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Dolerio Vertė Nu 
statyta 59.C6c

Valdžia pradės platų aukso supirkinėjimų 
ir mokės už aukso unciją $35.

WASHINGTON, s. 31.—Pre
zidentas Booseveltas šiandie 
auksinio dolerio vertę nustato 
59.06c., palyginus su pirmes
ne auksinio dolerio verte.

Naujasis auksinis doleris tu
rės 15 5/21 granų aukso. Se
nasis doleris turėjo 25.8 granų 
aukso.

Nustatydamas naują dolerio 
vertę prezidentas paskelbė, kad 
pradedant nuo rytdienos valdžia 
pradės supirkinėti visą auksą ir 
už jį mokės po $35 už unciją. 
Pirmiau buvo mokama po $34.- 
45 už unciją.

Naujasis doleris pradėjo vei
kti nuo 3:10 vai. po piet šien- 
die, kada prezidentas pasirašė 
proklamaciją.

Pirmiau buvo supirkinėjama 
tik naujas auksas. Dabar bus 
perkamas visokis auksas, ko
kis tik bus pristatytas pinigų 
dirbtuvėms, ar New Yorko ir 
Seattle įkainavimo ofisams.

Skridę stratosferon 
rusų baliunistai 

užsimušė

MASKVA, s. 31. —Trys rusų 
baliunistai ir mokslininkai, ku
rie buvo pasikėlę į stratosferų 
net arti 13 mylių, ir tuo nu
statę neoficialį pasaulinį augš- 
tumo rekordą, užsimušė vakar 
nusileisdami savo baliumi.

Nelaimė įvyko tarp 3:30 ir 
5 vai. vakaro po piet, arti Po- 
toski Ostrog, keli šimtai kilo
metrų nuo Maskvos. Visi buvę 
gondoloj instrumentai liko su
daužyti.

žuvę yra baliunistas Povilas 
Fodesenko, inžinierius And
rius Vasenko, kuris dirbdino 
baliuną ir fizikas Uja Usins- 
kin.

Paskuti nis pranešimas nuo 
baliunistų buvo 3 vai. po piet, 
kad jie mano esą virš Kolom- 
na ir kad mano ten nusileisti. 
Paskui visi pranešimai apsisto
jo ir su baliunistais daugiau su
sižinoti nepasisekė.

Tada prasidėjo jų ieškojimas. 
Visą vakarą būriai žmonių pas
kubomis ieškojo visą apielin- 
kę, bet baliunistų nesurado. 
Apie jų likimą buvo sužinota 
daug vėliau.

Matę pačią nelaimę žmonėm 
pasakoja, kad baliuno gondola 
nusileido dideliu smarkumu ii 
kai ji atsitrenkė į žemę pasi
girdo dvi garsios eksplozijos 
Pats baliunas po to atitruko 
nuo gondolos, pasikėlė į orą ir 
nuskrido vėjo nešamas.

Subėgę kaimiečiai rado visus 
tris baliunistus sulankstytoj

r
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Aukso supirkinėjimas yra pa
vestas New Yorko federaliniam 
rezervo bankui.

Naujoji aukso kaina pasiliks 
iki naujo patvarkymo.

Prezidentas paskelbimą nau
jos aukso kainos atidėjo iki pat 
uždarymo aukso biržos, kad pa
kėlimu aukso kainos pasinau
dotų pirmiausia amerikiečiai.

Del dole:
džia tikisi tarėti $2,600,000,000 
pelno. Iš w pelno bus suda
rytas $2,000,000,000 fondas do
lerio stabilizavimui užsienio bir- V Z 1*1:ose.

Pakilo svetimų šalių pinigai
NEW YORK, s. 31. — Prezi

dentui paskelbus dolerio nupi- 
ginimą, tuojaus biržoje pakilo 
svetimų šalių pinigai, kurie ry
te buvo kiek nupuolę. Bet pa
kilimas nebuvo didelis, kadan
gi nauja dolerio vertė buvo 
sužinota tik prieš pat biržos už
darymą.

TEISIA NEVA Už RAKETA Hitlerio siūlymu pa
naikintos Vokietijos 

valstijų teisės

1 ?

BEBLYNAS, s. 31. 
kieti jos reichstagas ir reichą- 
ratas be jokio svarstymo vien
balsiai priėmė Hitlerio pasiū
lymą panaikinti visas valstijų 
teises ir paversti jas vien Vo- 
kiėtijos provincijomis.

Beichstagas taipgi suteikė 
Hitleriui teisę pakeisti konsti- 
tucją kada tik jis norės tai pa
daryti.

Vokietija atsteigia titulus
Garbės titulai, kurie buvo pa

naikinti Vokietijoje po 1918 m. 
revoliucijos, tapo atsteigti pre
zidento Hindenburgo dekreto.

Naciai pamatę, kad vokiečiai 
mėgsta visokius titulus ir uni
formas, parūpino uniformas vi
siems naciams, o ypatingai at
sižymėjusiems žmonėms bus 
duodami ir titulai patarėjų — 
“rat”, (prie caro Busijoje jie 
vadinosi sovietnikais). Jie bus 
dviejų rūšių—civiliai “ratai” ir 
slapti “ratai”
(rusiškai—statski ir taini so~ 
vietnik).

Už išeikvojimą 54,000 li
tų pašto pinigų 5 mt.

s. d. kalėjimo
UTĖNA.—Sausio 11 d. Pane

vėžio apygardos teismo išva
žiuojamoji sesija Utenoj spren
dė buvusio Joniškio (Utenos 
aps.) pašto viršininko Balčiūno 
bylą u'ž išaikvojimą 54,000 litų 
valdiškų pinigų, kurioje jį nu
baudė 5 met. s. d. kalėjimo. 
Atskaičius jau iki teismo iška
lėtus metus Balčiūnui liko 
lėti dar 4 metai.

Nemuno ledą 
sviestu... ■

Lietuva protestuos 
dėl prekybos sutar

ties sulaužymo

AARON SAPIRO E. J. BRŲNDAGE
Keturi iš 16 teisiamų už drabužių valy n o ir dažymo pra

monėje raketą. Tarp apkaltintųjų yra ir Al Capone, bet val
džia atsisakė jį paliuosuoti iš kalėjimo šiai menkai, jos žvilgs
niu, bylai. Tarp teisiamų yra prof. Suniręs, aldermanas Oscar 
Nelson, adv. Sapiro ir kiti samdytojų ir unijų viršininkai. Vy
riausiu prokuroro liudytoju turėjo būti buvęs gen. prokuroras 

i gondoloj jau nebegyvus. Vienas Brnndage, bet jis nusišovė prieš pat prasidėriant bylos nagri- 
baliirtiistų buvo taip sutrintas, 
kad nebegalima buvo jį pažin
ti.

žinia paie įvykusią nelaimę 
dar negreit pasiekė Maskvą, dė
lei stokos susisiekimo.'

Valdžios komisija tiria ne
laimės priežastį, Manoma, kad 
baliunistai prieš nusileisiant ne
teko balasto ir kai baliunas pa
siekęs šaltas miglas susitraukė 
ir pradėjo smarkiai kristi že
myn, jie nebeturėjo kuo sulai
kyti jo kritimą.

Komunistų 
sas paskelbė, 
bus palaidoti 
Kremliuje.

Dillinger uždarytas 
Crown Point 

kalėjime

Chicagos pieninių 
pelnas siekia virš. 

25 nuošimčių

Ir Mussolini padavė 
savo nusiginklavi

mo planus 
r 

—...... .....  .

RYMAS, s. 31 
diktatorių^ Benito MussolinLL

Reikalauja mirties 
bausmės Touhy 
gangsteriams

CHICAGO.—^Valsti jos proku
roras savo kalboj į jury parei
kalavo mirties bausmės Bogei 
Touhy, Albert Kator ir Gus 
Schaefer, kurie yra teisiami už 
išvogimą John Factor.

Liudijimai abiejų pusių toje 
byloje pasibaigė ir vakar pra
sidėjo advokatų kalbos. Touhy 
gangsterių svarbiausiu* liudyto
ju buvo vienas katalikų kuni
gas, kuris liudijo, kad Touhy 
jam prisipažino, kad jis nėra 
išvogęs Factor. Iššaukęs pen
kis liudytojus, kurie mažai pri
sidėjo prie išaiškinimo bylos, 
kaltinamųjų advokatas staigiai 
baigė bylą.

CR0WN POINT, Ind., s. 31. 
—Garsusis gansteris John Dil
linger, kuris buvo suimtas Tus- 
con, Ariz. ir lėktuvu atgaben
tas į Chicago, užvakar iš Chi
cagos automobiliu, po didele 
sargyba, liko atgabentas į vie
tos kalėjimą, čia jis bus tei
siamas už nušovimą East Chi
cagos policisto O’Malley laike 
banko plėšimo.

Dillinger kalėjime noriai pa
pasakojo reporteriams apie sa
vo veikimą, apie bankų plėšimą, r 
Bet apie East Chicago jie ne
norėjo kalbėti, —esą jis neat
simenąs ir nežinąs tokio miesto 
ir niekad jame nesąs buvęs.

Į kalėjimą atsilankė 20 žmo
nių, kurie matė banko plėšimą 
ir visi jie pažino Dillingerį kai
po plėšiką, kuris iš kulkosvai
džio nušovė policistą.

Kiti trys Dillingerio draugai 
ir Dillingerio meilužė 
Kinder yra gabenami į 
ną traukiniu.

Mary 
India-

Meilavosi 25 metus 
buvo vedę tik 20 

dienų

Japonijos laivynas 
busiąs didesnis 

už Amerikos

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

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5> 
08.

TOKIO, 8. 81. — Admirolas 
Osumi atstovų bute pareiškė, 
kad pabaigus statyti pagelbi- 
nius laivus, 1936 m. Japonijos 
karo laivynas viršys Jutagt. 
Valstijų laivyną.

Augštesniąjame bute buvęs 
užsienio reikalų miništeris Yo- 
shizawa pareiškė gi, kad jei 
karo laivynų viršininkai diktuo
tų abieju šalių programas, 
tai santikiai tarp abiejų šalių 
tikrai nutruktų ir kiltų karas.

MADISON, .Wis., s. 31. — 
Agrikultūros sekretorius Wal- 
lace kalbėdamas farmeriams 
pareiškė, kad didžiųjų Chicagos 
pieninių, kurios aprūpina pienu 
90 nuoš. gyventojų, 
pelnas, sulig įdėto į 
kapitalo, siekia 25.84

Daugiausia pelno 
ladelphijos pieninės—30.8 nuoš. 
Po jų seka Chicago ir Bosto
nas, kurio pieninės turi 22.5 
nuoš. pelno. Mažiausia pelno 
turi St. Louis, Mo., pienines— 
14.6 nuoš.

CHICAGO.—Mrs. Anna Tupy, 
52 m; iš Berwyno, liudijo per
skyrų byloje, kad jos vyras 
John Tupy, kontraktorius, mei
linosi prie jos per 25 metus, 
bet kai jie pernai pavasarį ap
sivedė, tai jis su ja išgyveno 
tik 20 dienų ir po to pasišalino.

Apiplėšė policijos 
stotį

Angliakasiai reika 
lauja 30 vai. darbo 

savaitės
INDIANAPOLIS, Ind., s. 31. 

—United Mine Workers of Am 
konvencija nutarė reikalauti 30 
vai. darbo savaitės ir pakėlimo 
algų.

Vakar konvencijoje kalbėjo 
darbo sekretorė Frances Per- 
kins, kuri irgi pasisakę už su
trumpinimą darbo valandų ir 
pakėlimą algų, ‘kaipo vienintelį 
būdą pašalinti bedarbę.

bando pasiimti vadovybę Euro
pai, paskelbdamas naują nusi 
ginklavimo planą, kuris paten
kina Vokietijos atsiginklavimo 
reikalavimus ir kartu duoda su 
prasti, kad jo planą priėmus, 
Vokietija ir toliau pasiliktų tau
tų sąjungoje.

Mussolini siūlo, kad dabar
tiniai diplomatiniai svarstymai 
butų atliekami keturių didžių
jų valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencijos, į ku
rią galėtų būti pakviestos ir 
niekurios kitos didžiosios vals
tybės. Nors Mussolini to ir 
nepasako, bet yra aišku, kad 
tokia konferencija turėtų įvyk
ti Byme.

Mussolini siūlo, kad Vokieti
jai butų leista turėti 300,000 
kareivių armiją ir kad butų 
priimtas jos prašymas apsigy 
nimo atsiginklavimo. Vokietijos 
prašymas atsiginklavmio juroje 
turi būti svarstomas sekamos 
laivyno konferencijos.

Mussolini taipjau siūlo pa
naikinti cheminį karą, uždrau
sti bombarduoti civilius gy
ventojus, apryboti ginklavimosi 

| išlaidas ir palikti dabartinį ar
mijų dydį.

KLAIPĖDA.— Sausio 8 
maždaug 100 metrų į Rytus 
niro Tilžės tilto suėmė mėsinin
ką Gustavą L. iš Santainių, ka
dangi jis iš Lietuvos pusės bu
vo su keliais svarais sviesto į 
Vokietijos pusę perėjęs.

Už Ragainės, ties žem. Gi- 
suliais, muitininkai patemijo, 
kaip keli vyrai 
skaičių maišų
upės iki žizdrų duboės 
žem. Gisulių kaimo. Po kurio 
laiko muitininkai pamatė auto 
mobilį, kurs atvažiavo šmuge
lį—sviesta— parsivežti. Kaip 
muitininkai atbėgo ir automo
bilį norėjo sulaikyti, tasai greit 
pavažiavo, sviestą palikęs. Mui
tininkai paleido 11 šūvių, tačiau 
auiomobįHs, nesustojo; jie dar 
ir vieną muitininką pervažiavo, 
kurs jam skersai kelio bandė 
atsistoti. To sušaudyto automo
bilio dabar stropiai ieškoma.

židrų duobėse muitininkai 
atrado apie 5 centnerius iš Lie
tuvos atgabento sviesto.

Klaipėdoj Lietuvos prie 
šai tebeveikia

Apiplėšė Indianos 
miestelį

4 anti-fašistai nu 
teisti kalėjiman

KLAIPĖDA. 1. 12. Elta. — 
Valstybės saitaumo policija sau
sio 10 d. apie 8 vai. vakaro 
Bupkalniuose pas Bogdahną už
klupo slaptą neumanininkų su
sirinkimą, kuriame dalyvavo 24 
žmonės. Policijos valdininkams 
ėmus artintis prie namo, kur 
buvo susirinkimas, tam tikri 
slapti susirinkimo saugotojai 
tuojau įspėjo susirinkusius ir 
susirinkimo dalyviai leidosi 
bėgti. Tik policijai pavartojus 
ginklą, apie 15 žmonių buvo .su
imta. Pas juos buvo rastas 
vienas revolveris ii’ vienas mer 
džioklinis šautuvas. Susirinki
mo vietoje buvo rastas dar vie
nas revolveris, tačiau kas jo 
savininkas, niekas neprisipaži
no. Sulaikytieji buvo išklausi
nėti ir paleisti. Iš tardymo ma
tyti, kad tas susirinkimas buvo 
sušauktas aukštesniems organi
zacijos organams reikalaujant.

KAUNAS. I. 9. Elta, šiomis 
dienomis Vokietijos vyriausybė 
davė parėdymą, pagal kurį 
sviesto, sūrio ir kiaušinių kie
kiai, kuriuos leidžiama perneš
ti be muito per sieną iš Lietu
vos į 
sieifio 
žinti. 
karnų
ma kasdien pernešti be muito 
vieną kilogramą sviesto, vieną 
klg. sūrio ir 10 št. kiaušinių; 
dabar gi teleidžiama arba i/2 
svaro sviesto, arba 5 kiaušiniai 
dienai. Taigi sumažinimas pa
darytas keleriopas, nes ankš
čiau kiekvienas galėjo pirkti 
ir neštis per sieną drauge vi
sas tris prekių rųšis, dabar gi 
vieną kurią ir tai 
mažintu kiekiu.

Iš kompetentingų 
“Eltai” teko patirti, 
suvaržymo įvedimas
namas su* sutartimis, kurios šiuo 
klausimu riša abi valstybės.

šis Vokietijos vyriausybės 
žingsnis yra juo mažiau patei
sinamas, kad, patai kompeten
tingų Vokietijos įstaigų pareiš
kimą, jis yra padarytas už tai, 
kad -Klaipėdos krašto guberna
torius, vykdydamas įstatymą, 
kaį kuriems Vokietijos pilie
čiams, Klaipėdos krašto autono 
minių ir savivaldybių įstaigų 
valdininkams, nedavė leidimų 
pasilikti iarnyboje arba davė 
tam tikram terminui.

Kalbamasis gubernatoriaus 
parėdymas negali sudaryti pa
grindo nei represijoms nei re- 
tortijoms, nes nepaliečia jokių 
Lietuvos tarptautinių pasiža
dėjimų, o, antra vertus, klau
simas svetimšalių laikymo tar
nyboje, tai yra pavedimo jiems 
vykdyti tam tikras viešas val
stybines funkcijas, normaliu 
budu negali būti statomas ku
rios svetimos valstybės ar pi
liečių interesų plotmėn.

Iš tų pačių kompetentingų 
sluoksnių mums tenka patirti, 
kad Lietuvos vyriausybė, susi
rūpinusi šiito mažojo pasienio 
susisiekimo suvaržymu, darys 
reikalingus žingsnius.

J Kauną atvažiavo P. 
Balutis

DETROIT, Mich., s. 31. — 
Visos Detroito apielinkės ieško 
drąsių plėšikų, kurie vakar ųž- 
puolg . Bloomfield priemiesčio 
įolięijos stotį, sumušė policijos 
viršininką'ir pabėgo pastvėrę iš 
seifo dar nenustatytą sumą pi
nigų

L0WELL, Ind., s. 31.— Pa
sinaudodami tuo, kad visa šio 
niesto policija ir šerifas išvyko 
augoti Dillnigerį Crown Point 
-.alejime, plėšikai apiplėšė ke- 
urias sankrovas—paštą, gele • 

Hnkelio ofisą, geležų ir abelną 
sankrovas.

RYMAS, s. 31. — Keturi an- 
ti-fašistai, jų tarpe vienas ad
vokatas, liko specialįo tribuno
lo nuteisi. nuo 2 iki 5 metų 
kalėjiman už anti-fašistinį vei
kimą.

Streikuoja batsiuviai

KAUNAS.—Sausio 13 <1. Į 
Kauną atvažiavo Lietuvos nepa 
prastas pasiuntinys Vašingto
ne p. Balutis. Stoty jį pasiti
ko Amer. charge d’affaires p. 
Staffordas, čekoslov. charge 
d’affaires p. Stalickis, dir. Bi
zauskas ir kt. P. Balutis greit 
vyks Londonan.

Batų dirbtuvė

Plėšikai užpuolė uni
jos raštinę 

. , i-;,,..,y.it

CHICAGO..—Trys plėšikai už
puolė malibrių unijos rąštinę, 
220 W. Oak St. ir atėmė iš sek
retoriaus $500 sumokėtų ditok-

b '

2 UŽMUŠTI RIAUŠĖSE PRIEŠ 
SVETIMTAUČIUS AUSTRA- 

LIJOJE

KAUNAS
“Aras” vasario 16 g. atleido di; 
darbininkus, o kitiems norėjo 
sumažinti atlyginimą, tai dar
bininkai sustreikavo ir strei
kuoja jau antra savaitė.

KĄLGOORLIE, Australijoj, s. 
81.—Du žmonės liko užmušti 
iir keli sukeisti sukeltose prieš 
svetimtaučius riaušėse. Riaušės 
kilo po to, kai vienas svetim
tautis barfenderis hotelio sa- 
liune užmušė žmogų

Suėmė kidnaperį
CHICAGO.—Federaliniai ag

entai suėmė Verne Sankey, ku
ris prisipažino dalyvavęs išvo
gime Boettcher iš Denver U 
Bohn iš St. Paul, Jį taipgi baų- 
doma surišti ir su Lindberghų 
vaiko išvogimu.

Ar važiuosite pava 
^ary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, II..

ffi



KORESPONDENCIJOS
buvo

New Kensington, Pa

troliais ei
kiek tas

smagiai laiką pi

asa

toki

labai

ANT RADIO KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ PO PIET

Copyright, 1©34,

irus

parašyta, kad komunistai turi 
būdavot bažnyčias, kalbėt po
terius, imt šliubus bažnyčioje, 
vaiktfo krikštyt, mirusias savo 
moteris laidoj su bažnytinėmis

enino Evangeli 
; tos pačios sve

liau, rudenį turėjo bendrai 
ukrainais surengusi balių; 
sėkmės taipgi buvo geros.

ją lydė- 
švęntyt

žino 
dūk

a.tafta* 
Susi- 

baigia

dieną, visus naktimis 
angliakasius atleido 

atleido taipgi ir dau‘g 
dirbusių. Superinten-

tiktai
Leiskite mums

Bimbininkai bando suorg

Electric Co. dirbo 3 
savaitėje; darbo ne

Pora mėne- 
dirbo 4-5 dienas pei

P. S.: Aš esu nemažai skai
tęs Lenino ir kitų komunistų 
raštų. Tačiau niekur neradau

atvažiavęs ex-newken

nimo dalykų, kadangi išdirbime to 
puikaus cigareto mes visuomet nau
dojame puikiausių tabakų 
vidurinius lapus
išreikšti vilties, kad Jums gerėjantis 
Metropolitan, transliavimais daside- 
date prie to linksmumo užsidegdami 

Mes1 jaučiame, jog • Lucky.

Bimbiniai komunistai ir kitos 
navatnybės

šiame 
mo p-no 
tė, Ona 
mokyklą 
su laiku 
ir' namų

yra sa- 
■ EI Fa- 

ro -x- lietuvių katalikų bend
ruomenės organas, “švyturys” 
yra parašytas garbingai ir ga
biai ir jau pasiekė aukšto te
rašo. Ne vien tik aplanko 40,- 
000 lietuvių Argentinoje, bot 
taip pat ateina pas 10,000 ben- 
dratautiečių išsklaidytų po Uru* 
gvajų.

“Be pasakyto, pasirodo lai 
kas nuo laiko, periodiniai dvi- 
savaitraščiai, mažesnės vertes 
nepastovus ir propoguojauti ko
munistines, anarchistines ir ni
hilistines idėjas, leidžiami ne 
atsakomingų elementų”.

Gi kalbant apie kultūrą ii 
religiją, ten priskaitonia “Ho 
gar Lituano

nakvynei, o viduj to visas lie
tuvių centras paversta orgijų 
namais. Kam tos miglos, kam 
tos kaukės? čia ne Lietuva ir 
ju'odų darbų atskaitomybė tu
ri būt faktų šviesos lapuose 
įrašyta.

Išleidę kunigai minimus la
pelius, juos slaptai dalijo vie
tinėms įstaigoms ir saugiai d a 
bojo, kad jie nepakliūtų į lie
tuvių rankas, šie lapeliai pa
siekė ir Policijos Departamen
tą. Kunigams rūpėjo u'žgniauž- 
ti laisvos minties lietuvių spau
dą ir išplėsti klerikaJiškąją. To
dėl išleidę lapelius ir dar de 
šimt kartų daugiau primalę Ar
gentinos policijai liežuviu, kad 
visi kiti išvardintieji lietuvių 
kalba laikraščiai yra komunis
tų, anarchistų arba nihilistų, 
visų lietuvių kalba išeinančių 

(Bifs daugiau)

Prieš Kalėdaš parvažiavo iš 
Wushington valstijos ex-new- 
kensingtonietis, karštas 'Bim
bos patriotas, A. J. Adomaiti;. 
Labai suvargęs ekonomiškai ir 
sveikatoje, ir jau nuo savo mo
ters atsiskyręs. Dabar jau jis 
ne tas Adomaitis, ką pirmiau 
buvo. Jau net man jo gaila, 
žiūrint į jį.

Kazys šūkis, karštas švento 
Lenino garbintojas, vienoj 
dirbtuvėj išdirbo ^25 metus ir 
už tai gavo medalį ir menesį 
vakaeijų su pilna-ralga iš The 
Unitėd States Aluminum Cu. 
Vadinasi, jis buvo "pilnai ištiki
mas kapitalistui.

Šj r ScStadicni
KaMorn
Rhiulon.') Ir MdyiŲ) nulio tinklus, 
T,l*CKY STRIKE transliuos Ncw 
Yotjio Metropolitan Opera Cotnpany 

„..„..„i,. U/altrilr."

“švyturio
visi jį uja, su kuų. Janilioniu 
nieks nebedirba. Visos jo “va- 
dovaujatnOš” organizacijos fik- 
tyvės, — tą visi Pietų Ameri
kos lietuviai gerai žino, o jis 
išleisdamas Lietuvos konsulato 
vardu lapelius štai kaip begė
diškai ir akyplėšiškai rašo:

“Svarbiausias šioje respubli
koje lietuvių leidiny 
vaitraštis “Švyturys”

Praeitą vasarą S. L. A. 192 
kuopa turėjo surengus du pik
nikus: ir abudufbuvo pasekmin
gi. Publikos atsilankė daug, o 
ir pelno padarė nemaž#!. Ve-

vieno
Naujosios Gadynės 

tai ir viskas.

Mykolas Načajus seniai? bu 
vo karštas Bimbos patriotas 
o dabar kažin kas jam pasi 
darė, kad jau pradėjo glaus 
tis prie “eretikų”.

lies kasyklos darbo ieškoda
mas. Vadinasi, jis visada yra 
užimtas savais reikalais ir ne
turi liuoso laiko nė gramofo
ną pagroti.

Jo. ang- 
dirbdavo 
o dabar

Praeitą vasarą dvi > gražios 
lietuvaitės su'sipažirto su než> 
i tomais gražiais vaikinais ir 
automobiliu išvažiavo i laukus 
pavažinėti
leisti. O kai sugryžo namo, tai 
kiek buVo išlieta graudžių 
rų ir kitokių nesmagumų 
silaukla. Mat, jos gavo 
“good time”, kad ir u‘ž 
metų nepamirš.

kongrese. Bet man 
kad tas jaunuolis to- 

nėra buvęs. 
iė vieno da

tas kongresas ten vei- 
ar blogo.

Buvo 
singtonietis iš N. S. Pittsburgh, 
Pa., bimbinis agentas Petras J. 
Martinkus, “Laisvei” rinkdamas 
prenumeratą. Aš patariau jam. 
kaip geram pažįstamam, įsitai
syti katarinką ir monkę, nes 
tokiu budu jis galės daugiau 
pelnyti, negu bernaudamas A.' 
Bimbai.

apeigomis. O musų miesto lie
tuviai komunistai, nors save 
vadina komunistais, bet daro 
kaip tikri Vatikano piliečiai.

Proletaras.Ponia U. Uau’douiehč 
gera katalikė, per daug 'metų 
lenkų katalikų bažnyčiai mokė
jo įvairias duoklęs.’O kai ji 
praeitą rudenį mirė, tai, sulig 
jos -prašymu, jos vįfi’as ir va! 
kai norėjo ją palaidot su vi
somis bažnytinėmis apeigomis 
Unijos kapuose. Bet" tos para ' 
pijus kunigas atsisakė 
ti į Unijos kapus ir 
duobę.

JACOB GAVAS
Gazolino Stotis
PATAISOME TAIKUS 

UŽLAIKOME ACOESSORIES 
8th ir Jackson Sts.

Tel. Majestic 3156 
WAUKEGAN. ILL.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
žinonč*, kurio dėl oenatvčs arba kitokios 

priežasties jaučiasi silpni ir nesveikus, at
gauna savo Iširas, sveikatą ir pasidaro stip
resni ir ryvcanl po * to kaip jie vartoja 
NUGA-TONE.

NtJGA-TONE yra pastebėtinas vaistas dėl 
moterų ir vyrų, kurie sųatilatikč senatvės. 
Jis padaro j Uos svelkesniais. tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų spčkų darbui. , Jeiru 
jus , esate senas arba silpnas, pamėginkite 
NUGA-TONE. Po keletą dienų jus paste
bėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas vijose Vaistiny- 
ėlose. Ne priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nopagelbča taip kaip NUGA- 
TONE.

Beje, “Naujienų” No. 6 š. 
m. buvęs detroitietis, dabar 
brooklynietis, drg. Frank Le
vickas, rašydamas korespon
denciją iš Brooklyno, prie pa
baigos užsimanė sužinoti, ką 
veikia buvęs detroitietis, o da
bar newkensing.tonietis A. Ba 
čėnas, kad nesuorganizuoja L. 
S. S. kuopos.

Praeitais ir šiais metais su 
A. Bačėnu yra šitokia istori
ja: Praeitą žiemą jis Michi- 
gano valstijoje pas ūkininką 
malkas skaldė ir varnas šau
dė; praeitą vasarą Pennsylva- 
nijos valstijoje vištas ir gaid
žius gaudė; šią gi žiemą, kai 
kili dirbo dienomis, tai jis mie
gojo, o kai kiti naktimis mie
gojo, lai jis Hillman Coal and 
Coke Co. kasykloj statė storus 
stulpus, o ant jų viršaus dėjo 
didelius plieniniiZs balkius. 
Liuesu nuo darbo ir nuo mie
go laiku paskaitydavo įvairius 
laikraščius ir eidavo pasisve
čiuoti. O kai dabar , mainą už
darė, tai ir vėl eijia per kal- 

nuo vienos prie kitos ang-

Per Šiuos, tiesiog iš Metropolitan 
Opera Hoųse, Ne\v Yorko mieste, 
šeštadienį po piet transliavimus mes 
stengiamės išreikšti savo pagarbą 
Amerikos įgimtąm geram skoniui... 
geram skoniui, kuris atneša toki 
milžinišką skaičių šalininkų dėl 
Lucky Strike 
Luckics yra tarpe puikesnių gy

, | Aibė B. Gumbaragis

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOME 
NUMES BEI POLITINIS GYVENIMAS

ITęsinys)
niekas neskaito

na. Mat, jai nerūpėjo kur nors 
pokampėmis lakstyti 
times ieškot.

eme ir nu

nuolių “darbininkiškojo” •] 
S. kuopą. Bet man rodos 
jie pelnys tiek, 
blockis už muilą

miestely, gerai 
Antano 'Stulgio 
Stulgi u*te, kai 
ir mokinosi, tai liuo- 
nuo mokslo atlikdavo 

gaspadinės dai’bus. 
(Jos motina jau senokai mi
rus). O kai pabaigė stenogra- 
fi.stės mokslą, tai dabar gavo 
valdžios darbą su gerai apmo
kama alga. Tai puiki mergL

Auo Metropolitan Opera Tiem s e 
Diamond HorserShoe 

Aew Yorke
1:40 vai. po piet, 

Stanclnrd Laiku, per NBC

Visuomet Puikiausias Tabakas 
... ..................   i ■■■■........-'■» >■—nu ..............

m uos” net iki dvylikos prųici- 
palių organizacijų, kurios vi
sai kolonijai yra gerai žino
mos kaipo fiktyvūs, tik ant 
popierio, jokio vaidmenio ne
sudarančios Argentinos lietu
vių kolonijos visuomeniniam 
gyvenime.

Ir kaij) į tai visą dabar re
aguoti? Apart kelių sifilį skel
biančių reklamų ir pluošto pro
vokacijų nepalankių kun. Ja- 
nilioniui žmonių juodinimo 
“švyturys” daugiau nieko ne
duoda. Jei į Urugvajų vienas 
ar du “švyturio’-’ ekzemplioriai 
ateina pas visuomeninką į ko
lekciją ar archyvą, rodos, t ii 
joks laikraščio platus skaity
mas 10,000 bendralautieČių 
Urugvajaus kolonijoj.

Kas nežino, kad “Lietuvių 
Namuose” susiburdsių dvyliką 
principai!ų organizacijos sudaro 
tik trys žmonės: kun. Janilio- 
nis, ponas sekretorius Gančys 
ir dar kažkokia “artistė”. 0 
vis tiktai jie nesigčda meluo
ti, kad “Lietuvių Namai” S’ra 
jaunųjų bendratautiečių bedar
bių židinys, kada tie patys ben- 
dratautiečiai bedarbiai juose 

Lietuvių Na- be 50 centarų negauna lovos

Juozas Bliu j us j
procentų komunistas 
gerai pažysta komunistų te
žins”. Kiekvieną kataliką ar 
kitaip tikintį i Dievą žmogų 
pajuokdavo įvairiais budais. 
O kai mirė jo paties moteris, 

jos kūną 
į presbiterijonų bažnyčią ir pa
laidojo su visomis bažnytinė
mis apeigomis. Tai mat, koks 
iš jo komunistas, r

P-nas Juozas Jurgaitis, gy
venąs adresu 536 Linden avė., 
užlaiko nedidelę, bet švarią val
gomų daiktų krautuvę, o savo 
draugams-kostunieriams sutei
kia draugišką patarnavimą už 
labai prieinamą kainą. Jis yra 
SLA. 192 kuopos narys ir se
nas “Naujienų” ir “Keleivio” 
skaitytojas. Liuoso laiko turin
tiems patariu pas jį užeiti ir 
su juo susipažinti.

P. H. Muiphy 
dienas savaitėje su mažai dar
bininkų.

The United States Ahrmi- 
num Co. kaikuriuose skyriuose 
dirba 5-6 dienas, o kituose 2 3 
dienas savaitėj. i

Prieš Kalėdas bimbiniai bu
vo suTengę prakalbas kokiam 
tai jaunuoliui K. Strasauskui, 
kuris sakėsi, buk esąs buvęs 
Paryžiuje atstovu jaunųjų ko
munistų 
rodosi, 
kiame kongrese 
nes jis nepasakė 
1^’ko, ką 
kė gero

dirba labai mažai 
šių atgal 
savaitę.

General 
4 dienas 
galima gaut.

Ford Collieries 
ir No. 3 anglies kasyklos, dii 
ba 2 dienas savaitėje.

Valley Camp Coal 
lies kasykloje seniau 
virš 700 angliakasių, 
dirba tik apie 160.

Allegheny PittsbuTgli 
Co. dirba 40 valandų savaitė
je. Darbo negalima gaut. (I 
jeigu kas darbą gauna, tai ti)< 
per “surpaipę”.

Horwich Coal and Coke Co 
dirba 40 valandų savaitėje 
Darbo negalima gaut. O jei k<v 
gauna, tai tik per “surpaipę”.

Hillman Coal and Coke Co 
sausio 24 
dirbusius 
iš darbo; 
dienomis 
(lentas man sakė, kad jam rei
kia tik 300 tonų anglies kas 
savaitę. Pirmiau ši kasykla dir
bo 40 valandų savaitėje.

Union Collieries Co. kasyk
los kai kurią savaitę dirbą 40 
^valandų, o kai kurią užtenka 
dirbt tik 16 valandų.

Kepublic Iron and Coal Co. 
kasykla dabartiniu laiku dirba 
40 valandų savaitėje.

Ford Motor Co. iš savo stik
lo dirbtuvės veža lauk maši
nas, ir nėra žinios, ką ji Sci 
ta dirbtuve padarys; gal nu
griaus.

C. W. A. darbai irgi suma
žėjo. Pirmiau čia dirbdavo 30 
valandų savaitėje, o dabar dir 
ba tik 15-20 valandų.

Tarp New Kejisington ir 
Pittsburgh, Pa., 7 Allegheny 
upėj, The Vang Construction 
Čo. stato du didelius valdiškus 
tvenkinius. Pirmiau čia dirbo 
30 valandų per savaitę, dabar 
gi negali dirbti taip gerai: t.i; 
lyja, tai užeina dau'g vandens. 
' Pittsburgh Plate Glass Co. 
dirbtuvė dabartiniu laiku dirba 
dienomis ir naktimis; darbas 
gaunama pagal gilink}.

Praėjusį rudenį “Laisvės' 
korespondentas J. čiuplis pasi 
gyrė, kad bimbiniai 
ną pirmyn, o prus&kiniai 
iš vietos nepasijudiną.

Pruseikinių-sklokininkų 
nėra nė vieno. Tiesa, yra 
lėtas 
skaitytojų

Dabar pažiūrėkime kur bim- 
biniui “suoliauja”:

Pirmiausia, A. P. L. A. 9 
kuopa (kurią valdo bimbiniai) 
turėjo 150 narių. Dabar gi tu
ri tik virš 40 narių.

Pirmiau A. P. L. A. 9 kuo
pos svetainėj nuolat buvo skel
biama švento I 
ja; dabar gi an 
tainės stogo užkėlė kryžių, o 
prie durų prisegė užrašą “šven
to Povilo ir Petro Bažnyčia”; 
gi viduje pastatė altorių su 
šventais sakramentais ir sienas 
apkabinėjo įvairiais šventųjų 
paveikslais.

Pirmiau švento Lenino Evan
gelijos garbintojai aštriai pa
juokdavo katalikui ir kitų ti
kėjimų žmones, o dabar patys 
eina į bažnyčią, klaupiasi aut 
kelių, žegnojasi, poterius kal
ba ir kumščia į krutinę muša
si, savo suaugusius vaikus baž
nyčioje krikštija, ''mirusias sa
vo moteris su* bažnytinėmis lai
doja ; vesdami merginas sau už. 
moteris, bažnyčioj šliubą ima; 
o apie jų organizatorių visokių 
kalbų girdėti.

Pirmiau A. L. D. L. D. 47 
kuopa turėjo 47 narius; dabar 
vargiai beliko joje 2(1 narių.

Pirmiau L. M. P. S. 102 kuo
pa turėjo 16 narių; dabar gi 
ta kuopa mirusi, ir net jos ka
po nenegalima rasti.

S. L. A. 192 kruopos 
la, Lietuvių Darbininkų 
vienijimo kuopa irgi 
džiūti..

Pirmiau “I^a^švės” skaityto
jų buvo virš 100, o dabai' var
giai surastum 30.

Pirmiau, kai bimbiniai su
rengdavo pikniką arba balių, 
tai sutraukdavo publikos gan 
daug ir padarydavo gražaus 
peln<u Bet kai pernai vasarą 
A. P. L. A. 9 kuopa buvo su
rengusi pikniką, tai publikos 
atsilankė tik 7 asmenvs.

Tai ve kaip bimbiniai šuo
liuoja atgal, o ne pirmyn.

NE Viršutiniai lap»1 į.
• i — j»e yra.nertasivyutę

r**... ...

\ »• $ ‘ A.,----'i *■ v- ■ a *• .‘'j'
'•■'m ''b ■ i .' i ’ ; ■. »

į NE apatiniai lapai ' , '■ >
> *jie-yra';žeinesiiės4tokyM» 

w ■ ■ S " I,' vi: •X’’ ’ v' ’ * '> • • ' • 7 ■ i'

o

*' * i-
■' ,V' O1,;'.'. 

• • ■ ? • į. i* ■ r ,
•t »• , ■ i-

'?7’. '■ L t *• ' -

, i Z. ! ■ ‘ '
' -L •

1 1/* '■ '< M V; J

- • ' / . *

.-••/f • ’ e- " ■ ’’ž-7 1 '• A
■ .3 : ’’ ■'' **•' » .r

• y • ’4

‘« J



NAUJIENOS, Chicago, UI
TRYS “SENIORITOS

EKSKURSIJOS LIETUVON

PAJAMOS
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Antru

šį naują 1934 metą

surinks

Viso

Tel. Cravrford 5573

GARSINKITE “NAUJIENOSE”me

Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio
Skridimo Sąjun

gos Atskaita

Gaisras Progress 
Furniture kompani

jos krautuvėje

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogią kelio
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo bagažą 
kilnoti.

8(M) šį sekmadienį atsi- 
St. Agnės Auditorium

Pirmyn’

kartu statyta operetė 
pasisekė

Skolina m dėl Pirmą Morgičių 
ant gerą namą. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy-

ASTUONIOS MOTERYS VIENOJ
ŠEIMYNOJ PASINAUDOJO

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

IŠLAIDOS 
(Iki sausio 20 d., 1934 m.)

Kitas Pastebėtinas Rekordas dėl Lydia E 
Pinkham’s Vegetable Compound

(Iki sausio 20 d., 1934 m.) 
Rūgs.

Narių mokesniai .... $ 134.00
Ford Lansing Aviacijos

Diena ......................... 1081.98
Spalio

Detroito Aviacijos Die
na ............................. . 152.33

Narių mokesniai ir au-

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Del Informacijų Kreipkitės į

TURTAS
Pinigai pas Iždininką de

ponuoti Metropolitan State

Mažytės šešių metų amžiaus “senjoritos”, kurios p. Vy
tauto Beliajaus baleto parengimuose (vasario 3 d. 8 vai. vaka
ro ir vasario 4 d. 3 vai. po pietų) pašoks porą šokių.

Tos “senjoritos” yra: p-lės Helen Marcinkus, Collcen An- 
drews ir Virginia Inčura.

Abu baleto parengimai įvyks liuli House teatre, 800 So 
Halsted st., prie Polk.

Apie 
lankė į 
Brighton Parke, kur 
choras statė (antru kartu) ope
retę “Agurkai”.

Svarbiose rolėse teko matv- 
ti kelias naujas dainininkes ir 
dainininkui ir aktorius, didžiu
moje “Naujokus” scenoj. Ne
žiūrint to, operetė buvo suvai
dinta vykusiai, nors tempo bu
vo kiek lėtesnis už pirmojo pa
statymo kiek laiko atgal Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje.

Sekmadienio “Agurkų” są
statas buvo sekamas: Ilona — 
S. Rimkaitė; Džigas 
kavičius; Hansas — 
Liutoa 
skis - 
Bruknys; Rumšą 
j ožaitis 
Kemėšis; June — 
tė; J. J. Jonaitis

Daug kas žingeidauja apie 
gaisrą, kuris ištiko Progress 
Furniture Co. Krautuvę, 3222- 
26 So. Halsted St., pirmadienį, 
sausio 29, apie 8 vai. vakare.

Didžiausia kaltė gaisro, tai 
yra šaltis ir namo šildimo si
stemos senoviškumas, nes tą 
dieną buvo didis šaltis ir rei
kėjo leisti šilumą visa jiega. 
Krautuvės sargas arba “vačmo- 
nas”, A. Latvis apžiūrėjęs boi
lerį, užėjo viršun netoli prie
kio krautuvės ir atsisėdo pa
siklausyti radio ir pasiskaityti 
laikraščių. Tik staiga pasi
girdo trenksmas ir pasirodė 
didžiausis kamuolis ugnies be
siveržiantis per elevatorio 
“šaftą”.

Mat pečiuje po anglių užpy
limo, susidaro dujų, kurie 
verždamies atidarė boilerio 
duris ir uždegė ten netoli esan
čią elevatoriaus mašineriją ir 
prie to užsidegė elevatorio

Viso ................. 628.58
Įvairus raštinės reikme

nys, kaip protokolų knygos, 
“carbon paper”, ete ...... 6.60

žemėlapiai ................... 11.75
Pašto išlaidos laiškams, 

siuntiniams ...................... 45.16
Lakūnui J. R. James-

Janušauskui pragyvenimas 
nuo rūgs. 7, 1933 ........  300.00

Chicagos Lietuvių Audi
torijos salės nuoma ....... 3.00

Kitos smulkios išlaidos 79.43

dinos sienos, kurios buvo aly 
vuolos.

A. Latvis, išsigandę 
no gesinti ugnį, bot ji pasiro
dė neįveikiama, tai greičiau
sia šaukėsi ugnegesią.

Jiems ėmė 10 ar 15 minučių 
atvykti, o kol prisirengė palei
sti vandenį, tai dar prabėgo 
koks 10 minučių. Tuoin tar
pu ugnis gerokai įsigalėjo ir 
pripildė pilną krautuvę dil

ti nai ir jai duosiu. Aš niekuomet 
nesijaučiau geriau savo gyvenime.” 
—P-ia ALBERT MUNNINGHOFF.

Gali būti jūsų motina ar bobutė 
atsidėdavo ant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, taipgi. Tūks
tančiai moterų tai daro. Jos duoda 
jas savo dukterims kaip jos išauga 
i moteris—jos priima prieš ir po 
gimdymui — jos atsideda ant jų su
laukus viduramžio. Jos turi būti ge
ros kuomet 98 iš 100 moterų sako, 
“Jos pagelbsti inafi.?| , 
“MANO AftyrlŽ^>AlPGI PRIIM

DAVO ŠIUOS VAISTUS”
“Mano motina priidavo jūsų vais

tus didesni dali savo gyvenimo, ypa
tingai kain atėjo Permaina. Ji da
bar yra 63 metų ir geroj sveikatoj. 
Aš priimdavau juos dėl silpnumo, 
kuomet buvau nevedus. Aš taipgi 
juos priimdavau prieš gimdymą ir 
aš turiu dvi puikias mergaites. Aš 
didžiai rekomenduoju Vegetable 
Compound, ypatingai laike nėštumo. 
Jos padaro gimdymą labai lengvu.” 
-P-ia MARIE LUBECK, 1024 Bos
ton Road, Bronx, Ne\y York.

Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie
tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 

•• Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Surašo 

Kurie išplauks iš Now Yorko, 1934 metais

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSĖ 

908,910 Węst 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontųota iš išmalevota. — 

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

pildyta prekėmis.
Prekės ir namas yra apdrau

sti ir dabar eina susitaikimas 
su insurance kompanijomis. 
Kaip lik greitai tas bus atlik
ta, prekybą ir vėl pradės eiti 
normaliu keliu. Galima ma
nyti, jog Progress krautuvė at
pirks tas apgadintas prekes iš 
Insurance Co., ir jas parduos 
bargain kainomis. Krautuves 
vedėjai .1. Kaledinskas ir J. 
Roiąanas darbuojasi, kad kuo- 
greičiausiai sutvarkyti reikalus 
ir vėl tęsti patarnavimą savo

rėmėjams, kurių ši krautuvė 
yra įsigijus gana daug. M.

stolių kaip namui taip ir pro 
kėnis, bet ugnegesiai norėda f 
mi išleisti durnus laukan, iš- W 
daužė daugybes stiklų, ♦kurie 
randasi lubose (sky lights) ir 
žinoma, stiklai, krisdami po 
visą krautuvę sužalojo daug 
prekių, kurių verte gal sieks 
keletą tūkstančių dolerių, nes

NAUJIENAS 
1739 So. Halsted St. Chicago, III

STADENDAM ..................... Balandžio 11 d.
Klaipėdon per liolterdamą

UNITED STATES.................... Gegužės 12 d.
Klaipėdon per Copenhagenų

GRIPSHOLM   ........... Gegužės 28 d,
Tiesiog Klaipėdon . .

BERENGARIA ....................... Birželio 16 d
Klaipėdon per Southamptoną

GRIPSHOLM ...............................  Liepos 3 <1
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD .... ...................  Liepos 12 d
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON ...........  Rugpiučio 1 d
Klaipėdon per Hamburgu

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie 
siog Klaipėdon be jokio persėdimo.

800 publikos atšilau 
kė pamatyti “Agur
kus” St. Agnės Aud

Viso ...............  2301.84
Pinigai draugijose (pa

skirti arba sukelti) ....... 515.00
Narių mokesniai, neįskai

tant tų, kurios yra kolo
nijų ižduose .................  142.00

Auksinės ir sidabrinės 
špilkutės išsiuntinėtos ko
lonijoms ..................... 280.34

Mimeografas .............. 50.10
Klišės ir kita propagan

dinė medžiaga .............. 17.10
Kvitos, “stationery”, vokai, 
au'kų rinkimo lapai, bu

halterijos knygos, antspau
dus, “Corporation Seal” 95.00

Pašto ženklai .............. 15.00
Kitos smulkmenos   2.00 
Fondui priklauso už gar

sinimus ir Naujų Metų Ba
liaus bilietus .............. 114.25

P-ia ALBERT MUNNINGHOFF 
122 E. Ninth St., Newport, Ky.
“Kaip mano bobutė taip ir mano 

motina visuomet priiiūdavo Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. 
Mano motina turi šešias dukteris ir 
mes visos taipgi vartojame. Jeigu aš 
kuomet nors turėsiu dukrele aš bų*

Green Duck Company u‘ž 
sidabrinius ir auksinius 
ženklelius aukotojams $322.94

Mimeografas .............. 50.10
ALTASS Charteris .... 10.00 
Aviacijos Dienų kolonijo

se surengimas: plakatai, bi
lietai, posteriai ir kiti spau
dos darbai, — Scranton, 
Bingbamton, Boston, Det- 
roit, Philadelphia, Connec- 
tieut ir Cleveland ....... $250.06

American Railvvay Ex- 
press ............................ 19.62

Telegramas ................. 6.31
Kelionės ................. 149.26
Už aeroplano naudojimą 

kelionėj Vernon Myers,
Chicago Municipal Air-
port ................................  163.33

James-Janušausko kelio
nė aeroplanu, lapk. 31 d., 

gruodžio 2, 1933, Cleveland- 
Detroit-Chicago .............. 40.00

SENIAUSIAS LIETUVIŲ DU-KART SAVAITINIS 
LAIKRAŠTIS. LEIDŽIA

VIENYBE per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
reikalais. VIENYBE kovojo ir 'kovoja su liet, ir Lietuvos prie
šais. VIENYBE yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBĖ 
talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir Visame pasauly gy
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENyBĖ teikia žinias iš viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė
je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų 
reikalais rūpinasi.

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

$3,00 ....... metui ....... $4.00
$1,75 — pusmečiui ...... $2.00

Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 
x gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite šį seniausią lietuvių laikrašti. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime. .

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA

suteikia 
barzdaskuty klot 
—M komfortą 
■ skutimos 

namie

Viso .............. $2945.10
Pinigai Kolonijose:
Lawrence, Mass.........  386.67
Boston, Mass.............. 290.17
Scranton, Pa.............. 200.00
Kitose kolonijose, ištisas 

sąrašą?: centro raštinėje 1425.00

8 cylinderių
PONTIAC

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

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

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

Jeigu Turite Rupimą 
Išmėginkite šįDykai 
Kąųdokltę bylę Ruptural, įsisenėjusiai arba 

Neseniai Prasidėjusiai. Didelę arba 
Ma-I.osnę Ir Jus busite ant kelio, 

kuriu pertikrino Tuksfanėltis.

Siųskite dykai įrodymui
Kiekvienas su i__

ris turėtų tuoj aus paradyti 
N. Maln St., Adams, N. Y 
“Inimo 6io “_ ...LZ.l.., * _
...“..Itei ant rupturos ir ptatruklmas užsida- 

l rys naUiraliftku budu, taip kad nebus rel- 
, kalinatimo Vartoti diržo arba kokio kitokio 
; dalyko nąlaiklmul. Ne apleisklte progos ir 
prisiųskite savo pareikalavimą dėl dykai 
ifimėginlmo žios pastebėtinos Stimnliuojan- 
čloą Aplikacijos 
savo i— 

aa
pasekmių nuo' 'tokion nekaltos ir’ nesvarbios 
rupturos, kuri tūkstančius privedė 
operacijos stalo? Daugelis vyrų ir 
kasdien stato save Į tą pavojų, nes 
turą nėra skaudi ir jie rali vaikAtinėtt, 
Sykite tuojaus dėl dykai ižmėginimo, 
tai ifitlkro yra pastebėtinas dalykas, 
parelbėjo užgydyti rūpintas, kurios t 
tam didelės kalų dvi kumAėios. Tuojaus 
rašykite W. S. Rlce„ Ine. 271-N ” 
Adams. N. Y.

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

— P. Jf, 
V. Ascila

- Adelė Zavistaltė; Kni 
•S. Puta; Bumša — B

Mati 
Penningtonas — J 

Šklėrių- 
V. Tarų

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

š VIENYBES VAJUS š
~ Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo >2
ss vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos geto- ~

mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų, skaitytoju gavę va- = 
~ ' jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną dolerį pini- ss:
ss: gaiš už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti rxi
!♦! keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto — gerų S
== knygų. Kviečiame visus lietuvius į šį vajų stoti. Norintieji laimė- S

ti dovanas, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- — 
= formacijas suteiksime laišku.
S Adresuokite: ES

i Vajaus Komisija H
s 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. = M— —W
[SIII|llllllll[£llllllllllll@llililll[|||@IIIIIIIIH

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTĘRŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP U2SISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir purtės, užnuo- 
dijima 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 dąugeįį metu ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo. 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomls nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 36 St, Kampas Keeler Avė.

*500.00
IKI

3000.00
Universal Mortgage and Investment Co

G. A. SUKYS W. M. ANTONISEN
3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

Kusiska ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATH«

S5I4 16 W ROOSh'VEl 1
«rti St Louit Avė Tel Kedzi< 800

'»no» lietas* u draiko* «ann< R.KU
iwimmins pool

ir tarkiika pirtį* moteriai* 
įeredomti iki 7 ę. ».

kos ................................ 144.50
ALTASS prakalbų Au

ditorijoje Įplaukos 
Lapkr.

Narių mokesniai
kos ................................ 207.50

Binghamton, N. Y., Avia
cijos Diena .................  121.00

Connectictft Aviacijos
Diena ............................  287.35

Pittsburgh, Pa., Aviaci
jos Diena ..................... 135.10
Gruodžio

Cleveland, Ohio, Aviaci
jos Diena ..................... 180.00

Town of Lake kolonija,
Chicago, III................. 66.00
Sid. ženkliukų Pelnas 11.25
Narių mokesniai .......... 72.00

Sausio
Naujų Metų įplaukos— 

iki sausio 20 d.......... 1110.92
Philadelphia, Pa., Avia

cijos Diena ir Narių mo- 
kesniai ........................ 311.00

Iš Lietuvos “Pienocent
ro” ................................ 79.38

Narių mokesniai .......... 8.00
Om~ha, Nebraska ....... 17.10
Montreal, Canada .... f>.75
Fort Culbdtt^ne, Canada 8.2*
Clinton, Iowa .............. 9.00
Pittsburgh, Pa.............. 4.00
Brighton Park, Chicago,

III.................................... 139.55
Roseland, Chicago, III. 77.50

Salavei- 
čikiutė ir Krefontas — J. Sar- 
sevičius. Menkesnes roles iš
pildė B. Liutkevičius (labai vy
kusiai), P. Barisiu'tė, A. Ra
kauskaite, A. Valutis. Apart to, 
sąstate dalyvavo A. Maleriutė 
šokėja, V. Beliajus ir “Pirmyn” 
choro baletas.

Adelė Zavislaitė buvo labai 
gera Liuzos, restauranto tar
naites rolėje, Jkurią pirmu kar
tu statant operetę turėjo O. 
Skeveriu’tū, šiuo kartu June — 
Penningtonaitės rolėje. Siurpri
zą publikai padarė P. Jakavi- 
čius, kuris paprastai ima ko- 
mikos, lengvo tipo roles, o šiuo 
kartu vykusiai pasirodo kaipo 
“Džigas”, žiaurus ir klastingas 
čigonų vadas.

Įdomios poros sudarė J. Ke
mėšis (Penninglon) ir A. Ste
ponavičienė (Delančienė) ir 
Ilona su V. Taručiu4 (Jonaitis). 
Malonų balsą turi J. Sarsev’- 
čius (Krefontas).

Bendrai, operetė gerai pasi
sekė, taipgi, joje buvo galima 
pastebėti stipri pirmojo pasta
tymo aktorių ir dainininkų įta
ka į naujuosius aktorius, kas, 
matomai, prisidėjo prie veika
lo pasisekimo.

Bank, Chicago, III...... $2817.60, tis; Delančienė
Dar nedeponuoti ....... 127.50

NAUJIENĄ DOVANA KONTESTANTAMS
• •' ’■ . ■ 1 ■' _

runtnra vyras arba moto- 
________\ 1 W. S. Rice. 271- 

Adams, N. Y. dėl dykai lėmė- 
Pastnbėtino Matodo. Tiktai už

taip kati nebus rel
__ apleiskite 

pareikalavimų 
pastebėtinos £1___ ______

. Kokia prasmė dėvėti visų 
kokius tai palaikytojus, Jei- 

apseitl bo jų? Kodėl pastatyti sa- 
e gangrenos ir kitokių payojingi)
kuri tūkstančius i prie 

moterų 
' rup- 

Ra- 
nes 

> Jis 
buvo 

____ j pa- 
Main 8t„

(PRO6AK BLADF:)
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naujienos, chieago, a
DIDŽIOJO LAIVYNO AGITATORIAI LAIMI Pirmoji Kelionė Aplink Pasaulį$8.00

4.00
2.00

NAUJIENOS 
fhe Lithuanian Daily Newa

*
Užsisakymo kalnai

Chicagoje — paStu:
Nlctams
Pūdei metų •««••••*«••••••«•••••••••«•••«
Trims mėnesiams ___

M

Ketvirtadienis, vąš. į, 1934
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icd Daily .Except Sunday by Šutote 

Telephone CANal 8500

Ediior P, GRIGAITIS

Subscriptton Rates:
J.00 per year tn Canada
7.00 per year outside of ChiėAgo 
K 00 per year in Chicaffo
Ic per copy

, Entered as Šėcūtid Clats Mattcfr 
March 7th 1914 at thc Post Office 
of Chicago. UI. under the act of 
March Drd t879

y * 3 .

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
dėkmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halstėd Sk Chicago, 
Itf Telefonas CANaJ 8$00.

Chicagoj per išnešiotojui 
Viena, kopija 
Sakaitei_ ____
Mėnesiui '.-f ~-lt F-

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams —____ ________ ____ * $7.00
Pusei metū ____   3.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mšnėaiams ______ 1.25
Vienam mėnesiui .. ............ — .76*

Lietuvon ir kitur niaieniuose 
(Atritinta)

MetiUns _____ _ ____ -................. $8.0ūj
Pusei metų ----------- 4.0ų
Trims mėnesiams .... ... ............ 2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderio kartu *U užsakymu

— 8c 
18c 

_ 75c

Atstovų butas Washin|tone priėmė Vinsono bilių, 
kuriuo numatoma 102 naujtį karo laivų pastatymas bė
gyje ateinančių penkeriį metų. Tai gana prasta Jung
tinių Valstiją įnaša į diskusijas apie tarptautinį nusi
ginklavimą.

Amerikai etinis didinti karo laivyną, kitos šalys 
stos su ja į lenktynes. O tiį lentynių sąskaitas, žinoma, 
užmokės žmonės.

SVF”Z \TOS SKYR’US
.t ‘ _ A . . J* , ... M.

■ž
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ANGLIAKASIAI ŠLUOJA LAUK KOMUNISTUS

Ii

Vi

■

■■S'
*

United Mine Workets of America savo konvenci
joje Indianapoly antru kartu priėmė įstatli paragrafą, 
kuriuo draudžiama komunistų partijos nariams pri
klausyti angliakasių unijai. Tas paragrafas buvo jau 
prieš keletą metų įdėtdš į senosios angliakasių unijos 
konstituciją. Kam jį reikėjo išnaujo priimti, nevisai aiš
ku. Gal būt, unijos vadai borėjo patikrinti savo organi
zacijos narių sentimentą.- .

Bendrai reikia pasakyti, kad dėjimas į profesinės 
dtganizacijos įstatus tokių paragrafų, kurie yra at
kreipti prieš tam tikrą politinę srovę, pastato organi
zaciją nenormalėje šviesoje, tini ja yra nepartinė orga- 
nizaęija^ir neprivalo daryti diskriminacijos nei vienai 
partijai. Tačiau negalima nepripažinti, kad komUnistai 
Savo taktika dažnai sukėlia darbininkų unijose didelį 
antagonizmą prieš save, kuris veda ptie tokių žinksnių;

Visi žino, kiek triukšmo ir suirutės komunistai yra 
pridarę įvairiose siuvimo pramonės darbininkų sąjun
gose. Jie skverbėsi ir į kitas unijas, stengdamiesi, jas 
“užkariauti”; o kai jie negalėdavo jų paimti į savo kon
trolę, tai jie mėgindavo jas suskaldyti. Ir tai yra ne 
vien Amerikos komunistų taktika. Tokiu pat budu ko
munistai elgiasi ir kitose šalyse. Sakysime, per eilę me
tų komunistai bandė užvaldyti darbininkų unijas Ang
lijoje. Nieko jie tenai neatsiekė, tik iššaukė daug vaidų 
ir kivirčų darbininkų tarpe. Bet darbininkų vadai, galų 
gale, taip supyko ant komunistų, kad jie pravedė Dar
bo Partijoje nutarimą, kad iš visų partijos skyrių ko
munistai turi būt pašalinti, ir jeigu kuris Darbo Parti
jos skyrius tam pasipriešino, tai jisai buvo suspenduo
tas.

Angliakasių unijoje dalykas yra kitoniškesnis, nes 
čia politikos klausimais organizacija laikosi neitrališ- 
kai. Tačiau priežastis ta pati: organizuoti darbininkai 
šluoja lauk iš savo tarpo komunistus dėl to, kad jie ne
gali pakęsti komunistų taktikos, kuri iš tiesų yra neiš
mintinga ir gramozdiška.

Geruoju darbininkai niekuomet nepriims komunis
tų vadovybės, o jėga prieš darbininkų mases jie 
nepadarys.

nieko

TEISMO SPRENDIMAS PRIEŠ AAA.

I
*

f.

Federalinis teisėjas Alexander Akerman Floridoje 
davė “indžonkšeną” (draudimą) prieš valstijos komisi
ją, kuri, pasiremdama žemdirbystės sekretoriaus įsa
kymu, bandė reguliuoti vaisių prekybą toje valstijoje. 
Paskelbdamas savo sprendimą, teisėjas griežtai išėjo 
prieš sekretorių Wallace ir prieš “Agricultutal Adjust- 
ment Aktą” (AAA).

Teisėjas Akerman pareiškė, kad tas aktas (įstaty
mas) esąs nekonstitučinis ir kad sekretorius Wallace 
neturįs teisėto autoriteto kištis j vaisių augintojų biznį 
Floridoje.

Reikia manyti, kad AAA administracija duos ape
liaciją prieš šitą teismo sprendimą, ir tuomet dalykas 
atsidurs Vytinusiame Teisme Washingtone. Pastarasis 
veikiausia parems valdžią.

AMERIKOS SKOLININKAI
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Cbičago, ii!.
BURNA

Burna yra tai vartai, per 
kuriuos visas maistas turi bū
tinai pereiti. Jei • burna yra 
švari ir sveika, tai ir kūnas, 
galima tikėtis, bus svėikasi 
Jei burna nėra sveika ir šva
ri, tai kūnas negali būti šŪVis 
sveikas. Daugelis žmdhių labai 
stengias užlaikyti švdfiai thai- 
stą ir gėrimą, bet nėlabgi Rū
pinasi užlaikyti švatiai š#Vo 
burną, kuri priima maistą. Bur
nos švarumas reiškia užlaiky
ti švariai ne tik bdrriql, bet ir 
dantis. Tinkamas burnos šva
rumo užlaikymas ne tik apsau
gos nuo įvairių ligų burnos, 
gerklės, dantų, bet ir viso kū
no. Burnos užlaikymas švariai 
yra taip svarbus, o iki šiol ne
daugelis žmonių supranta tąjį

Jungtinėms Valstijoms kitos šalys yra skolingos 
12 bilionų ir.700 milionų dolerių. Stambiausieji skoli
ninkai tai — Didžioji Britanija, Francija ir Italija, ku
rios yra kaltos Dėdei Šamui kartu $10,605,032,885, 
kiekviena skyrium tokias sumas: D. Britanija $4,636,- 
157,358; Francija $3,960,772,238; Italija $2,008,103,288.

Skolų mokėjimas yra išdėstytas daugeliui metų, bet 
dauguma skolininkų su mokėjimais atsilieka arba, pa
staruoju laiku, ir visai nebemoka. Užvilktų skolų mo
kėjimų iki šiol pasidarė jau 622 milionai dolerių. Punk
tualiai moka tik Suomija.;

Tai, mat, kaip Amerika įklimpo, besistengdama sa
vo pinigais padėti kitoms šalims. Jos dabar ne tilt ne- 
atsiteisja,- bet dar ant Dėdės Šamo pyksta, kada jisai 
joms tdš školks pfittfeha. Fv-

Ką sako įžymiausieji gydyto
jai apie burną

Labrii dažnai manoma, kad 
dentistai priduoda daug svar
bos, kad užlaikyti švariai, svei
kai burną su gerais sveikais 
ir veikliais dantimis., Daktaras 
Osleris, garšva tJr. sėkmingas 
gydytojas sako: “Svarbiausias 
dalykas užlaikyme kimo svei
kai, tai užlaikyti burną švariai 
ir sveikai. Daktaras Kirk, gar
sias dantų chirurgas taip sako: 
“Anglijoje sistematiškas per
žiūrėjimas vaikų burnos viešo
se mokyklose iškėlė aikštėn pa
stebėtiną ir. baisų faktą, kad 
tik vienas iš dvidešimts ar tris
dešimts Vaikų turėjo Sveikus 
dantis ir kad dantų puvimas, 
išgedimas yra priežastis, kuri 
ardė sveikatą visos tautos”. — 
Visos cilizuotos tautos randa
si /tokiame padėjime. Neabejo
ju, kad 95 nuoš. žmonių, kurie 
skaitys šį straipsnelį, reikia 
gydytis ir taisyti dantis. Tad 
atsimink — švari ir sveika 
burna labai svarbus dalykas, 
kad Užlaikyti visą kūną svei
kai, hes nesveika burna, gali 
iššaukti ligas visame kūne.

Mlkrbbai burnoje

Mikrobai auga ten, kur ran
da maisto, drėgnumo ir šilu
mos. Na kurgi patogesne vie
ta galima rasti mikrobui aug
ti it dauginsis, jei ne burno
ji? Ji yra tai vartai, per ku
riuos eina maistas ir yisadd 
yra drėgna it Šiitą. TokiŪ bil
du milijOiiai višūke-
riopos rįšlėš btiftiojė,
net ir švariausio hštiiėtis.

Mikrobai
Yira dvi šSratbioš ptiėžastys 

dėlAo' nešvari būRriri tei dau
giau mikrobų, negu švari. Pir
miausiai, joje yra miktobamš 
daugiau maisto, kuriuo jie gy- 
Vėna ir antra, mikrobai nėra 
išplaunami iš nešvarios bur
nos. Jei matytumei šituos mi
krobus per mikroskopą, juos 
pamatytumei, kaip jie baisiai 
išrodo.

Mikrobai yra priežastini 
dantų puvimo

Dantų puvijnaš yra tai p’u- 
ptasčiaysią sviete liga. Jos 
priežastimi yra mikrobai, ku- 
f fe gyvena maistu paliktu bur-

noje, iatp dantų po valgiu. Jei 
žriiOriėš išvalytų savb būrniį pt 
kiekvieno valgio, tfu dehtlš- 
tanhiš labai mdžai darbo būtų. 
Mikrobai ūfiriaihū dantų spal
vą, j Uo s tiįdažo, padaro gel
tonais, jūddštis; nėgražiai išro- 
ddhčiaiŠ. Kiekvienas būvantis 
daritis bevalo būti pataisytas 
kūoVėikisūtsiai. ištikrįjį yra 
labai geraš įprotis vieną ar du 
Sykiu į irietuš atsilankyti pas 
dėntistą ir dūbti savo dantis 
peržiūrėti, taip kad mažinusį 
daritiės buvimą tuojau pataisy
ti. Tokiu būdu nė tik skausmo 
galima išvengti, bet sutadpyti 
pinigų ir laiką.

KitftS ilgos paeinančios <161 
burnos nešvarumo

Be gedimo dantų yra dar ir 
kitos ligos, kurios atsiranda dėl 
burnos nešvarumo, nes hė tik 
puvimo mikrobai, bet ir kitų 
ligų mikrobai įsigavę į burną 
ten auga ir veisiasi. Uždegimas 
smegenų, išsikėlimas skaudulio 
prie daūties ir kraujo ūžhūo- 
dijimas gali kilti iš burnos ne
švarumo. Kūdikis, kūtio yra 
nešvari burnytė gali gauti ger
klės uždegimu(,ir tonsilų ir hel 
difteriją, ir plaučių uždegimą.

Jei burnoje randasi daug mi
krobų, jie gali būti priežasti
mi įvairių ligų. Pfivisus mi
krobų burnoje, jie įsigauna 
pilvan. Čion jie daro didėlę 
skriaudą kūnui, nes raugina 
maistą pilve; surūgęs maistas 
arba apsunkina virškinimo or
ganus padaugindamas darbą, 
arba ir suvis maistą padaro 
kunui netinkamu. Nesveika 
burna anksčiau ar vėliau susar
gina pilvą — iššaukia nesu- 
virškinimą ir dispepsiją. Ne 
tik maistas turi būti švarus 
kada j j imame burrion, bet pri
valo būti švari ir burna, 
kurią maistas turi pereiti.

Nesukramtymas

Kada dantys yra blogame 
padėjime, atbū kada smegenis 
yra skaudamos, tai maistas pa
imtas birrnon paprastai yra ne- 
sukramtomas ir nurijamas di
deliais šmotais. žmūgus gali 
gyventi blogai sukramtytu mai
stu per kai kurį laiką, bet pa
didintas iš tos priežasties pil
vui darbas po kiek laiko pa
vargs taip, kaip kad pavarg
sta, ilgai laikoma iškelta ran
ka. Kada pilvas pavargsta, mės 
įgaliname nevirškinimo ligą ir 
visas kūnas susilpnėja. Tas sit^ 
silpnina kūno pajėgas atsispir
ti ligai ir pafiėka mus tokitį- 
mė fiddejirnė, • kad mes daug 
grėičiaū jgūūna'mė ligą ir sd- 
^ėi’gąūiė — ypač tokiomis li
gomis, kaip džiūva, diitėvija lt
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driūgeliš kitų.

šV4HSas dėl patogitino

Be pavojai^ suširgti dėl bur 
nos nešvarumo yra dar kita ge
tą ir svarbi priežastis, kodėl 
privalome užlaikyti burną šva
riai. Mes turim būti švarus dęi 
tų, su. kuriais gyvename. Gal 
nėra biaurėšnio daikto, kaip 
Syti į burįūL šuj n'ęšVarjais 

tįmjsj fdkibję lįiurįįojįe dan
tys pa'gdltę, ‘ apskretę' palieka’ 
ant žrtiogaūs labai keistą ir at
stumiantį įspūdį ir, jei pridė
sime, kad tokioje burnoję ir 
kvapąą dažnai dvokia, tai nė 
tik kad pasibiaurėji tuo asmė-
... 1 ''

visas čia stfnku ir suminėti.
Po keletos mėnesių jūreiviai 

pasiekė Pietų Amerikos kran
tus. Magelenas ėmė plaukti į 
pietus, tikėdamasis, kad žemu
kas kur nors turės baigtis ir 
todėl galima būs toliau plauk
ti. Pakrantėse jie nuolat sutik
davo indėnų burinį su kuriais 
prekiaudavo: indėnai duodavo 
visokiausių vaišių, o jiems už 
tai buvo duodami veidrodėliai 
ir šiaip visokį menkniekiai. Vie
name patogiame įlinkyje, kurį 
Mag. pavadino šv. Julijono 
įlinkiu, nutarė peržiemavoti. 
Pigafetta pasakojo, kad čia 
juos atlankęs Vyras toks mil
žinas, kad europiečiai jam bu
vę tik iki diržo. Ispanai jį pa
vaišinę, o Magelanas padova
nojęs veidrodėlį, bet kai ga
lijotu pažvelgęs į jį ir pama
tęs savo baisų geltoną, išdažy
tą veidą, tai pats taip nusi
gandęs, kad šokęs atgal ir be
veik sumindžiojęs keturis už
pakaly jo stovėjusius vyrus. 
Vėliau pas ispanus atėję ir dau
giau tokių milžiiių. Dauguma 
jų avėjo plačiomis kailių puš
nimis. Todėl juos ispanai pa
vadino patagohais — didžiako- 
jais (tas kraštas ir šiandien 
vadinasi Patagonijaj.

Bežiemavojant šv. Julijonu 
įlinky, tarp jurininkų vėl pra
sidėjo nesantaika. Dauguma 
jurininkų panoro grįžti atgal, 
neš jie' netikėjo, kad pietuose 
butų koks sąsiauris. Prasidėjo 
maištas. Maištininkai išlaisvino 
Kartagėhą ir pasigrobė porą 
laivų. Greitai prie jų prisidė
jo ir trečias laivas. Padėtis pa
sidarė ypatingai rimta. Bet 
Magelanas nito savo Sumany
mo neatsisakė ir grįžti Ispa
nijon nesutiko. Jis pasiuntė į 
trečią laivą žmogų, kuris nu
dūrė jo kapitoną. Pasinaudo
ję sumišimu, Magelano šalinin
kai pagrobė laivą. Vėliau Ma
gelanui pavyko nugalėti ir ki
tus sukilusius laivus. Vienas 
kapitonas buvo nužudytas, Kar- 
tagenas išmestas iš laivo ant 
Patagonijos krantų, o likusie
ji Magelano išprašė dovanoj a- 
mi.

(Bus daugiau)

.(

lias turi būti galimas. Todėl 
jis ir nutarė tai ištirtf. Jis 
kteipėši j f’ottugalijos karakų 
priidito, bėt tas Magelėrio štt- 
tiiariymą atmetė. Tūomet jis 
ūūvVkp paš lapaiti jos kūrdlįų’, 
kirris jį ir parėmė. Maigėiūnas 
iūVp 5 laivus: Triūidūd’a su

5 Žįi., kurį valdė pats Mage
lanas, San Anlonio su 55 žrit., 
Vikiofijį Šri 45 žrii.; Corisep- 
Čirip’ą sU 44 žm. iR Sah Jago 
sū $0 žm. Prie jį dar prisi
dėjo kėlėtūš riofiriČiįjų (iš vi- 
šd šūšidriRČ 265 žfri.).

1516 rriet. rūgp. rii. 10 (t. lai
vai išplaukė iŠ Sevilijos ūosto 
Išpądijoj. Vyriausiitoju laivyno 
vadu buvo Magelanas. Bet at- 
sirado vienas laivo kapitoną;, 
kartagėriū, kuris panoro Vy- 
Riūūšioš laivynū VaidŽiOs. Jis 
ėmė prikaišioti Magelanui, kad 
iaš neplaukiąs ta iinkniė; ko
kia buvo prižadėjęs plaukti ka
raliui ir iodėi ėmė siundyti 
prieš jį iR kitus 'jurininkus. 
Magelanui nieko kitū’ nebeliko, 
kaip apkaldinti Kartagėhą re
težiais. Tai buvo pRadžia nesu
tikimų iafp jūririinkų.

Šitą pirmąją kelionę aplink 
p’šišaulj yra paRhšęš italas Pi- 
gąfėttri, ktiriš tdj kėliohėj da
lyvavo kaip* jurlnirikas. Daug 
keistų dalykų jis yra apie tą 
kelionę pripasakojęs. Štai j’S 
sako, kad privažiavę tokią sa
lį, kūRioj aūgąs milžiniškas 
medis, iš kuri# thpį lašįš ty
riausias vanduo. Visoj saloj 
nesą vūndenš todėl šitas me
dis esąs tikras žmonių ir gy
vulių gelbėtojas. Medis nuolat 
ėsąs apsiaustas tankių debesų, 
kurie, matyti, jam ir suteikia 
vandenį. Taip pat jie matę ju
rų paukščius, kūtie visiškai he- 
tūrį kojų. Lizdų tie paukščiai 
nekraūhą; nės patelės kiauši
nius dedančios ant patinų nu
garų; kai tie plaukioja po van
denį. Ant, patinų nugarų ir iš- 
siperį jauni paukščiukai. Dar 
daugybes visokių nuostabumų 
pripasakojo Pigafetta, kurias

Kai kiirlė, tūr būt, yra skai-į: 
tfc gražų praheuzų rašytojo Ju
lės Vetne’o (žiul Verno) R6- 
maną “kelionė aplink pdsaūlį 
per 80 dienų’’. Romane atra
šoma, kaip vienas anglas, Fi
li jas Fogas, su savo tafhu, 
pfaiiėuzu Paspartutū, išvažia
vę iš Lčridoho į rytus, pėf ftė- 
tų Eūropą, pėr Ibdijoš varidė- 
ūyhą,’ pėr Indiją; Japoiiiją, Di
dįjį vandenyną, per Aūiėriką 
i r A tlanto vėl po 80 diė‘rių ke
lionės sugrįžo Londonan iš vū- 
karų ptteėš, Daūg įvairių W- 
gų juodu prikėnte, dattg Viša
kiu nuotykių prityfė; kol inū- 
siį žemelę apkeliavo aplink. 
Julės Vėriie sdVo rdtiiUnU para
še pačioj pradžioj triašį Uiri- 
žiaūš. Ir reikia pasakyti, kad 
dar tuo laikū tai buvo nuosta
bus dalytas: žmones škaiiė iR 
siėbėjbši, kad galima apkeliau
ti rie t atitik i V dtU
taii) depaprastai grėitdi — pėr 
80 diŪŪį!

Mūšį laikais, žinomą,. tai jau 
nėbebūtį didėlė nkajiėįa, rtėš 
jau daūįėiiš žmonių aplink pa
saulį apkeliavę, žmonėms 
dabaR RŪjif iie tiek įatš aplink 
žemę keliavimas, bet kuo grei- 
čiūusias jos apkeiiŪtiriiriš. štai 
priėš pdrą mėtų aplipk pasaulį 
skrido “Gfrafas CėpėliiiŠš”, 0 
šiemet jį aplėkė amerikietis la
kūnas Willy Post. Ir šitoms 
kelionėms bereikėjo tik kelių 
dienų, žinovai pranašauja, kad 
ateity tokios kelionės bus tik 
nusijuokti: būsią išrasti tokie 
lėktūvai, kuriais aplink žetrię 
galės aplėkti... pėr kelias Va
landas. Juokdariai sako, kad 
pusryčius valgysim Kaune, 
priešpiečius Amerikoj, pietūs 
kur riūrs Azijoj (Japonijoj ar 
Sibirė), o pavakarė Vėl į^lė- 
sim Kaune valgyti, žemė pasi
darys mažute, kaip riykštiš 
Mokslas nuolat daro pažriiigą, 
ir kas , gali tvirtinti, kad tūkiū 
laikai: neateisiu; Kai Kristupas 
Kolumbas plaukė į Ameriką* nei 
keletą mėnesių, ar galėjo jis 
tikėti, kad ateis tokie laikai, 
kad žemyną galės pasiekti per 
porą dienų? Ar galėjo tikėti 
Vaško da Gama tuo, kad In
diją galima bus pasiekti per 
keletą dienų, kai jis jon plau
kė ištisus metus. Netikėjo, idv 
būt, jie tuo. Netikėjo, tūr būt, 
tokiu greitu žemės apkeliaVD 
mu ir tie jurininkai, kurie1 pa
tys pihnieji musų zemėlę a'j> 
keliavo.

Nedaugęlis, tu‘r būt, apie pa
čią pirmąją kelionę aplink pa
saulį težino. O ji yra įdoriii it 
reikšminga, nes žmonės paga
liau tikrai galėjo įsitikinti, kad 
musų Žemė yra apvali. PiRiriO- 
ji kelionė aplink pasaulį buvo 
padaryta XVI šnhtiūečio pr& 
džioj, kai Kolumbas jau buvo 
atradęs Ameriką (1432 me
tais), kai Vaško da Gama jau 
buvo nuplaukęs aplink Afriką' 
Indijon (1498 metais).

Pirmasis žmogus, sufrianęs 
apkėliauti aplink pasaulį, /buvo 
portugalas FėYdiriahdaš Mage 
Janas (Fernando Magėllan). 
Jis buvo gimęs Portugalijos 
kaimely 1480 metais. Jauny
stėj buvojo prie karaliai^ dva
ro, o vėliau kaipo karininkas 
'riūVyko Indijon. Iš Indijos bu- 
vd nūVykęs Rytų Afrikon. Po 
poros metų sugrįžo Portugali
jon. Bet kelionės jį begalo vi
liojo, todėl greit vėl išplaukė 
į Malajų salyną (tarp Indijos 
ir Australijos). Po keletos me
tų vėl grįžo Portugalijon.

Čia begyvenant jam ir kilo 
ta didžioji miųtis: pabaigti 
koiiimbo nebaigtų žygį — su
rasti kelią per Atlanto vande 
nyną; pro Ameriką IndijoA. 
AnUp metu dar tebėjo ginčai 
ar žęmė yra rutulyš, rir nė. 
Jeigu žemė tikrai yra rtttulys, 
galvojo, Magelanas; tditoks ke* 

mfu,jiš ir pavojingas, yrą 
!ūikf4tiiklė kitų kokia norį figa, va taip 
kūsidamas, čiaudėdamas ir t.t, luivū “ uiRubtojo f koją
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Robert Louis Steuenion. Vertė A. Kartonai

Turtų Sala
(Tęsinys)

Matydamas, kad aš buvau 
pasirengęs išsisukinėti, jis 
taip jau staptelėjo; ir trumpa 
valandėle praslinko jam besi- 
kraipaht į visas puses ir to
kiais pat jūdėjlinais iš mano 
pusės. Tai buvo (oks žaidi
mas, kokį aš dažnai žaizdavau 
haiiiic iiplihk Juodosios įlan
kos uolos; bėt afi'kščiau aš nie
kad, tikėkite manimi, nebu
vau žaidęs šn taip Sniarkiūi 
plakančia širdiitii. Vis dėl (o, 
kaip jau sakiait, tūi buvo vai
ko žaidimas ir aš manimi at
silaikysiąs prieš sėną jūreivį 
su skaudančia koja. Iš tikro, 
ūš taip įsidrąsinau, jog aš da- 
silęidžiau sau kelętą trumpų 
minčių apie tą, kokia galėjo 
būti 'pabaiga to rbikalo; ir, 
nors aš ir permačiaii, kad aš 
tikrai galėjau ilgą laiką išsi
sukinėti; bėt niekaip nema 
čiau bent kokios vilties pabėgti.

Na, reikalams taip esant, 
Hispatiiolti staiga sustojo, pa
sipurtė momentą, buvo įklim
pus į smėlį, o tada virto ant 
šono, pakol laivo paviršis ne
buvo pavirtęs į keturiosde- 
šiint penkįų laipsnių kampą ir 
palcol nebuvo prisisėmę kla
nai vandens pro laivo latakus 
ir pasilikę laivo pakraštyje.

Į sekundą mudu pavirlome 
ir kočiojoiuės abudu, beveik 
krūvoje į laivo pakraštį; rąu- 
įdona kepure numirėlis, vis dar 
'ištiestomis rankomis, kočiojus 
paskui mus. Mes buvome taip 
arti vienas kilo^ jog mano gal
va tujp smarkiai atsimušė į 

i, kad net

dantis subarškėjo. Kad ir pri
trenktas, vis dėlto aš pirmas 
atsistojau, nes Hands buvo įsi
painiojęs į numirėlio kūną. 
Staigus laivo pakrypimas ant 
šono, sugadino laivo grindis 
bėgiojimui; man reikėjo susi
rasti naują būdą pabėgimui ir 
negaišinant laiko, nes mano 
priešas beveik siekė mane. 
Minties greitumu, aš šokau į 
vidurinio stiebo raiščių pink
lės ir lipau aukštyn, ranka po 
rankos, nei ncatsikvėpdamas, 
pakol ncpaSiekiaū skersinių 
stiebo inedžių ir saugiai neat- 
sisėdau.

Aš iššigelbėjau savo greitu
mu; peilis buvo pataikęs ma
žiau begu pUSČ pėdos nuo ma
nęs, mah’ belipant dukštyn; ir 
ten stovėjo Izraelis Hiinds, iš
sižiojęs ir atkreipęs veidą į 
mane, tobula nusistebėjimo 
bei nusivylimo statula.

(Būs daugiau)

“KULTŪRA”
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletu numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas; Dabar gavome 11-12 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St, K
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Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai
1 . ■ , !

ad-Joseph F. Budrik, savininkas krautuvių, kurios randasi 
ręsti 3117-21 So. Halsted St. ir 3313 So. Halsted St. ir leidėjas 
lietuvių radio programų.

JOSEPH F. BUDRIK, Ine

pareiškimus, figu- 
vardą po rezoliuci-

esmž* yra *16ne 
geriau bus pasaky- 
traukia savo veži- 
Visgi, kuris iš lie-

Vienas žymiausių lietuvių 
biznierių taip Chicagoj, taip 
visoj Amerikoj, be abejonės, 
yra Juozas Budrikas. Ir vienas 
žymiausių jis yra ne todėl, kad 
vadovautų kokiems biznio tary
bų suvažiavimams, darytų au- 
toriletiškus 
ruotų savo 
jomis.

Budrikas 
wolf”. Gal 
ti, kad jis 
mą vienas,
tuvių nežino jo vardo? .Tūk
stančiai lietuvių taip iš Chica- 
gos, tai iš kitų miestų yra jo 
kostumeriai. Dešimtys, o gal ir 
šimtai tūkstančių yra jo radio 
programų klausytojai.

Tur būt, nė pats Budrikas 
neginčys, kad radio programų,®, 
radio kontestus ir išvažiavimus 
jis rengia visų pirma biznio in
teresuose. Neginčijamas tačiau 
yra ir faktas, kad jo biznis tu
ri taip žymios 
kaip kultūrinės 
viams.

Pirmiau apie medžiaginę pu- moterys viso miestelio krautu- dalyvauja ir menkesnės jėgos, kad nemenkas kreditas

sę. Budrikas varo nepaprastai 
platų pardavimų rakandų, pe
čių, plovimui mašinų, elektri- 
kinių ledaunių, bendrai, viso
kių namams reikmenių — nuo 
stambiausių iki smulkiausių. 
Gal dar platesnį biznį jis va
ro pardavimu* muzikalių instru
mentų, kaip radio, pianų, ar
monikų, gitarų, banjo ir kito
kių. Dėka apyvartos platumo 
jis pajėgia kalbamas reikmenes 
gauti pigiausia 
Antra vertus, 
čiausios biznio 
parduoda savo
tas reikmenes žemiausia gali-, 
ma kaina. Tai ve kur pasireiš
kia Budriko biznio medžiaginė 
vertė kostumeriams.

vių audimus išvartys, pirm ne
gu nusipirks penketą aršinų 
perkelio, pirm negu suras “bar- 
geną”. Taip daug - maž jie 
daro ir čia, Amerikoj. Žino- 
hia, už tai niekas jų nekalti- 
tina. Bet tas faktas, kad di
delis lietuvių skaičius tapo ir 
pasilieka Budriko kostumę- 
riai, liudija jogei jie priėjo ši
tokį išvadą:

Budriko krautuvės yra vie
nos geriausių vietų pageidau
jamoms reikmenims nusi
pirkti. z

Dabar pažiūrėkime į kitą jo 
biznio pusę. Budrikas didelę 
apyvartą daro muzikalių in
strumentų pardavimu. Tai 
yra biznis jam. Bet muzika 
yra ir viena svarbiausių, vie
na tyriausių žmogaus gyveni
mo smagumo formų.

Kiek seniau Budrikas gra
mofonų yra pardavęs, kiek vė
liau parduodavo pianų, kiek 
dabar išleidžia radio setų ir 
kitokių muzikalių instrumen
tų, tai gal būt nė didžiausios 
“dauntaun” krautuvės nepar
duoda jų. Ką lai reiškia? Vi
suomenės darbuotojo akimis 
žiūrint, tai reiškia, kad jau
nuomenė pasilieka namie, 
klausosi muzikos, pratinasi 
lankyli muzikos ir dainų pa
rengimus, ažuot bastytis ant 
gatvių kampų arba stumdytis 
landinėse bolėms šaudyti. Ta
tai reiškia dažnai, kad ir “tė
tis” sėdi kartu su visa šeima 
ir klausos radio programo ar
ba piano skambinimo, ažuot 
tarnauti ramsčiu alinės barui. 
Tai ve kur reiškiasi Budriko, 
kaip biznieriaus, ir jo kostu- 
merių kurturinių interesų ben
drumas.

Dar vienas pavyzdys, 
penkius metus Budrikas 
džia radio programos, 
kaštuoja jam pinigus,
mums, kaip visuomenei, svar
bu yra visųpirma ve kas: eilė 
asmenų — senesnių ir jaunes
nių — gauna paskatinimo to
bulintis muzikoj ir dainoj, la
vintis, praktikuoti, jau nekal
bant apie* tuos; “• kurie " turi 
smagumo klausyti lietuvių ra
dio grograinų.

Priedui prie tų programų, 
sakytum, mokyklos tikslu, Bu
drikas jau kelintus metus ren
gia radio kontestus. Štai, sa
kysiu, šiemet bernaitis ar mer
gaitė .pirmą kartą pasirodė 
konteste. Gavo ar negavo do
vaną — bet pagyrimą susilau
kė. Kiek iš to yra smagumo, 
koks patraukimas toliau la
vintis. Lai tuose konteštuose

Per 
lei-

Bet

medžiaginės, 
vertės lietu-

galima kaina, 
siekdamas pla- 
apyvartos, jis 
kostumeriams

šeimaPirm negu lietuvių 
įsigys kiek brangesnę reikme
nų toj ar kitoj krautuvėj, ji 
veikiausia atlankys tuziną ki
tų tokios pat rųšies bizniavie- 
čių, prisižiūrėdama arba rink
damasi. šitokiam atsargiam 
pirkimui lietuviai yra pratę iš 
“seno krajaus”. Ten, būdavo,

•
O-
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Joseph F. Budrik korporacijos darbininkai. Viena s-kitas jų šiandie nebedirba pas Budriką, bet jų 
vietoj dirba kili.

Svarbų yra; kad tokie konles- 
tai, kaip Budriko rengiami, 
ugdo masinį dailės pamėgimą.

Musų draugijos, rateliai, 
kliubai, stisiviėnijimai ir cho
rai rengė daugybę muzikalių 
vakarų, končentų, dramos per
statymų pirm Budriko. Jie 
teberengia juos. Bet kada biz
nierius suderina taip tiksliai 
savo interesus su visuomenes 
kultūriniais interesais, kaip 
kad Budrikas, jis tikrai užsi-1 džiaugiasi, kad šalygatviai ta-

jam už pašalinimą “Maxwell 
Street” praktikos iš Halsted 
gatvės .Dar pereitą vasarą, 
jam pasidarbavus, tapo apva
lyti šalygatviai Halsted gatvėj. 
Mat, žydeliai buvo prasimanę 
kuone visą savo tavorą su
krauti šalygatviuoše ir teršti 
juos išmatomis. Šiandie to 
nebėra. Ir savasties valdyto
jai Halsted gatvėj ir apielin- 
kės gyventojai, be abejonės,

PIRM YN
SHARPS and PLATS

Pažvelgkimc į Budriko daž
nio metodus. Tūkstančius do
lerių Budrikas yra išleidęs gar
sinimams laikraščiuose. Tai 
juk parama musų spaudai. 
Toliau, nors ir per radio gar
sindamas savo biznį, jis pats 
ar jo pavaduųįojai retai kada

po apvalyti.
P-as Budrikas yra vienas ne

daugelio lietuvių biznierių, 
atsivežė biznio patyrimų iš 
Lietuvos. Jo tėvas, Prančiš-

scriptions to Naujienos to 
make, do so thru him... he will 
appreciate it, we will appreciate 
it, and when you get to know 
him, yoti will be glad you did... 
a nice fellow who deserves your 
help... or assistance, if you pre- 
fer the word, ...in winning this 
contest...

» » »
Do not be fooled 

irregular appearance 
column... its regulai' 
ance date is every Wednesday...

viai, kreipkitės su reikalais 
pas lietuvius! O tai reiškia 
pasitarnavilną- ir kitiems lie
tuviams biznięriams, ir profe
sionalams, ir lietuviams me
chanikams. šitie tūkstančiai 
dolerių, Budriko išlčisti gar
sinimams, nemažai prisidėjo 
prie įskiepijimo lietuviams 
obalsio “Savas pas savą”, pri
sidėjo ir prie glaudesnio lie
tuvių sugyvenimo išeivijoj.

Budrikas laikosi tam tikros 
tvirtos linijos, neimdamas ki
tataučių skelbimų per radio.

Pagalios, reikia pasakyti,
tenka

kus Budrikas, turėjo krautuvę ment... 
linkiuose, Žemaitijoj. Juozas į a golden 
Budrikas padėdavo tėvui krau
tuvę prižiūrėti ir čia įgijo pir- Pickle... 
mas biznio pamokas.

Tėvui mirus, Juozas Budri
kas atvyko Amerikon 1910 me
tais. Taigi Ai’nerikoj jis gyve
na jau 24 h'iėtus.1

Ilgai nelaukęs, p. Budrikas 
ir Amerikoj ėmėsi biznio. Jo 
pirmasis biznio adresas buvo: 
3036 So. Union Avcnue. Jis 
ėmė pardavinėti knygas, ra
šymui reikmenes, spausdintus 
pasveikinimui laiškus. Greitai 
pastebėjo eilę kitokių prekių 
tinkamų bizniui, kurį varė.

Budriko prekių eilė padidė
jo tiek, kad jis sutaisė katalo
gą. Tas katalogas plačiai pa
siskleidė ne tik Chicagoj, bet 
ir lietuvių kolonijose už Chi- 
cagos ribų. Tais laikais jis va-

The song is ended, būt the 
melody lingers on; “Pickles” 
has been presented by Pirmyn, 
būt its praises are yet being 
sung... four couples (on the 
stage) found happy bliss ir 
their loves... Bumsha and Bum- 
sha found glory and lame for 
their Captain Kniskis by catch- appears today, only becatfse 
ing the unholy villain, Džigas. yOUr paragraphist was lošt in 
redhanded... a crowd of about a medly of circumstances th.it 
1200 found real entertain- prohibited the timely appear- 

many Chicagoans lošt 
opportunity that wa". 
by the green of adisguised

JOSEPH F. UU0RIK krautuvė adresu 3417-21 So. Halsted Street

kus.
Laikui bėgant jis perkėlė sa

vo biznį į Halsted gatvę. Čia 
pasiėmė vietą antroj gatvės 
piišėj nuo ten, kur dabar ran
dasi jo didžioji krautuvė. Pir
mosios Budriko pamatinės pre
kės buvo — aukso daiktai, lai
krodėliai, muzikos instrumen
tai.

Kiek vėliau prasidėjo gramo
fonų gadynė. Ir Budrikas bu- 
vo bene pirmasis lietuvis, ku
ris parūpino lietuviams lietu
viškų dainų, lietuvių muzikos 
ir pasikalbėjimų rekordų. Dė
ka jo reikalavimo kompanijos 
ėmė dirbti lietuviškus rekor
dus, o Budrikas užtikrino jas, 
kad rekordus išparduos.

Vėliau, vadinamais prospe- 
rily laikais, madon įėjo pirkti 
pianus. Ir šiandie ne vienoj 
lietuvių šeimynoj pamatysime 
pirktą iš Budriko gražų pianą 
ir išgirsime šeimininkų sūnų 
ar dukterį skambinant jį <■— 
atmintinai ar iš gaidų.

šiandien, galima sakyti, gy
vename radio laikus. It vėl 
p. Budrikas buvo kaip koks 
pionierius radio platininio tarp 
lietuvių.

Budrikė krautuvėse duoda
ma didžiausias galimas kredi
tas kostuhieriains. Nupirktos 
čia reikmenes yra gatanlitoja- 
mos. Kostumeriams, be to, už
tikrinama pataisos už dyką 
bent per tam tikrą laiką. Bud
riko krautuves turi šapą arba

A chorus o f approximalely 
70 stared hungrily at the 
Pickles that Jonaitis (Whitney 
Tarutis) had to advertise to 
the world... their staring was 
most realistic, if we may sav 
so... Ilona (E. Rimkus) was 
sincerely happy to discove*, 
thru the efforls of Kniskis (S. 
Puta) and his secret police 
Birmsha (Brooks) and Rum- 
sha (Ray Mathevvs) that §he 
was the daughter of the widow 
Delančiene (Mrs. Stephens) 
and not of Džigas (F. Jaka- 
vicius), the dirty gypsy vill- 
ain... that’s not at all a person
ai remark, by the way... Cre- 
fonl was happy when Penning- 
ton (Kemesis) the pickle king 
ordered his advertising man to 
contract him for his paint- 
ings... for that enabled him to 
return to America with his 
sweetheart, June (O. Skever), 
Pennington’š daughter. ...Lui- 
za (Adele Zavistaite) of the 
queer accent was tlirilled when 
Kniskis had to promise 
marry her... and

to 
the audience 

was happy also... as well 
several other people...

as

be 
be 

new

by this 
of the 
appear-

ance of the Sharps and Flats... 
we apologize if we have in any 
way inconvenienced any one of 
you...

And the next operetta to 
presented by Pirmyn will 
“Abejotinas Asmuo”, a 
operetta from Lithuania... this
is scheduled for March... In the 
meamvhile, the Stephens will 
present their own concert in 
April... it promises to be a 
busy several months...

F. Bu4law the perspiring con- 
testant as yet dashes hither 
and yon... ii* you have any sub-

dirbtuvę, kurioj dirba patyrę 
mechanikai ir pataiso reikia
mus taisyti daiktus:

Viena Joseph F. Budriko 
krautuvė randasi adresu:

3417-21 S. Halsted Strfeet;
Antroji yra adresu:
3343 So. Halsted Street; šioj 

antrojoj randasi ypač platus 
paširihkimas auksinių daiktų, 
laikrodžių, laikrodėlių, įvairių 
brdnghienų. V. ZĄ

» » »
The Auditorium (St. Agnės) 

beheld, an evening of continued 
actiVity... four o'clock was the 
starting time of the early ar- 
rivals... after the op&fetta, 
which lasted several houts, the 
hall was filled with the swish 
of a thousand and one feet 
(we don’t think there were any 
one-legged people present, būt 
the “and one” sounds good) 
and the barroom was just one 
continu'al buzz of excitement. 
sipping, guzzling, sopping, and 
other words which our severe 
erities will term terribly 
“slangy” as they slap us on the 
wrist... būt we can take it...

» » »
Pirmyn is proud of £he fact 

th'at they had a capacity crowd 
on a terrible night, from a 
weather viewpoint, and a night 
xvhich witnessed about ump- 
teen different affairs offered 
by 'other Lithuanian affairs... 
some day, perhaps, Lithuanians 
will realize the utter futility 
of jealous, irnreašbnable com- 
petition... if other organizations 
had not taken it on the neck 
Sunday, it might have ’ been 
Pirmyn... būt Pirmyn happeu- 
ed to be the lucky one... that 
happened... that’s all... and 
we*re mighty thankful...

Jacųues Grandmesnil.

hanr noser

pasidaryti 
juos i a 
role, L _ 
teeito! r _ „ 
LANDĄ, per peni 
Jos turės pageli) 
vartoju per aa 
mcnduojamos gyd

Šaltis krūtinėj Ir gtrli 
. 1 rimtas. Pa 

; 3 minute* su 
pagelbsti pralall 

Vartok SYKI
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Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius KONTESTO EIGA

LAIPSNIS TREČIAS

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 6269 Balsų

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 5465 balsų

LAIPSNIS ANTRAS

3 4

F. Bulawas ir Senas Petras 
varosi smarkiai pirmyn, neno
rėdami vienas kitam apsileis
ti. Abudu persikėlė iš antro 
j trečią laipsnį, kas reiškia, kad 
juodu jau laimėjo po laivakor
tę nuvažiuoti į Lietuvą. Dabar 
tik reikia dar biskutį smarkiaus 
padirbėti, kad gauti laivakor
tes ir sugrįžti, žinoma, prie to 
dar kainuos pasportai, vizos, 
na dar reikės iv ant valstybi
nes šiek tiek turėti. Bet kaip 
ten nebūtų, visgi atrodo, kad 
juodu ateinančią vasarą į Lie
tuvą plauks.

Be jų, dar šiek tiek padi
dino savo balsų skaitlių ir J. 
Sinkus, A. Mačiulis^ P. Devei
kis, P. K. Urnėžis, Elsie Mar
tin, J. Sipialis, A. Kazaitis, Ona 
Vilienė, P. Atkočiūnas, Dom. 
Žukas, A. Savickas h’ keletas 
kitų.

Nauji prisidėjo .!. Kazakevi
čius iš Pittston, Pa. ir Mrs. 
M. Rovaitiene iš Herrin, III.

Jeigu visi šie kontestantal 
laimės laivakortes į Lietuvą, 
tai ištikrųjų susitaisytų skait
linga ir smagi Ekskursija.

O jeigu dar katras nusivež
tų išlaimėtą Pontiac automo
bilių; tai butų tikrai istorinę 
Ekskursija.

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

Mikulskis, 671 West 18th 
alines sav., atsinaujino 
15 mėn.
Yagella, 2559 W. 47th st.,

alines savininkas, užsirašė 
“N.”; J. Kazlauskas, 4650 So. 
Western avenue, •taipgi alinės 
savininkas, užsirašė “N.”; Z. 
Miliauskas, 5353 So. Halsted 
st., saldainių ir cigarų krautu
vės ir gazolino stoties užlaiky
toms, atsinaujino “N.”; M. Ja- 
nuliuniene, 8470 So. Vincennes 
avė., kuri turi gražius namus 
ir šeimyną ir myli knygas ir 
laikraščius skaityti, 
“N?’; B. Pečeliūnienė, 
Vincennes avė., kuri 
grosernę ir saldainių 
vę, užsirašo “N.”; P. 
5256 So. Princeton avė., kuris 
užlaiko bučernę 
užsirašė “N.”; 
nė, 6317 So. 
rooming house užlaikytoja, už
sirašė “N.”; A. Burba, 7907 S. 
Drexel Avė., atsinaujino “N.”; 
Dan Lukša, 53 E. 18th st., ku
ris užlaiko barzdaskutyklą, už
sirašė “N.”; C. Mitchell, 3311 
Archer avė., alines užlaikyto- 
jas, atsinaujino “N.”; M. Ku- 
liunas, 3327 Archer avė., a’i- 
nčs užlaikytojas, užsirašė “N.”: 
D. Slotkus, 901 W. 35th Street, 
alinės užlaikytojas, atsiriškijino 
“N.”; S. Brazinskis, 3729 So. 
Morgan st., taipgi alinės savi
ninkas, atsinaujino “N.”; E. 
Rimkuniene, 1235 So. Michi- 
gan avė., kur užlaiko užeigą, 
davė garsinimą.

Visiems, kurie davė nors 
kiek biznio Senam Petrui, ta
riu širdingą ačiū. Reikalui at
ėjus, šaukite telefoną CANal 
8500, ar kreipkitės į Seną Pet
rą laišku.

Ketvirtadienis, vas. 1, 1934
J------------  - ■ ................- - - —■ - - - - - - -

žadus išpildys, tai laivakortė I 
tikrai bus. Prie to dar man 
priduoda daug energijos tie 
žmones, pas kuriuos jau man 
teko lankytis. Nors tuom sy
kiu pinigų negaunu, bet kiek
vienas prižada vėliaus sumokė
ti.

O draugas Ruzas tą gali pa
daryti, nes yra jaunas ener
gingas vyrukas ir tam darbui 
tinkamas.

Turėkite kantrybės, o drau
gas Ružas dar pralenks ir ki 
tus.

Venus Tumošaitė.

K. G. Urnėžis rašo

LAIPSNIS PIRMAS

P. Atkočiūnas rašo

E. NORGAILIENE 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafayette 5647 
Turi 1230 balsų

ANT. KAZAITIS 
3450 S. Halsted St. 

Turi 930 balsų

10

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Turi 467 balsų

19

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 200 balsu

J. SINKUS

Turi 920 balsų
J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III. 
Turi 770 balsų

P.
1518

DEVEIKIS 
So. 48th Ct. 

Cicero, 111.
Turi 760 balsų

11

DOM. ŽUKAS

Turi 430 balsų

20

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų

12 13

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avc. 

Roctytord, III. 
Turi 390 balsų

21

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

Cleveland, Ohio. 
Turi 180 balsų

V.
3252

TUMOSAITĖ
N. Nagle Avė.

Chicago. UI.
Turi 343 balsų

LIENE 
(UždrovaitS) 

1646 N. Irvlng Av, 
Turi 150 balsų

II -llH llfllHIIII 'III *

ONA

užsirašė
8446 S.
užlaiko
krautir-
Mark“?, i

ir grosernę, 
S. Kurnevičie- 
Ndrmal' Blvd.,

Senas Petras. •

Seno Petro biznis 
Kontęste

. 1 i' ■ \ . •
. • . ....................-Iiįfri ■

Well, su pabaida sausio mė
nesio jau pasiekiau trečią laip
snį. Tai reiškiu laivakortę į 
Lietuvą. Tas rri^ii pavyko to
dėl, kad daugelis brolių tautie
čių mane parėmė1 darydami biz
nį per mane. Ačiū visiems.

šie žmonės darė biznį per 
Seną Petrą:

... ------ -----
N0N GRADUS
5

V

6

Venus Tumošaitė 
rašo:

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman ‘ Av 

Chicago 
Turi 760 balsų

P. ATKOČIŪNAS 
1634 S. 48 Ct. 
Turi 725 balsų

14 15

A. UŽDRAVAITIS
4031 S. Talmaji Av 

Chicago

Turi 340 balsų'

ALBERT DIKSAS

3341 S. Aubum Av 
Chicago

Turi 139 balsų

L SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av. 

Chicago 
Turi 310 balsų

24

ANT. RUŽAS

8409 Willianre Avę.
Detroit, Mich.

.. • ■

Turi 125 balsų
-V ■ \

.tu

4

Aš dėkoju tiems, kurie da
rot biznį per mane šią savai
tę: J. P. Spitlis, 4028 South 
Maplewood avenue. Nestebėti
na, kad pp. Spitliai išaugino 
taip didelį biznį. Simpatingi 

, žmonės ir seni “Naujienų” 
skaitytojai. Atsinaujino “Nau
jienas” 15 mėn.

Jeigu norite, kad automobi
lis negirgždėtų, tai sustokite! 
prie Archer and California 
Super Service Station. Tena; 
gausite malonų patarnavimą.

Kazimieras Grigaitis, senas 
“Naujienų” rėmėjas, 2545 W. 
45th Place, skaito “Naujienas” 
kasdien. Užsisakė 15 mėn.

F. Adams, 5532 So. Albany 
avenue, nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas. Užsisakė 15 mėne
sių.

širdingai visiems dėkoju ir 
' — iki

Jau4 mėnuo laiko kaip dar
buojuosi, bet dar tik 383 bal
sus gavau. Kaip kada jau pra
dedu abejoti ar gausiu reikia
mą skaitlių balsų, f kad laimėti 
laivakortę. Nors dar yra 3 ir 
pusė mėn. laiko, bet jeigu man 
taip seksis visą laiką, tai abe
joju. Mano dėde Rypkevičia, 
ramina mane, kad pavasarį bus 
lengviaus dirbti ir jeigu4 visi
prižadėti prospektai savo pri- lietuvių be Naujienų.

pasimatymo.
K. G. Urnėžis, 

4607 So. Talman avė.

P. Kučinskas iš 
Detroit rašo:

Naujienų No. 21 kontestan
tų skyriuje patėmijau žinią 
apie musų dratfgą Ružą, kur 
sakoma, kad jau 3 savaites lai 
ko nieko negirdėti ir liepė De
troito draugams sužinoti, kas 
atsitiko. Aš. perskaitęs tą ži
nutę pyškinu Naujienoms tele
gramą, kad nesirūpintų apie I 
draugą Ružą, nes savaitę tam 
atgal buvau susiėjęs ir kalbė
jome kas link Naujienų kon- 
testo. Tai jisai man šitaip sa
ko: “Darbą jau pradėjau ir 
užrašiau keletą Naujienų, bet 
dar laiko yra, daug tai per
daug nesiskubinu, nes laukiu 
kada Detroitiečiai pradės ge
naus dirbti. Draugas Ružas ti
kisi, kad Detroite bus geros 
pasekmės, nes padedant kitiems 
draugams, Detroite mažai liks

Aš norėčiau tarti keletą žo
džių arba palinkėti Naujienoms 
tokio pasisekimo, kokį jos tu
rėjo per 20 metų. Noriu pa
sveikinti visus Naujienų dar
buotojus, rėmėjus ir skaityto
jus su 20 metų Jubiliejum. Ve
liju Naujienoms platintis po 
Ameriką ir visą platųjį pasau- 

|lį. Jas myli skaityti profesio
nalai, biznieriai ir darbininkai, 
dešinieji ir kairieji, nes jos 
tarnauja visai žmonijai.

Man tenka dalyvauti jau 4 
konteste ir visuomet gaunu vi
dutines pasekmes. Todėl, ir 
šiais 20 metų Jubiliejaus me
tais tikiu, kad mane mano drau
gai parems. Ačiū Medelinskams, 
Užubąliams, Augaičiams, V. 
Monikams, Samulioniui, Šven
čiui, Karpenui, Stankams ir vi
siems kitiems, kurie per mane 
užsirašė Naujienas. Jie beveik 
visi yra janitoriai, sunkiai tu
ri dirbti, bet Naujienas skai
to ir jas myli. Man prisieina 
darbuotis daugiausiai Garfield 
Parko apielinkėj, nes aš esu 
ten išgyvenęs virš 23 metų ir 
priklausęs prie Garfield Parko 
Vyrų ir Moterų Pašelpos Klu
bo. Nors susidėjus aplinkybėms 

Į turėjau apleisti, bet manau vėl 
sugrįžti, jeigu busiu priimtas. 
Ačiū Garfieldparkiečiams už 
paramą.

P. Atkočiūnas,
1634 So. 48th Ct., Cicero.

Apie Frank Bulaw 
pasekmes kontesto 

darbuotėj
>

Kaip jis užrašo /‘Naujienas” ii*
* gaunjį skelbimus? ; į

K. G. URNĖŽIS 
4607 S. Talman Av. 

Chicago. 
Turi 680 balsų

16

ELSIE MARTIN 
4508—•8th St. 
Kenosha, Wis. 
Turi 600 balsų

17

BARNIŠKIS

M. BALČIŪNAS

B

1224 Burnside Avė. 
Chicago, III.

Turi 242 balsų

Turi 280 balsų

J. ADAMS

6941 S. Talman Ąv , 
Chicago, III.

Turi
1 • • '■>

110 balsų
. ■ ’ d

i;

i

'it

. *•

1

'<7,

26

KAVALIUMAg
26 Palmerston Avė.

Toronto, Ontario,
*7 į1 $■' iiT * *

Canada.

Turi 100 balsų

lUUTii, i iiiiiiMUiinji

9

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, III.
Turi 567 balsų

18

ONA 
KAčERAUSKIENfi 
2605 W. 48rd Street 
Tel Lafayette 8157 

Turi 215 balsu ..

27

J. KAZAKEVIčIA 
W. Pittston, Pa.

Turi 80 balsų

ROVAITIENĖ
S. 9th Street 

Herrin. III.
turi .40.balsų,

M.
700

Pasinaudodamas teikiama pro
ga “Naujienų” kontesto vedė
jo T. Rypkevičiaus būti “N- 
nų” 20-ties metų jubiliejaus 
kontestantų, per daug laiko gal
vojau ir dariau planus, kaip 
sėkmingiau platint dienrašti 
tarp Amerikos ir kitose val
stybėse gyvenančių lietuvių. 
Pagaliaus, priėjau išvados, kad 
pamatyti kiekvieną “N-nų” 
skaitytoją, kurių yra tuksian
čiai, ir tuos, kurie iki šiol ių 
neskaitė bus neįmanomą. Tad, 
pradėjau siuntinėt laiškus sa
vo draugams, pažįstamiems, ir 
tiems, kurių nepažinau, bet jų 
adresus turėjau, kviesdamas, 
kad jie savo kolonijose veiktų, 
ragintų kiekvieną lietuvį ir lie
tuvaitę užsisakyti “N-nas”, jei 
ne per mane, tai per kitus kon- 
testantus, arba tiesiog siųstų 
užsakymus prenumeratų “N- 
nų” redakcijai. Duota didelis 
pasirinkimas.

Po to atąišaukimo gavau de- 
sėtkus laiškų iš tolimų Ame 
rikos miestų ir kitų valstybių, 
nuo draugų, kurie pasižadėjo 
stoti man ir "Naujienoms” i 
parąmą. Ir gavęs pasitikėjimą 
lietuvių, pradžioj kontesto pa
sakiau, “kad mano pasekmės 
užtikrintos ir aš atsieksiu 
aukščiausį laipsnį kontesto dar
buotėj”. O kad tas duotas žo
dis butų tikrenybė, sukaupiau 
visas savo jėgas ir neatsižvelg
damas į visas kliūtis, pradė
jau darbą ir didžiulė dalis Chi- 
cagos veikėjų stojo man į pa
ramą. Pradžia jau padaryta. Ir 
drąsiai galiu sakyti, kad iki 
pabaigai kontesto “N-nos” tu
rės šimtus naujų skaitytojų.

Tad, gerbiami skaitytojai, 
šis nėra mano vieno darbas, 
bet musų visų, kurie supran
tam svarbą spaudos darbą. 
Darbas vertas 
tint dienraštį.
taip brangus yra. Tad, mes 
įtemptomis spėkomis tęskim 
jį toliau. Įr tie draugai, kure 

(Tęsinys 7-am pusi.)

pagarbos pla- 
kuris" visiems /

t



t

Ketvirtadienis,. vas. Į,. 1934

KONTESTO EIGA
NAUJIENOS, Chkago, m

f

(Tęsinys iš 6-to pusi.)
įvertinat mano pastangas, duo
kite galimybę man laimėt, už
sisakydami “Naujienas”, bei 
duodami skelbimus, pašaukite 
telefonu CANal 8500, arba pa
rašykit laišktj žemiau paduoti: 
adresu, o aš nuvyksiu į tam
stų namus patarnauti tam rei
kale.

Frank Bulaw,
1739 So. Halsted St., Chicago.

Teko lankyti^ pas ponus Do- 
fraškevičius, kurie užlaiko bu- 
Černę ir grosernę. Tai labai 
svetingi Žmonės. Yra “Naujie
nų” skaitytojai, ir sužinoję, 
kad aš esu* Naujienų kontes- 
tantė, tuojaps atsinaujino 
“Naujienas”.

Tikiuosi, kad visi Herrin’o 
ir apielinkės lietuviai padės 
man laimėti laivakortę užsira
šydami per mane “Naujienas”.

M. Rovaitienė,
700 So. 9th St., Herrin, III

Klaidos Atitaisymas
Kenosha, Wis

“Naujienų” ketvirtadienio, 
sausio 25 d. laidoje, įvyko klai
da kontestantų skyriuje. Pasa
kyta, kad K. Stupar, 227 So. 
Cicero avenue, yra Lietuvių 
Tautiškų Kapinių valdybos 
rys.

K. Stupar praneša, kad 
barti n iu laiku jis nėra tos 
dybos narys ir prašo, klaidą
taisyti. Senas Petras.

kU-* 
lo

na

dą- 
val- 
ati-

Mrs. M. Rovaitiene 
iš Herrin, III. rašo:

Labai ačiū Tamstoms už pa 
raginimų stoti į kontestanių 
eiles, bet iki šio laiko nega
lėjau daug dirbti dėl mano 
sveikatos. O antra, buvo labai 
sunkus laikai. Dabar po tru
putį pradeda viskas taisytis, 
tai ir mano pasisekimas bus 
geresnis. Turiu viltį, kad ma
no geri draugai ir draugės iš 
mano apielinkės, taip ir iš to- 
liaus mane parems. #

Prašau visų Naujienų skai
tytojų man padėti. Aš irgi 
norėčiau aplankyti Lietuvą, nes 
ten turiu savo seną motinėlę, 
kurios jau 28 metai, kaip ne
mačiau. Už paramą busiu la
bai dėkinga.

Nelabai smagu, kad kai 
rie chicagiečiai mane labai 
Ii paliko, bet ką tu žmogus sir 
Chicago susilyginsi. Kaip ne
būt, bet vilties nenustoju, kad 
pirmųjų ir nepavysiu, bet su 
paskutiniais dar vis sykiu žy
giuoju, ir netenka abejoti, kad 
pirmas laipsnis jau* nuo manęs 
nepabėgs. Teko būti So. Mil- 
waukee, Wis. Sutikau P. Mit
kų, kuris dabar ten gyvena. 
Jis pasižadėjo man pagelbėti. 
P. Mitkus, kaipo senas “Nau
jienų” skaitytojas, sakė kad 
visus So. Milvvaukee lietuvius 
prikalbins būt “Naujienų” skai
tytojais ir aš pilnai pasitikiu, 
kad jis savo žodį išpildys. Taip
gi aplankiau savo draugus ir 
Ratine, pp. Jocius. P-ia Jocie
nė pasižadėjo atsinaujini: 
“Naujienas” ir dar daugiau 
prospektų surasti. Taipgi P. 
Gruzdienč sakė tutinti daug 
savo pažįstamų ir mielai suti
ko man pagelbėt. St. Mockus, 
senas Bacine darbuotojas ir, 
žinomas kaipo savininkas Pai
ko, kuris randasi 4 mylias į 
žiemius nuo Racine, taipgi pa-

sižadejo man daug kostumerių 
surast. SI. Mockus yra senas 
mano pažįstamas, taigi pilnai 
juom pasitikiu4, ir širdingai ta
riu ačiū visiems savo drau
gams, kurie pasižadėjo man pa
gelbėti.

Paskutiniu laiku užsirašė ši^ 
nauji skaitytojai: Kostancija 
Velvikienė, Petras Džiaugis, 
John Tellaisha. P-nas Tellaisha 
labai gerai čeverykus perdirba 
iš senų į naujus. Taigi, kam 
yra reikalinga nauji čevery- 
kams padai, ar kitaip sakant, 
“čeverykų daktaras”, tai kreip
kitės prie John Tellaisha, o jis 
jums tai su mielu noru patar
imus.

Širdingai tariu ačiū visiems 
tiems, kurie užsirašė “Naujie 
nas” su mano patarnavimu*. 
Manau, kad tie, kurie pasiža
dėjo, trumpoj ateityj išpildys 
savo prižadus, už ką busiu la
bai dėkinga.

Elsie Martin, 
450Š 8th Avė., Kenosha, Wis.

rie skaudžiai sužalojo jo gal
vą ir kitas kimo dalis. Pralei
dęs šešias dienas 'dideliuose 
skausmuose, sužeistasis mirė 
sulaukęs lik 15 melų amžiaus.

Laidotuves įvyksta šiandien, 
vasario 1 d., Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Tėvai turėtų skaudžiai bąii- 
sli savo vaikus už gaudymą 
pasivažinėjimų automobiliais^ 
trokais ar gatvekariais. ši 
mirtis yra ne pirmutine įvy
kusi to budu.

Vasario 5 d., sukanka lygiai 
du melai kaip F. Gurskio mo
tina Agota Gurskiene mirė 
tragingai, kuomet užsidegė jos 
rūbai ir liepsnų nebuvo gali
ma užgesinti. Senas Petras.

Padėkos žodis

Mirė troko suvažinė
tas lietuvis F. Gurs

kis
Sausio 28 d., mirė jaunas 

berniukas Franciškus Gurskis, 
15 metų amžiaus, 2457 
Rice strcct, kuris buvo 
mobiliu suvažinėtas.

F. Gurskis, sausio 22 
kitais draugais važiavo
binę į sunkų troką. Nukritęs 
nuo jo papuolė po ratais, k u-

West 
a uto-

a

POVILAS JANĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 31 d. 3 vai. po piet 1934 
m., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Lietuvoje. Amerikoje iš
gyveno apie 30 metų. Paliko 
dideliame nubudime du sunu 
Jonas ir Petras, dukterį Oną 
ir giminės Bronislovas Gri
nius. jo žmona Marijona ir ki
tus. Kūnas pašarvotas randasi 
J. J. Bagdono koplyčioj, 250(5 
W. 63rd St.

l^iidotutvės ivyks -šeštadieni, 
vasario 3 d. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios i Gimimo Panelės 
Šv. parapijos bažąyčią, kurio
je atsibus gedulingcjjkparnaldofi 
už velionio sielą, o i s' ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Povilo Janėno gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskuiini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Simai. Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, tel. 
Republic 3100.

1» 1   . ..................... Mi—I—I iii m m ■ ■■■ n    1   ,

She bid no one a lašt farewell, 
She said good-bye to none;

Her loving heart had ceased 
[to beat, 

Befoye we knew it, she was 
[gone.

She did not fail to do her bes1, 
Her heart was true and 

[tender;
She worked hard for thoše she 

[left, 
And ever will be remembered.

būtinai turime aptarti. Kurie esate 
išpildė aplikacijas laike kliubo me
tinio baliaus, malonėkite pribūti j 
Įduba įstotų skaitlių.

S. Kunevičia rašt.
Illinois Lietuvių Pašelpos K Ii ubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieny. vasario 2, 1934, Čhicajęcis 
Liet. Auditorijoj, 8133 S. Halsted St. 
7:30 vai. vakare. Visi kliublečiai, 
kviečiami būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime. A. Kaulakis, rast.

KUR PRALEISIm"
PRANEŠIMAI

Golden Star Kliubo nariams. Visi 
Golden Star L P. ir B. Kliubo nariai 
prašomi jsitėmyti, kad kliubo susi
rinkimai yra perkelti iš pirmos pėt- 
nyčios i paskutine pėtnyčią kiekvie
no mėnesio. Sekantis susirinkimas 
kuris turėjo ivykti vasario (Feb.) 2,i 
dabar ivyks vasario 23 dieną,, kliubo | gress Street, 
kambariuose.

L Rasinskas nut. rašt.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas- 4645 S. ASHLAND AVĖ 

Ofiso vai. t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedelioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.t Boulevard 7820 

Namų Td. Prospect 1930

Vasario 3 d. — SLA 208 Mo
terų kuopos šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con- 

Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan
ga — $1.

Šaukiamas Northsides Altass . VaanrL. Q riKomiteto susirinkimas Vasalu 6 CL — KUlturoS
Ketvirtadieny vasario 1 d., Morn- Ratelio” šokiai “K R Winter 

in? Star klube 1658 N. Damen avė., rjflrn:vflv> Allprtnn Hofpl 701 kaip 7:30 vai. vakare šaukiamas Garnival ; Ąlierton HOtei, f UI 
Altass lokalio komiteto nariu ir North Michigan Blvd. 9 P. M. 
draugijų atstovų susirinkimas išdir- T v r p TamPiuTimn.bimui planų platesniam veikimui LaKunas j. iv. James Janu 
Altass naudai Northsides lietuvių ko- šauskas — garbės svečias. ĮŽan- 
lionijoj. — Frank Bulaw, sekr. __ ygc

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- Vasario 3 d.—-Iggoritte A, C.
L°8“ Sąuare Masonic 

vai. vak. Chicagos Lietuvių Audito- Temple, 8 P. M. Įžanga — 50c.
Vasario 4 d.—Vytauto Bąjia-

Vyras ir vaikai veliones* Jo
sephine Biliskis, 6542 N. Sayre 
Avenue, kurį mirė sausio 18 
d., nori išreikšti nuoširdžią pa
dėką tiems, kurie velionę at
lankė, kuomet ji sirgo; tiems, 
kurie prisiuntė jai gėlių vai
nikus ir ,tiems, kurie išreiškė 
munis užuojautą nelaimėje ir 
dalyvavo laidotuvėse. Taipgi, I1!1?1’ 3138 S. Halsted St. Visi na-x. . v nai malonėkite laiku pribūti, nes, -
aciu p. Milleriui u*z pasakytą randas daug svarbių reikalų, kuriuos jaus ir Lietuvių Jaunimo Drau* 
kalbą. / | -l?-... .. ,.. | gijos šokių benefisas. Hul.

House.
Vasarto 25 d.

2(Ltų sukaktuvių jubiliejines 
iškilmės ASHLAND BOULE
VARD AUDITORIUM.

riai malonėkite laiku pribūti,

DR. C. KASPUTIS
DBNT16TAS

* *r>i» ii Europos it vii orahttlittota 
Mnojoj outoį.

VALANDOS 10-12 A M. 2-6 P M 
9 P M. Sekmadiemau ir kemrca 

dieniau pagal sosiurisnf.

<335 So. Halsted St
T« SOULFVARD 9196

Ifiso Tel- Boulevard 5917 
Rez r<| Vieton 2343

756 W. 35th St
uoi of I5tb tJ Halsted Su 

*a.and<M noc I < nuo 4 10 M • 
v.dJA •■tam

uietU'iHi Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAI

Persikėliau | erdvesne u paiogMnr riet.
3325 So. Halsted St. „ 

Valandos ouo 10 rytu iki 2 po piet. 
ir nuo 6 du 8 vakarex 

Šventadieniai, nuo 10 du i a 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35tb St

<Cot ot 55th 6 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
Huo «aiandos. ano L-e ano 1 

e dėl dieniau pagal entartj

Lietuves Akur eres 
pasaulio claHs. 1 vls0|Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapy 
& Midwife 

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.

su
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago. UI. 

Phone Boulevard 7314 .

Graboriai

“NAUJIENŲ”

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lietuvių Daktaru Dnofiio* 

Nanai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phont HEMLOCK 7828

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

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

JONAS MAŽUNAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 30 dieną. 4 valandą va- 
karel934 m., sulaukės 37 metų 
amžiaus, gimęs Smukučių kai
me, Jurbarko parap., Raseinių 
apskr. - j

Amerikoj išgyveno 22 fmetu.
Paliko dideliame nuliundime 

broli Juozapa ir brolienę Vero* 
nika, sūnų Joną U metų, (luk
teri Aldona 8 metų, seserj Kat- 
rina Simonavičienę, Petronėle 
čerienę, Monika Jakomas, Oną 
Dajorienę, o Uetuvoj du bro
lius Antaną ir Petrą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1612 S. 48 Ct.. Cicero, III. , '

Laidotuvės ivyks šeštadieny, 
vasario 3 diena, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Mažunaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Sūnūs, Duktė, Brolis, 
Brolienė, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Butkus Co., 
Canal 8161.

ir

PETRAS PASTORASTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu* 

sausio 29 <1. 11:15 vai. vakare 
1934 m., sulaukęs 50 m. am
žiaus; gimęs Raseinių apskr., 
Tetėnų parap., Ašmončių kai
me. Amerikoj išgyveno 24 m 
Paliko dideliame nuliūdime bro
li Jurgi, švogerka įtrina ir 
šeimyna Pastdrąičiu, gimines 
ir . draugužė1 LfidtūVoj' 3 bro- : 
liūs Juozapą, Pranciškų ir An- ■ 
taną ir seseri Zofiją ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks penktadie
ny. vasario 2 d. 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petro Pastoraisčio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Brolię, švogerka ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- , 

borius J. F. Eudeikis, telefonas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempiau, kuris esti' 

priežastimi galvos skąudėjimo. svaigimo 
akių aptemimo, .fthįVpotumo, skaudamu 
akių katštj, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuoseOegiamįnavimas daro 
mas su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam į mp 
kyklos vaikus. ^reįvos akys atitaiso
mos. Valandos nuo'10 iki 8 v. Nedėtio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
sf pigiaųs. kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsit|kjmų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
1712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138

| Stanley P. Mažeika 
Graborius. ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Tariu automobilius visokiems reika 
lams Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO ILL *

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

Keawood 5107

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Wtstsm Avsnut 

Tel 
VALANDOS) 

nuo 
< ano

Lafavėtt* 4146

9 iki 11 valandai ryte 
6 iki 9 valandai vakaro

Tel. 
VALANDOS:

nuo 
nuo

«p«r< tvsntadisnto

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakart

is feetvtrtadi«nu>

A. MONTVID. M. D 
'Vesi Town State Bank Bldg 

2400 W Uadison St 
v . iki 1 oo pietą 6 ik» * 

Tel Seeley U 30 
n.rro relefoaa* Bron«wid O^o

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko .Akiniu* 

Kreivai Akie 
litairo.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—-4, puo 6 ik* 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai* ryto

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiao

Moderniška koplyčia dykai I °bon> Boulevard 7042
68 W ’ CHICAGO DR c” z° VEŽEI IS

SIMON M. SKUDAS 1645 So^Ashland 4ve.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS *m *7tb Street

Patarnavimas geras ir nebrangus aiindoi nuo 9 iki 8 vakar.
718 W. 18th St I S credo j pagal sutartį

Tel. Monro* 3377

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAiV
IS RUSUOS 

livrai lietuviam* žinomai pei ** m* 
tai kaip<- oarvft* gvdv*oia* -hirort** ’
j k nearto

Gvdo staigiai h chromikai liga* *vrą 
moterų tr vaiko pagal naujausiu* «« 
todui X-Ra» •» kitokiu* »lektro« ori* 
i a»n>

Ut«a* •» L ahnr»rofi|> 
1034 W. 18th SU netoli Mprgan SL 

aiandoa nuo IU
.00 6 tk< 7:50 *al vakaro

Tel. Canal M10 
Rezidencijoi telefonai

Hya» Parh 6754 v Centrai

i i putų tr

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUF 
Telefonai Vjrginia 0036

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

■ " ■ I' 1 ' ■ r .

. gra- 
Telefonas

—

Rn 6600 South Artesian Av»n»- 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted 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

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

Tel. Canal 0706
DR. J. K0W ARSK AS

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

2408 W. «3rd SU Chicago

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Uchavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Pątzrnaujz laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsmaukti, o oausų 
L .darbu busite Užganėdinti

Tel. Canal 2515 arba 2516^
2314 W. 23rd PL Chicago

■ SKYRIUS:
įįįį 1439 S, 49 CL, Cicero, DL

Tel. Cicero 5927

ANTANAS SNĮAUKSTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sekmhdieny sausio 28 dieną. . 
11:00 valandą ryto 1934 m., su
laukės 41 metu amžiaus, gimęs 
Kretingos ap., Veveržėnų par., 
Sapačiu kaime.

Amerikoj išgyveno apie 25 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi pusseseres Barbora Dam
brauskus ir švogeri Juozapą, 
Petronėle ir švogeri Petrą La
pinskus ir gimines ir Lietuvoj 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4422 So. California Avė

Laidotuves jvyks penktadie
ny vasario 2 diena, 8:30 vai. 
rvto iŠ namu i Nekalto Pras. 
Pan. šv. parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano šniaukšto 
giminės, draugai ir ražvstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusseseres, švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 8377.

JONAS KADŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 31 dieną, 6 valandą ry-. 
te 1934 m., sulaukės pusės am
žiaus, gimęs Kražių parap., ' 
Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno apie 40y 
metu.

Paliko dideliame nuliūdime į 
2 sūnūs Jim ir Joną, gimines: 
brolio duktė Josephine Orti- 
nienė ir jos vyrą ir 2 dukteris, 
Thomas Petrokas, Ona Kad
žius. Onisė Radienė, švogerka 
Žvinakienė ir jos šeimyna, 
Emilija Navickienė ir da’Ug ki
tu giminiu

Kūnas bus pašarvotas iki 
pėtnyčios vakaro J. J. Bagdono 
koplyčioj, 2506 W. 63’rd St., o 
paskui namuose 4541 S. Kock- 
well Št. •'

Laidotuvės jvyks pirmadierv, 
vasario 5 d. 8:30 vai. ryte iš 
namu i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv.. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Jono Radžipus gi
minės, draugai ir pažystami 
Iisat nuoširdžiai kviečiami da- 
yvairti laidotuvėse ir apteikti

jam paskutini ųiatarnavimų it 
atsisveikinimo.

Nuliūdę liekame
Sunaj, Brolio Duktė ir Ginjinės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, tel. 
Rcpnblic 3100.

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDO J AM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605*07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIO
— IR — _ u

T E VĄ S **
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrąngųnio i 

Laidotuvėse... ... Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

DR. A. L YUŠKA 
2422 W Uatųuatte Rd 

kampas 67tb ir Artesian Avt 
Telefonas Grovehill 1595

Tel. Lafayette 3572 Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
T 14111 o virina ir r‘9 P° *“*«“• P° Piet1> ” M n US nedėliomis pagal susitarimą.
GRABORIUS ir | ________ ___ ___________________

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didele ir graž» 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero ^724. Koplyčia dykai

9

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. '

2506 West 63rd St
T«l. REPUBLIC 5100

Tel. Cicero 2109 ir 859 2 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. U-L.

Phone Hemlock 2061
Dr. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS 6558 So. Western Ayenue 
Valandos t Nuo 9 ryto iki 8 Yal. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Aosnus 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieny. 2 iki 3 po pieta

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

Ofiso Tek Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—-12 

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rsz- 6515 So. RocAtrell
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
TVIMona* 8t«te 7600: VaUndoe V—S 

W. Sidfet 2281 W. 22 St. (Cerma* Rd) 
PMtedeUo 8er®do« Ir Petnyfiioi rak IMI 

Telefonu Ganai 61M

«a)at<«M BannNU
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MORTGAGE RANKERSRIMTUMAS

jie visur ir visuomet mato lik vie-

ALTASS ŽINIOS
Laiškai Pašte

CLASSIFIED ADS
Business Service

No. 15

Cook

Bandė apiplėšti “El
ta” real-estate ofisą

. Walter 
Rockwell

West Side Banko de- 
pozitoriai laimėjo 
kovą su auditorium

planas gerai 
ką tik galės, 
atgautų savo

Baltic Tavern atida
rymas gerai pavyko

Edvvard Wilunowski 
Tomczyn. Abu buvo 
kalėjimą nuo vienu

P-le J. Gurevičiūtė 
Bridgeport, Chicago

DAINININKAI 
IR ŠOKĖJAI

metų Stanley Levickas neti
kėtai paleido šūvį palaiky 
damas į draugą.

įsreis- 
tokiu

Nubausti Šv. Kry 
žiaus bažnyčią už

puolę plėšikai

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

P-lė B. Gurevičiūtė, 
Bridgeportas, Chicago

Žaizdamas su revol 
veriu nušovė 15 

metų berniuką

P-lė O Sabaliauskaitė 
Marąuctte dPark, Chicago

P-lė M. Ascilla 
Cicero, III.

Blanko reorganizavimo planas 
gavo teismo aprohatą

siems žinotini 
Įstatymai

“accidentally” 
Sunvell areštu 

Vėliau jis bu 
Žvalgas.

— labiau 
populeriau

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingam*

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
IUNČIAM PINIGUS į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

šiai su pilnu įsitikinimu4, jog tik .jie yra ne
klaidingi, tik jie gali išgelbėti pasaulį nuo pa
krikimo

’-lė B. Baitis 
Chicago, III.

Naujienų” darbuotę per tą laiką, pilnai 
nuoširdumą, 
“Naujienas” 
Nosius.

ivvko 
Policistas Ben 
vo nusikaltėlį, 
vo paleistas.

Iškilmingos p.p. Yu 
dis ir Kinaitės 

vestuvės

P-lė Ai Rakauskas 
Chicago, III.

Pnairaiykitt | mu*ą (polką

TEL LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

mi karjeristais 
viršija viską. Antri yra dagmatistai,l 
vadintųsi katalikais, ar komunistais, ar tauti 
ninkais 
ną dalyką; jųjų srovės bei partijos pergalė 
ant visų kitų 
žmonės arba laikraščiai yra savos rųšies dog 
matiški idealistai: jie nesisiekia ypatiškos kar
jeros, o dirba vien tik srovės labui ir dažniau

asesmentai Jis buvo nugabentas į

Sunki, 15 pėdų ilgio ir 3-jų 
pėdų pločio iškaba, kurią nu
plėšė smarkiai pučias vėjas, 
sunkiai sužeidė 15 metų ber
niuką Vytautą Vikirą, 2438 W. 
45th Street, kuomet jis laukė 
gatviakario prie Western avė, 
ir Archer. Sužeistasis buvo 
nugabentas į Šv. Antano ligo
ninę. Žvalgas.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg. $6.00. 
Mine run, $6.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

REIKALINGA Stenografė. Paty
rusi. kelios valandos savaitėje. Ne
kliudys jusu dabartinio užsiėmimo. 
Rąžykite Box 75. Naujienos, 1739 S 
Halsted St.

Prelegentas advokatas K. Gugis 
Rengia LSS Centralinė Chica- 

gos kuopa

P-lė E. Lileikis, 
Marųuette Park, Chicago

mas
laiko
59th 
chiai
i 
svečių, 
žiai iki
siems J. Kunchip.i taria širdin 
gą ačiū. —Sena--’ Petras.

Laukė gatviakario 
ant galvos nukrito 

iškaba

NORĖČIAU gauti paskola ant pir
mo mortgičio; namas ant kampo 
dviejų karų linijos, numokamo mort- 
gage apie $1400 Kas norėtu pas
kolinti, rašykite arba pašaukite 

J. WALTER, 
4603 S. Richmond St. 

Tel. Virginia 1899

BRIDGEPORT — Trys jauni 
plėšikai vakar rytą, apie 11 
vai., užpuolė ELTA Realstatc 
ofisą, kuriame randasi ir Capi- 

Šouth 
Ino laiku 

Kaulakis -ir

MARQUETTE PARK.—šeš 
tadienj, sausio 27 d. įvyko iš 
kilmingos vestuvės p 
Yudis, 7000 - South

Iškilmingos buvo vestuvės vi
sais atžvilgiais ir dabar, visam 
triukšmui praėjus, reikia pa
linkėti jaunąjai porai laimin
giausiu gyvenimo.

YOURtYtd 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

WHte jot Ftee °Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co„ Dept. H. S.,9 E. Otria St., Chicato

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju ' jusu na
muose arba studijoj 

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

West Side Trust and Savings 
banko depozitoriai pereitą sa
vaitę laimėjo susirėmimą teis
me su valstijos prokuroru, kuo
met jų planas banką reorgani
zuoti ir atmokėti pilnai depozi
tus 18,000 depozitorių buvo už
tvirtintas teisėjo Robert E. 
Gentzel, municipialiame teisme. 
Jis pareiškė, kad 
skamba ir darys 
kad depozitoriai 
pinigus.

Pagal peticiją,

Aliarmas išgąsdino tris plėš 
kits, užpuolusius savininkus

Real Ėstame For Sale 
N. Pardavimui

2 FLATU medinis namas, geram 
stovyj. karšto vandens Šiluma, 2 ka
ru mūrinis garadžius parsiduoda pi
giai. 2554 W. 69 St

Pinigu sinofinu. Mcyriih ąi 
daros katile nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vnk. Nedeilnmis 
nuo 9 v. ryto iki Iv. p. p.

Sausio 27 d. įvyko atidary- 
Baltic Tavern, kurią už-

J. Kunchis, 1151 West 
Street. Kadangi J. Kun- 
turi daug draugų, tai ir 

atidarymą susirinko daug 
kurie linkspiinosi gra- 

vėlybos nakties. Vi-

Trečiadienį, vasario 7 d. 1934 
m., 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., atsibus labai svar
bios prakalbos. Kalbės advo
katas K. Gugis temoje “Nacio- 
nalis bankų aktas”. Re abejo, 
kad kiekvienam Amerikoje gy
venančiam žmogui reikalinga 
susipažinti su šiuo įstatymu. 
Chicagiečiai ir apielinkės lietu
viai turės progą susipažinti su 
juo vasario 7 dieną. Taigi nie
kas nepraleiskite progos. Čia 
bus paliesta piniginis šalies 
klapsimas. —Rengimo Komisija

džiams šv. Antano parapijos 
bažnyčioj, o puota įvyko jau
nojo tėvų namuose, Marąuette 
Parke. Iškilmėse dalyvavo ne
paprastai didelis skaičius žmo
nių, viso apie 50 šeimynų, su
sirinkusių iš visų miesto da-

žymieji Chicagos lietu
vių chorai jau pasižadė
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.

Sekamą pėtnyčią atei
kite j bandymus Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., ant trečio 
aukšto (3rd floor). Pra
džia 7 vai. vakare.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeL YHRDS 0808

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago, III

Chicagos Lietuviu 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<culturos Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budii. 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 i Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted* St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 ikr 7 ’v. v. Arba 
telef o nuokite, kad musų atstovas 
ateitų i namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

tą viltis juos laiko sužavėtais.
Trečioją klasę pavadinsiu praktiškaisiais 

kulturnešiais. Tosios klasės žmonės bei laik
raščiai yra rimto nusistatymo, nesisavina sau 
išganytojų teisės, pripažįsta kitiems teisę pro
tauti ir turėti savo pažvalgas bei nusistatymą 
pasaulio surėdyme ar politikoj bei religijoj. 
.Jie visuomet pasirengę išklausyti kitų nuomo
nes ir bendrai veikti visuomeniškuose reika
luose su sau skirtingos pažvalgos žmonėmis. 
Prie tos pastarosios klasės turiu4 priskaityti 
ir “Naujienas”. Jos per visą 20 metų nesvy
ravo savo nusistatyme, nesiėmė sau specialių 
privilegijų, rėmė visuomet ir visus visuome
niškus reikalus ir, kuomet buvo reikalas, kar
jeristams ir dogmatistams nebijojo pasakyti, 
kur jie priklauso. Tarpe lietuvių amerikiečių 
nedaug kas išlaikė savo liniją tieki metų.

Vasario 25 d., “Naujienos” švenčia savo 
20 metų jubiliejų ir, tikiu, kad žmonės, kurie 
sekė 
įvertindami jųjų rimtumą ir 
džiaugsis gavę progos pasveikint 
su jųjų jubiliejum. —

REIKALINGOS patarnautojos 
(vvaitresses). patyrusios. Atsišau
kite i Ramova Gardens, 8508 So. 
Halsted St. nuo 10 vai. ryto iki 8 
vai. vak.

Ateikite su manim 
isigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

lai Press ofįsas, 
Halsted Street. r. 
buvo pp. Krukoni 
Olszevvskis.

Krukonis ir Kaulakis buvo 
ofise priešakyje, o p. Olszews- 
kis už ofise įrengtų grotų. Kai 
tik plėšikai pradėjo šaudyti į 
stiklines duris, kurios buvo 
įdėtos į grotus, p. Olszewskis 
parpuolė ant žemės ir pasinau
dojo proga, kas suskambinti 
aliarmą. Kai tik skambėjimas 
pasigirdo, tuoj plėšikai, nieko 
nepešę, dūme laukan ir nu
važiavo automobilyje, kuria
me laukė ketvirtas jų sėbras. 
Netrukus atvyko ir policija, 
bet plėšikų nerado.

vakarą į vyks N ori h si d ės 
Altass komiteto susirinki
mas.

Vakar kriminaliame teisme 
prieš teisėją Donald MacKinlay 
buvo teisiami du lenkai, kurie 
apie du mėnesiu atgal bandė 
apiplėšti Town of Lake lietu
vių parapijos švento Kryžiaus 
bažnyčią.

Jie yra 
ir Thomas 
nuteisti į 
metų iki viso amžiaus už plėši
mą — “burglary”.

Plėšikų pasikėsinimas api
plėšti bažnyčią nepasisekė per 
sumanumą ir greitą protavimą 
tos bažnyčios janitoriaus.

Trumpą laiką atgal nežinomi 
plėšikai įsigavo į dienrhščio 
“Draugo” redakciją per rūsį ir 
pavogė rašomąją mašinėlę ir 
keletą dolerių pinigais.

For Rent
KALAINIS MOTOR SALES AND 

SERVICE
Parsiduoda už labai prieinamą 

S tina. Iš priežasties vyro mirties,
oteris negali ta bizni varyti. Taip

gi parduodu daug vartotų karų už 
iriejnama kainą. Galima matyti 

8962 Archer Avė., 
Tel. Virginia 1834

šį vakarą Morning Star 
klube, 1658 N. Danicn avė., 
kaip 7:30 vai. vakare šaukia
mas Altass lokalio komiteto 
narių ir draugijų atstovų susi
rinkimas išdirbimui planų 
platesniam veikimui Altass 
naudai Northsides lietuvių ko
lonijoj.

— Frank Bulaiv, sekr.

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

žvelgiant į visuomeninį gyvenimą bėgyje 
paskutiniųjų dvidešimties metų, tenka klasifi
kuoti kaip pavienius darbuotojus, taip ir laik
raščius bei jųjų sandarbininkus į tris klases: 
vieni yra pasirengę visuomet eiti į visuome
ninius darbus ir spraustis kiek galint į priekį 
su vienatiniu* tikslu, kad parodžius savo “aš”. 
Tokie darbuotojai kaip jie nesivadintų, vie- 
šuosius-visuomeniškus sumanymus panaudoja 
savo asmens reklamavimui, norėdami ar pasi
rodyti dideliais žmonėmis arba su bizniukais 
išrokavimais tai daro. Kaip kada jie dirba ir 
gana daug ir energingai, kad iškėlus savo di
dybę arba savo patriotingumą visuomenės aky
se. Tokie žmonės bei laikraščiai yra vadina- 

jiems savo esybės reikalas 
ar jie

draudžiančią 
receiverio paskyrimą, Recon- 
struction Financc Corporation 
sutiko skolinti bankui $2,100,- 
000, kad atmokėti depozfto- 
riams pinigus pagal reorgani
zavimo planą ir kad RFC tą 
planą užtvirtino. Be to, stock- 
holderiai prižadėjo sukelti (Kulka pataikė tiesiai į
$750,000, iš kurios sumos $400>- ;howskio vidurius.
000 yra savanoriai

Miss Naujienos
Kontestas

T0WN OF LAKE — šešta
dienį, sausio 27 d., apie 6:30 
Stanley Levickas, 2 metų am
žiaus, 3011 West 41 Place, jo 
brolis Viktoras Levickas, 10 
metų amžiaus ir Leonardas 
Leonowskis, 3010 West 41st 
Place suėjo į būrelį. St. Le
vickas paėmė, tėvo revolverį 
ir pradėjo su juo žaisti.

Bevartydamas ginklą, palie
te trigerį ir revoįveris šovė.

Leo-

Aritmetilcos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

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

x 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago. III.

Vį Street, ir p-lės Mary Kinaitės, 
'iš Cicero,

šliubas buvo duota jauna ve

ši e laiškai yra ai4fe 1Ž Earopoa 
»m iie priklauso, tegul nueina 
-JnncHI nt>^n /flark ir A darni 

ratvių) atsiimti. Reikia klausti nrii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
’ibed 'V’na w luoej cuv Adam- ifa 
'ės, rns’ KHnt laiško NUMERI. ka«- 
<ad šiame sars** *' 'r,h*

2 Arialis J.
8 Bogdanovic Vinct.

18 Juriga Irena
x19 Klimui Feleksui

33 Plerui Antonie

Financial 
Financai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $800 

PETRZILEK BROS. AND CO 
1647 W 47th St.

atmokėjimui depozitoriams jų apskričio ligoninę; kur »pir 
pinigų. , madienį mirė. Antradienį įvy

Pasiremdamas tais irody- ko coronerio tyrinėjimas, pc 
mais, teisėjas laikinai sulaikė kurio buvo nuspręsta, kad ne- 
receiverio paskyrimą, kad ikijlahnė 
kovo pradžios depozitoriai galė
tų pasirašyti po reikalingais 
“waivers”. Depozitoriai 
kė dideli pasitenkinimą 
teisėjo nuosprendžiu.

Pagal reorganizavimo 
visi depozitoriai, kurių indėliai 
siekia $50.00 tuojau atgaus vi
sus savo pinigus. 1,500 “prefer- 
red” dep., kurių indėliai siekia 
$400,000 taipgi atgaus savo pi
nigus. O 4,500 depozitorių, ku
rių indėliai siekia dideles su
mas, atgaus 40% pinigų, o 
60% certif i kotais, kurie vėliau 
bus paversti į pinigus ir kurie 
neš savininkams nuošimti. MOKINAME

Anglų Kalbos' 
Lietuvių Kalbos 
Laiškų Rašymo, 
Marinėlė Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

_____ ' •

“NAUJIENŲ” 20'S JUBILIEJUS i
Nuo rytojaus dienos “Nau

jienose” pradės tilpti kuponas, 
kurį skaitytojai, balsuoją už 
vieną kurių kandidačių kontes- 
te siekiančių “Miss Naujienos” 
titulo, kad dalyvauti “Naujie
nų” simbolio rolėje 'to dienraš
čio 20-tų metų sukaktuvėse, 
turės išpildyti ir pasiųsti kon- 
testo vedėjams. Už kiekvieną 
tokį kuponą kandidatė, už ku
rią skaitytojas balsuos, gaus 
tam tikrą skaičių balsų.

Viso kandidačių į “Miss Nau
jienos” yra apie penkiasdešimt. 
Bal^uoiJ galima tik už vieną, 
tai yra, kupone galima pažy
mėti tik vienos mergaitės pa
varde. Kuponas, kuriame bus 
daugiau kaip vienąs vardas, bus 
atmestas ir balsai neatiduoti 
kandidatėms.

Dabar “Naujienų” skaityto
jų pareiga išrinkti tokią lietu
vaitę, kuri savo grožiu, savo po- 
pulerumu butų tinkamas sim
bolis “Naujienoms 
šiai mėgiamam ir 
šiam lietuvių dienraščiui Ame
rikoje. Visi skaitytojai balsuo
kite ir balsuokite Už tas kan
didates, kurios jūsų manymu 
yra tinkamiausios dalyvauti 
kaipo, “Miss Naujienos” jubilie
jinėse iškilmėse, kurios įvyks 
Ashland Boulevard Auditorium 
vasario 25 d.

Pradekite rytoj!
No. 14

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Reikia_______

SALESMĄNAS dėl pardavinčjimo 
dešrų su savo troku ar karu. Turi 
būt teisingas ir nepijokas. J. Jay, 
3811 So. Halsted St.

Help iVanted—Female 
Darbininkių Reiki*___

REIKALINGA mergina i Tavern 
taisyti sandvičius. Atsišaukite 2259 
W. 13 St. arba 3113 S. Halsted St.




