žmohlą dalis nežino, 
kaip vartoti dantų šepetuką. 
Paprastai, pasiėmę šepetuką, 
užsideda mosties ir varo sker* 
sai dantij, kiek tiktai turi svei
katos. šitaip tiktai sužeidžiama 
danty smagenys. šepetukas tu*

• ri būti neparkietas, vidutinio
• kiečio; jei yra perkietas, reikia

jį įmerkti į šiltą1 vandenį vieną 
sekundę; taip pat netrinti dan
tų su visa sveikata.

Dantis išvalyti reikia sekan
čiai: ant šlapio šepetuko uždė
ti mosties, pradėti dantis brū
žuoti šepetuką sukinėjant į 
apačią ir į viršų,užleidžiant 
ant smagenų. Tas masažuoja 
smagenis, ir itas padaro - geres
nę kraujo cirkuliaciją. Eidamas 
išilgai dantų šepetukas išvalo 
dantų tarpus, šitaip reikia brū
žuoti dantis iŠ lauko, iš vidaus, 
iš viršaus yra pavojinga.

Jei vartosi šepetuką tiktai 
skersai dantų, tarpai dantų pa
siliks nešvarus ir šitoks dantų 
valymas mažai k^ gera pada
rys.

Dantys pradeda puti tarpuo
se. Priežastis yra ši. žmonės 
paprastai brūžuoja dantis sker
sai, tarpai pasilieka nešvarus 
ir dėl to jie pūna. Jei negalima 
su šepetuku dantų tarpų išva- 
yti išilgai brūžuojant, reikia 
ialą patraukti po tarpus.

Kiekvienas žmogus privalo 
turėti nuosavą šepetuką. Var
toti vieną visaip šeimynai yra 
bloga* nors šepetuką ir nu
plausi, beit vis ant jo pasiliks 
bakterijų.

Tos bakterijos nėra taip pa
vojingos tam pačiam žmogui* 
bet pavojingos kitam ir dėl tos 
priežasties reikia turėti nuosa
vą šepetuką ir jo neduoti var
toti kitam. (

Kad užlaikyti kūdikių dantis 
švariai* reikia pradėti valyti; 
kaip jie išdygsta — nito šešių 
mėnesių. Paimti šmotelį vatos, 
apsukti apie pirštą ir pamirky
ti į borlc acid Skiedinį* Tai ga* 
lit padaryti patys. Nupirkite 
aptiėkoj boric acid crystal, su
pilkite į švarią bonką, užpilki
te vandsns* sumaišykite ir pa
dėkite į šalį iki nusistos. Su
šlapinkite ant piršto apvyniotą 
vatą tuo skiediniu ir po kiek
vieno valgio nušluostykite kū
dikio dantis ir ištrinkite dantų 
smagenis. Vata turi būti drėg
na, neperdaug“ šlapi*

Šitaip valyti kūdikio dantis 
iki metų. Nuo metų iki dviejų 
galima uždėti dantų mosties ant 
vatos ir valyti kartą j dieną.

Po dviejų . mėtą vartoti ma
žą šėjpettiką, specialiai padarytą 

ir ppąd^;kd^ mp. 
kinti, kajp? valyti !jdą!ptis’. Bet 
reikia atsiminti; kad jei dan
tyk y Va pUžaliaVę pa&al ’ srfiagė- 
nis ir. jei užsilaikys per ilgai* 
tai kūdikio dMyš pWš pW; 

i Tokį pažaliavimą galima nuva- 
į lyti tiktai daktaįo kabinete.

pa- 
ku- 
gi- 
lie- 

dantys iškris hėlaiku, tai pasta-1 Ivkvių visuomeninius reikalus; 
rieji dantys išdygs ne vietoje, | čia pat jiš paaukojo $2 Vilniui 

vaduoti reikalams ir $2 antram 
gu turėtų būti, kas sugadina | lietuvių skridimui. Lietuvių Pa- 

šelį)ihis KliUbas iš Frankford 
Kūdikių dantis reikia prižiu-1 miėstd dalies turi parinkęs du 

rėti kaib galima, jei norima, atstovu prisidėti prie VVS sky- 
kad jis turėtą gerus, pastovius riaus komiteto veikimo, ypato- 
dantis. se P* Šimkaus ir S* Klimavi-

Kudikis nepasakys* kad jo čiaus, bet šiuo laiku posėdyje 
dantis pradeda puti. Tiktai kad nedalyvavo. Lauksime jų atei- 
prades skaudėti, o jei skausmas pančiuose susirinkimuose, 
yra pakenčiamas, ir tada nenori Prisidejiis prie VVS skyriaus 
sakyti. Kada tėvai atveda vai- veiklOs Liet. Tautiškam kliubui, 
ką daktaro kabinetan, daugiau- kurjs nariais skaitomas Phila- 
sia yra per vėlu, nes dantukas delphijoje didžiausias, ir Frank- 
yra perdaug išpuvęs ir reikia fdrdo daHes netuviams, Phila. 
išimti. • delphijoje sudaro patį stipriau*

Nuo pat mažens kūdikį reikia sj Pameną lietuvių tautiškam 
mokinti* kaip užlaikyti dantis darbui ir judėjimui. Prie to 
švariais ir sveikais, _ aiškinti Lfetuvių Dukterų pašelpinė 
jam, kad reikia turėti gerus draugystė pašižadėjo prišiąsti 
dantis ir kiek skriaudos pada- dvi atstoves. Pasirodo, kad vei- 
ro blogi dantys. Jei kūdikis bus kia yyg skyriaus komiteto 
,aip mokinamas, jis patemys per paskutinius 19 menesių, 
mažiausią skilutę ir praneš te- Lyp pradžios jo įsikūrimo, su- 
vams. Tuomet jau jūsų pareiga kglig vietog Hetuvių jausmus, 
)us atvesti vaiką ofisan ir to- uždegė širdis prisidėti prie pra
du budu išlaikyti kūdikio lai- kiinaUs ir tikro lietuvių veiki
amus dantis sveikais. Jie lai-|mę jr kodėl neprisidėti? Veiki

mas yra prakilnus, liuosas, jo
kia draugija ar pavienis asmuo 
nepadaro jokių iškasčių nei ne- 
Užtraukia jokių ypatingų pri
valumų organizacijoms. Veiki
mas nėra politiškas, religinis 
bei kokios sektos, bet lietuviš- 
kai-kulturiškas darbas. Jie nie
kam kelio praeityje neužstojo 
ir ateityje neužstos. Priešingai, 
VVŠ skyrius laikui bėgant, ga
lės tapti tuo centraliu kum“, 
kuris 
vietos 
cialiai 
vusių 
stovų 
nas veikėjas ir didis lietuvis 
patriotas, Stasys Masickas, kiu
ris veikė su mumis iki pasku
tinės dienos, buvo 32-ras as
muo, bet netikėta mirtis jį iš 
musų tarpo pasiėmė sausio 14 
d. 1934 m., o sausio 18 d. iš
kilmingai tapo palaidotas. Pa-

oi iškris, tikrieji dantys išdygs 
vietoje ir kūdikio veidas neper
simainys.

Kaip minėjau, dantis reikia 
prižiūrėti kaip jauniems, taip ir 
suaugusiems. 'Pasirodžius men
kiausiam 
taisyti.

Bukite 
pūvantis 
aikui bėgant visi išpus; votys 
ant smagenų pradės darytis, 
burna liks nešvari, kas kenkia 
sveikatai ir gamina įvairias 
igas.

Norint prašalinti mažiausiai 
50 nuošimčių įvairių ligų, rei
kia Užlaikyti burną švariai, o 
tad užlaikyti burną švariai, rei
dą užlaikyti dantis švariais ir 
sveikais.

lieka dar prisidėti lietuvių kliu- 
bams, 1011 Fairmount Avenue, 
568 N. 10th St. ir Point Breeze 
lietuviams. Geistina butų turė
ti atstovus nuo lietuvių r. k 
parapijų bei jų draugijų są
ryšio.

Smagu yra girdėti ir prane
šti, kad lietuvių Rymo-katali- 
kų draugijų sąryšio pirm, liko 
išrinktas prakilnus lietuvių vei
kėjas, Pranas Pūkas. Jo išrin
kimas j pirmininkus, reikia ti
kėtis, nemažai padės ir VVS 
skyriaus komiteto darbuotei.

Dabar iš paties protokolo 
svarbesni tarimai. Perskaičius 
laiškus iš ALTASS^centro ko
miteto, Chicagoj, reikalu An 
tro Liet. Skridimo lakūnui 
JAMES-JANUŠAUSKUI, pakvi
tavimą $311.00 pirmiau pasiu
stus centran ir padėkavonės 
laišką nuo Lietuvos Aero Klu
bo Iš Kauno, Lietuvos, už pri
siųstą literatinę medžiagą iš 
musą skyriaus veikimo ak. DA
RIAUS-GIRĖNO monografijai 
leisti, musų komitetas, kaip 
vienas, užgyrė ir nutarė finan
suoti antrą skridimą, JAMES- 
JANUšAUŠKĄ, sekamais bu
dais: 1)—Rengiant Lietuvės 
NepĮriklausOmybės paminėjimą 
vasario 16 d. Liet. Muzikalus 
svetainės ir DLK. Gedimino 
kliubui, prisidėti prie paminė
jimo dienos ir tą dieną parink
ti auką skridimo reikalui. 2)- 
Pd Velykų sufengti iškilmin
gą Bankietą Liet. Tautiško Pa
šelpimo Kliubo svetainėj, 928 
Ei Moyhmensing Avė., išimti
nai JAMES-JANUŠAUSKO pa
siryžimo finansavimui. Tam rei
kalui liko parinkta komisija iš 
sekamų atstovų: Al. Daukas, 
Simonas Urbonas, J. švedas, 
Frank Mockus ir Sim. Lesu- 
tis. 3)— Birželio 10 d., Lietu
vių Aviacijos-pikniką “Vytau
to Parke”. Frank Mockute iš
rinktas užnuomuoti vietą. Pri
sidėjus naujiem atstovam iš 
Liet. Tautiško kliubo, reikia 
pasitikėti, » kad. philadelphiečiai^ 
bus pirmaeiliniai rėmėjai isto
riško ANTRO LIETUVIŲ 
SKRIDIMO PER ATLANTI- 

iPAVlENIO LAKŪNO,
NEVV

ME-

KĄ,
JAMES - JANUŠAUSKO, 
YORK-KAUNAS, ŠIAIS 
TAIS!

Antro Liet. Skridimo
las toli jau pravestas pirmyn. 
Trukdyti ir abejoti apie jį — 
butų nesąmonė. Kas mėgins šį 
reikalą tormozuoti, tas užsitar
naus nuo tautiškos sąmonės 
“prakeikimą”; ją pajus jie 
trumpoj ateity. Laikas gre;t 
bėga; jo sulaikyti, musų ne
kuriu užsispyrėlių pletkus iš
klausyti iki galo.... nėra gali 
ma. Pletkų klausyti philadel- 
piliečiai darbuotojai neturi lai
ko. Mums svarbu yra sukelti 
reikalingus finansus Antram 
Liet. Skridimui per Atlantika 
pildant testamentą garbingi, 
žuvusių pirmųjų lakūnų.

Lietuvių kolonijos, visos prie 
darbo!

— Z. Jankauskas, VVs rašr.

Robert Louis Stevehsdru Vertė A. Kartanas

Turtų Sala
(Tęsinys)

•
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Sausio 18 d. 1934 m. Liet. 
Muzikalėj svetainėj įvyko svar
bus VVS skyriaus draugijų at
stovų ir pavienių narių komi
teto susirinkimas. Svarbiausias 
tikslas šio susirinkimo
praleidus metines šventes, im
tis darbo antram lietuvių skri
dimui per Atlantiką apeinančią 
vasarą. Kadangi laikas trum-lliškas liurbis. Argi aš neturiu 
pas. ir. tas pąts sparčiai bėga, akių, ką? Aš. išbandžiau savo 
tdi musų komitetas atranda šį [laimę ir pražuvau, o dabar tu

turi laivą savo rankose. Į šiau
rinę Užlają? žinai* kad tai ne 
mano valia! Po perkūnais* aš 
tau padėčiau nuplaukti net ir j 
Kartuvių Prieplauką! Negalė
čiau atsisakyt?’.

| Na, man atrodė, kad tame 
ąkridim^ kladsimu, kurie kaip buvo kiek sveikų minčią. Mes 
vienas ėmė tuo klausimu balsą Puojaus susitarėm. Už trijų 
fr parėiškė nuomonę kaip ge- minučių Rispantoia lengvai 
riausiai galima šį prakilnų lie-1 plaukė prieš vėją greta Turtų 
tuviams darbą pinigiškai pa- Salos pakraščių. Ąš maniau pa-

(larbą labai svarbiu ir jį reika
linga visomis jėgomis remti.

Posėdis įvyko labai pavyzdin
gas ii“’ rimtas. Stebėtis ir po
draug džiaugtis reikia rimtumu 
ir giliu užsiinteresavimu susi
rinkusių atstovų antro lietuvių

*‘Bė abejonės, tau reikia ten 
plaukti”, jis surėkė. “Na, po 
visko, aš gi nesu toks jau pek-

sieksiąs šiaurinę salos dalį dar 
prieš piet ir tada visu smarku
mu spaustis link šiaurines Už
lajos, kad pasiekus tą punktą 
dar prieš vandens atoslugą, o 
tada laukti, kol vanduo nu* 
slūgs, kad butų galima palikti 
laivą smėlyje įklimpusį, o pa
tiems išsėsli ant salos.

Tada aš pririšau vairo ran
keną ir nuėjau žemyn prie sa- 
yo j dėžes ir paėmiau savo mo
tinos švelnią šilkinę skepetą. 
Su ta skepeta ir man prigelbė- 
jant, Hands apsirišę didelę 
krauju paplūdusią žaizdą ant 
šlaunies, o po tam, kiek užval
gęs bei išgėręs porą gurkšnių 

(Bus daugiau)

A ■< „ .st- Hiiitši f iaWi i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Barboros Draugelio 
nės-Darlys debiu

tas pasisekė
Jos pirmą pasirodymą Chicagos 

operoje susirinko išklausyti 
daug lietuvių.

Taigi mes, lietuviai, 
dainininkę Chicagos Operoje. 
Nedaug kuri tauta gali tuo pa
sigirti.

Šio svarbaus įvykio proga

turime

daugelis Chicagos lietuvių ant-' 
padienį vakare susirinko į Givjc 
Opera rumus, kad tos viehiritė- 
lės lietuvių operos dainininkes 
Amerikoje debiutą išklausyti.

Dainirtinke Barbora Drange- 
lienė-DRrlys. Ji dainavo svar
biausią rolę operos ‘‘La Gio- 
cohda”. Jos balsas gražus, me
lodingas, su gražiu koloritu. 
Gyvas. Gerai techniškai apdirb
tas. |

Panašiai apie dainininkę at
siliepia ir anglų spauda. Štai 
“Daily Times” recenzijoje sa
ko, “Barbara Darlys, a hand- 
some full-voiced dramatic sop
rano... made her‘debili and did 
excellently.”

“Daily News”: “...Her voice 
is of warm and appealing co- 
lor...”

šiandien Town of 
Lake namų savinin

kų susirinkimas
Bus renkama vietinio Impirove- 

ment klubo valdyba

■ A. i A.
KAZIMIERAS MINAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu
■ sausio 24 dieną, 5:32 valandą
■ ryto 1934 m., sulaukės 58 metų
■ amžiaus, ginies Linkų kaimas, 
- Papilės parap., Šiaulių apskr.

Buvo narys Keistučio Pašel- 
pos Kliubo.

Amerikoj išgyveno 85 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Sofija, po tėvais Alek- 
sandravičaitė, sunu Kazimierą, 
dukterį Sofiją, podukre Marijo
ną Bakanauskiene, žentą Joną, 
seserį Mortą Užgaliene ir švo- 
gerj Povilą, 2 brolius Benedik
ta Boston, Mass. ir Pranciškų 
Rose Lodge, Oreg., švogerj 
ona Belski ir švogerką Kazi
mierą Belskienę ir giminės, o 
Lietuvoj motina, 2 seseris Oną 
ir Barbora ir broli Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
717 W. 21st PI.

Laidotuvės ivyks panedėly, 
sausio 29 diena, 8:30 vai. ryto 
iš namu i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė
lionio siela, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Minaus- 
kio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nulhide liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
žentas. Sesuo, Broliai, švogeriai, 
Švogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gzab. 
Skudas. Tel. Monroe 3377.

BIRUTE•>

SOCIAL SCANDAL

G,rab your seats and hang 
on boys and girls! We’re off 
to see the vvorld through a 
port-hole and get an earful of 
the news that I picked u‘p h ere, 
there and everywhere.

Those, who were there Sat- 
urday nite, know what a suc
cess the sočiai was 
a grand time was 
said that “Birutė” 
and stepping 
sočiai sūrely 
sočiais given 
well attended.

Yes, I even

and what 
had. 
isn’t 
Well,fast ?

showed u s 
by Birutė

heard that

Who 
alive 
that 
that 
are

pop-

Siunčiame Gėles per Telegrama 
visa pasaulį

po

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

ir

JONAS TALKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 diena. 5 vai vakare 
1934 m., sulaukės puses am
žiaus. primes Lietuvoj, Panevė
žio apskr.. Žcimės parap., Aug- 
š tad vario dvare.

Amerikoj išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Ona (po tėvais Murelai- 
tė) 4 sūnūs Juozapą ir marčią 
Marijona. Joną ir marčia Juze
fą, Benedikta ir Stanislovą, 
dukterį Elzbietą, švogerj Sta
nislova ir švogerką Eleną ir šei
myna Murelų, sesers sūnų Alek
sandra ir Ona Nagilius, švoge- 
rio sūnūs Albina ir Edvardą ir 
švogerio 
Bruverius, 6 anukus ir giminės.

Kūnas
833 W. 33 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 27 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
la. o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Talkevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Duktė, 
Marčios, Anūkai, Švogeris, 
švogerką ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Phillips, tel. Boulevard 4139

dukterį Stanislavą

pašarvotas randasi

PAULINE KATAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 dieną, 3 valandą ry
to 1934 m., sulaukus 26 meti) 
amžiaus, gimus a. a. Pauline 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Petronėlę, tėvą Alek 
sandrą, 3 brolius Joną, Victor 
ir Alex ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3326 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 29 dieną, 8 vai. ryte iš ♦ 
namu i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
la. o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pauline Katauskas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138

Adelė Zavistaitė, gerai žino
ma chicagiečiams scenos muge 
ja, sekamą sekmadienį opere
tėje “Agurkai“ vaidins juokingą 
tarnaites Luizos rolę.

Kaip žinia, operetę “Agur
kai“ stato “Pirmyn“ choras St. 
Agnės svetainėje.

T0WN OF LAKE, 
kar, 7:30 v 
žiaus parapijos salėje įvyks 
Town of Lake namų savininkų 
susirinkimas, į kurį visi namų 
savininkai raginami būtinai at
silankyti. Susirinkimas bus 
ypatingai svarbus tuo, kad bus 
renkama Towh of Lake Im- 
provement klubo valdyba 1934 
metams.

Ši organizacija rūpinasi įvai
riais namų savininkų reikalais, 
jų gerove, tad nariai turėtų at
silankyti.

šjva- 
vietines šv. Kry-

RADIO
PROGRESS FURNITURE

PROGRAMAS

credit for making this 
a success belongs to

the way, who was that 
dark, majestic looking 
dressed in a dark blue, 

length gown, who danced 
The boys just

ular miss in the gold dress 
from Pirmyn says she really 
enjoyed herself. Now, girls, 
don’t you have to admit, that 
both our president and vice- 
president are sociable. In fact 
the 
sočiai 
them.

By 
tall, 
maid, 
floor
so steadily? 
coirld not leave her alone.

The soothing refrains of 
“Paul Bennie”, and his or
chestra held every one spell- 
bound, both young and old en
joyed it immensely.

“Birulė” wishes to thank all 
the donors for their donations, 
and also all its members that 
helped to make this sočiai a 
big success^ m. ■'

Will be seeing you at re- 
hearsal Thursdąy at 8:00 P.M.

Helen.

Garsinkitės Naujienose

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Therapy 
(5 Midwife 

6109 South Albanų 
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.

Daug yra duodamų lietuviš
kų radio programų, bet vienas 
gražiausių ir man labiausia pa
tinkančių, tai programas duo
damas Progress 
Krautuves 11-tą vai. 
nio rytą.

Garbė lietuviams
kią įstaigą ir garbe jos vedė
jams, kad jie sugeba duoti to
kius programas.

Praeito sekmadienio progra-

Furniture 
sekmadic-

turėt to-

... ..I 
nias tikrai buvo įspūdingas, ’ 
klausant Progress maišyto 
kvarteto, kurio balsai taip 
limpančiai harmonizuojasi; ar
tistiškai išįjildė solo p-nia He
lena Bartush — tai Sarpa- 
liaus kompoziciją “Dukružė
lė”; taipgi Helenos ir Onos 
duetas gražiai skambėjo. O 
Progress vyrų dueto Kareivių 
dainai tai tikrai entuziastiškai 
sudainuota.

Programo pranešėjas Jonas 
Romanas patiekė įdomių žinių 
apie biznį ir visuomenišką

Klausyto ja.

Raudonos Rožės klu 
bas rengia Maskų 

balių

draugija dalyvaus “in corpore”, 
nes paskyrė tam tikslui $10 iš 
iždo.

DR. STRIKOL’IS

' ... ........... ................

KUR PRALEISIM
LAIKĄ

Halsted 
vakare, 
perkant

Gydytojas ir Chirurgas
Ofiris: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 

▼ak. NedlHoj pagal sutarimą 

Ofiso TeL: Boulevard 7820 

Namą Tel.: Prospect 1930

Sausio 27 d. — Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos bankietas 
ir šokiai Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South 
Street. Pradžia 8 vai. 
Įžanga 65c iš anksto 
bilietą; 75c prie durų.

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

Sausio 30 d. — Prezidento 
iFranklin D. Roosevelto vardu-

CICERO. — šeštadienio va- vių iškilmės Auditorium The- 
kare, Liuosybės svetainėje, atre. Pelnas Warm Springs 
Raudonos Rožės klubas rengia (Ga.) Foundation for Infantile 
šaunų maskų balių. Rengimo Paralysis.
komisija turi surinkusi galybes Vasario 3 d.—Iggoritte A. C. 
dovanų, tad visi atsilankę jų šokiai Logan Sąuare Masonic 
gaus. Dalyvaukite kuo skaitliu- Temple, 8 P. M. Įžanga — 50c. 
giausiai. Vyrų grupės pirma Vasario 4 d__ Vytauto Belia-
dovana — .$30, kurią yra nu- jaus jr Lietuvių Jaunimo Drau- 
sistalę laimėti kareiviai. iPama- gijos šokių benefisas. Hull 
tysime ar tas išsipildys. Visa|House.

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
204ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE
VARD AUDITORIUM.

Dr. Weeks, Successor to

.y^aFFICE

32'6 S..STĄT.E :ST. ",

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos 1 skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, ąervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystę. Prirengia'teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuos* egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali ityda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivai Akis 
Ištaiso.

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

DR. C. KASPUTIS
DANTISTAS

Gtįio U Buropot ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD ,19,

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Vktory 2343

756 W. 35th SL
(Coc. of 35th S Halsted Sta.) 

Offoo valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedeldieniais pagal sutarti

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

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

it nuo 6 iki 8 vakari
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Phone Boulevard 8483

. Lietuviai Daktarai
Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos

Tel. HARrison 0751 | Nariai.

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th W Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedžldieniais ragai sutarti.

Oppositę Davis Store, 2d Flpor

, . . . .
Graboriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modern^kji Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. \Zth St. Tek CanaI 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

DS

LAIDOJAM PIGIAU NEGU EITI

*Jeigu Norite Dailumo, iri Nebrarigumo

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS it 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

it apielinkėje. 
Dideli it graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

■ ’s y. .
■

Tel. Cicero 2109 it 859 J 
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI. 

4830 Wt 15th St 
CICERO. ILL,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marquette Rd.
Phone HEMLOCK 7828 '

_ Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av^ kamp. Franciscoav.
— - - —

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

Kenwood 5107

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryte; 
6 iki 8 valandai vakare* 

apart ivtntaditnio ir kitvirtadunio.

A. MONTVH), M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnnstfick 0597

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 2515 W. 69th St
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoe nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas firginia 0036

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams' žinomas per 35 me
tus kaipo patyru gydytojas chirurgu ii 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotais pagal susitarimą.

Sofija Vitartiene
Persiskyrė su šiuo pasauliu seredoj, sausio 24 d. 5 

vai. vakare 1934 m. sulaukus senatvės ; gimus Telšių mies
te. Amerikoj išgyveno 21 metus. Paliko dideliame nuliū
dime dukterį Petronėlę Pranckunienę, Stanislavą Balčiu* 
nienę, Sofiją Kiellienę (Dr. Kiellos žmona), Helena Zau* 
rienę ir sūnų Kastantą Vitartą, brolį Vladislovą Dobro
volskį Amerikoj, žentus, anukus ir gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj seserį Petronėlę Nevazalskienę. Kūnas pašarvo
tas randasi 7204 So. Campbell avė. Tel. Republic 0364

Laidotuvės įvyks šeštadieny, sausio 27 d. 8 vai. ryto 
iš namų į Aušros parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Sofijos Vitartienčs giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvifečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Dukterys, Sūnūs, Brolis, žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabelius Lachavičius, tel. 
CanaI 2515

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avenue

UOZAPAS EUDEIKI
- IR —

Laidotuvėse..... . Pašaukite,...,.,. I

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue I

(Neturime sąryšiu su firma tuo i

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
tėį. Boulevard SŽOj ir 8413

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

Rss. 6600 South Artttian Avtntu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja, laidotuvėse kuopigiaueiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
. Tek CanaI 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS!

1439 S. 49 Ct., Cicero, Ui.
T«L Ckero J927

L^nllill į ?l '4. į. |l,l H I I llll—■

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 Wešt 63rd St
Tel REPUBLIC 3100

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.

Tek Boulevard 1401

9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1-—3 ir 7—8 
Seredomis it nedėliomis pagal sutarti
Rezidencija 6631 So. California Ava.

Telefonas Republic 7868 
:------

Ofiso telefonas Prospect 1028
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St.DR. J.’kdi’AliSK <\S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos, 2 iki 4 ir nuo 7-—9 
vai; vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2408 W. 63rd SU Ckieago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA
DĘNTISTAS ,

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dien), 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 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vio 
chroniškų ligų 

Ofiraa 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aos. 
Tel. Boulevard 2800 

Rs*. 6515 So. RocksoeU St. 
Tel. Republic 9723

M«

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
TalefoaM State 7660: valandos 0—<
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NAUJIENŲ” 20’1'S JUBILIEJUS
KAS?

PRANEŠIMAI

I

JIEŠKOME
į

DAINININKIŲ

k

MORTGAGE BANKERS

Iš politikos lauko
Lietuviai už Lietuvį

Grįžtant 20 metų

Agurkų istorija

For Rent

■

** T

l

negelbs- 
Bimbos

pirmu- 
kultu- 

Ameri- 
Jis ra-

mokyklos užbaigimo 
mokslo įstaigose, ir 

diplomuotais ir savi-

ir 122 kuopi). 
Zalatorius, pirm, 
čiliauskas, sek r. 
PI., Chicago, III.

■yM

veikian 
suskato

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Alus 10c. 
nuo 15c. 
po 10c. 
ma. Shop

Atdara

RENDON Beer Tavern, gera vie
ta dėl gero žmogaus, tarp dirbtuvių, 
renda pigi. 4800 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.

Prisirašykite i manį apniki

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St

6-to 
kad

i

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

PARSIDUODA sandvičių šapa ir 
cigarų krautuvė arba mainysiu ant 
karo.. 5225 So. Ashland Avė,

Agurkai ir dar kartą agurkai, 
o ne “pikeliai”

veiksmų operetę 
Vieta— St. Agnės 

Archer av. ir Bock-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
Alaus Tavern labai pigiai. Geras biz
nis, arti dirbtuvių. Našlei vienai sun
ku apsidirbti. 2408 W. 16th St.

gyvavimo istorija 
ir įvairi. Teko gir- 
buk agurkai senais,

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

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

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA,, patyrus prie abelno 
narnų darbo. Turi kalbėti angliškai, 
maža šeimyna, reikia gyventi ant 
vietos. 5156 Parker Avė. Telefonas 
Birkshire 2817.

PARSIDUODA grosernė,^ biznis 
išdirbtas per daugeli metu — penki 
oagyvenimui kambariai, gera vieta 
dėl platesnio biznio. Priežastį pa
tirsite ant vietos, 4522 S. Honore St. 
lafayette 5314. (

Ateikite su manim 
Įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Visi “Naujienų” Bendrovės nariai 
kurie nėra pridavė man savo dabar
tiniu adresų, yra prašomi juos pri
duoti be atidėliojimo, kad galėčiau 
turėti Bendrovės knygose teisingus 
adresus Bendrovės dalininkų.

Nora Gugis,
Naujienų B-vės Sekretorius.

Kensington — Lietuvių Bendrovės 
šėrininku metinis susirinkimas įvyks 
trečiadieny sausio 24 d. 7:30 vai. 
vakare 311 Kensington Avė. Nariai 
esate kviečiami visi atsilankyti, nes 
bus išduotas raportas apie bendrovės 
stovi. Direkcija.

Bučerių Sąjunga ant Bridgeporto 
laikys mėnesini susirinkimą sausio 
25 d. 7:80 vai. vakare, Chicągos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Prašau pribūti visų bučerių j 
susirinkimą. Randasi svarbiu rei
kalų aptarti.

J. Balchiunas, raštininkas

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rašyti
Prekybos Teisių
Abelnos Istorijos

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago. III.

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

I 
a*-————a——a—

l P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

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

AUTO TRAVEL EXCHANGE, 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

Financial
Finanąai-Paskolos_______

MES SKOLINAM 
$50 iki $800 

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

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST.

(Vienintėlė užeiga Bridgeporto 
ant antrų lubų)

kiti gėrimai pasirenkant 
. ir augštyn.. Sandwichiai 

Pilni pietus pagal užsaky- 
p Suey ir Steakas yra musų 

Specialybė.
kas dieną ir vakarais. 

Tel. Yards 6383.

Partners Wanted
PAIEŠKAU pusininko į Alaus 

Tavern bizni, biznis išdirbtas per 
daug metų. Vienai moterei perdaug 
darbo. 3788 So. Halsted St.

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

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

CLASS1FIEDADS
Business Service
Biznio Pa

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKR AUSTYTO  JAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

w w wwwww~w ww www ww~w ^^BWBRb4įW^įRiįRyįįRįrii>wwwį,ąiHb^MH^^

Miss Naujienos” 
Ko n t estą s

Ne vienam gal kyla klausimas, kuomet at
simenam apie Naujienų 20 metų jubiliejų, kas 
buvo tų laikų “Naujienų” sandarbininkai? Kas 
į jas tuomet rašinėdavo žinias ir įvairius straip
snius? Kur dabar tie žmonės yra?

Man irgi parupo panašus klausimai ir žin
geidumo dūliai, ėmęs perverčiau pirmą “Nau
jienų” numerį, kad patirti. Na, ir ką jus ma
note ten radau? Net keista, — tik paklausy
kite šių pavardžių: K. Gugis, M. Jurgelionie* 
nė, A. Rypkevičia, J. šmotelis, P. Grigaitis, 
Kl. Jurgelionis, Dr. Graičiunas, stud. A. J. 
Karalius. Tai tie patys žmonės, kurie ir šian
dien prie “Naujienų” tebestovi, išėmus dak
tarą Karalių. Per 20 metų darbavosi ir šian
dien dar tebėra artimiausi “Naujienų” rėmė
jai ir palaikytojai. Matyti, gyvenimas nėra 
jau taip greitas ir žmonės — jų idealai bei 
troškimai taip greitai nesikeičia. Taip jau

randu ir šių žmonių pavardes: J. Bepšis, da
bar daktarauja rytinėse valstijose, V. Šileikis, 
— Lietuvoje, J. Ilgaudas, — Coloradoje, Pra
nas Butkus, A. Petraitis, M. Petrauskas — 
irgi Lietuvoje. Vardunas—Kurkulis, rodosi, 
šiuo laiku Busijoj “profesoriauja” ir St. Straz
das—Klajūnas čia pat Chicagoje sklokininkau*- 
ja. Dar randasi keli po pseudonimais — sla- 
pyvardėmis, kurių nepažįstu, — tai tie lai man 
atleidžia, gal ir jie tebėra tikriausiais naujio- 
niečiais. Iš 15 žmonių yra pakeitę savo pa- 
žvalgas, rodosi, tik du, o kiti laikosi, kaip uo
la, savo įsitikinimų.

“Naujienoms” sukanka 20 metų jubilie
jus ir vasario 25 d. sveikinsime jas su* sukak
tuvėmis, bet negalime aplenkti ir to būrio žmo
nių, kurie per tiek metų “Naujienoms” tarna
vo ir per jas dirbo lietuvių labui ir apšvietai. 
Nemažiau sveikinsime ir juos ir linkėsime jiems 
kuo ilgiausių metų darbuotis ir ant toliau*.

— Nosius.

Foto No. 5

S. V. žengia smarkiai ) pro* 
gresą. žinoma, ku*r progresas 
yra, ten ir .pavydas.

Vienas faktas turi būt žino
mas kiekvienai tautai — kad 
lietuviai S. V. yra didžiausi 
taksų mokėtojai, t. y. pagal jų 
skaičių. Bet politikoje, jie ne
turėjo teisės ligi šios dienos 
prižiūrėt kur tos jų taksos ei
na. Bet toliau progresas žen
gia. Su progresu ir sunkeny
bės auga, ir musų lietuviai pri 
eina prie šitokios išvados — 
kad apgint savo reikalus — 
kitaip negalima, kaip tiktai 
skirt savo lietuvius į politiką.

šiandien obalsis jau prasku
do, kad lietuviai stato vieną 
gabų jaunuolį Alexandrą G. 
Kumskį for County Commis
sioner. Aš manau, kad tai yra 
viena iš svarbiausių vietų — 
viršminėtas ofisas, ir Al. G. 
Kumskis yra tikrai tinkamas 
tai vietai.

Vienas žingsnis bus padary
tas. Jo obalsis yra “vien tik
tai lietuvybė”, ir jis gins lie
tuvių reikalus ofise, kurs ve-

liau pranešu apie svarbumą. Ji 
sai yra pasižymėjęs kaipo 
sporto mylėtojas.

Taigi aš meldžiu kiekvieno 
lietuvio ir lietuvaitės, kad rem
tų Al. G. Kumskį visokiais bin* 
dais, ir taip-pat, kad musų daug 
gerbianti biznieriai prisidėtų 
net finansiškai prie jo išrinki
mo.

Adv. Charles P. KaL

“Naujienos” ir Lietu 
vių Pažanga Ameri 

koje

Atsiminimai apie 
“Naujienas

lietuvių

(Tęsinys)
Atskėlime lietuvių nuo len

kų reikia atiduoti kreditas ne 
Dr. J. šliupui, bet Aleksandrui 
Burbai, A. Kaupui ir kitiems 
iš Lietuvos atvykusioms kuni
gams, Dr. V. Kudirkos buvu
siems draugams. Jaunus lietu
vius kunigus nuo sulenkėjusių 
senų klebonų “šliuptarniai” tik 
gindavo. Senieji klebonai len
kino lietuvių vaikus ir lietu
vius vadino “litvomanais”. Taip 
tęsėsi iki Amerikon atvyko Dr. 
J. Basanavičius, Lietuvių Mok
slo Draugijos pirmininkas. Tos 
garbingos draugijos nariaią bu
vo žymiausi Lietuvos kifnigai; 
tai ir buvo nulemiantis argu
mentas jaunųjų lietuvių kuni
gų naudai, ir lenkystė 
klebonijose pražuvo.

Žmonėse teigiamai 
čią lietuvybę kunigai
pajungti bažnyčios vežimėliui. 
Ėmė steigti lietuviškas moky
klas, o su tuo ir “katalikišką” 
kultūrą.

Iš Lietuvos atvykę gimnaz". 
štai ir pusinteligentai stengė
si siekti 
Amerikos 
visi tapo 
stoviais.

Anarchistų, socialistų ir re
voliucionierių teigiamus ir nei
giamus darbus ir jų atsiradi
mą Amerikoje aš netinku ap
rašinėti, nes stovėjau nuoša
liai.

Laįsvo meno kompozitorius 
Mikas Petrauskas yra 
tinis Amerikos lietuvių 
rintojas. Jisai atvyko 
kon apie 1907-8 metus,
do užuojautos taip pažangių 
inteligentų. Kunigai, negalėda
mi jo “pavergti”, boikotavo jo 
darbą per daug metų, tačiau, 
prieš apleisiant M. Petrauskui 
Ameriką, ir kunigai ant jo su
simylėjo ir komplimentų nepa
vydėjo — net tik komplimen
tais ir baigėsi visas jų prita
rimas.

Dabar prieisime prie “Nau
jienų” atsiradimo ir prie klau
simo, kokį kulturinį vaidmenį 
jos vaidino Chicago’je ir lietu 
vių tautoje Amerikoje. 1914— 
1918 Pasaulinis Karas buvo ak
stinu patenkinti musų visuo 
menės jau ne smalsumą, bet 
gyvą reikalą vėliausių žinių iš 
karo teriojamos Lietuvos.

(Bus daugiau)

P. P. Mankus
Kaip tik išėjo pirmas dien

raščio “Naujienų” numeris, mes 
visi labai nudžiugome. Aš tuo
met su reikalais turėdavau va
žinėtis du sykiu per savaitę iš 
Chicągos į Omaha, Neb. Va
žiuodamas ten, pasiėmiau visą 
glėbį “Naujienų” ir nuvežiau į 
Omaha, Neb. Visi griebė “Nau
jienas” skaityti su didžiausiu 
džiaugsmu. Tuojau atsirado ir 
“Naujienų” platintojų ant vie
tos: Apt. Genaitis, Ant. Poška 
ir kiti.

Tuomet apt. Genaitis pas sa
ve įsteigė “Naujienų” stotį ir 
omahiečiai gauna “Naujienas” 
kasdien jau per dvidešimtį me
tų.

“Naujienos” labai daug ge
ro padarė lietuviams per tą 
dvidešimtį metų. Jei nebūtų 
įsikūrusios “Naujienos”, tai 
nebūtų atsiradę nei kitų lietu
vių dienraščių.

— P. P. Mankus.

Sausio 28 d. Chicągos Lietu 
vių Choras Pirmyn stato sce
noje trijų 
“Agurkai”. 
Auditorija, 
well st.

Agurkų 
yra sena 
lėti, kad
lail^is gimė tolimame West In
dijos krašte. Vadinasi, ta že- 

yra jų gimtinė. Vėliau jie 
‘pasiekė Lietuvą, Seno Petre, 
kapsų kraštą, Žemaitiją ir t.t.

Na, o dar vėliau agurkai bu
vo atvežti į Dėdės Šamo žemę, 
—reiškia, į Jungtines Valstijas, 
čia ūkininkai pradėjo juos au- 
qinti ir gerinti.

Bet kad Chicągos Lietuvių 
Choras Pirmyn sausio 28 d. S t. 
Agnės Auditorijoje agurkų ap 
dainavimui ir jų istorijos at
pasakojimui pašvęs net apie tris 
valandas,—tai jau tikrai nepa 
prastas dalykas. Todėl kiek
vienam vertėtų atsilankyti j 
“agurkų vakarą” ir patirti juo
kingą istoriją, kuri išsivystė iš

J|agurkų.—Senas Petras.

Pdė S. Kampikaitė
(Foto No. 6 — rytoj)

Mergaitės, dar laikas įstoti į 
kontesitą. Išpildykite kuponą, 
pridėkite prie jo fotografiją ir 
pasiųskite į “Naujienas”.

žymieji Chicągos lietu
vių chorai jau pasižada 
jo sudaryti vieną milži
nišką chorą 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
mą pėtnyčią ą|fįkite į 
bandymus Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

džio. iPruseika esąs mokytas iš 
seno krajaus ir turįs išsilavi
nimą Bimbos avims pagauti į 
savo žardį.

Visi Bimbos avių piemenys 
esą mažai lavinti, arba visai 
bemoksliai, taigi negali jokiu 
budu savo avių išganyti ir ap
saugoti nuo Pruseikos. Pats vy
riausias kerdžius, Bimba, bau
gina savo avių piemenis Leni- 

meta viso- 
Prusei-

skričio ribose dalyvauti kaipo 
svečiai. Po konferencijos bus 
vakarėlis su užkandžiais ir iš- 
laimėjimu, surengtas per 6-tą 
apskritį, 301

Antanas 
Justinas

2404 W. 46

D.K.^ >T ? 
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no relikvijomis ir 
kius prakeikimus ant 
kos.

Bet tas viskas nieko 
ti ir Pruseika baigia
bandą naikinti. Taip kad neuž
ilgo Bimbai ir Andruliui nelik
sią nė piemenų, nė avių ir pri
sieisią kerdžiams .badauti.

Bus įdomu išgirsti, ką Pru
seika pasakys ir kaip jam se
kasi Bimbos aviriyčią naikinti. 
Reikės traukti pėtnyčios vaka
re į Meldažio svetainę ir išgirs
ti Pruseikos balsą.

Buvęs Bimbos Avinas.

Dvidešimt metų atgal turė
jau didelio smagumo, kuomet 
aplaikiau pirmą “Naujienų” 
numerį, nors jau turėjau už
siprenumeravęs du savaitraš
čius. Apie pusmetį vėliau, 
“N.” virtus dienraščiu, buvo 
abejonės, ar galės dienraštis 
išsilaikyti.

šiandie linksma sveikinti 
“Naujienas” su dvidešimties 
metų sukaktuvėmis. Per tuos 
dvidešimtį metų tikrai nesu 
praleidęs vieno numerio, iš ko 
turėjau daug smagumo ir nau
dos.

Per dvidešimtį metų, dieną 
iš dienos skaitydamas “N.” 
gvildenamas problemas iš po
litikos ir mokslo sričių, žmo
gus negali nepasitobulint.

Man labiausia patinka vidu
rinis lapas, t. y. redakcinis pus
lapis. Žmoguje, kuris skaito 
“Naujienas”, per ilgesnį laiką, 
galima patčmyti pasikeitimas. 
Jis pasidaro toleranti&esnis ir 
moka pagerbt asmenis su ki
toniškais įsitikiniriiais.

Linkiu “Naujienoms” kuo- 
geriausios kloties ir sulaukti 
pasveikinipių dar už dvjde 
šimties metų.

Pins G. Aleksynas.

SLA. 6-to Apskričio 
kuopoms 
pranešame SLAšiuo

apskričio kuopų atstovams, 
apskričio metinis suvažiavimas 
įvyks nedėlioję, sausio 28 d., 1 
vai. po pietų SLA 122 kuopos 
kolonijoje, 4523 So. Wood St., 
Chicago, III.

Visi kuopų atstovai malonė
kite suvažiuoti laiku, atsivežda- 
mi gerų sumanymų SLA 6-to 
apskričio* ir visos organizacijos 
labui.

Taipgi kviečiame kuopų val
dybas, nepriklausančias prie 6 
apskričio ir gyvuojančias ap-

Jau didelė banga pradėjo 
liuliuot. Aš tikiu, kad beveik 
kiekvienas lietuvis Cook Coun- 
ty žino, kad mę$. lietuviai ren
giame vieną jaunuolį į politi- 
kišką dirvą, t. y. Alexandrą G. 
Kumskį. Mes jį ^norime išrinkt 
į County Commissioner. Jau
nasis Ku'mskis yra nepaprastai 
gabus, malonus, mandagus, h 
gerai pamokytas. Kitais žod
žiais sakant, jis yra tinkamas 
virš minėtai vietai. Apie ofiso 
svarbumą parašysiu vėliau.

Musų tauta nors yra nedi
delė Lietuvoj, bet S. V. yra 
labai žymi kaipo skaičiuje, ir 
progrese. Tik vienintelį daly
kas yra tarpe musų, kad mes 
nežengiame į politiką. Kiekvie
nas esame atvažiavę iš Lietu
vos, be kalbos, galime sakyt ir 
be mokslo, bet išsiskirstėme j 
skirtingas šakas industrijos* 
siuvėjai, dailydės, daktarai, ad
vokatai, inžinieriai ir kiti įvai
rus biznieriai. šiandien, jau 
yra uždarytos durys įvažiuoti 
į tą laisvą šalį. Kas uždarė tas 
laisvės duris? Tai buvo senie
ji imigrantai (kitataučiai). Jie 
pamatė, kad jau mažesnės ir 
naujesnės tautos atvažiavę į

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

“Bad Wolf” kalbės 
pėtnyčios vakare 

Meldažio svet.

k. 'Hk -

Pėtnyčios vakare, sausio 26 
d., buvusioje Meldažio svet., 
West Sidėje, kalbės “Bad 
Wolf ”, tai yra L. Pruseika.

Mat, Pruseika visą mėnesį 
važinėja po Illinois valstijų ir 
gaudo Bimbos-Andrulio avis. 
Kaip girdėti, tai Pruseika daug 
avių ištraukęs iš Bimbos žar-

šį naują 1934 metų, 8 cylinderių
PONTIAC

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

C0MMUNITY MOTORS, Ine.
235 E. 33rd St.

turi išstatę šį automobilių savo Salesruimy ir jį galima 
pamatyti bile kada. Commlinity Motors, Ine., sako, kad 
kontestantas laimėjęs šį automobilių, pilnai bus paten
kintas.

Chicągos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
^ulturos Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, 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—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės į Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų { namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.




