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įspėja prieš graftą prie 
viešųjų darbų

Ickes Įspėja kontraktorius, kad grafteriai 
bus persekiojami ir jų neišgelbės 

jokia politinė įtaka
\VASHINGTON, vas. 1. — demokratas. Jis pasirūpino pa- 

Vidaus reikalų sekretorius ir įtekti į tos valstijos viešųjų 
viešųjų darbų administratorius ’ * x u-
Ickes kalbėdamas Associated 
General Contractors suvažiavi- 
miri nurodė' į apkaltinimą Iowa 
vice-gubernatoriaus Krasche', 
kaipo pavyzdį to, kas atsitiks 
su tais, kurie bandys semtis 
graftą iš viešųjų darbų.

Jis įspėjo, kad kontraktorių 
susitarimai dėl kainų už dar
bą, naudojimą netikusių me
džiagų, pertaisymai specifika
cijų, kad pašalinti kompetici- 
ją, bus susekti ir nubausti. Ir 
čia negelbės jokia politinė įta
ka.

Primindamas, kad jis jau pir
miau yra pasakęs, jog nėra rei
kalo samdytis advokatą, ar po
litikierių, kad susilaukti tinka
mos viešųjų darbų administra
cijos domės ir kad tie, kurie 
tam netikėjo jau yrą nukentė
ję, jis papasakojo įvykį ir su 
tito vice-gubernatoriu.

Vieną šeštadienio popietį, jis 
gavęs žinią, kad vienas vice-gu- 
bernatorius su^draUgais žaidžia 
su viešųjų darbų programų. 
Tas vice-gubematorius buvo

darbų patariamąją tarybą dirb
ti joje be algos. Rimtų įro
dymų nebuvo, bet dalykas buvo 
vertas ištyrimo, kuris tuojaus 
ir prasidėjo. Už valandos lai
ko tapo tam vice-gubernatoriui 
pasiųsta telegrama, pašalinanti 
jį iš tarybos.

Atsivėrė tikras pragaras. As
meniškais pasimatymais, laiš
kais, telefonu ir telegramomis 
Ickes buvo maldaujamas, kad 
jis pateisintų tą vice-gubema- 
torių. Tečiaus jis atsisakė.

Tito tarpu surasta Įrodymų, 
kurie tapo priduoti teisingumo 
departamentui. Tada ir tasis 
tapo apgultas politikierių. Bet 
nieko negelbėjo. Įrodymai tapo 
pasiųsti distrikto prokurorui ir 
tasis išgavo grand jury apkal
tinimą. Dabar jie laukia teis -

NEW YORKO KALeJIMĄ VALDe GANGSTERIAI

i

Pataisos komisionieriui McCormick (apačioj kairėj))

Vokietija svarsto pa 
sitraukimą nuo auk 

so pagrindo'
BERLYNAS, vas. 1. — Vo

kietijos pasitraukimas nuo auk
so pagrindo ir nupiginimas 
reichmarkės, kad atlaikyti už
sienio prekybą, yra rimtai 
svarstomas valdžios rateliuose.

Prekyba su’ užsieniu nuolatos 
mažėja, negalėdama atlaikyti 
kompeticijos tų šalių, kurių pi
nigai atpigo.

Apskaito, 4,000 žmo 
nių žuvo Čhinijos 

potviny
Ho-SHANGHAI, vas. 1.

pei provincijos valdžia apskai
to, kad Geltonosios upės potvi- 
ly vien toje provincijoje žuvo 

4,000 žmonių. Apie 100 mies
tų ir miestelių liko užlieti. Van
duo upėj jau paliovė kilti.

Lietuvos Naujienos
Suimtas banko pinigų 

išeikvotojas Rimša
Lietuvos protestas 

Berlyne

Francijos socialistai 
kviečia gyventojus 
gelbėti respublika

Kaltina, kad prezidentas Lebrun 
siekiasi įsteigti fašistinę 
tvarką

Lebrun ban- 
padėtį, kad 
pasirinkimo.

mo.
Tas esą parodo, kad viešųjų 

darbų administracija seks graf- 
tą, nežiūrint kur jis veda. Ant
ra, nė augšti valdininkai netu
ri užtektinai politinės įtakos, 
kad išsisukti nuo teismo, 
nusideda įstatymams.

jei

lei labai neramaus žmonių 
sistatymo Riveroj, kaipo atbal
sio riaušių Paryžiuje, taip ame
rikiečių ir kitų svetimšalių jau
čiama yra panika. Daugelis 
amerikiečių ir kitų svetimtau
čių apleidžia Nicą ir važiuoja 
į Italijos Rivierą. Miesto val
džia yra susirupinusi, nes dėl 
jų išvažiavimo prekyba aplaikys 
kelis milionus frankų nuosto
lių, ypač šiuo karnivalo laiku.

nu-

Bomba sprogo prie 
Roselando lietu

vio namų

10825 
išme-

KAUNAS.—Pabėgęs iš Lie
tuvos su Rokiškio bankelio pi
nigais Rimša ilgai slapstėsi 
Pietų Amerikoj, bet pagaliau 
Brazilijos vyriausybės pastan
gomis buvo surastas ir dabar 
sėdi Rio de žaneiro kalėjime. 
Lietuvos atstovybė daro žygius 
išgauti jį ir pargabenti Į Lie-

Svaigalą kontrolės 
bilius virto Įstatymu

Atsakomybė už galint} kilti 
santykių įtempimą tenka vo
kiečių vyriausybei

su 
buriu parinktų policistų padarius staigią kratą New Yorko ka
lėjime Welfare saloj, susekta nepaprastų dalykų. Puolikai buvo 
kalinių apmėtyti įvairiais dalykais, kaip matyt viršutiniame 
paveikslėly. Kalinių kamerose rasta ginklų, šunų ir balandžių 
nešioti kaliniams narkotus. Pats kalėjimas buvo vedamas pa
čių gangsterių ir garsusis gangsteris Joey Rao (vidury) buvo 
tikruoju kalėjimo viršininku. Po tos. netikėtos kratos, kalėji
mo viršininkas Jos. McCann (dešinėj) liko pašalintas iš vietos.

Insultas tebėra Grai- 
gijoje; atgavo pasą

Pasimirė pirmas 
bandęs perskristi 

Atlantiką

Japonija buk nesi
ruošianti karui su 

Rusija
NEW YORK, v. 1.—Po kelių 

mėnesių ligos vakar pasimirė 
arenautas pionierius ir žurna
listas Walter Wellman, kuris 
virš 20 metų atgal baliunu ir 
dirižabeliu du sykiu’ bandė 
skristi prie šiaurinio poliau’s ir 
per Atlantiką. Visos trys ke
lionės užsibaigė nelaimingai, jo 
baliunui sugedus, bet visuose 
atsitikuose jis buVo išgelbėtos 
ir susilaukė to laiko, kada lėk
tuvai ir dirižabeliai yra kelis 
kartus pasiekę polių ir perskri
dę Atlantiką.

Emma Goldman
Jungt. Valstijose

TOKIO, vas. 1. — Pirmame 
pasikalbėjime su laikraštinin
kais, naujasis Japonijos karo 
ministeris -gen. Hayashi pareiš
kė, kad R u sijos-Japonijos karo 
nebusią, jei bent pati Rusija 
tą karą pradėtų. Karui šu Ru
sija japonai visai nesirengią ir 
jie stiprinasi Manžurijoj bu’k 
vien tik tam, kad išpildyti su
tartį dėl apgynimo Manchukuo.

Vedė 15 minučių ir 
pareikalavo vedybų 

panaikinimo

PARYŽIUS, vas. 1. — Socia
listų partija apkaltino preziden
tą Lebrun, kad jis pritaria pla
nui fašistų pasigrobimui val
džios po priedanga sudarymo 
nacionalinės unijos vyriausy
bes. Socialistai išleido mani
festą, kviečiantį gyventojus bur
tis po socialistų vėliava, kad 
išgelbėti respubliką. Socialistai 
gi sudaro antrą didžiausią par
tiją atstovų bute.

Pasak socialistų, 
d o sudaryti tokią 
neliktų ' kitokio
kaip paleisti parlamentą, arba 
priimti nacionalę uniją. Prezi
dento pageidavimai matyt ir iš 
sąstato naujojo premiero Da- 
ladier kabineto. Bandyta buvo 
net suskaldyti socialistų parti
jos vienybę, bet to neįvyko dė
lei lojališkumo pakviestųjų ka
binetan žmonių.

“Socialistų partija yra atsa
kanti tam, kad suburti krūvon 
visus tuos, kurie nenori, kad 
žmonių laisvės butų panaikin
tos”, sako manifestas.

Amerikiečiai bėga iŠ Frakcijos
NICE, Francijoj, s. 1. —De-

CHICAGO.—Užpereitą, naktį 
bomba sprogo prie priekinių 
porčių bungalow lietuvio real 
estatininko Igno Ivan, 
Indiana Avė. Eksplozija
te iš lovos patį Ivaną ir jo 
žmoną Adolfiną, bet jų 
Jonas, 5 m., kuris miegojo už
pakaliniame kambaryje liko ne
pažadintas.

Ivan sako, kad jis neturys 
priešų ir nežinąs priežasties ko
dėl kas nors norėtų jo namus 
bombarduoti. Bomba pridarė 
nuostolių už $300.

sūnūs

13 metų vaikas baigė 
High School

NIAGRA FALLS, vas. 1. — 
Garsioji anarchiste Emma Gold
man, kuri buvo deportuota apie 
15 metų atgal, šiandie specia
liu’ prezidento Roosevelto leidi
mu, atvyko į Jungt. Valstijas, 
kur ji galės pasilikti tris mė
nesius. Ji atvyko prakalbų 
lekcijų maršrutui.

Atšaukė streiką

ir

Po

NEW YORK, vas. 1. —Mies 
to klerko padėjėjas Hines ap 
vesdino porą galbūt trumpiau
sioms vedyboms rekorduose. 
Jis miesto salėj apvesdino jau
ną svetimtaučių porą, kuri su- 
gryžo už 15 minučių ir paprašė 
vedybas panaikinti, nes abu jie 
“padarę klaidą” apsivesdami.

WASH1NGTON, vas. 1. — 
Junga. Valstjos įsakė sugrąžin
ti Samuel Insull pasą, kad pa
lengvinti jo išvažiavimą iš Grai
kijos ir kad Graikija galėtų jį 
išvaryti, jei jis pats nesutiktų 
išvažiuoti, nes šiaip be paso 
išvaryti negalima.

Insullo pasas tiks keliavimui 
į visas šalis/ kurios tik vizuos 
tą pasą. Bet pasirinkimas yra 
labai- mąžas, nes kur Insullas 
nė važiuotų Europoj, visur 
Amerika galės reikalauti jį 
areštuoti ir išduoti Amerikos 
teismui.

Dagi šalys, kurios neturi su
tarties apie išdavimą nusikal
tėlių, irgi nesutinka pašą vi
zuoti, bijodamos Amerikos 
spaudimo. Buvo paėję gandų, 
kad Insu’llas norėjo važiuoti 
Turki jon ir jo draugai siūlę 
net $15,000,000 paskolą Turki
jos “piatilietkai”, 
jo nepriėmusi.

Insullas tebėra

bet Turkija

Graikijoj
1. — Nors 
vakar ture- 
ir nors bu

Paskirta $472,000 tų įstatymų 
vykinimui

SPRINGFIELD, Ilk, vas. L 
—Jau toli po vidurnakčio se
natas priėmė tris bilius, kurie 
paskiria $475,000 vykinimui 
svaigalų kontrolės pardavinėji
mo įstatymų, kuriitos guberna
torius jau pasirašė ir kurie tuo
jaus įėjo į galią.

Tie įstatymai numato trijų 
žmonių kontrolės tarybą, kuri 
tų įstatymų vykinimą prižiuręs 
ir juos aiškins. Be to kiekvie
nas miestas turės savo lokalę 
tarybą,- kuri susidės iš mero, 
pavieto viršininko ir kitų val
dininkų.

Einant tais įstatymais, val
dininkai negalės turėti saliunų, 
saliunuose negalės būti barų, be 
to saliunų langai turi būti nes 
uždangstyti ir negali būti vi
duje jokių pertvarų. Saliitoo 
laisnis gali būti atimtas dėl 
menkiausių nusikaltimų. Be to 
ir saliunai negalės vadintis sa- 
liuhais ar barais. Abelnai, bi
lius plačiai atidaro duris viso
kiam graftui.

Priėmimas šio biliaus ir pa- 
skirimas pinigų jo vykinimui, 
buvo paskutinis nutarimas šios 
specialės legislaturos sesijos.

Kita specialė legislaturos se
sija bus sušaukta vasario 13 d.

ATHENAI, vas. 
Samuel Insull jau’ 
jo apleisti Graikiją 
vo grumojama jį išvaryti, te
čiaus Insullas tebėra Graiki
joj, valdžiai nenusprendžiau t ką 
su juo daryti. Bu’vo net pasiū
lymų, kad Insullas pasiduotų 
naujai daktarų egzaminazicijai 
ir jei daktarai pripažins jį ne
galinčiu keliauti, jis galės pa
silikti Graikijoj dar bent po
rą mėnesių. Insullas sergąs 
širdies ir cukrine ligomis.

KAUNAS, Sausio 11 diena.
Ryšium su vokiečių agentū

ros paskelbtais gandais, Lietu
vos pasiuntinys Berlyne dr. 
šaulys,, Lietuvos vyriausybės 
pavedamas, šiandien pareiškė 
vokiečių užsienių reikalų minis
terijai energingą protestą prieš 
tokių gandų skleidimą, pabrėž
damas, kad atsakomybė už iš 
to galintį kilti santykių įtempi
mą ir neramumą savaime su
prantama tenka vokiečių vyriau
sybei.

DILLINGERIO DRAUGAI MI- 
CHIGAN CITY KALĖJIME

Toks vokiečių drau 
giškumas Lietuvai..

Demonstracija dėl Klaipėdos 
Hamburge

BERLYNAS, 11. I. Elta. — 
Vokietijos Rytų sąjungos Was- 
serkante srities grupe surengė 
sausio 10 d. Hamburgo Schille- 
rio operos rūmuose iš
kilmingą demonstraciją dėl 
Klaipėdos krašto.

Hamburger Fremdenblatt apie 
šią demonstraciją rašo šitaip: 
‘.‘Prieš 11 metų lietuvių netei
sėtai okupuoto Klaipėdos kraš- 
to-- sprendžiančios Vokietijos 
rytų dalies—likimą niekuomet 
nepamiršti ir apie jo vokietybę 
ne tik žinoti, bet ir iš visos 
širdies kovoti—tai buvo iškil
mingos demonstracijos pras
mė”. Vienoje kalboje, kaip laik- 

. raštis praneša toliau, Vokieti
jos rytų sąjungos tos srities va
das Dennewitz nurodė į Vo
kietijos rytų likimo kraštą: 
“Tai nėra paviršutiniška, kada 
vokiečių jaunimas vėl dainuoja: 
“Mes norime joti prieš Rytus”. 
Adolfas Hitleris baigė laika, 
kuris buvo nukreiptas Į Vaka
rus. Todėl vokiečių tauta vėl 
sukyla ir kreipia savo žvilygsnį 
pirmyn į tas sritis, dėl kurių 
kovoja vokiečių širdys”.

Po paskaitos buvo pademons
truota filmą, kuri vaizduoja 
Klaipėdos kraštą, kaipo “vokie
čių kraštą”. Paskui buvo su
vaidintas “Prūsijos Friedricho 
II” prologas “Torgau’o šilas”.

MICHIGAN CITY, Ind., vas.
1. Tryš John Dillinger drau
gai, kurie kartu su DiHingeriu 
iko suimti Tu’scon, Ariz., liko 
pargabenti į Indiana ir užda
ryti Michigan Ctiy kalėjime, 
iš kur jie, Dillingerio padeda
mi, prieš kiek laiko buvo pa
bėgę.

Neužilgo jie bus išvežti į Li
ma, O., kur bus teisiami už 
nušovimą šerifo paliitosuojant 
iš kalėjimo patį Dillingerj.

Vieno kalinių meilužė, Mary 
Kinder, liko išvežta į Indiana- 
polis, kur bus teisiamą už gel
bėjimą kaliniams pabėgti iš 
diapapolis kalėjimo.

Sėmenų išvežimas ma
žėja

KAUNAS, —Centralinio sta
tistikos biuro duomenimis, 1933 
m. iš Lietuvos sėmenų išvežta 
6,015.7 tonų už 1,957.000 litų. 
1932 m. biivo išvežta 7,709.4 
ton. už 2,461,800 lt., o 1931 m. 
—11,157.2 to. už 5,357,400 lt. 
Tuo budu sėmenų išvežimas 
paskutiniais metais mažėja.

H0LLY,W00D, Cal., v. 1. — 
Mūviu aktorė Beverly Granger, 
27 m. atėjo į savo vaikino Earl 
Courtois, 31 m. gimtadienio po- 
kilį. Visi gražiai linksminosi 
iki kas tai paminėjo tūlos mo
teries vardą. < Granger užside 
gė tokiu pavydu, kad pastvėrė 
revolverį ir dviem šūviais per
šovė Courtois. Jis pasveiks, 
ji li'kou uždaryta kalėjimam \\ - >

Nušovė gangsteri
CHICAGO.—Užpereitą naktį 

elėj prie 1605 S. 51 Avė., Ci
cero, liko nušautas William 
Evans, 35 m., gangsteris, drau
gas garsaus, bet jau nebegyvo 
gangsterio George (Red) Bar- 
ker. Spėjama, kad jį užmušta 
sąryšy su nušovimu gangsterio 
William (Three Fingered Jack) 
White.

' - ... ........ - -....... .

Pakilo Šerai-

WASHINGTON, vas. 1 
dviejų savaičių svarstymo na- 
cionalė darbo taryba atšaukė 
S. Dresner & Sons, Čhicagos 
odinių krepšių dirbtuvėje strei
ką, kuris tęsėsi nuo rūgs. 6 d 
Streikas kilo kompanijai atsi
sakius tartis su unijos atsto
vais ir priimti jų reikalavimus.

Tarybos nuosprendžiu, visi 
streikieriai turi būti priimti į 
darbą ir po. priežiūra vietinės 
darbo tarybos turi būti išrink 
ti darbininkų atstovai, dery
boms su kompanija.

In
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SUDEGĖ LOVOJ Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rupin
iu 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 vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, II..

NEW YORK, vas. 1. — 13 
metų amžiaus Warren Bachelis 
(lietuvis?) vakar baigė High 
School ir yra vienas iš jau
niausių baigusių High School 
miesto rekorduose.

Ateinantį rudenį jis mano 
stoti į ColGrubia universitetą 
studijuoti mediciną.

Jis gerai pažysta lotiną kal
bą, labai dauę skaito,bet nie
ko nežino apie besbolą, juo ne
sidomi ir dagi nežino kas lai
mėjo rtwor|d series”, kas ame
rikiečių yra negirdėtas daly-

universitetą

kas.

te

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

Nepastovus ir biskį Šilčiau.
Saulė teka 7:08, leidžiasi B:* 

05.

MT. PLEASANT, la., v. 1.— 
Vagys jsilabžė į Henry pavieto 
iždininko raštinę, atidarė seifą 
ir pasiėmė $5,000, kurie buvo 
surinkti už automobilių lais- 
nius.

Do-

-Prezidentai RooCHICAGO 
sevejtui nupiginus dolerį iki 
59.06c., vakar visose biržose 
pakilo Veik visų kompanijų Še
rai ir bonai. Pakilo taipj? u 
grudai ir bovelna> bet jty pa\i • 
limaa buvo visai mažas.

. Pastebėtina, kad Londone, 
niiai pakilo dolerio kursas.

A r.'-; <■ T
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TAYLORVILLE, Ilk, vas. 1. 
—Robertą Newman penkiais 
šūviais nušovė William Willett, 
21 m. Esą ji mylėjusi Willettą, 
bet jis perdaug didelę domę 
kreipęs į savo Žmoną.

BAY CITY, Mieli., vals. 1— 
Keturi žvejai, kurie žuvavo ant 
ledo Saginaw Bay, ledui ati
trukus, yra ant didelės ledo Jys 
ties nešami į Huron ežerų. Pri- 
sibijoma, kad nuo didelių ban
gų ledaš sutrujpės ir žvejai žus.

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

CHICAGO.—Mrs. Mary 
linsky, 72 m. invalidė, sudegė 
lovoj medinės bakūžės 8444 
Mackinaw Avė. rūsy.

CHICAGO.—Penki maskuoti 
plėšikai užpuolė Frank Brower, 
Metropolitan Life Insurance Co. 
skyriaus kasiėrių ir atėmė virš 
$2,000. plėšimas įvyko prie bu
vusio mėro Cermak real estete 
raštinės, 3841 W. 26 St. Apie 
metai laiko atgal toje pačioje 
vietoje iš jo buvo atimta $2,300.

M O ■?į
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Iškilmingas 20-ties 
“Naujienų”

metų 
paminėjimas

lietuviškos koloni- 
nebutų “N.” skai- 
kaip vietiniai chi-

Kovo-March

šiais metais sukanka 20-tų 
metų nuo įsikūrimo pirmojo 
lietuvių dienraščio — “Naujie 
nų”. Nėra reikalo nei aiškinti, 
nes plačioji visuomenė žino, 
jog “N.” per 20-tj metų buvo 
musų kulturinio-visuomeninio 
gyvenimo akstintojos ir palai
kytojos.

Nėra tos 
jos, kurioje 
tytojų. Taip
cagiečiai “N.” skaitytojai ima
si sau už privolę tinkamai pa
minėti jų mylimo laikraščio 
20-metinj paminėjimą, taip ir 
pittsburghiečiai, to paties laik
raščio skaitytojai nutarė atei
nantį mėnesj
4 dieną iškilmingai minėtąsias 
sukaktuves atžymėti. Taigi Ko
vo-March 4 d., 7:30 vai. va
karo, Liet. Mokslo Dr-jos sve
tainėje, 142 Orr Street, Solio, 
yra rengiamas paminėjimo 
Koncertas ir Prakalbos. Vaka
ro programas bus ypatingai 
įdomus ir geras, nes yra pa
kviesta dalyvauti geriausieji ne 
tik Pittsburgho, bet ir tolimes 
nių kolonijų dainininkai ir mu
zikantai.

Bus žymesnieji kalbėtojai iš 
visos apylinkės. Na, o svar
biausiu kalbėtoju bus pats 
“Naujienų” Redaktorius Pius 
Grigaitis, kuris specialiai—at
vyksta net iš Chicagos į šį 
jubiliejinj parengimų, šiame 
vakare ne tik dalyvaus gabiau
sios meninės jėgos, geriausi 
kalbėtojai, bet ir pati Liet. 
Mokslo Draugija turės jubilie* 
jinę, iškilmingų nuotaikų, irs 
ji bus tikrai jubiliejiškai, iš
puošta.

Taigi, šis koncertas bus tik
ra naujienybė visai Pittsbur
gho apylinkei, taip kad Kove 
March 4 dienu sutrauks visus 
Fgh’o lietuvius j Liet. Mokslo 
Dr-jos svetainę.

Kurie norite įsigyti 
iš anksto, kreipkitės 
Bakaną, P. Dargį ir 
Mokslo Dr-jų.
Lietuvių Kambario Pittsbur
gh’o Universitete dr-jų rėmė* 

jų susirinkimas I
Pittsburgho lietuviai yra pa

siryžę įkurti lietuvių atminties 
kambarį naujame Pittsburgho 
Universitete, kuris yra baigia
mas statyti.

Prieš metus laiko minėtam 
tikslui, lietuviai, dr-jų atsto
vai išrinko komitetą, kuris rū
pintųsi Lietuvių Kambario į- 
rengimu.

Komitetų sudaro:
Pirmininkas Petras Pivoru- 

nas; vice-pirm. — Grajauskas; 
organizavimo pirm, — Dr. Jo
haną Baltrušaitienė; sekreto
riai — Vaišnoras ir Blažaitiš: 
fin. sekr. — Zamblauskas; iž
dininkas — Adomas MaČiulaL 
tis.

šį mėnesį, t. y. sausio 25 d., 
8 vai. vak., Liet. Piliečių sve
tainėje |vyko dr-jų atstovų su
sirinkimas, aptarimui tolimes
nės darbuotės steigiamajam 
kambariui Pittsburgho Univer
sitete.

Susirinkime, kiek pamenu, 
dalyvavo šios dr-jos su šiais 
atstovais: S. L. A. 3-čio apsk. 

!— St. Bakanas; S. L. A. 334 
kp. — Ed. Baltrušaitis; Lie
tuvių, Vaizbos Butas — Pakro
snis ir Lelionis; S. L. A. 86

853

tikietus 
į Stas| 
j Liet.

kp. — J. liukas; S. L. A.

kp. — P. P. Dargis; L. P. R, ; 
— J. Virbickas; Sandaros są
ryšio — Marmokas; Lietu v.
Stud. Dr-ja — Zamblauskas. .

Svečiais užsiregistravo — M. 
Virbiekaitė, Vladzė Paulekiutė 
ir Tamkevičius.

Nutarta, jog ne tik komite
tas ir atstovai, bet ir svečiai 
dalyvauja sprendžiamuoju bai
su.

Einama prie komiteto rapor
tų; kiekvienas komiteto narys 
išduoda savo raportų iš eilės.

Pirm. P, Pivarunas išduoda 
raportą žodžiu, pažymėdamas, 
jog komitetas sutartinai dirb
damas daug kų nuveikė, pri
durdamas, jog metai atgal iž
de turėję tik apie 554 dolerius, 
gi šiandien kasoje randasi $1,- 
467.31, — plius $21.61 procen
tų. Puikus progresas, užsitar
naująs pagyrimo.

Dr. Baltrušaitienė, kaip or- 
gan. pirmininke, savo raporte 
pažymėjo, jog prie šio darbo 
pasisekimo daug prisidėjo Lie
tuvių Mokslo Dr-ja, Lietuvių 
Piliečių Dr-ja, Sūnų Liet. Dr- 
ja, teikdamos parengimams ne
mokamai savąsias svetaines, o 
Lietuvių Radio Kliubui esą dė
kingi už suteiktus garsinimus.

Tarta padėka Lietuvių Pro
fesionalų Dr-jai Connecticut 
valstijoje, kuri savo aukomis, 
net tris sykius, prisidėjo.

Paaiškėjo, jog Dr. Baltrušai
tienė yra pasidarbavusi sky
riaus įkūrimu Baltimorėje ir 
kad esanti patogi dirva skyrių 
įkurti Clevelande ir Chicago- 
je, tik Centras privalus dau
ginu į tai domės kreipti.

Dr. Baltrušaitienės pareiški
mu esą, prie Lietuvių Kamba
rio steigimo Pittsburgho Uni
versitete daug prisidėję sve
timtaučių, ypatingai Universi
teto profesorių susipažinimui 
su lietuvių tauta, jos papro
čiais ir kultūra.

Vice-pirmininkas Grajauskas 
žodžiu išduotame raporte pa
žymėjo, jog lankęs visus ko
miteto posėdžius ir bendrai su 
jais dirbęs.

Iždininkas Adomas Marčių-: 
laitis finansiniame raporte kon
statavo, jog pajamų butą $1,- 
585.90; išlaidų $118.68.

Įteikta Pittsburgho Univer
sitetui $1,400.00. Procentai nuo 
padėtų banke pinigų — $21.61. 
Politanijos Banke randasi $67.- 
31. Viso pinigų, atėmus išlai
das, randasi $1,488.92.

Fin. sekret. Zamblausko ra
portas pilnai sutiko su iždinin
ko raportu.

Sekantis savo raportų išda
vė sekretorius K. Vaišnora, pa
žymėdamas, jog visa, kas jam 
skirta, atlikęs. Spaudos komi
sijos vardu išdavė raportą Juo
zas Baltrušaitis. Paaiškėjo, jog 
J. Baltrušaitis parašęs 18 strai
psnių jvairiems laikraščiams, 
451 laiškų pavieniams asme- 
nims-organizacijoms; 
din ta J. Baltrušaičio 
atsišaukimai, raginantieji rem
ti Lietuvių Kambario steigimą. 
Reikia pasakyti, kad tai buvo 
puikus raportas, iš kurio pa
aiškėjo, jog Baltrušaitis yra 
pašventęs daug brangaus lai
ko aukščiai? minėtam reikalus!. 
Pakviečiama kalbėti Mrs. Mit- 
chell, kuri yla tautinių kam
barių viršininke , Pittsburgho 
Universitete ir atstovauja šia
me susirinkime patį Universi
tetų. Savo turiningoje kalboje 
p. Mitchell plačiai apibudino 
tautinių kambarių svarbą ir 
lietuvių parodytą nuoširdumą, 
savąjį kambarį steigiant. Po
niai Mitchell pasiūlius, hiitar- 
ta surengti lietuvių Sueigą nau
jame Pittsburgho Universitete, 
kur susirinktįsieji tiirės prčįgtts

savo akim pamatyti nę tik š| 
milžiniškų Universitetą, bet t. 
p. ir renSiu,„9ji lietuvių kam- 
bar|.

St. Bąkaho pashilymu išrink 
ta komisija susižinojimui su. 
K,ennywdod Parku, dėl suren
gimo lietuvių dienos, kurios 
pelnas bus skiriamas lietuvių 
kambario fondui. Baigiant su
sirinkimų, panele V. Paniekiu 
tė* akompanuojant M. Virbic- 
kaitei, sudainavo porų liaudies 
dainelių. Susirinkusieji tuo bu
vo labai patenkinti. Tuo susi
rinkimas ir baigėsi.

Tautų Kambariai J 
Pittsburgho Uni

versitete
Pittsburgho naujame 

baigiame universiteto 
kuris yra žinomas kaipo Ca- 
thedral of Learning (Mokini 
mosi Katedra), yra įrengiama 
13-kos tautų atminties kamba
riai. Tikslas to, — kad seno
jo pasaulio kultūra, dailė ir 
menas atsispindėtų Pittsbur
gho naujame universitete.

Yra susidarę 13-kos tautų 
komitetai, jų tarpe ir lietu
vių. Jie rūpinasi tarpe savo 
tautiečių sukelti reikalingų su
mą pinigų dėl įrengimo atmin
ties kambarių. Kiekvienos tau
tos komitetas veikia atskirai, 
tik po bendra universiteto val
dybos priežiūra ir pilniausioj 
kooperacijoj. Per visų 13-ką 
tautu yra duotas pasižadėjimas 
Pittsburgho universitetui su
kelti $185,000. Dalis virš mi
nėtos sumos' busr~nštrvart()t'A 
įrengimui atminties -mokinimo- 
si kambarių, o kita dalis bus 
suvartota dėl trobesio staty
mo.

Pagal "■ universiteto audito* 
riaus pranešimų iš sausio 1 d. 
1934 m., tai per visą 13-ką tau
tų jau yra sukelta $94,919.35. 
Reiškia, jau daugiau nei pusė 
pažadėtos sumos sukelta.

Sekamos tautos ir po seka
mų sumų jau yra sukelusios: 
vokiečiai — $20,672.63; skan
dinavai — $13,536.99; čekoslo- 
vakai — $11,374.88; jugosla
vai — $10,442.75; vengrai — 
$9,322.21; rumunai — $8,044.- 
44; škotai
— $3,820.16; italai — $3,798. 
65; graikai — $2,765.83; kiną 
—, $2,703.99; rusai - 
22, ir lietuviai — $1,483.92.

šios virš minėtos \ skaitlinės 
mums parodo, kad vokiečiai sto
vi pirmoj vietoj, o lietuviai — 
paskutinėje, žinoma, lietuviai 
negali lygintis su vokiečiais, 
ypač Pittsburghe. Tačiau vie
nas dalykas tai tikrai į akį 
metasi — tai skandinavai, kiv- 
rie stovi antroje vietoje po vo
kiečių. Kiek yra žinoma, skan
dinavų Pittsburghe* tur būt, 
mažiau randasi, negu lietuvių, 
bęt kultūriniame'darbe jie to
li pralenkia lietuvius.

Lenkai irgi nepergeriausiai 
yra pasirodę, K atsižvelgiant į 
tat* kad lunku) tur būt, Pitts
burghe ;yra ąjiįę t > lQ*tį kartų 
daugiau, negu

Italai tai dar prasčiau' pasi
rodė, negu lenkai. Jų Pitt.<bur- 
ghe randasi gana daug ir po
litikoj jie yra tvirti,

S. Bakanas.

N. S. Pittsburgh; Pa.

atspaus- 
lėšomis

ir jau 
namei

lietuvių draugijos bijo depre
sijos, bijo blogų laikų ir daž
nai bijo ir pasijudinti. Tad daž
nai ir sėdi rankas sudėję) 
laukia geresnių laikų..;

SLA. jaunuolių kuopa* nors 
dar yra jaunutė organižacija 
šioje kolonijoj! bet jau paren
gimais spėjo pasižymėtu Pra
eito spalių 18 dv (tai buvo pčt- 
nyčia) turėjo surengusi balių. 
Pasisekimas buvo > neblogas 
(reiškia, j skylę netllmlo,. ale 
uždirbo keliolika5 dolerių). Da 
bar jau ir Vėl rengiasi prie ba 
liaus, ir vėl pasirinko vasario 
13 d., tik jau ne jtetnyčią, bet 
utarnihką. Reiškia, z Užgavėnių 
vakarą. Virš minėtas SLA. jau
nuolių kuopos, balius įvyks Lie
tuvos Sūnų svetainėje, 818 Bei- 
mont St Jono Vainausko or
kestras gros minėtam baliui;

Tad jau laikas iškahio reng-! 
tis į jaunuolių balių, kad link-' 
smai laikų praleidus Užgavėnių 
vakare. MM. Ona.

draugijos knygas ir parodyti 
tijerą draugijos stovį. Daugu
ma delegatų buwo tos miomd- 
įfeąį' kąd komisijos raportas tie- 
Hnkanml sutvarkytas. Komisi
ja teisinosi, kad negalėjo tlh- 
kamai darbą atlikti, nes vie
nas kojnįsijos narys per tam 
tiarų laikų , negalėjo dalyvauti 
komisijos susirinkimuose.

Kapinių ; Išraugi jos valdyba 
direktoriais Tiko išrinkta se

kantys nariai t P. Pivaronas, J. 
Kuizinas, J. Urbonas, V. Šlen* 
čiauškąs* A. Janulevičitis ir J. 

] A* Katkus. Valdyba pasiskir
stys tarp savęs pareigomis.

Kitą kartų gal parašysiu 
daugiau apie kapinių darbuotę 
ir fiuansinį sUvį.

Korespondentas.
1 h ....š»li;iįįii*HiirĮli<i< iii lĮiji

rlilJBil IiklAl
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Reporteris buvo Brldgeville. 
Pa.) ir dalyvavo 8LA* 90 kuo
pos kortų lošime,

< ...i I iMl >

Sausio 28 kada visam 
Pittsburghe buvo visokių pa- 
rengimų> visokių draugijų su
sirinkimų* koncertų* teatrų, 
“Card Parių”z ir kitokių pra
mogų,

, . I A •

Soho Pittsburgh, Pa.
A. L.' D. L. D. 33 kuopos kon

certas su teatru; — Kome
dija “Ant rytojaus”.

Sausio 28 d.,‘ LMD. svetai
nėje ALDLD. 33 kuopa buvo 
surengus koncertų su teatru. ] 
Scenoj buvo perstatyta kome
dija “Ant rytojau©”;' Koncerto i 
dalį išpildė čia giihęs jaunimas 
— vaikai, vaikinai ir viena mer
gina — Norkytė iš North Si
dės. ''d

Komedija “Ailt rytojaus” 
išjuokia LiėtUvdš11 ponus valdi-1 
niūkūs; kurie!'ųpo^ i • vakarinių 
linksmybių * Unt ’ Vytojaus; heat>' 
simena, k Ui’ esą. \

žmonių prisirinko apie 
svetainės, — daugiausiai 
lietuvių. Iš toliau mažai
vo atsilankę; tur būt, dėl pra-' 
sto oro* * i j > t ui V *4-?<’.Buvęsi

S. S. Pittsburgh, Paf
švento Jurgio Tautiškos para

pijos “Card Party” gerai pa
vyko.

pusč 
Solio 
tebu-

-— j Ūsų Reporteris su- 
simisiino nuvažiuoti į Bridge- 
vili© ir dalyvauti SLA. 90 kuo
pos kortų lošimo vakare.

Gražiomis dienomis tai gal 
ir yra smagumus pasivažinėtų 
bet Šiandien, ypač vakare, tai 
nebuvo jokib smagumo, nes, 
kaip žtnonės sako, dangus su 
žeme maišėsi — 
pustė, o keliai 
buvo.
> Aš manau, kad toks netikęs 
oras, tur būt, pakenkė visiems 

į Pittsburgho ir apylinkės pa- 
įrengimams. Tas pats buvo ir 
su Bridgevillės SLA. 90 kuo
pos kortų lošimo vakaru. Sve
čių ir viešnių atsilankė nedaug. 
Tačiau kortų lošimas įvyko ir 
dovanos buvo išdalintos. •

Svečių buvo-iš North Sidės 
Pittsburgh (r /Caimėgie. •; Tik 
bridgevilliečiai tai neperdau- 
giairtsiai atsilankė — tur būt, 
pabijojo sniego.

Pelno liks keli doleriai 
90 kuopai.

t šalo, snigo be 
v baisiai slidus

SLA.

- $5,437.69; lenkai

$1,515

SLA. jaunuolių kuopa 
darbuojasi.

North Sidės SLA. jaunuolių 
kuopa, tUr būt, daugiau gyvu 
mo parodo, negu kita KUri 
Nbrth Sidės 
• . i t' » A Draugiją Kitos

McKees Rocks, Pa
L. A. P. A. 2 kuopos sėkmin

gas parengimas

Sausio 28 d., šv, Jurgio'Tau
tiškos parapijos darbščiosios 
moterys buVo surengusios 
“Card Party” bažnytinėj sve
tainėj. žmohių buvo atsilankę 
gana daug, atsižvelgiant į blo
gų orą. Tur but,; liks ir kiek 
pelno dėl parapijos?

—- Girdėjęs.

SohoPittsburgh, Pa.
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Draugijoj metinis susirin

kimą©

Sausio 27 d. teko būti Mc 
Kees Rocks, Pa., ir sustoti L. 
A. P. A. 2 kuopos kliube bei 
sueiti su bariais. Sužinojau, 
kad 2 kuopa sausio 26 d., sa
vo svetainėje turėjo surengusi 
įbalių, kuris buvo labai sėkmin
gas. Publika netilpusi į svetai
nę, — daugiausiai buvę gra
žaus jaunimo..

Senieji 2 kuopos nariai pa
sakoja, kąd jau senai, labai 
senai bebuvo buvęs toks sėk
mingas parengimas, kaip šis. 
Susirinko ne tik labai daug pu
blikos, bet ir publikos nuotai
ka buvusi labai gera.

Išrodo, kad grįžtame prie se
nųjų pormališkų laikų po tų 
visų audrų ir “kilniojo ekspe
rimento”. Tačiau dar bedarbės 

;G slogutis vis tebėra jaučiamus.

ir pavėluotas, kadangi niekas 
kitas neatsirado, kad parašyti 
apie rųusų lietuvio kunigo ne
lietuviškų darbų. Todėl man se
niui prisieina imti pjunksnų j 
drebančią savo rankų ir rašy

ki apie tą dalykų.
Dalykas buvo toks: praeitų 

metų lapkričio 25 d., Lietuvių 
švento Antano parapijos nier-j 
gaitės buvo surengusios para
pijos svetainėje balių parapi
jos naudai, žmonių į balių su
sirinko gana daug, ypač jau
nimo, — ne tik lietuvių, bet 
ir svetimtaučių.

Vakare apie 11 valandų at
važiavo į balių S. Bakanas ir 
atsivežė Pittsburgh’o Lietuvių 
Aviacijos dienos garsinimų ir 
paprašė komiteto, kad pavely
tų kelis garsinimas pakabinti 
svetainėje, komitetas, 
blogo nemanydamas,- pavelijo! 
ir Bakanas iškabinėjo garsini-] 
mi?3. Po to jis tuojau išvažia
vo. Publika skaitė garsinimus 
apie Pittsburgho lietuvių ren-; 
giamų aviacijos dieną.

Ir kaipgi publika neskaitys 
garsinimus, kuomet dauguma 
jų jau buvo skaitę Pittsburgho 
didžiuliuose amerikonų dienraš
čiuose apie rengiamą Lietuvių 
Aviacijos dienų ir apie lakūną 
Janušauskų.

štai į svetainę ateina kun. 
Jurgutis ir pastebi iškabinė
tus lietuvių aviacijos dienos 
garsinimus. Jis tuojau* piktai I 
užklausia, kas atnešė tuos gar
sinimus. Gauna atsakymų, kad 
Bakanas. Tuojau liepia nuplė
šyti garsinimus ir išmesti. Mer
gaitės, išgirdusios tokį ku‘nigo 
pareiškimų, labai nustebo ir 
bandė kunigui dalyką išaiškin
ti, ir įtikinti, kad lietuvis la
kūnas rengiasi skristi j Lietu-] 
vą, ir kad apie tai jie skaitę' 
laikraščiuose ir girdėję per 
Radio pat| lakūnų Janušauskų 
kalbant...

Kunigas tapo apipiltas viso
kiais klausimais ir atidurė ke
blioje padėtyje. Kad išėjus iŠ 
tos padėties, jis pradeda aiš
kinti, kad lakūnas Janušauskas 
yra geras ir skridimas yra ge
ras daiktas, tik tie Janušau
sko rėmėjai esu šiokie ir tokie, 
ir negeri žmonės. Todėl geri 
katalikai negali remti tokio 
darbo ir reikia išmesti garsini
mus.

žinoma, kunigo komanda bu
vo išpildyta ir garsinimai nu
draskyti ir išmesti. Bet tie jau
nuoliai, kurie matė lietuvio ku
nigo nelietuviškų darbą jokiu 
bildu negali suprasti, kodėl ku
nigas taip pasielgė. Aš irgi' ne 
galiu suprasti.

Jei tai katalikiškumo reika
las, tai lietuvių aviacijos diena 
katalikams jokiu būdu negalė
jo pakenkti. Dažnai pasitaiko, 
kad j parapijos parengimus at
nešama garsinimų visai ne lie
tuvių ir ne katalikų ir prieš 
tai kunigas nieko nesako.

— Senas Bridgevillietis.

nieki)

Pi-
Le-

pa

budus, kaip sėkmingiau sureng 
ti apvaikščiojimų. Dauguma pa
sisakė už tai, kad paminėjimą 
rengti su prakalbomis ir muzi
kaliu programų L. P. svetai
nėje, 1728 Jane st. Dėl paran
kamo taip pat tapo parinkta 
vasario 18 d. Ant vietos tuoj 
tapo išrinkta komisija, kuri rū
pinsis viską tinkamai sureng
ti. Komisijon įėjo J. Tamkevi- 
čia, S. Simanavičius, K. Stra
vinskas, V. X. Medonis, P. 
varonas, J. Pabarščius, A. 
lionis ir J. Virbickas.

įžanga bus dykai. Išlaidų
dengimui bus padaryta kolek- 
ta. Jei susidarys daugiau pini
gų, negu reikalinga išlaidoms 
padehgti, tai jie bus perduoti 
Lietuvių Kambario Pittsburgho 
universitete fondui. Tuo ben
dras susirinkimas ir pasibai
gė.

Sausio 28 d. išrinktoji ko
misija tuoj ėmėsi darbo. Ko
misijos pirmininku tapo išrink
tas P. Pivaronas, raštininku J. 
Virbickas, . iždininku K. Stra 
vinskas. Muzikale programo 
dalimi pavesta rūpintis V. X. 
Medoniui, šv. Kazimiero para
pijos vargonininkui. Jis turės 
sukviesti chorus, solistus, so
listes bei kitus artistus. Kal
bėtojais numatoma sekami as
menys: miesto meras McNair, 
Agota Sutkaičiutė, J. K. Ma- 

, žukna, kun. J. Misius ir kiti. 
J Spaudos komisijos nariais iš

rinkta Juozas Tamkevičia ir 
Juozas Virbickas. Pasitarus dai 
apie šiokias tokias smulkme
nas, susirinkimas tapo uždary
tas.

. — Spaudos Komisija.

Svarbus pranešimas 
Pittsburgh’o ir apy
linkėms lietuviams

Sandariečiai rengia 
jubiliejų

Apvaikščios “Sandaros” 20-ties 
metų sukaktuves

Saudo 28 d., Lietuvių Mok
slo Draugystės ,name įvyko 
Pittsburgho Lietuvių Tautiškų v^cla
Kapinių Draugijos metinis su- ..NAUjIENų» REDAKTORIUS 
Rinkimas. Pitishurgho Lieiu,- L GRiGAras DALYVAUS 
jaU iš "X ^nU^RE JX‘BN,E‘
gijų atstovų, kurios yra prisi- . Ų
dėjusios, prie kapinių nupirki-L Te 8UŽinoli iš ,ikrų šalli. 
mo, ,s pavienių įmonių, kuriel.^ ..Naujienų» r*dakto.

, | rius 1\-Grigaitis bus Pittsbur- 
ghe kovo 4 d. ir dalyvaus Pitts
burgho haujieniečių rengiama- 

' | me vakare. Tai bus “NaUjie• 
20-ties metą sukaktuVįų 

Į paminėjimas Pittsburghe. Kitų 
kartą dauginu apie tai.

— Reporteris*

įš pavienių žmonių, kurieJ 
turi kapinių, šėrų pirkę.

šiame metiniame kapinių 
draugijos susirinkime dalyvavo 
apie 60 draugijų atstovų ir pa
vienių .ŠSrinihką. Buvo išduo 
darni valdybos raportai, bėi|”? 
renkama valdyba.

Susirinkimą atidarė. ir. tvar
ką vedę pirmininkas p. P. Pi 
varonas. Raštininkavo J. Mie-| 
liauskas. ftĮandatų komiąijol 
buvo J.' Jjažukna, P. Viči-I
nas ir J. Mpskeįlunas.

Daugiausiai ginČU buvo. dėl

pavestu ■ .sutvarkyti . kapinitj] šis mano rastas gal Vos ki,el

))

Bridgeville, Pa.
I yętųvio , kunigo nelietuviškas 

^mvI - ‘ darbas
— ■u

Iškilmingas Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas į- 
vyks vasario 18 d.

Pittsburgho ir apylinkės san
dariečiai rengia savo organo 
“Sandaros^-ii20-ties tnetų Stibi 
lieju. Jubiliejinis apvaikščioji 
Inas ir koncertas įvyks vasario 
4 d., 8 vai. vakaro, Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėje. 
Bus ne tik koncertas, bet ir 
vakarienė, šiam parengimui 
Lietuvių Mokslo Draugija su
teikė svetainę nemokamai. 
Priegtam p. Kazlauskas, kuris 
pardavinėja alų olseliu, aukoja 
bačkų alaus. Prie vakarienės 
tai geriau nei nereikia.

Koncerte pasižadėjo dalyvau
ti žinomas pitlsburghiečiams 
akordinų orkestras, kuriam va
dovauja lietuvis Bliumbergis. 
Dalyvaus taip pat solistės S. 

I Zelenauckaitė, P. Plerkiutė, V. 
Paulekiutė ir pianistė M. Vir- 
bickaitė.

Rengėjai deda pastangas, kad 
tiek koncertas, tiek vakariene 
patenkintų svečius. Įžanga pil
niausiai pritaikyta prie depre
sijos laikų, — tik 35 centai 
asmeniui. Tiek Pittsburgho, 
tiek apylinkės lietuviai esate 
kviečiami į šį jubiliejinį ap- 
vaikščiojimų. Vietos visiems pa
kaks, kadangi yra paimtos abi 
svetaines.

Rengimo komisijos vardu 
kviečia J. Virbickas.

ap-

Lietuvių Vaizbos iniciatyva 
prieš kiek laiko tapo sušauk
tas bendras susirinkimas dėl 
pasitarimo, kaip sėkmingiau su
rengti nepriklausomybės
vaikščiojimą. Į susirinkimų at
vyko Pittsburgho ir apylinkės 
parapijų bei įvairių organiza
cijų atstovai.

Tas susirinkimas įvyko sau
sio 21 d. L. P. svetainėje. Da
lyvavo 30 draugijų bei parapi
jų su 117 atstovų. Susirinki
mų atidarė Vaizbos Buto pir
mininkas P. Pivaronas. Trum
pai paaiškinęs susirinkimo tik
slų, jis pasiute išrinkti prezi
diumą. Išrinkta J. Tamkevičia 
pirmininkų^ P.. Pivaronas vlce- 
pirm., C. J. Vaišnora ir K. j. 
Mažukna raštininkais. .

Po to susirinkimas svarstė

„m i į, -I I.....' ..... ■ IIIO   

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Išprašo LietuvosžmonKir 
patM-ia Lietuvos bankai



Penktadienis, vas. 2, 1934
Aibė B. Gumbaragis
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOME- |x Dranmiii Vmkimci
NINIS BEI POLITINIS GYVENIMAS ls L’raug1JU v eiKimo

Kiek tas
Lietuvos garbei.

Iš Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos 

susirinkimo

liudija, kad 
darbas, pav. 
Dr-j^s “Lie- 
Ožiįiską, ųž

(Tęsinys) 
laikraščių leidėjus ir redakto
rius stengėsi subruki į kalėji
mus ir net kurių laikraščių su
stabdė egzistavimą, kol paaiš
kėjo dalykai.

Kada spauda ir visuomenė 
ėmė kelti visą šį įvykį aikštėn 
apkaltindami kun. Janilionį ir 
Bumšą, šie skandalingai gynė
si ir mėgino įrodinėti, kad ne
kalti, bet faktai 
tai jų niekšiškas 
kai tik areštavo 
tuva” pirmininką
kelių valandų išėjęs “švytu
rys” jau tą įvykj plačiai at
rašo. Aišku, kad jiems šis įvy
kis buvo žinomas iš anksčiau.

Jie su nieku nesiskaitydami, 
viską ardydami ir griaudami, 
kas Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijai yra šventa ir brangi; 
išniekino ir sunaikino.

Dengdamiesi tautine fraze 
jie gauna iš Lietuvos valdžios 
pinigų kolonijos švietimo rei
kalams, bet juos suvartoja kle
rikalinės politikos propogavi- 
mui, “švyturio” leidimui 
kusiuosiirs “šeimyninėms 
tėtėms”.

Viso šimto katalikas
Daukantas ir geri jo sėbrai 
Gančys su Kučinsku pučia į 
vieną dūdą, nes ji jiems vi
siems gera ir pelninga.

“Hogan Lituano — Lietuvių 
Namai” Buenos Aires — Ar
gentinoje ir Urugvajaus “Lie
tuvių kliubas” Montevideo — 
Urugvajuj, vietoj lietuvių ko
lonijos kultūros ir švietimo 
centrų ir mokyklų, užlaiko 
svaiginamų gėralų restora
nus ir įtartinus viešbučius, ir 
ko daro gerą biznį savo kiše
nei.

ir li- 
arba-

gen.

Užnikęs alkanas tautietis 
bedvvbis “Lietuvių . Naman” 
be 50 renk negauna nakvynei 
lovos, o labai dažnai 
“Lietuvių Namuose’ 
ūžia prie lūžtančių

tuose 
kunigai 

gėrimais

4-5 vai. ryto. Kieno 
tas viskas daroma? 
klaustų kas. Lietuvos 
gių, kurie nuo šviesos iki tam
sos prakaite mirkdami velka 
žagrę, kad nuraminti alkaną 
pilvą.

Kyla klausimas, kur eis tie 
pinigai, kuriuos Lietuvoje su
rinko baduoliams šelpti “už
sienių lietuviams remti drau
gija”? Butų didelė klaida pa
daryta minimos dr-jos, jei jie 
patektų į siauras kunigų ran
kas. Bet pagyvenę tai pamaty
sime.

Aukščiau paminėtų juodų 
darbų kėlėjas buvo apšaukia
mas tautos priešu, kolonijos 
drumstytoju, 
anarchistu, 
viskas 
patys 
ir “
piliečiai 
darni šios 
dų, kurias 
nėti žmonės
lietuvių kolonijoj, 
apie juos dabar rašo:

“Savo laiku, Argentinos lie
tuviai turėjo p. J. Skinkį, ku
ris mus visus perstatė vietos 
spaudai, kaipo armėnų pader
mės žmones ir 
ščionių 
Buvo tai
nes toki prezentacija ėjo iš 
musų valstybės lėšomis apmo
kamos įstaigos, ši klaida buvo 
pataisyta ir p. Skinkis 
parvykti Lietuvon 
tiesioginio amato 
riauti.”

“Ji pamainėt
Gaučy. Tamsta tik ką atvykęs 
irgi ėmėt informuoti vietos vi
suomenę apie lietuvius, tik 
jau nebe armėnais, o komuni
stais, anarchistai?, nihilistais 
ir kitais. Tie kunigų sugalvo
ti* ir parašyti lapeliai, ant ku
rių Tamsta padėjot konsulato 
vardą, koloniją, kainavo tiek,

pinigais
Jei už- 
sermė-

ar

nes
grynieji 

garbingieji” 
toliau 

gėdos 
darė 
Pietų

komunistu, 
bet dabar, 

turėtų sunykti, 
tautininkai

valstybės 
nebepaneš- 

ir žais- 
čia sumi- 
Ainerikos 
štai kaip

kad buvo į pora šimtų lietu
vių sukišta Vilią Devoto kalė
jimai! ir jų spaudai padarytas 
milžiniškas smūgis.
patarnavo
Tamsta labai gerai žinote. Po 
šito Tamstą taip kunigai pa
siėmė į savo rankas, kad ir po 
šiai dienai mes Tamstos nega
lime atsikirti nuo eilinio pa- 
rapijono,”

(Oficialis Argentinos Lietu
vių Tautininkų Sąjungos or
ganas “Argentinos žinios” 
1933 m. rugsėjo 9 d.). »

Apie gen. Daukantą, kada 
šis viešai ėmė remti kun. Ja- 
nilionio varomos politikos 
akciją, tas pats laikraštis štai 
kaip rašo:

“Pažįstant p. T. Daukantą 
giliau, nestebėtina, kad ir jis 
padarė tokį žygį, nes pats bū
damas didelis krikdemų drau
gas, tad ir privalo nors ir nie
kam vertą prekę — šelmį kun. 
Janilionį girti...”

“...toks neapgalvotas ir ne
taktiškas p. T. Daukanto žy
gis papiktino visą Pietų Ame
rikos lietuvių visuomenę ir 
tuo pačiu atstumą lietuvišką 
tautinę visuomenę, pasilikda
mas vienas su “gerbiamu” Ja- 
nilioniu.”

(“Arg. Žinios” 1933 rugpiu- 
čio 12 d.).

Lietuvių Namai — Hogar 
Lituano, kur ir kaip aikvoja- 
mi Lietuvos valstybės iždo pi
nigai ir jų valdytojų roman
tiškasis gyvenimas štai kaip 
apibudinamas:

“Jau keli metai praėjo kaip 
Argentinos lietuviuose skamba 
“Lietuvių Namai”.

“...Lietuvių Namai”, kad ir 
Lietuvos Vyriausybes lėšomis 
įsteigti ir užlaikomi, patekę į 
siauras partyves kunigų ran
kas, jau savo pradžioje ėmė 
tarnauti ne bendram išeivijos 
reikalui, o grynai parapijai ir 
ant pirštų suskaitomai katali
kų milingorių grupelei. Kaipo 
tokie, jie jau savo pradžioje ir 
pasėjo pas mus nepasitenki
nimus, nepasitikėjimus nuže
mino Atstovybės autoritetą, į- 
vedė spaudos rietenas ir pačią 
“Lietuvių Namų” idėją sukom
promitavo nepataisomai.

“...išmesta dešimtis tūkstan
čių litų valstybės pinigų “Lie
tuvių Namų” vardan, bet ir 
už centą naudingo nepadary
ta. O gal kunigai aiškintųsi 
“draugijų” gausumu, kurių 
faktinai nėra ir kurių tik var
dais begėdiškai
Lietuvos Vyriausybė 
menė. Kam iš musų 
na raudonuoti, kai 
kokiam reikalui su 
kunigas gaudo pašalinius žmo
nes ir prašo tuos jo išgalvotų 
draugijų vardu pasirašyti.”

“...tenai nepamatysi net ir 
vieno tautiško laikraščio, bet 
už tai pilna “Ryto”, “šaltinio” 
visokių varpelių, žvaigždelių 
ir kito, kas žmonėms bruka
ma ir ant sienų klijuojama. 
O ką besakyti apie tenai suso
dintus kunigo valdininkus, ku
rie apart oro gadinimo dau
giau nieko nedaro ir nemoka, 
nors gauna valstybines algas.”

“...dar daugiau “Lietuvių 
Namams” pakenkė ir kenkia 
jų viešas demonstravimas ge
rus lietuvius piktinančių daly
kų. Juk nuo mažo iki senelio 
senai kalbama apie žemos rų- 
šies romanus ten vykstančius, 
apie merginų gyvenimą su ke
liais vyrais ir taip panašiai.”

“Taigi ar tai “Lietuvių Na
mai” ir ar tokį vardą jie pri
valo turėti? Dabar, kada kuni
gas dar vieną vilą nusisamdę, 
o senuose Įrengė restoraną ir 
nuomą moka už abejus valsty
bes lėšomis, kaipo už “Lietu
vių Namus.”

“...tai nėra joki “Lietuvių 
Namai,” o tik tokių namų idė
jos išreiškimas ir begėdiškas

• Lietuvos iždo plėšimas.
(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 26 d. p. Masiulio 
svetainėje, 6641 So. Wcstern 
avė. Susirinkimas daugiausiai 
susidėjo iš raportų ir naujos 
valdybos įvesdinimo. Draugi
jos naujoji valdyba susideda 
iš sekamų asmenų: Dr. V. Šim
kui’, pirm.; Dr. J. Nares, vice- 
pirm.; Dr. T. Dundulis, rašt., 
ir Dr. C. K. Kliauga, ižd.

Pasitraukdamas iš pirminin
ko vietos, Dr. Petras Z. Zalato
ris padarė trumpą pereitų me
tų Draugijos darbuotes 
žvalgą. Žemiau telpa jo 
žvalga arba raportas.

Raportas
Gerbiami Daktarai-Kolegos:

Mano raportas, kaipo pirmi
ninko, bus trumpas, nes manų 
darbuotė Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijoj jums vi
siems gerai žinoma.

Per pereitus metus sušau
kiau ir vedžiau aštuonis Ame
rikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos posėdžius ir tris valdy
bos. Keturiuose susirinkimuo
se buvo skaityta bei referuota 
sveikatos ir mokslo reikalais. 
Kiti keturi susirinkimai buvo 
pašvęsti Draugijos vidujiniam 
reikalui.

Musų Draugija auga. Per 
šiuos metus įstojo į Draugiją 
penki nauji nariai, būtent: Dr. 
J. Šimkus, Dr. A. Petriką, Dr. 
A. Kinder, Dr. F. Vaišnora ir 
Dr. J. Szukiewicz. Sugrįžo 
atgal į Draugiją šie seni na
riai: Dr, P. žilvitis, Dr. M. 
Žilvitis, Dr. C. Kasputis, Dr. 
A. Montvid, Drr A. Zimont ir 
Dr. Ą; Bertash. Draugijoj da
bar yra gerokas būrys narių.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija pereitą vasarą su
rengė šeimyninį išvažiavimą- 
gegužinę savo nariams ir jų 
šeimoms. Tam tikslui buvo 
paskirta $30.00 iš Draugijos 
iždo. Išvažiavimas buvo gana 
skaitlingas. Pas visus buvo 
geras ūpas, draugiškumas ir 
noras susipažinti
rinti draugiškumo ryšius, 
išvažiavimu Draugija, 
manymų, laimėjo gana daug.

Buvusioj 1933 metais Pasau
linėj Parodoj Chicagoj Ameri
kos Lietuvių Daktarų Draugi
ja pripuolamai turėjo imti da- 
lyvumą joje. Čia mums rei
kėjo parinkti du sveikiausius 
jaunuolius iš lietuvių tarpo, 
tarpe 12 ir 15 metų amžiaus. 
Tas darbas buvo atliktas, taip 
sakant, Sveikatos Kontesto 
budu. Su didelėmis pastango
mis tas darbas pavyko mums 
gerai. Du sveikiausi jaunuo
liai: Venus Tumosa ir Alber
tas Kupliauskas laimėjo Kon- 
testą. Šiam įvykiui ypatingai 
daug darbo ir energijos pade^ 
jo musų nariai daktarai: T. 
Dundulis, S. Biežis, K. Drau
gelis ir J. Poška.

Sveikatos Savaitę Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija su
rengė ir šįmet, veik panašiai, 
kaip kad buvo pereitais me
tais. ši sveikaos savaite bu
vo antras įvykis Amerikos lie
tuvių išeivijoje. Daug darbo 
padėta jos pasisekimui, daug 
laiko ir energijos išeikvota, 
čia nenuilstamai dirbo musų 
daktarai: T. Dundulis, K. 
Drangelis, J. Poška, ir J. Na
res.

Draugija siuntė laišką Lie
tuvos Daktarų Sąjungai, Lie
tuvon, per kap. S. Darių ir S. 
Girėną. Nors musų lakūnai 
tragingai žuvo, bet musų laiš
kas pasiekė Lietuvos Daktarų 
Sąjungą į tris dienas. Aplan
kius Lietuvos Daktarų Sąjun
ga musų laišką, prisiuntė 
mums atsaką

ap- 
ap-

bei sustip- 
šiub 

mano

klaidinama 
ir visuo- 
neprisei- 
prisėjus 
Lietuva

karštus” krik- 
demokratų lyderius, 
ir koktu ir liūdna,

gavo 
prie savo 
“aptieko-

Tamsta p.

dabar statoma

Aš busiu.

Puikiausias Maistas Žemiausios Kainos
J. Chernausko

CAMPBELL’S” SRIUBA 3 S19c

pak. 10c
2 unc. 2 už 13cVYŠNIOS “White Swan

KAVA
LUNCHEON MEAT “Midwest

Trumpai iš Cicero
SWEET PICKLES (Agurkai) “Midwest kv. dž. 25c
KOPŪSTAI Nauji iš Tcxas 3 } v. 13c

Kodėl Ūmus kiekinė 10c

5 sv. pak. 25c
4 rolės 25c

SPREAD CHEESE Am^m^t..Pi”ea^ek. 13c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

Jo veikimas irgi

•BUY AT THB

300 •NDSPSHDSNT

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

SNIDER’S” ’CHILI SAUCE

Kapitonas 
Pasauliniame

PASTABA — Dauguma “Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius. kur iu» 
galite pirkti gerą mėsa paukštiena ir tt, ui žemiausias kainas1

RYŽIŲ (Rice) FLAKES “Comet

SPICED HAM “Midvvest”

Dr. Caldweli’s Syrup Pepsin yra pre- 
skripcija. ir yra pilnai saugi. Jo liuo- 
suojančios ypatybės yra paremtos ant 
senna—naturališkas liuosuotojas. Žar
nos nepasidarys priklausomos nuo šios 
pagalbos. Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra pas kiekvieną vaistininką. Narys

Gydytojai visuomet pripažino skysto 
iuosuotojo vertę todėl, kad jį lengvai 

galima mieruoti ir jo veikimą kontro- 
iuoti.

f ■ . ’

Žmonės irgi skubiai grįžta prie sky
stų liuosuotojų. Žmonės patyrė, jog 
gerai prirengtai skystas liuosuotojas iš
valo Vidurius gerai be jokių nemalo
numų laike išėjimo arba vėliau.

bonka 17c
THOS. J. WEBB”

Svaro kenas£Q(jr

rDIIČIBC! PUIKIOS Bartlett “Midwest” 2 lt*_ Dideli No> 2% kenai CIG

CICERO.—Nepamirškite šau
naus parengimo, kuris rytoj., 
vas. 3 d., įvyksta Lietuvių Liuo-
*---------——. r-»l"į'",'" T"!'t .* *’ I r*.-T——• —

rj-r vi/TtCJ “Midwest” Puikios” 1 C a
bJUl ____________________ Dideli No. 2^ kenai lOG

3 kenai 13c 
.. 2 pak. 25c

svaras 27c
svaras 29c

. 2 galvos 13c 

.. 5 svarai 2.3c 
2 blokinės 15c

3 unc, 9c
1/5 didžio 5c

.-j

■

patalpino medicinos žurnale 
“Medicina”, numeryj 9, 1933.

1933 metais Amerikos Lie
tuvių Daktarų draugija įvedė 
sveikatos skyrių Amerikos lie
tuvių spaudoje. Keturiolika 
Amerikos lietuvių laikraščių 
talpina musų straipsnius— raš
tus apie sveikatą. Tas darbas 
dar eina toliau. Šis skyrius 
duoda naudos musų plačiai 
visuomenei ir mums patiems, 
čia daugiausia darbuojasi ir 
rašo daktarai: J. Bložis, S. 
Biežis, L. Yuška ir A. Petriką.

Musų Draugijos nariai dak
tarai davė lietuvių visuomenei 
patarimus bei* pamokinimus 
sveikatos reikalais žodžiu per 
Radio kiekvieną antradienį iš 
stoties W. G. E. S., kooperuo
jant su Peopl.es. Furniturė Co. 
Viso 47 daktarai pasakė ata
tinkamas kalbas su pamokini
mais apie sveikatą.

Komisija kovai su humbu- 
gieriais ir šarlatanais veda at
kaklią kovą ir jos darbas eina 
pirmyn. Komisija turi neiš
semiamos energijos, nes jos 
priešakyje stovi Dr. M. Striko- 
lis, o apie jį yra geri pagel- 
bininkai.

Yra vilties, kad visi Ame
rikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos nariai ir ateity taip pat 
su dideliu pasišventimu ir ne
nuilstančiai darbuosis savo 
draugijos ir musų išeivijos 
naudai.

Prie progos noriu pastebėti, 
kad prisėjo daug dirbti Drau
gijos ir atskirų jos narių nau
dai ir dariau visa, kas prie 
buvusių aplinkybių buvo ga
lima. Tokiose sąlygose, supran
tama, nieko geresnio nuveikti 
nebuvo galima. (

Dėkoju valdybos nariams už 
jų veiklų ir punlęfoialų posėdžių 
lankymą. Jų nuoširdus ben
dradarbiavimas < [pridavė noro 
ir energijos ( dirbti Draugijos 
labui. Taipgi ačiū nariams už 
skaitlingą lankymąsi į susirin
kimus.

— Dr. Petras Z. Zalatoris.

klubo, kad susidarytų stipri 
jėga ir kad nebūtų to priešin
gumo, kuris dabar veikia tarp 
lietuvių, pav
po kelius kandidatus ir nei vie
nas iš jų nėra nominuojamas, 
kuomet vieną nominavus, jis 
gali laimėti. Mifsų organiza
cija gali priskaityti apie 600 

ariu, žiūrėkime, kaip čekai 
veikia. Jų organzacija turi 
1,200 už tai jie ir nuveikia di
delius darbus. Atsiminkime, 
vienybėje—galybė.

—Klubietis.

sybes svetainėje. Ten bus “lots 
of free beer”, Aš tai jau tikrai 
baisiu.

R. R. klubo maskaradas pa
siseko kuo geriausiai. Dovanų 
gavo visi, kas tik buvo pasi
puošę kokiais nors kostiumais. 
Svečių buvo daug iš visos apie- 
linkės.

Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienio vakare še- 
metų svetainėje. Bukite visi 
Svarbu.

SKAITYKITE ŠJ STRAIPSNELI 
IR PASINAUDOKITE

Mes suorganizavome speciali buso 
natamavima i Dr. Bonine, paskelbu
sio Akiu Specialisto buveine Niles, 
Mich., kuris stebuklingai atsteige re
gėjimą daugeliui ir apsaugojo kilus, 
kurie regėjimo butų praradę.

šis busas išvažiuoja tiktai nuo 1258 
S. Michigan avė. prieangyj (lobby) 
Crillion Hotel, te!. Victory 1988, 8 
vai. ryte kas pirmadieni, trečiadienį 
ir šeštadieni ir sugrįžta ta pačią 
diena. Rezervacijas reikia padaryti 
iš kaino.

Dėl tolimesnių informacijų ateiki
te, patelefonuokite arba parašykite. 
Kiti busai važiuoja kitur nuo vieno 
krašto kranto i kita; taupykite. 
MICHIGAN MOTOR COACH STA 

Incorporated.

Cicero Lietuvių Impro 
vement Klubas

Sausio 16 d

20-to wardo politiškas 
klubas

18 APIELINKR — Aštuonio
likta apįclinkė rengiasi prie 
didelio subruzdimo. 20-to 
wardo Politiškas Klubas ren
gia šokius sekmadienį, vasario 
4 d., vakare
svetainėje, 1900 South Union 
avepue. Pradžia 6 vai. vakare. 
ĮžangaĮžanga — 25c.

Mes klubiečiai kviečiame vi
sus apielinkės ir tolimesnių 
kolonijų lietuvius skaitlingai 
atsilankyti j musų balių. Mes 
nenorime pasipelnyti, tik mes 
norim patenkinti publiką. Bus 
Mukiausia muzika ir visokis 
patarnavimas.

Musų klubas yra turtingas 
capitalu ir nariais. Praeita- 
ne susirinkime prisirašė visas 
)urys jaunuolių ir prižadėjo 
nuoširdžiai veikti klubo nau
dai.

Taigi, dar sykį prašau nepa
miršti atsilankyti į musų pa
rengimų ir pasilinksminti. Pa
sitikėdami, kad jus pamatysi
me baliuje, iš anksto tariame 
širdingą ačiū.

Klubo komisija.

Keitimas į Skystą 
Liuosuotoją?

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOS*

Maisto Išpardavimas
IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, VASARIO-Feb. 2 ir 3

■aiii/ne PET borden’s o aukšti mlLKAd CARNATION O kenai |

“GRAPE NUTS”..............  12 unc. pak. 17c
PREMIUM CHOCOLATE
“BAKER’S” BREAKFAST COCOA
SPECIALIS 1c IŠPARDAVIMAS LIPTON’S GREEN TEA 

1/2 v' 1 r 1/1 ts v‘ 1 fie 10c vid- Q rpak. W I U Pak- I V V pak.
Už 1c daugiau jus gausite cxtra pakelį to paties didžio.

CICERO.
pirmu* kartu Liuosybės svetai
nėje įvyko Lietuvių Improve- 
ment Klubo susirinkimas —“į- 
kurtuvės” naujoje vietoje. Su
sirinkimas buvo skaitlingas at
silankiusiais nariais—namų sa
vininkais, kurie akylai seka klu
bo darbuotę, o khrbas yra už
simojęs daug ir visuomet dar
bą teigiamai, pe^ komisijas,at 
lieka. Dabartiniu laiku yra se
kamos pastovios komisijos, Ci
cero Taxpayers Council, Trans
atlantinio skridimo, Cook 
3ounty Civic Council, Veikia* 
moji komisija, politikos komi
sija, Town Hali komisija, nuo
mininkų taikyme komisija b4 
laikina rinkimų komisija. Visos 
tos komisijos išdavė plačius ra
portus, kurie bu*vo išklausyti su 
ideliu susidomėjimu.
Daugiausiai susirinkime buvo 

kalbama apie ateinančius rizi* 
kimus. Mat, priešmetiniame 
susirinkime klubas indorsavo 
kandidatą į mokyklų tarybą, 
distriktą No. 99, Antaną F. Po
cių, laikrodininką ir vietoj iš
rinko 8-nių narių komisiją.

Nariai sp dideliu atsidėjimu 
klausėsi komisijos raporto, iš 
kurio pasirodė, kad darbas eina 
sėkmingai. Desėtkai peticijų 
buvo padalinta vietoje ir visi 
nariai prižadėjo jas į trumpą 
laiką užpildyti. Komisija pra
nešė, kad geresniam subūrimui 
jėgų rinkimams, \ vasario 3-čią 
dieną įvyksta balius Liuosybės 
svetainėje, į kurį įžanga bus 
labai maža, arba visai nebus 
įžangos. Tad, visi bukite pa
sirengę baliuje dalyvauti.

Kiekvienam Vietiniam lietū 
viui namų savininkui yra svar
bu priklaubyt prie improvement

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
pamainomas kad atitiktų kiekvieno as
mens reikalui. Jo veikimas irgi gali 
būt reguliuojamas. Prie jo nepriprasi- 
te, jums nereikės imti “dvigubą kiekį” 
diena ar dvi vėliaus. Neigi švelnus, sky
stas liuosuotojas irituos jūsų inkstus.

Netinkamas liuosuotojas laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais taip ilgai kaip jį 
vartosite.

Dr. Bonine ir Jack 
Dempsey

laiškąmusųo

SALOTAI Puikus didelės galvos ... 
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 .? 

“SHINOLA” čeverykų pališas ........
“2 in 1” ČEVERYKŲ PALIŠAS ....

“SUNBRITE” CLEANSER .............
“QUICK ARR0W” SOAP FLAKES 

“CLEAN QU1CK” SOAP CHIPS ....
“SEMINOLE” TISSUE .....................

MIOWESTfflSTORES
NKIGHHUItHOOD STOHKt

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Kusiska ir Turkiška kirti
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAP 
irti St. Louii Avė. Tei Kedzie 8902

Vano*. lietaui ir draiko* vanos. 
iwimmipg pool.

iuaiika ir turkiška pirtis moterimi 
įeredomii iki

Dr. Bonine, kuris gyVena Niles, 
Michigane yra pasižymėjęs kaipo 
akiu specialistas. Jis atsteige re
gėjimą — J. M. Fish, 2428 North 
Sawyer Avė., Chieago, kuris per 80 
metų buvo neregįs, ir po 9 metų 
gydymo dabar jau matas ant vie
nos akies ir yra viltis, kad ir antra 
jo akis atgaus regėjimą.

Dr. Bonine taipgi yra gydės kum
štininką Jack Dempsey, kurio akis 
laike kumštynių tankiai skaudžiai 
tampa sužalotos. Kadangi daugelis 
žmonių kasdien važiuoja pas Dr. Bo
nine, tai Michigan Motor Coach Co., 
Ine. 1258 S, Michigan Avė., suor- 
gavizavo speciali, buso patarnavimą 
(Skaitykite skelbimą kitoj vietoj).

Daktaras
Specialistas ik 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PEK 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės: užnuo* 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga? 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką iiš jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Cravford 5513

Peopl.es


NAUJIENOS, Chicago, Iii.

?KURI
No. 21No. 17 No. 23No. 5 No. 13No. 9

P-lė Jean Šoris, Cicero, III

No. 24No. 6 No. 14

t®

No. 19
No. 15

kreditus

P-lė Aldona Grigonis 
Bridgeportas, Chicago

P-lč T. Samuilaitė 
lloseland, Chicago

P-lė B. Gurevičiūtė, 
Bridgeportas, Chicago

P-lė B. Jogminaitė 
Brighton Park, Chicago

Marijona Palšis 
Bridgeport, Chicago

P-le Valentinaite
Chicago, 111.

P-lė O. Sabaliauskaitė 
Marųuette Park, Chicago

Bernice Malcla
Waukegan, III.

Sylvia Baitis 
Bridgeport, Chicago

P-lė N. Mitkus, 
Bridgeportas, Chicago

P-lė Martha Gavenes 
Summit, Illinois

P-lė M. Ascilla 
Cicero, III

bus automatiš- 
už populerumą

P-lė S. Kampikaitė 
Chicago, III.

P-lė J. Gurevičiūtė 
Bridgeport, Chicago.

(P-lė B. Baitis 
Chicago, III.

P-lė A. Rakauskas 
Chicago, 111.

P-lė E. Lileikis, 
Marųuette Park, Chicago

P-lė Stella Chernauskaitė 
Chicago, III.

P-lė Vera Stradomskaite 
Chicago, 111.

P-lė M. Kazakevičiūtė 
Chicago, III.

P-lė Stella Adomai'tė 
Chicago, 111.

P-lė Albina Trilikait 
Chicago, III.

Miss Naujienos” Konte 
sto Taisykles

Naujienas” savai

(P-lė Helen Vespendraitė 
Chicago, 111.

Titulą “Miss Naujienos” ir garbę vaizduoti Naujienos va
sario 25 d. ir būti to Naujienų Jubiliejaus vakaro karalaite 
laimės >ta lietuvaitė, kuri bus populeriausia ir dailiausia iš vei
do ir iš figūros.

IPopulerumą ir veido gražumą nuspręs Naujienų sk:.tyto
jai iš čia telpančių fotografijų savo balsais.

Apie gyvo veido ir figūros dailumą spręs kontesto teisėjų 
komisija gražuolės rinkimo vakare, kurs įvyks vasario 14 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Į šitą vakarą sueis visos kon testai)'ės ir 
kiekviena turės dėvėti baltą ar šviesią šventadienio dresę.

Teisėjai privalės duoti šituos augščiausius
Už didžiausią populerumą 50
Už gyvo veido dailumą 25
Už figūros ir pasielgimo dailumą 25.
Mergaitė gavusi daugiausia balsui tepėjų 

kai pripažinta populeriausia ir gaus 50 kreditų 
mergaitė, gavusi sekantį didžiausią skaičių balsų gaus 49 kre
ditus ir t. t.

teisėjams teks patiems spręsti apie gyvo veido dailumą, 
apie figūros ir pasielgimo dailumą, nes to nesimato iš foto
grafijų.

Jeigu jie atras tarp 50 konlestančių tokią lietuvaitę, kuri 
turės vieną iš didžiausių kreditų už populeriškumą ir kuriai 
jie galės atiduoti didžiausius kreditus už gyvo veido dailumą, 
o taipgi už figūros ir pasielgimo dailumą, tai ta iš 50 dailiųjų 
lietuvaičių pataps Miss Naujienos.

jeigu kuri kontestante neatvyks į kontesto vakarą vasa
rio 14 d. Lietuvių Auditorijoj, tai tas bus priimta kaipo jos 
pasitraukimas iš kontesto.

Teisėjų vardai bus paskelbti už kelių dienų prieš vasario 
14 d.

Kuponus skaitytojai gali pildyti po vieną kiekvieną dieną 
ir visus atsiųsti arba atnešti asmeniškai 
tčs pabaigoje.

Balsavimo laikas pasibaigia vasario 
pietų.
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MISS NAUJIENOS?
No. 25

Julia Saduliutė 
Roseland, Chicago

No. 26

Elena Balčiūnaitė 
Town of Lake, Chicago

No. 27

No. 28

Rose Kareivaite 
Bridgeport, Chicago

No. 29

Birutė Lauchiskitė 
Chicago, III.

No. 30

No. 31

Aldona Milleriutė 
Brighton Park, Chicago

No. 32

Ann Petrauskaitė 
North Side, Chicago

No. 33

No. 35

P-lė Rūta Kiela

No. 36

P-lė O. Kočiulė

No. 37
, .................................■

No. 39

P-lė Wiczus

No. 40

P-lė S. Mikulskaite
'C -'.;'

No. 41

No. 43

P-le B. Karta nas 
Marųuette Park

No. 44

No. 46

P-lė C. Maculis

. No. 47

P-lė Janne Gruodis

No. 48

P-lė Jtfne Yates

P-lė Uršula Klebonas P-lė Anne Jerunas

Ann Zewall 
Bridgeport, Chicago

Estellc Pacevičiutė 
Marguette Park, Chicago

Eugenia ^Petkus 
Town of Lake, Chicago

No. 38 JSTo. 42. No. 45

4‘Miss Nauį ienos” 
balsavimo kuponas 

Balsuoju už ............................................................ ...............
(Kandidates pilnas vardas)

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurių baltuojama.

I

No. 34

No. 49

Kuponus siųskite

“Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street ,

CHICAGO, ILLINOIS

N-
P-lė S. Rimkaitė 

Chicago, III.
;•••■ '1 1—-

P-lė Helen Treigyte
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
The Ūthuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. onder the aet of 
March 8rd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III Telefonas CANal 8500.

fi-
Užsisakymo kaina:

Chicago Je — paštu:
Metams ..._________ .—_____ $8.00
Pusei metų ........................  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams .........  1.50
Vienam mėnesini --------------- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ••••••••«••••<••»«>««■— 3c
Savaitei ______ __________ ____ 18c
Mėnesiui ------------ --------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................ $7.00
Pusei metų _____   8.50
Trims mėnesiams .................  1.75
Dviem mėnesiams ____ 1.25
Vienam mėnesiui _______ .... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..................................... $8.00
Pusei metų ............................... . 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

balso, kuris rodytų musų publikos susiinteresavimą.
Jei bus kas nors daroma, tai netrukus turės būt 

pradėtas darbas. Taigi jau laikas, kad visuomenė tartų 
savo žodį: viena, ar verta lietuviams dalyvauti parodo
je, kaipo atskirai grupei; antra, jeigu taip, tai kokiu 
budu prie to eiti?

Jeigu šis klausimas musų skaitytojams atrodo įdo
mus, tai meldžiame juos atsiliepti.

Nežinau kode! musų miestą 
niekas nesirūpina surengti 
James Janušauskui aviacijos 
diena.

Mano nuomone, tas darbas 
atlikti butų gerai Draugijų Ta
rybai, nes ten sueina keleto 
draugijų atstovai. Butų gerai, 
kad jie pasvarstytų tų klausi-

ve bebuvo vos 17 pusgyvių žmo
nių. Greitai po visų Ispaniją 
pasklido gandas, kad sugrįžo 
jūreiviai, apiplaukę aplink pa
saulį. Jūreiviai buvo gausiai ap
dovanoti. šita kelionė išsklaidė 
visas abejones, kad musų že
mė yra apvali. Kelione tikrai 
gali būti laikoma vienu didžiau
sių XVI amž. įvykių. Likusie-

rijų arba penkius šeštadaliu'?, 
kaloriškos vertės, lyginant su 
kvorta pieno. Tai yra, viena 
šeštadalį mažiau, negu kvorta 
pieno turi maisto vertės. Ką 
reiškia kalorija? Kalorija (cal- 
ory) yra jėga arba energija 
gaminanti tam tikrų nustaty
tų kiekybę šilumos, pavadinant 
ją žodžiu kalorija. Kaloriška

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md

NUPIGINTAS DOLERIS

Salės bendrovės darbuote 
kitokies naujienos

ir

Tai prezidentas Rooseveltas jau nustatė auksinę 
dolerio vertę. Amerikos doleris dabar yra vertas 15 
5 '21 granų aukso, vietoje 25.8 granų, kaip buvo pir
miau. Tai padaro dolerį vertą 59.06 auksinių centų.

Tuo budu nuo kiekvieno dolerio prezidentas nuėmė 
40.94 auksinius centus.

Bet doleris vistiek bus doleris ir turės 100 centų. 
Doleriais ir centais bus perkama, mokama algos, ati
duodama skolos ir t. t. Kas yra kaltas 5 dolerius, tas 
turės mokėti 5 dolerius, o ne daugiau. Šalies viduje do
lerio vertės skirtumas vargiai bus pajustas, negut dėl 
dolerio atpigimo imtų brangti prekės.

To nori ir to tikisi valdžia. Bet tai įvyks veikiausia 
negreit, nes auksas dabar yra vartojamas tik tarptau
tinėje prekyboje. Sumažėjus auksinei dolerio vertei, 
Amerikos prekės tarptautinėje rinkoje pasidarys piges
nės, o kitų šalių prekės, palyginti, pabrangs. Tai su
trukdys importą iš užsienių, o sumažėjus importui itns 
brangi Amerikos prekės vidaus rinkoje. |

Kaip greit ims tatai pasireikšti, sunku dabar pasa
kyti. Sunku net yra ir iš viso atspėti, ar dolerio vertės 
numušimas padarys kiek didesnės įtakos į kainas. Tuo 
tarpu doleris, kaip buvo doleriu, taip ir pasiliks.

KOMUNISTŲ “BENDRAS FRONTAS” VeL 
GAVO SMŪGI

net
a-

Blogaisiais laikais daug 
mįlioninių įstaigų subankrot 
vo. Kitos vos ne vos atsilai-

Musų sales biznis irgi buvo 
sumažėjęs, bet ji atsilaikė. Pe
reitų rudenį įdėjome naujų ba
rą, kuris kaštavo virš $900. O 
dar pusę šimto tinstančių sko
los turime. ♦

Baltimorej lietuvių gyvena 
daug, bet ne visi remia ben
droves įstaigų. Parapijonai tu
ri vargo užlaikyti keturias ku
nigus, keletu “seserų”, mokyk
lų ir salę. Jaunimas turi atle
tikos kliubų, tai jie rūpinasi, 

jkad atlaikyti savo įstaigų. Ko
munistai irgi neremia Bendro
vės sales ir dažnai net mėgina 
konkuruoti.

Pusiau laisvomaniai, šiaip 
pažangus lietuviai, socialistai, 
sandariečiai ir bepartyviai Su
sispietę prie sales suka visa

Salės Bendrovė, kartu su kito
mis draugijomis ir organizaci
jomis, rengia pramogų vakarus

Pradės rengti kovo 4 d. ir 
tęs parengimus iki kovo 17 d. 
Bus prakalbos, atletikos nume
riai, perstatymai, forai, balius, 
vakarienė ir tt. Visas pelnas 
eis salės palaikymui. Bus su
daryti programai, kuriose die
nose kas bus rengiama.

Visi lietuviai jau kalba apie 
minėtum parengimus. Butų ge
rai, kad nei vienas Baltimorės 
lietuvis nepamirštų tų rengi
mu. u

mą. Aš, gavęs iš p. Vaivados 
Lituanieos II spilkučių ir pluo
štų blankų, pradėjau rinkti au
kas Janušausko skridimo nau
dai. 'Sutinku didelį pritarėjų 
skaičių. Kai tik surinksiu ke
letu dešimčių dolerių, tuoj sių
siu juos Chicagon. Bet vienas 
nieko daug negali padaryti, čia 
turi būti visuomeninis darbas. 
Kada užgirdome apie Dariaus- 
Girėno žuvimų, tai labai gailė 
jomės, joįei mažai aukavome, 
kad gal dėl to lakiniai negalė 
jo atsiekti užbrėžto žygio.

ji Molukų salose jūreiviai te- 
sugrįžo tiktai po 5 metų.

Tokia buvo pirmoji kelionė 
aplink pasaulį. Magelanas su 
savo, draugais pirmasis prasky
nė kelių' i _________  ___
nėms. Kelionė, kaip matom, už
truko apie 3 metus.

šiandieninėms kelio-

SVEIKATAI

Taigi dabar nesigailėkime 
nors po dolerj-kitų paaukauti, 
kad gerai viską sutvarkytumėm 
ir kad Janušauskas sėkmingai 
galėtų skristi per Atlantikų.

Rašo Dr. T. Dundulis

ALUS

Pirmoji Kelionė Aplink Pasaulį

Rubsiuvių amalgameitų unijos lietuvių skyrius No. 
54, Brooklyne, N. Y., nutarė atšaukti savo delegatus iš 
bolševikiško “bendro fronto”, 

-t - ’I •

Tai yra jau trečias smūgis demagogiškai komunis
tų politikai per paskutines dvi-tris savaites. Neseniai 
tokius pat nutarimus padarė stambi Jurgine draugija ir 
piliečių kliubas Brooklyne, kurias organizacijas bimbi- 
nis elementas kontroliavo politiškai per daugelį metų.

Apie Stalino klapčiukų nepasisekimą rubsiuvių uni
joje rašo to lietuvių skyriaus korespondentas (bolševi- 
kuojantis) taip:

“...Kada išdavė raportą iš bendro fronto, tai 
rodos kas žarijų po sėdynė (bimbininkams? “N.” 
Red.) papylė. Kai kurie kad atidarė burnas. Ratel- 
ninkų, sklokininkų, socialistų, aidoblistų vadai prieš 
organizacijų bendrą frontą, rodos, kad tas bendras 
frontas jiems duoną atima...

“Kadangi prieš lygiečius susiorganizavo ratel- 
ninkai, socialistai, sklokininkai ir aidoblistai, tai 
lygiečiai ‘gavo’ tris balsus mažiau ir tapo panai
kinta atstovybė į bendrą frontą.”
Dalykas, žinoma, buvo visai paprastas. Brooklyno 

rubsiuvius lietuvius komunistai buvo suagitavę gražiai 
skambančiais žodžiais apie “darbininkų vienybę”, bet 
kai rubsiuviai pamatė, kad po gražiais komunistų ©bal
siais praktikoje slepiasi ne nuoširdus noras jungti dar
bininkus į daiktą, o tiktai “skymas” uždėti darbinin
kams partinę diktatūrą, tai rubsiuviai atsuko jiems 
nugarą.

žodžiu, komunistų humbugui ateina galas.

veikimo ratų.
Bendrove yra skolinga pavie

niams apie $10,000, gi kitds 
jos skolos lai Keistučio ir Min- 
daTigio pašaipinėms draugijoms. 
Kaip matote, didelio pavojaus 
nėra, bet reikia sutartinai rem
ti kultūros įstaigų — salę.

Kardinolui—diktatoriui baž
nyčia, o parapijonai’4- tik au
kaukite ir verkite, štai aš tu
riu kunigų pagamintų progra
mų iki liepos menesio (prade
dant sausio mėnesiu):

Kortų lošimas net 10 vaka
rų per tą laikų. Gegužio 4 d. 
švento Alfonso salėje kortų lo
šimo vakaras — šeimininkaus 
kita. Keidošius.

Toliau, radau štai kokį tame 
programe skelbimų: “Kovo 31 
d. graudus verksmai ir pamok
slas”...

Atsimenu, Lietuvoj, .Poemė
lių miestely, kun. Marcinkevi 
čius gal būt svėrė 350 svarų, 
o jo balsas tai eidavo kaip iš 
tuščios statinės. Kai jis įlipda
vo į “kųzaunyčių”, tai negale 
davo kalbėti apie penketų mi- 
nutų.
rėkti, visi verkdavo, o motery s 
net gvoltą rėkdavo. Aš Čia tai 
pasakau kaip pavyzlį, kad iš
tik rų jų kunigai nori pravirk
dinti žmones.

Nuo sausio 8 d. iki 21-mos 
iš Chicagos atvykęs “tėvas” 
Bružiko, laikė misijas. Irgi, 
matyt, norėdavo pravirkdinti 
baltimoriečius. Bet čia jau ne 
Lietuvoj — neverkia graudžiai. 
Pabaigęs pamokslą, jis liepda
vo “nusižeminti”,, o pats “lai
mindavo”, 
galvas, o
kos pirštų, pamakalavo • 
toks laiminimas.

žodžio laisvės bažnyčioj nė« 
ra, 'gali misionierius meluoti.! rias pavadino Vagių salonus

(Ladrones), nes jų gyventojai, 
priplaukę prie laivų, vaginėjo, 
kas tik, po rankomis papuo
lė. f \ ; .

Pagaliau po ilgos kelionės, 
po didelių vargų Mag. pasiekė 
Filipinų salas (taip jas pava
dino ispanų kar. Filypo gar
bei). Iš čia Mag. norėjo plauk
ti į Molukų salas, Malajų sa
lyne, kuriuose jis jau buvo bu 
vęs. Kelias aplink žemę jau 
buvo surastas.

Iš Filipinų Mag. nuplaukė 
Cebų salon. Salos valdovas is
panams pareiškęs, kad jei jie

(Bus daugiau)
Peržiemavojęs Mag. vėl ėmė 

plaukti pietų link. 1520 mt. 
spalių mėn. (Pietų Amerikoj 
tuo laiku yra pavasaris) jis 
priplaukė naują didelį vandeny 
no įlinkį. Mag. pasiuntė porą 
laivų jį ištirti. Po 5 dienų lai- 
vaj grįžo nepriplaukę jo galo. 
Magelanui dingtelėjo, gal būt 
čia yra sąsiauris, kuriuo gali
ma butų išplaukti antrapus 
Amerikos žemynd. Ir tikrai pa
sirodė, kad tai butą sąsiaurio, 
kuris vėliau buvo pavadintas 
Magelano vardų, Į pietus jie 
matė žemę, kurioj nuolat ma
tėsi degant ugnis (laukiniai in
dėnai jų kūrendavo);. Todėl tą 
žemę ispanai 4 pavadino Tiera 
dėl fuego — ugnies žemė.

atplaukę prekybos tikslais, tai, 
kaip ir visi kiti, turį užsimo
kėti mokesčius. Bet ispanų pa
siuntiniai valdovui pareiškę, 
kad ispanų karalius esąs didis 
ir galingas ir niekam mokes
čių nemokąs, o jie esą jo pa
siuntiniai, todėl mokesčių taip 
pat nemokėsią.

Valdovas nusileidęs ir net 
suteikęs ispanams saloj ypa
tingų teisių. Bebūdami saloj 
ispanai net pasirirpinę valdovą

asmens

Bet paskui pradėdavo

DIDVYRIŠKA MIRTIS

Trys sovietų baliunistai — Pavel Fedosenko, An
drei Vasenko ir Uja Usyskin, iškilę į stratosferą, užsi
mušė besileisdami žemėn.

Jie lėkė savo plieninėje gondoloje, prisegtoje prie 
baliuno, į pasibaisėtiną aukštį ir rizikavo savo gyvybė
mis, norėdami atlikti tam tikrus mokslinius tyrinėji
mus.

Jie paaukojo save kilniam dalykui, mirdami, kaip 
didvyriai, kuriems visa civilizuotoji žmonija lenkia gal
vas.

Mes nulenkdavom 
tėvas”, pakėlęs ran

tai

dėl fuego
Po trejetos savaičių Magela

nas eme plaukta jau antrąja 
Amerikos puse , žiemių link. 
Vienas laivas tįjo laiku,, pasi
naudojęs proga, ‘. paspruko ir 
nuplaukė atgal Ispanijon. Pri
plaukęs šiltesnę, juostų, Mag. 
paliko Amerikų ir nuplaukė į 
nežinomo vandenyno plotus — 
į Didįjį vandenyną. Kadangi 
ten audrų tebuvo maža, tai 
Mag. jį pavadino Barniuoju 
vandenynu. Per šitų vandeny
ną jūreiviams teko plaukti apie 
4 mėn. Maistas išsibaigė, pra
sidėjo badas. Sausainiai, ku
riuos jūreiviai vežėsi, sutrupė
jo ir prilindo kirminų. Ginda
miesi nuo bado jūreiviai val
gė medžio drožles, odas nuo 
stiebų (jas 4—-5. dienas mirky
davo vandeny, kol galėdavo 
įkąsti) ir t. t. Suprantama, kad 
nuo bado prasidėjo ligos: dan
tų smegens atšoko nuo dan
tų, žandai suputo, atsivėrė 
žaizdos. 19 jur. mirė, o daugu
ma sunkiai sirgo. O aplinkui 
matėsi tik — vanduo, vanduo 
ir vanduo. Visi nusiminė ir lau
ke galo. Pagaliau pasiordė ma
žute salele, kurių jūreiviai su
tiko kąip lęokį išganymą. Bet 
joje nieko nebuvo. Ir ispanai 
jų praminė Desventurados 
Nelaimingosios.

1521 mt. kovo mėn. 9 d. jie 
vėl priplaukė salų grupę, Jcu-

KĄ MANOTE APIE PASAULIO PARODĄ?

Šiemet Chicagoje vėl bus pasaulio paroda. Iki jos 
atidarymo belieka tik penki mėnesiai. Ką Ghicagos ir 
kitų kolonijų lietuviai mano šituo reikalu daryti?

Pernai lietuviai turėjo savo Dieną parodoje, prie 
kurios čikagiečiai buvo rengęs! per kelėtą mėnesių. Da
bar, parodai besiartinant, dar nebuvo girdėti nė vieno

niekas neturi teisėsplivoti -
daryti jam pastabos. Kolegijas 
lankę inteligentai ir profesio
nalai ir paprasti kriaučiai nu
lenkėme galvas, o į "tėvai” lai
mina ar “čieravoja’1. Mažai ku
ris ir pažiūrėjome aukštyn.

Daug butų kas ^parašyti apie 
tas misijas, bet pakaks tiek. 
Misionierius liepė visus laikraš
čius šluoti iš stubų laukan, o 
skaityti "Darbininką” ir kitus 
kunigų leidinius. 

Mano supratimu, 
reiktų šluoti 
pamokslinyčių.

tai . 
misionierius

jau
iŠ

Ar naujas alus yra svaigi
nantis?

Ar randasi jame maisto?
Ar galima duoti jį vaikams? 
Bet kuris alkoholinis gėri

mas yra svaiginantis, jeigu 
žmogus išgeria jo perdaug. Pa
sigėrimas arba apsisvaiginimas 
daug priklauso nuo
ant kiek jis yra jautrus arba 
pasiduodųs svaigalui. Ne visi 
žmonės gali panešti vienodą 
kiekybę svaigalo ,s Vienas asmuo 
gali apsvaigti nuo dviejų stik
lų alaus, o kitas gali gerti per 
visą pusdienį, stiklų po stiklo, 
be galutino apsvaigimo. Tas 
pats apsireiškia ir tarp jau
nuolių.

Sulig analizu alaus turinčio 
3.2 procentus alkoholiaus yra 
apskaitliuojama, kad alus turi 

apkrikštyti ir padaryti ispanų Į 
karaliaus vasalu. Jie panoro už
valdyti ir kitas salas. Netolie
se buvo Matam’o arba Mak- 
tan’o sala. Mag. pažadėjo Ce- 
bų salos Valdovui nugalėti Ma- 
tarno salos valdovų'ir padaryti 
jį priklausomų nuo Cebų salos 
valdovo. 1521 m. bal. 26 d. is
panai, padedant Cebų salos gy
ventojams nuplaukė Matamo 
salon. Priplaukę salą ispanai 
pareikalavo iš gyventojų pasi
duoti. Bet tie nenusigando. Jie 
prašė, kad ispanai priplauktų 
arčiau krantų, čia jie ispanus 
užpuolė. Per mūšį žuvo pats 
Magelanas, du laivų kapitonai 
ir virš dvidešimts jūreivių. Is
panai turėjo pasitraukti.

Taip žuvo tas garbingasis jū
reivis, pirmasis aplink pasaulį 
keliauninkas, Ferdinandas Ma
gelanas. Jis žuvo 1521 m. bal. 
27 d., būdamas 41 metų amž. 

Nepavykus užkariauti Mata
mo salos, ispanus ėmė nebe
gerbti ir Cebų salos apkrikš
tytasis valdovas. Jis pamatė, 
kad ispanai nėra jau tokie ga
lingi, kad jų negalima butų nu
veikti. Jis nutarė ispanams at
keršyti, pakvietė juos atvykti 
savo pilih, o kai 26 jūreiviai 
atvyko, visus įsakė išskersti. 
Sužinoję apie tai likusieji is
panai ėmė šaudyti iš patran
kų kaimeliu, bet, bijodami už
puolimo ant laivų, paliko salą 
ir nuplaukė vakarų link.

Pagaliau po didelių vargų li
kusiai saujelei ispanų pavyko 
pasiekti Molukų salas. Laivai 
jau buvo apdegę, todėl kuo 
greičiau reikėjo rūpintis grįžti 
Ispanijon. Buvo nutąrta Ispa
nijon siųsti vienų geriausį lai
vų, vieną visai sudeginti, o vie
name daliai jūreivių pasilikti. 
Ispanijon plaukė laivas Vikto
rija su 58 ispanais įr kelias- 
dešimts indėnų, o likę 54 isp. 
pasiliko Molukų salyne. Vikto
rijai vadovavo kap. Sebast. E) 
Cano (Kano).’Dar daug var
gų, daug nelaimių teko patir
ti Viktorijai, kol ji perplaukė 
Indijos vandenyną, aplenkė pie
tinį Afrikos kyšulį ir Atlanto 
vandenynu sugrįžo 
jon. 'Y 

1522 m. rūgs. 6 d. Vitkorija 
pasiekė Ispanijos krantus. Lai-

Ispani-
■ :C. ’

vertė yra jėga užšildanti vie
ną gramą vandens iki vieno 
laipsnio šilumos. Aišku, kad ge
riamas alus sykiu su kitais 
valgiais turi riebinantį arba 
tunkantj efektą.

Vaikams duoti alaus nerei
kalinga, -kadangi alus išpučia 
vidurius ir dėliai to vaikas, at
sigėręs alaus, nenori po to im
ti jam naudingo balansuoto 

i maisto, kuris yra reikalinges- 
| nis, negu alus. Abelnai, prisi
laikant dietos arba valgių re
guliavimo principo, nėra reika
lo duoti vaikams alaus, nes ga
lima gauti pakankamai geres
nio ir naudingesnio maisto 
jiems, negu alus.

Visos maisto substancijos, 
kurios yra aluje, randasi ir 
kituose valgomuose daiktuose, 
naudingesniuose ne vien vai
kam, bet ir suaugusiam.

Kad suaugę žmonės geria 
alų, yra pateisinimas tame, jo- 
gei jie geria ne maistui, bet 
pasilinksminimui. Tiesa, kai 
kurie geria dėl apetito. Svei
ki vaikai, tinkamai tėvų glo
bojami, yra linksmi ir be alaus. 
Vaikas daug geriau užsiganė
dinęs, gavęs jam tinkamą za- 
bovėlę, negu stiklą alaus. At
sitikime ligos alus nėra joks 
vaistas. O kaipo maistas laike 
ligos jis irgi neatsako reika
lui.

- Alus, geriant jį su saiku, blė- 
i dies nedaro, ypatingai suaugu- 
i šiem. Kai kuriuose atsitikimuo

se alkoholiškas gėrimas dalei- 
stina kaipo stimuliantas, b?t 
jeigu žmogus neprisilaiko sai
ko, tai juk jo paties nesuvar
žoma laisvė. Gėrimas svaigalo

dar apie 10 nuošimčių ir mai
sto substancijų, kurios, kaip 
ir cukrus, proteinai ir dextri- 
nas, turi aplamai kaloriškos 
vertės 4 kalorijas kiekvienam 
gramui. Taip kad viena kvor- jbe saiko duoda .blogas, pasek
ta alaus sudaro apie 500 kaįo- mes, pripuolamai kepenų ligų'.

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonai

Turtų Sala
ir aš ir mums reikia susitarti. 
Aš bučiau nugalėjęs tave, kad 
ne ta mano kliūtis; bet aš ne
turiu laimės; ir, aš manau, 
man prisieina pasiduoti, o tas 
nėra lengva, tokiam laivo 
meisteriui, kaip aš, pasiduoti 
laivo vaikėzui, kaip tau, Zig- 
monte.”

Aš klausiau jo žodžių ir 
šypsojaus, taip nieko neatbdo- 
damas, kaip gaidys ant sienos, 
kai žaibo greitumu jo dešinė 
ranka pakilo virš jo peties. 
Kažkas sušvilpė kaip vilyčia 
ore; aš pajutau smūgį, o po 
tam smarkų dieglį ir ten pat 
aš buvau kalaviju per petį 
prikaltas prie stiebo. Baisaus 
skausmo bei išgąsčio momen
tu —aš nežinau, ar aš galė
čiau pasakyti, kad tai buvo iš 
mano paties valios, o aš esu 
tikras,, kad tai buvo be sąmo
ningo taikinimo iš mano pu
sės — abudu mano pištalietai 
iššovė ir abudu iškrito iš ran
kų. Ne vieni jie nukrito; už
springusiai rėkdamas, vairuo
tojas paleido laikęs raiČių 
tinklą ir galva žemyn, pasinė
rė vandenyje.

(Bus daugiau)

(Tęsinys) 
I

Dabar, turėdamas valandėlę 
laiko sau, nieko nelaukdamas, 
pradėjau pertaisyti savo piš- 
talietų, o turėdamas vienų už- 
sitaisęs, kad dvigubai apsisau
gojus,, aš pradėjau tuštinti an
trų jį ir iš naujo užsitaisyti.

Mano naujas darbas, visai 
nugųsdino Hąndsų; jis jau pa
matė, jog laimė apleidžia jį; 
ir po aiškiai matomo aimana
vimo, jis taįp jau, kad ir sun
kiai, įsikibo į raiščių pinkles 
ir laikydamas peilį dantyse, 
pradėjo pamažu, su skausmu, 
lipti aukštyn. Jam užėmė bai
sybes laiko bei vaitojimų už
traukti sužeistų kojų; o aš ra
miai užbaigiau savo prisiren
gimus, pakol jis tebuvo įlipęs 
mažai kų daugiau kaip trečių 
dalį. Tada, po pištalietų abie
jose rankose, aš kreipiausi į • • 
JI-

"Dar vienų žinksnį, pone 
Hands, ir aš ištaškysiu tavo 
smagenisl” aš pasakiau. "Tu 
žinai, kad numirėliai nėkan- 
da,” aš pridūriau, nusikvato
damas.

Jis tuoj aus staptelėjo. Aš 
mačiau iš jo veido išraiškos, 
kad jis stengėsi mąstyti, bet 
tas jam taip nesisekė, jog aš, 
jausdamas savo naujai surastą 
saugumų, pradėjau garsiai 
kvatoti. Pagaliau, nurijęs seilę 
kartų ar du, jis pradėjo kal
bėti, bet jo veidas rodė baisų 
neramumų. Norėdamas kalbė
ti, jis turėjo išimti peilį iš------------ ----------
dantų, bet jo veido išraiška nių ir šiaip pasiskaitimo. 
nei kiek nepakitėjo. Kaina 45 c. Galima gauti

"Zigmonte,” jis pradėjo, “aš Naujienų raštinėje, 1739 S. 
manau, ,kad mes klystame, tu Halsted St4

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerį Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips-

Kaina 45 c. Galima gauti



NAUJIENOS, Chicago, UI

TheEnglishColumn'

BIRUTE
Wee Bits of News

an

your

Company upel io lai Makiarai

MARGEKIO

Oppotite Dav's Store, 2d Floor

Lietuvės Akušerės

Nartai

Graboriai

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKIbus

Laidotuvėse

that 
Drive'

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

—Iggoritte A. C. 
Square Masonic

Oh, Boys and Girls! 
here is something

young ladies! 
would likę to

come
Feb.

Šiandien adv. K. Gu 
gis išvažiuoja į
Grand Rapids

Maditon St.
pietų, 6 iki S vak

Penktadienis, vas< 2> 1934

- “Kultūros 
K R Winter

■9 vai. vak.

LIETUVIŲ AMERIKOJELietuvių Keis-
Kliubas in

It is one of

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

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

Tel. Boulevard 1401

Lamba Mu Delta 
initiates 4 new 

members

NAUJIENŲ”
sukaktuvių jubiliejines

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

*631 South Aehland Aut 
Tel. Boulevard 2800 

*•» 6515 So Rockivell <t 
Tel Republk 9723

Where To Go Sat 
Feb. 3
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Hotel, Michigan a venų e ir Con
gress Street. Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan-

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas* 4645 8. ASHLAND AVB 

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

vak. Nedėlioj pagal lutarim) 
Ofieo Tel. t Boulevard 7820 

Namų Tekt Prospect 1930

v MONTVII). M
We*t Town State Bank Bldg 

2400 W
Vai. | iki 3 po , ,

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

J. F. EODEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage, Avenue

Lacliavicli ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

kuopigiausiai. 
1.1, o mneu

d.—8:80 A, M. iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

KUR PRALEISIM 
LAIKA

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Vasario 3 d 
šokiai Logan 
Temple, 8 P. M. Įžanga — 35c.

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

Vasario 25 d
204ų 
iškilmės ASHLAND BOULE
VARD AUDITORIUM.

A N DOS 
nuo V *1 
iuc 6 d

suos? atsitikimuos? , egzaminavimas daro 
mas su e’tktra 
klaidas Speciali 
kyklos vaikus, 
mos. ______ _
mis i 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati

Tel. Lafayettt 3 5 71 
J. Liulevičius 
GRABORIUS n 

BALSAMUOTOJAS 
Pat niauja Chicago i* 

ir apielinkėje 
Didelė ir graž 
koplyčia dykai.

into our

K. Laucius, 3317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Limo St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
3806 So. Union Avė.: ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi- 
cagos Lietuviu Auditorijoj, 8183 So 
Halsted St.

Patarnauja laidotuvėse I
Reikale meldžiam* atsišaukti, o 

darbu busite užganėdinti.
Jei.,panai 2515 arba 25lt

2314 W 23rd PL Chicaro 
SKYRIUS:

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

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. j 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr., 1900 W. 35 St.; Walter 
Shnrka fili, rašt,, 4635 So. WRsh- 
tonaw Avė.; M. Kųsjiaraitls kontf. 
rašt., 2655 W. 48 St.; St. Baranau
skas kasos globėjas, 2950 W. 38"St.; 
K, Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Aye.; T. Tamulionis mar
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud
ria ir J. Kondroška kontrolės ko
misija, T. Dundulis kliubo dakta
ras. 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tų vAl. dienų, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street.

Mrs, 
Mrs 
Mrs 
Adele Zavist 
Helen Conienduley 
Bernice Tumas. 
Anniversaries may 

», būt wasn’t our

JAUN t
TAU’TlšKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vlce-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S.,Union Avė,; 
nut. rašt. S. Kunevice, 3220 So. 
Union AVė.j fin. rašt. F, Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius

A day of affairs, an evening 
of events, a night of gayety 
and merriment. That’s what 
we conclude from the severa 
invitations we have receivet 
and from the numerous articles 
sent to us anent dances ar- 
ranged for Saturday, the 3rd.

The topnotehers seem to be 
dances given by two ladies’ 
groups, — friendly rivals for 
that evening.

One, the K R WINTER 
CARNIVAL (Kultūros Rate
lis, at the Allerton Hotel, 701 
N. Michigan Blvd.

The other, the |208th WO- 
MEN’S LODGE of the S.L.A. 
ANNUAL DANGE at the Con 
gress Hotel, Congress and Mi
chigan.

The women’s lodge is known 
for its interesting and success- 
ful dances, and likevvise the 
dance tomorrow will imdoubt- 
edly come up to the high Stand
ard of previous years.

On the other hand, the young 
ladies’ club known as the K 
R’s has also proved that its 
members are charming host 
esses and that its dances are 
thoroughly enjoyable.

Where to go is u problem. 
Būt say, why not go to both?

Welcome back, Adolph Ažų- 
kas. Hope you likę our gobd- 
looking girls well enough to 
stay with us permanei! tly. 
For we noticed that the stun- 
ning blond in the alto section 
caught your eye.

Lašt, būt not least, we just 
have to give ouT music carrier 
a big hand. Did you hear that 
lašt season he didn’t miss one 
rehearsal or meeting? Honest- 
ly, that’s a fact. Now don’t 
you think such a reliable per- 
son is worthy of honorable ap- 
plause? Who is he? Why none 
other thąn Steve Dering.

Say, did you see V’s pic- 
ture in Naujienos? Wouldn’l 
she make a irice Miss Naujie
nos though ? It seems novv 
that she has become our se- 
cretary she aspires to elimb 
the ladder of stvccess a little 
higher. Well, Birutė is wish- 
ing her hopes may be realized.

Will be seeing you all at re
hearsal tonite at 8:00 sharp.

Helen.

Lamba Mu Delta is pleasod 
to announce that the fullow* 
ing men have been pledged re- 
cently for membership into the 
fi-aterhity: Peter Beinarauskas 
U of C, Frank Jakobs, Loyola, 
Stanley Pelėtas, Loyola and 
Frank Petkiewicz, U of C. The 
initiations vvill take place early 
this spring, at which time the 
men will assume active mem- 
bėrship.

At the next meeting, which 
vvill be held this Friday, Se
verai formai papers vvill be 
presented. Brother Gonkas wilt 
give a talk on the “Physiology 
of the Blood” and Brother Ei
siu vvill talk on “Curiosities and 
anamolies of Medicine”, The 
papers vvill be discussed by 
Drs. Mankos, Russell, Wins- 
kunas and Simonaitis.

A party is to be held Feb; 
10, at which time (the mem
bers, alu’mni, pledges and their 
guests will enjoy themselves, 
Brothers Zopel, Svenciskas and 
Eisin have charge of the ar- 
rangements. (Sp)

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
Tel, Boulevard 5203 k 8413 

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

Dr. Week9, SucccaBor to

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdvhos

1934 metams

Šiandien adv. Kazys Gugis 
išvažiuoja į Grand Rapids, 
Mieli. SLA. Pildomoji Tary
ba Įgaliavb jį sutvarkyti SLA. 
60 kuopos reikalus.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLK 1100

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangu*

718 W. I8th St
Tel. Monro* 3377

Ofiso telefonas Prospect L028 
Rez ir ofisas 2359 S. Leavitt SI. 

Tel. Canal 0706

DR. J. K0WARSK.\S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2403 W. 63rd SL CBieage

LEONAS LUCKUS 
(Lucas)

Perskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 31 dienų, 11:20 valandą 
ryte 1934 m., sulaukės 30 me
tų amžiaus, gimęs Bernice 
Penn.

Paliko ’ dideliame nubudime 
moteri Antanina po tėvais Po
vilai te motina Marijonų po tė
vais Stačiukaitė, du broliu Vin
centas ir Kazimieras, bobutę 
Marijona Stačiukiene, dėdę 
Adolfas Pačiapas, uošvius Jo- 
sephine ir Antanas Povilaičius, 
švogerkas Stanislava ir Teofi
le ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
vasario 5 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje. atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la. o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Krzimiero kapines.

Visi a. a. Leonas Luckus gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą. Nuliudn liekame

Moteris, Motina, Broliai, 
Bobutė ir Giminės

Laidotuvėse psitarnauja gra- 
borius Ežerskis, Tel. Boulevard 
9277.

r TĖVAS S
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse........ Pašaukite......u

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu sųi.tirpia tuo pučiu vardu) . .....

sides, there is one more re- 
ąuirement, and that is, we wi|l 
take i n on the above tems, 
people of the age not younger 
than 16 years> and not older 
than £5 years.

!So hurry before you are too 
old, and hurry to grow to be 
old enough. So that*s that.

Būt there is, oh well, when 
I meet you’ TU tell you then.

President F. Jakavičia, 
2688 W. 40th St.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialittai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo, tf^rtuotumo skaudama 
akių karštį, atitaiso , trumparegystę ir to-

Vasai iu 3 d 
Ratelio” šokiai 
Camival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas -r garbės svečias. Įžan-

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. TeL’ Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir vts» 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SI. 
arti 31st Street 

Valandos: 2—4.
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

DR. C. KASPUTIS 
DBNTI8TA8

Orjia U Buropot it vii pnktUutojt 
stno/oj vitto},

VALANDOS 10-12 A M 3-6 P M 
0 M Sekmadieniai* u ker*irt> 

Jieniau nagai «|Mitanm%

U35 So. Halsted Si
4DI r V • I O*

Tel. Yards 1829 '

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

W 1 Kreivas Akis 
Ištaiso. 1

Ofiias it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampa* Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedžliomis 10 iki 12 Vai. ryto

They are only a mile of each 
other. That’s it! 1’11 go to both 
and then I won’t miss out bn 
anything.

— Compromising Ed.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
, Physical Therapy

« Midwife 
6109 South Albanu 

Avtntu 
Pbont 

Hemlocl 9252 
Patarnauja pn» gim 
dymo namuose a» h 
goninėse duodu -na 
ssage eleccric creai 
ment ” magnerir

Moterim* ir niergi 
nom, patarimai <n 
vanai

Sunday, Feb. 4, 1934 is one 
of very iniportant days. It may 
mean very much to you some 
future day. Look here! You 
young men and 
Here is whąt I 
explain to you.

You’ all kųow 
tučio Pašalpas 
Brighton Park. 
the biggest Lithuanian Clubs 
in this country, and wants all 
of you to become its members.

Look how easily you can be
come one of us. Here is 
life’s opportunity.

All you have to do is to 
to our meeting Su’nday, 
4, 1934, 1 P. M. sharp, at 4615 
So. Mozart St., Liberty Hali. 
I vvill meet you personally or 
come to my home before the 
meeting. I vvill be pleased to 
have a little chat with you. I 
vvill be very glad to tell you 
all that you vvill want to know. 
Come any time in the evening 
or all day Saturday, to 2638 
W. 40th St., 2nd floor.

I vvant you all to come and 
be with us, for your own be- 
nefit.

Būt here is the main thing: 
You don’t have to pay an 
initiation fee, and this is for 
a very short vvhile only, so 
hurry! All yoi’ pay is a few 
months dues, vvhich is a very 
small amount, compared to the 
benefit you receive. And be-

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CH1CAGO, ILL 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDVVAV 2880

come and 
president 

surprised to hear that he has 
been vvith Birute for 3 years 
already. Just leave it to our 
blond secretary to remember 
that date, for she was the one 
vvho brought him 
fold.

Which reminds us 
rute’s Membership 
going strong. Soon vve vvill be 
announcing the contest step by 
step. For those vvho haven’t 
heard aboi.’t it,, there are two 
prizes given to the tvvo people 
vvho sign up the most mem-

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T* Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockvvell St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka, 
Susirinkimus laiko kiekvienų mė

nesi kas trečių antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

POVILAS JANĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 31 d. 3 vai. po piet 1934 
m., sulaukės pusės amžiaus; 
gimęs Zubiškių kaime, Upytės 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno apie 30 
metu.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sunu Jonas ir Petras, duk
terį Ona. žentą Dive ir du anū
kus ir giminės, švogerj Bronis
lovas Grinius, jo žmona Mari
jona švogeri Stanislovų liūnelį 
ir io šeimyna ir kitus.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. J. Bagdono koplyčioj, 2506 
W. 63rd St.

Laidotutvės įvyks - šeštadienį, 
vasario 3 d. 8:80 vai. ryto iš 
koplyčios i Gimimo Paneles 
šv. parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten 
nulydėtas i šv. Kazimiero 
pi nes.

Visi a. a. Povilo Janėno 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Sunai, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bortus J. J. Bagdonas, tel. 
Republio 3100.

J. F. RADZIUS
Incorpotated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 lt augščiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18r/!> St. Tel. Cantl 6174 

CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
am *7tb Street 

«>andot nuo 9 ;ki 8 «ak->
Seredoi pagal mtam

Pbon< Canal 6122

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir aedėliomi* pagal ištarti 
Riaidencije 6631 So. Californte <0*

Telefoną* Repnblic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGĄ* 
‘142 kRCHER AVENUF 

* *l*tona> Virgmi* OCH f

11 valanda <vi«
8 valanda* vakar* 
<» ketuirtadi*""

'>000 South Aeteuan
Pbon* ProeptCT 6659 

Ofiso Tel Canal 0257
D R. P. Z* ZAI^ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Holtted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofuo Te!. Boulevard 5914

DR NAIKELIS 
756 W. 35tb St 

(Cor. of 35tb B Halsted Sis.)
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowp Avė 

Tel. Victory 5904 
•• 4ian<io» on, a-* '»«*•

ie>.ii»mj>t 48a <oiar>

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

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

k Rutkauskas. M I) 
•*♦2 South tytaterr 4ven»»- 

Tel I ataverr. *14#

Telefoną* Yard*

Stanley P. Mažeika 
Graboriu? ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reik- 
lam* Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO ILL

Birute wishes to thank 
following again for their 
nouncements and donations^ 
which all vvent in helping to 
mnke our past sočiai stich A 
succe&s.

Naujienos
Peoples Furniture
Margutis
John Sharelis .
Anthony Gedvill
Vera Stradomski
Mr. Pivarunas
M r. Aleksas

Byjanskas
Gugis 
Biezis

Pbone Hcmlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 Sq. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto Ūki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties.

<IUl IO iflv 
nuo 6 iki M 

tvcnudieman nuo 
Pbone Boalevard 8483

Ofiso Tel. Lafayette 7081

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av« kamp. Franciam av

Tel, Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graboriu* 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL.

A.+A.
JONAS MAŽUNA1TIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 30 dienų. 4 valandų va- 
karel934 m., sulaukės 87 metų 
amžiaus, gimęs Smukučių kai
me, Jurbarko parap,, Raseinių 
s psk r.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nuliundime 

broli Juozapa ir brolienę Vero
nika, sūnų Joną 11 metų, duk
terį Aldona 8 metu, seserį Kat- 
rinų SimonaviČiene, Petronėlę 
Čerienę, Monika Jakomas. Oną 
Dajorienę, o Lietuvoj du bro
lius Antaną ir Petrų ir gimines.

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

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
vasario 3 diena. 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Antano parapijos 
>ažnyčių, kurioje atsibus gedu- 
ingos pamaldos už vėlionio sie- 
a, o iš ten bus nulydėtas i šv, 
(azimiero kapines.

Visi a. a. Jono Mažunaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

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

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

£4 22 W Marųuettt Ra 
umpu 67tb ii Artesian Av- 

Telefoną* Grovehill 1595 
Valanda* ano 9 iki II ryto, nuo 2-4 
n 7 9 po pietų «eredomi» p? pieto u 

itdėliomit pagal insitarima

Siunčiame Gėlės Telegramų į viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St„ Chicago. III.

Phone Boulevard 7314

A L Davidoms, H.D.
Michigan Avenue
Kcnvood S | 07

C. K KL1ACGA
DENTISTAS

V)arquett« Rd
4l mi * m a ’*

JOHN B BORDEN 
uIETUVIS ADVOKATAS 

i05 W. Monroe St., prie Clark 
Teleloaa* State 7880: Valasdo* e—8 

W. gide: 2281 W. 22 SL (Cemak Rd) 
ij P^o*^. • IM •

Namai: 6458 8. Roctryrell Streei a 
ŲUNŪiko, Ketverto tr lobato* rak. JT 1

SUmNU MM

<ki i p. p««i 
vakare

10 iki 12

įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
- IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
tu* kaipo patyria gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me 
todn* X-Rav ir kitokio* elektro* ori*
• Aiva, 

Wi«a« •» t *hor»rnnp
1034 VV. 18th StH netoli Morgan SL 

•lando* ano 10- 12 pietų tr
• ar 6 iki 7*30 vai vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijo* telefonai

-<vd* 675S <* Central ’4ų*

.(,« * 4ian*i. «•
* ihndj a* a,

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
’’ Ofišo telefonas Hemlock 6141parodančią < mažiausi^ 

tyda atkreiptam j mo 
Kreivos akys atitaiso 

Valandos nucP lO iki 8 v. NedČlio- 
pagal sutartį. Akinių kainos per pu-

Daugely ats 
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South ' Ashland Ąve.

Phone Boulevard 7589

■
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“NAUJI EMU” 20S JUBILIEJUS
I - ♦, ....... . I

KAS BUS?
šiandien Lietuvių Auditorijoje įvyks ant

ras iš eilės sirsirinkimas “Naujienų” 20-ties 
metų jubiliejaus programo dalyvių. Susirinks 
dainininkai, dainininkės, šokėjai, muzikantai ir 
taip toliau. Jie tai ir išpildys vasario 25 d. 
“Naujienų” jubiliejinio apvaikščiojimo progra
mą.

Bet koks bus tas programas? Iš ko jis 
susidės?

Jau buvo kelis kartus minėta, kad tame 
apvaikščiojime bus atvaizduota “Naujienų” gy
vavimo istorija.

Tas atvaizdavimas bus linksmas, įdomus 
ir patraukiantis, — su dainomis, muzika ir šo
kiais. Pamatysite scenoje, kaip ateina j re
dakcijų įvairias žinios ir korespondencijos ir 
kų jos apie save sako; kaip jos prašosi, kad 
įsigauti į laikraštį.

Pamatysite daug kitų dalykų, kurie deda
si “Naujienose”.

“Naujienų” jubiliejiniam vakarui visą pro
gramų tvarko p. Kl. Jurgelionis, o jam pagelb
sti muzikas Petras Sarpalius ir ponia Nora 
Gugis. Jie beveik kiekvienų vakarą susiren
ka ir rašo dainoms žodžius ir tuo pačiu laiku 
pritaiko muzikų. Jie planuoja, kaip visų vei
kalą sutvarkyti ir kaip jį suvaidinti.

O tai reiškia, kad dainos ir mu’zika bus 
naujos, — niekur dar negirdėtos, šokiai irgi 
bus savotiški, originalus?

Jubiliejinio vakaro veikalas faktinai kaip 
ir pagamintas. Dabar prasideda kitas sunkus 
darbas: sumokinti dainininkus dainuoti, artis
tus vaidinti, šokėjus šokti. Pradžia jau pada
ryta. Na, o šį vakarų darbas pradės eiti visu* 
smarkumu. Kadangi norima sudaryti kiek ga
lima didesnį chorą, tai įvairių chorų nariai ir 
šiaip dainininkai, ypač senesnieji dainininkai, 
yra kviečiami atvykti į Lietuvių Auditoriją 
7 vai. vakaro. Repeticijos įvyks ant trečio 
aukšto. — N.

South Engeltyoode. Po kiek lai
ko persikėle gyvent į Bridger 
portą ir ten per 15 metų už
laikė “barbernę”.

1923 m. apsigyveno Wauke- 
gane. Čia įsteigė ne tik duon- 
<<epyklą, bet ir krautuvę, kur 
duonų pardavinėja.

Grįžtam atgal. Prieinam prie 
durų. Viduj girdis muzikos 
melodijos ir- dainos. Atidariau 
duris. Visi suėjom j vidų. Mu
zikos kambaryje užviešpatavo 
tyla. Tarpdury j pasirodė trys 
mergaites. Malela ima inicia
tyvų. Perstata, kad čia esanti 
Jo duktė Bernice.

(Bus daugiau)

RADIO
___ U-------- —a

Adv. K. Gugis kalba 
per radio

ALTASS ŽINIOS Už apgars. atmokėta 6.40

lankyt į savo repeticijas Wood- 
mano svetainėje kas penktadie
nį lygiai 7 vai. vakaro. Tuo
jau po savo repeticijos visas 
būrelis eis į Auditoriją dėl pa
mokų, kad tinkamai prisiruoš
ti prie jubiliejaus.

— Jurginis.

toj pačioj vietoj, 1338 So. Ci
cero avė. Vasario 3-čią, tai 
yra šeštadienį, rengia “Grand 
opening”. R. Ketvirtis yra 
“Naujienų” rėmėjas, turintis
plačią pažintį tarp daugėlio 
lietuvių, tad ir biznyje galės tu
rėti geras pasekmes.—žvalgas.

ALTASS Roselando skyriaus fi
nansinė atskaita nuo 
riaus susiorganizavimo.

sky-

J. M. ’Pučkorius ........... $2.00
A. Balčiūnas ............... 2.00
Elz. Dombrauskas ....... 2.00
P. J. Kučinskas ........... 2.00
Alb. Laurutėnas ........... 2.00
Ket. Patupas ............... 2.00
Jok. KuČinakas ........... 2.00
Sta. Misiūnas ............... 2.00
SLA 63 kuopa ........... 5.00
Ch. Kamarauskas ....... 5.00
F. Lenarts ................... 5.00
Bruno Petkus ............... 2.00
K. Pazarskas ............... 2.00
F. Kazy ....................... 2.00
J. Damušis ................... 2.00
S. W. Govier ............... 10.00M . 4
Amerikos Liet. Nep. Pil.

5.00
2.00
1.00

Kliubas ...........
Stanley Sudentas ..
E. Yonaitis ...........

Sausio 14 d. per J- R. Janušau
sko prakalbas ir įžangos 

įplaukos
V. Rekašius ........ ...... 10.00
A. Kalvelis ........... ....... 10.00
E. Petrauskienė .. ......... 3.00
F. Shimkus ......... ......... 2.25
IPuzelevičius ......... ......... 2.00
J. Rusockas ......... ......... 2.00
K. Domart ........ . ....... 2.00
B. Liutkevičius .... ....... 2.00
S. Abromavičienė ....... 2.00
Ig. Garičius ......... ......... 2.00
J. Braknis ........... ....... 2.00
A. Brazgis ........... ....... 2.00
Al. Pivoriūnas —- ....... 2.00
J. Nezelskis ......... ......... 2.00
A. Matikonis ....... 2.00
P. Plungienė ....... ....... 1.00
A. Kentra ............ ..........  1.00
J. Trakinskas ..... ......... 1.00
A. Austis ............ ......... 1.00
V. Kaktavičius .... .......... 1.00
J. Kaktavičienė ... ........ 1.00
E. Bružienė ........ ......... 1.00
E. Kiseriauskienė .............. 75
B. Skrabutėnas ... ............... 50
B. Galavičius ...... ........ ' .50
A. Krikščiūnas ... ................50
J. Juška .............. ............... 35
T. Petkus ............ ............... 25
J. Strumilas ...... ................25
V. Kristopaitis ... ................25
Brunza ...... ........ ............... 25
Badžius ............... .............. 25
Milaskavičia ........ ................25
Bumblauskienė .... ............... 25
P. Sadula ............ ............... 25
P. Norvilas ......... ............... 25
R. M atėjūnas ..... ................25
(P. Simonelis ...... ................25
P. Inšuras .......... ..... .25
AL Matulionis .... ............... 25
B. Petrulis .......... ............... 25
B. Papšis .......... ............25
A. Ambražiunas
A. Balankauskas ................ 25
A. Zalneriunas ... ................25
S. Misiūnas ........ ................25
Smulkesnių aukų ..... . 5.50
Prakalbų Įžanga ___  16.60

Lieka ....... $134.50
ALTASS cent. priduota 77.50 
Roselando sk. randasi 57.00 
ALTASS Roselando skyrius 

Naujų Metų sutiktuvių bankie- 
to tikietų pardavė 17. Tai tiek 
iki šiam laikui roselandiečiai 
yra pasidarbavę dėl J. R. Ja
nušausko skridimo Lietuvon.

šeštadienio vakare, vasario 3 
d. roselandiečiai rengia didelį 
balių J. R. Janušausko Lietu
von skridimo naudai. Balius 
rengiamas Balchuno svet. Vi
sas Roselandas rengiasi jame 
dalyvauti. Tai bus ne vien, itaip 
sakant, sausas balius, bus dar 
daug įvairybių, šakar Makar 
Choras dainuos ir kiti pamar- 
ginimai.

Tikietų pardavinėjimas, kai
po pakvietimas dalyvati baliu
je einąs visu smarkumu. S. 
Dambrauskas, A. Laurutėnas, 
J. M. Pučkorius, baliaus rengi
mo komisija, dirba išsijuosę, 
kad balius butų pasekmingas. 
V. Pučkorienė, E. Dambraus
kienė, G. Kučinskienė ir J. Sa- 
dulienė, gaspadinūs, rengiasi 
gerai svečius pavaišinti. V. 
Shimkus, kurio muzika baliuje 
grieš visokius šokius, kaip tai 
žemaitiškus, dzūkiškus, zanavy- 
kiškus ir kitokius, esąs pilnai 
prisirengęs.

Roselandiečiai ir kaimynai 
Burnsaidiečiai, West IPullma- 
niečiai dalyvaukime skaitlingai 
baliuje, gal kitos tokios pro
gos nebeturėsime pagelbėti J. 
R. Janušauskui sukelti pinigų 
jo skridimui Lietuvon.

A. Narbutas.

Visi Burnside lietu
viai rengiasi į Rose

lando ALTASS 
vakara

ren-

Viso ........ $140.90

produkto nupigintomis kaino
mis. Tuojaus atsirado gerade- 
jų, kurie pradėjo langus dau
žyti. Išrodo, kad langai buvo 
išdaužyti. Dėka tokių krautu
vių ir ūkininkų streiko pienas 
liko truputį atpigintas. Jeigu 
didesnės kompanijos išvarys iš 
biznio tokias krautuves ir pie
nines, tai josios tuojaus pakel
tų gana aukštų kainą pienui. 
Norėtų ar ne, žmonės turėtų iš 
jųjų pienų pirkti.—V.

SLA. iždininkas adv. K. Gu- 
gis buvo pakviestas dalyvauti 
kaipo nuolatinis kalbėtojas ru
sų radio programe, kuris yra 
duodamas kiekvieną sekmadie
nį, 9:15 iš ryto iš stoties WEDC, 
1260 kc. Programas vadina 
mas “Volga Boatman Hotfr” ir 
jį veda p. J. Voronko.

Adv. K. Gugis kalba įvairiais 
bėgančiais, finansų, bankų, įsta
tymų reikalais informuodamas 
visuomenę apie dalykus, kurie 
yra svarbus ir visiems žinotini.

Kruopiškių šokiai 
naudai laisvų 

kapinių
Ateinančio šeštadienio vakare, 

Vasario 3 d., “Kruopiškių” Klu
bas turės šokius Lietuvių tau
tiškos parapijos svet. 35 St. ir 
Union Avę.

šokių pelnas yra skiriamas 
sutvarkymui Tautiškų Kapinių, 
Kruopiirse, Lietuvoje.

Laikraščiuose buvo pasiste- 
biama, kad dabartiniu laiku Lie
tuvoje kur tik galima yra stei
giamos laisvos kapinės, nes lais
vos minties žmonės nėra pri
imami laidoti j Romos kunigų 
kontroliuojamas kapines.

“Kruopiuose” buvo įsteigtos 
pirmos laisvos kapinės Lietu
voje. čionais gyvenanti “Kruo
piškiai” nori pagelbėti savo 
tautiečius gražiai įrengti tas 
kapines.

Atsilankydami į “Kruopiškių” 
šokius prisidėsite prie naudingo 
darbo, paremdami Lietuvos 
viengenčius, kurie kovoja 
savo įdėjas.—Pampi jonas.

li ž

PRANEŠIMAI
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieny, vasario 2, 7:30 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
nitinai turime aptarti. Kurie esate 
špilde aplikacijas laike kliubo me
dinio baliaus, malonėkite pribūti i 
duba istotų skaitlių. A

S. Kunevičia rašt.
Prakalbos — apie dabartinę šalies 

’inancine padėti ir naujus bankinius 
statinius. Kalbės advokatas Kaz. 
jrugis. Rengia l>iet. Soc. Sąjungos 
Chicagos Centrais kuopa, Chicagos 
lietuviu Auditorijoj, 3133 S. Halsted 

3t., mažojoj svetainėj, vasario 7 d., 
7:30 vai. vakare. įžanga 10 centų 
ypatai, bedarbiams veltui. Kviečia

Rengimo Komisija.

Dienos {spūdžiai

pasi

apie 
apie

nuo

šį vakarą Radio Kliubo 
164 šaimus programas.

Stotis — WWAE, 1200 lf. 
Laikas, — 7:45 iki 8:30 v. v.

Hammond, Ind.
Reiškia, šis programas oro 

bangomis tęsis 45 minutes. 
Kaip ateis skirtas laikas, at
sukite savo radio iF pasiklau
sykite • linksmais programo ir 
aiškių pranešimų. Programų 
vedėjas Antanas žymontas.

--------r-------,
PEOPLES PROGRAMAS 

y— ■ ■ i <’

Praeito ąpt|,§(įignįp vakare, 
kuomet šaltas, oras sulaikė žmo
nes nito išvažiayimų bei išėji
mų, tai pasilikus namuose bu
vo labai malonu radio klausy
toj ams pasiklausyti gražinto ra
dio programo, perduoto iš stOr 
ties W. G. E.j-3- pastangomis 
Peoples Furnitųre Co. krautu
vių.

Mat, šį sykį dainavo, A. čia- 
pas ir Sabonių šeimyną; Sa
bonis, Sabonienė ir jų dukre
lė Silvija. Taipgi harmoningas 
Peoples Parlor kvartetas. Kal
bėjo Dr. Kavarskis, MD., ir ki
ti, taipgi dalyvavo čalis Kepu
rė su naujų juokų rinkiniu. O 
tarpuose tų dainų ir kalbų, buvo 
gražios muzikos ir įdomių pra
nešimų.—M.

Robert Ketvirtis nau 
jam biznyj

CICERO.—Gerai žinomas ci- 
cerietis Roberls Ketvirtis, ku
ris perdaug metų užlaikė “Malt 
and Hops” krautuvę paskuti- 
niomįs dienomis atidarė aludę

Simano Daukanto Draugija 
mėnesini susirinkimą seku 
vasario 4 __ ’ *
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl nariai privalote 
lutinai dalyvauti ir apsvarstyti 
draugijos reikalus. Taippat pasirū
pinkite su mokestimis, kad neliktu
mėte suspenduoti. P. K. rašt.

S. L. A. 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas ivykąta šiandien vasa
rio 2 d. 8-tą vai. vakare McKinley 
?arko svetainėje. Visos narės esate 
prašomos susirinkti, nes turime daug 
reikalu aptarti, taipgi kurios esate 
užsilikę su mokesčiais, malonėkite 
užsimokėti, kad neliktumėte suspen
duotos. Sekretorė

Lietuvių KeistMČio Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks nedė- 
io.i vasario 4 d. Liberty Grove sve.) 

4615 So. Mozart St., 12 vai. dieną. 
Visi nariai-ės kurie esate skolingi 
<liiibui už 1933 metus būtinai užsi
mokėkite, kad neliktumėte suspen
duoti, o nekurie gal busite ir išbrauk
ti. Kurie nebuvote ant metinio susi- 
•inkimo būtinai atsilankykite, nes se- 
cretoriils perskaitis metini raportu 
apie kliubo finansini stovi.

— St. Narkis sekr.

sekmadieny
d. 1934 m., 12 vai. dieną

DAINININKAI 
IR ŠOKĖJAI

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
įnikus pavaduotojas dėl Pocahontas 
llack Gold, Lump arba Egg, $6.00 

Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Grundy Mining Co., Cedarcrest 2011

BURNSIDE.—Draugai 
gia Hard Time Party Mr. ir 
Mrs. Yasiam, kurie gyvena 738 
E. 92nd Place. Parė įvyks va
sario 10 d., apie 7 vai. vakare, 
kur bus visokių gėrimų ir val
gių ir geri muzikantai, kurie 
gros visokius šokius, kad nusu
kus, tai bedarbei sprandų kuri 
kankina visus. Vietos lietuviai 
tariasi ir rengiasi dalyvauti Ro
selando skyriaus ALTASS Va
kare, kuriš bus šeštadienį, va
sario 3 d. Balčiūno svetainėj, 
158 E. 107 th Sr. Pradžia 8 
vai. vakare. Įžanga tiktai 25c. 
ypatai. Visas pelnas skiriamas 
J. R. Janušausko skridimo Fon
dam Visi bukite. Taip, ir aš 
busiu. Iki pasimatymo.

Negražus toki darbai langus 
jau pradėta kaip iš šautuvo šau
dyti. Neseniai atsidarė krautu
vėlė, 9013 Cottage grove avė., 
kurį pieną pardavinėja po 7i/gc 
kvortą, taipgi ir kitus valgomus

Tęsinys 
Rašo F. BULAW

Suėjom į vidų. Pirmas 
matymas, nauja pažintis. Links
mos kalbos. Ir iš tikro, Malelos 
išsireiškimai mus jtikrino, kad 
esam seniai laukiamais svečiais. 
Supažindina su savo žmona ir 
praneša, kad nevisi namiškiai 
randasi namie, duktė dar ne- 
pagrįžus, iš Lake Forest Uni
versiteto. “Kaip greit ji pa
grįš?” Vis dėl to aš neįsidrą
sinau klausti. Ot, taip sau da- 
sileidžiau keliatos minčių, --rĮ 
palauksime kiek ilgiau ir pasi
matysime su visais. Jau ir pu's- 
valandis praslinko, kalbamės 
apie įvairius dalykus, tai 
čikagiečių gyvenimą, tai 
kontestantų darbuotę.

Bet mano akys karts
karto atsispiria tai į vieną bu
to kampą, tai j kitą. Ir paga
lios, pamatė ant piano uždėtą 
gražios merginos atvaizdą. Aš 
jau norėjau eit ir pėrsitikrint 
ar tai atvaizdas jų dukters, 
kurios laukia pagrįžtant iš 
Universiteto. Bet momentaliai 
atėjo mintis j galvą, kad taip 
elgtis tai butų per daug ne
vietoj. Sėdžiu ramiai, taipkaįp 
prilipintas prie sėdynės.

štai ir bavarsko alaus pasiro
dė keletas bonkų. Kiek po to, 
p. Malela pakviečia mus eit, 
parodysiąs savo buveinę. Mile
ris ir aš išeinam. Musų san- 
keleiviai pasilieka. Nueinam į 
duonkepyklą, kurią Malela į- 
steigė Waukegane prieš 11-ka 
metų.

Man tai buvo tikrai Įdomu 
matyti, kadangi aš duonkepyk- 
loj nesu buvęs nuo to laiko 
kaip pradėjau valgyti duoną. 
O duoną pradėjau valgyti, kaip 
tik atsiradau ant Šio žemės 
skritulio.

Duonkepykla didelė, erdvi, 
moderniškai įrengta. Mašinos, 
rėčkos, ir kitokie įrankiai su 
kuriais darbininkai plaka, grū
da, muša, daro kepalus ir kiša 
į pečių, iš kur už trumpo lai
ko ‘ ištraukia karštus ruginės ir 
baltos duonos kepalus. Jonas 
Malela atsižymėjo kaipo ge-, 
riausis duonkepis Wai&egane. į

Jis yra jaunas, malonaus bu- Šventimo, “Naujienų 
do žmogus. Amerikon atvažia -1 J aus vasario $5 dv 
vo

žymieji Chicagos lietu
vių chorai jaii pasižadė
jo sudaryti vienų milži
niškų chorų Naujienų Ju
biliejaus vakare, šitame 
Naujienų Jubiliejaus cho
re pageidaujama, kad da
lyvautų ir. tie, kurie dar 
nepriklauso prie chorų.

Todėl prašome visų 
mergaičių, kurios gali 
dainuoti ir šokti, o taip
gi jaunikaičių, kad tuo 
jaus prisidėtų prie Nau
jienų Jubiliejaus Choro.

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

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos i: 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau 
gus ir senus pažįstamus atlankyt 
nane mano biznio vietoje. Užlai 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus jum 
mandagiai.

NATHAN KANTE
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

1907

Vieša Padėka Kur nueina jūsų 
doleris?

šiuomi reiškiame širdingą 
ačiū visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse a. a. Sofijos Vitar- 
tienes po tėvais Dobrovolskai- 
tės, kuri tapo palaidota sausio 
27, 1934, šv. Kazimiero kapi
nėse.

Ačiū kunigams . ir vargoni
ninkams, kurie su maldomis ir 
giesmėmis prisidėjo prie šių 
laidotuvių ceremonijų.

Ačiū grąbneŠMms, kurie pa
skutinį syk j siiteikę patarna
vimą musų mylimai močiutei.

Ačiū visiems tiems, kurie už
pirko mišias už velionės sielą; 
taipgi tiems, kurie prisiuntė 
gėlių bukietus j Jos šermenis. 
— AČiu visiems, kurie su sa
vo automobiliais, skaitlingai 
palydėjo J kapus suteikdami 
a. a. Sofijai Vitartienei pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Lieka nuliūdę: Dukterys, su- 
tnus, žentai, brolis ir giminės.

Kiekviena namų šeimininke turi 
didelę problemą ant rankų. Uždar
bis ir alga kuriuos dirbantieji šeimy
noje nariai atiduoda ant jos rankų 
turi būt suvartoti maistui, rūbams, 
ir apmokSjimui buto. Prie visų šių 
išlaidų jai priseina padengti ir kitas 
išlaidas, būtent mokyklos, pasilinks
minimo, ir t. t.

Todėl, kad galėjus visas tas išlai
das padengti, ji turi būt labai suma
nus manadžeris. Kiekvienas dole
ris ir centas, kuriuos ji išleidžia tu
ri sugrįžti pilna verte. Ne galima 
išleisti be ąpsiskaitimo nes tuomet 
neišteks pinigų padengimui visų rei
kalų.

Išlaidą ant maisto yra viena di
džiausių, todėl kiekviena šeimininkė 
stengiasi gauti kuodaugiausia už sa
vo pinigus. Todėl tokia šeimininkė 
visuomet skaito maisto apskelbimus 
laikraščiuose ir daro savo pirkinius 
sankrovose kurios pasižymėjo gera 
reputacija, siūlydamos geras verty
bės ir pasitikėtina patarnavimą.

šios dienos laikraščio laidoje tel
pa ‘?Midwest Stores” apskelbimas, 
kuri taupioj šeimininkės ieško, to
dėl, kad ianje siūloma dalykai, kurie 
namu šeimininkei yra reikalingi ir 
kainos ywt tokios žemos, kad ji ga
lite padaryti ne mažas sutaupąs ant 
šlu pirkiniu

Prie to reikia pridėti, kad šeimi
ninkės, kurios perka “Midwes; 
Stores” sankrovose yra tikros, kad 
jos visuomet gaus tinkamą ir pasiti
kėtina patarnavimą. Kiekviena san- 
kręva valdo patyręs groserninkas, 
kuris praleido daugeli metų šiame 
biznyje. Jis ne tik turi patyrimą 
šio biznio šakoje, bet visuomet yra 

/ prisirengęs patarnauti savo kostu- 
mięrįui geriausiai.

i 1 Todėl, kad. gauti geriausias ver- 
’jubjhe- lybės, sutaupyti pinigu ir gauti tin

kama patarnaviriia. pirkite maiste
metąĮs ir. apsistojo ... Prašom narto,..atsh„stoi®s”-sankrovose....... . (Apskelbi..

Gčlilį Darželis
Gėlių Darželis prisidėjo/
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Fotografuoju jūsų i 
muose arba studij 

Rezidencija
730 W. 62nd S
Tel. Englewood 58

P. CONRAD

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija.

!• 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
nelankymą susirinkimų, vakaru ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300. piniginis tur
tas virš $30,000.00. j 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 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.
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GARSINKITES 
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Business Chances
Pardavimui Bizniai
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For Reni
6 ŠVIESUS f rentiniai kambariai 

pečiais apšildomi, su maudyne — 
$16.00. 1534 S. Central Pk. Avė.

Pruiraiykitc | moaą apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

PARDAVIMUI moderniškai įreng
tas tavern, 6 apšildyti kambariai. 
Priverstas parduoti, nes turiu kitą 
bizni. 7007 So. Racine Avė.

PAIESKAU pusininko i Aludės 
Tavern bizni, vienai moterei per
daug darbo. 3601 So. Union Avė.

SALESMANAS dėl pardavinenmo 
šru su savo troku ar karu. Turi 
it teisingas ir nepijokas. J. Jay, 
>11 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern vieta gerai 
išdirbta, 6 kambariai pagyvenimui.

2122 W. 63 St.

REIKALINGOS patarnautojos 
(waitresses), patyrusios. Atsišau
kite j Ramova Gardens, 3508 So. 
Halsted St nuo 10 vai. ryto iki 8 
vai. vak. ,

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliuho 
('nosinis susirinkimas jvyks penk- 
ulieny. vasario 2, 1934, Chicagos 
iet Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
:30 vai. vakare. Visi kliubiečiai, 
vlečiami būtinai dalyvauti šiatne su
rinkime. 1 A. Kaulakis, rašt.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia
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REIKALINGA mergina i Tavern 
isyti sandvičius. Atsišaukite 2259 
'. 13 St. arba 3113 S. Halsted St.

ANGLIS
ig šilumos. Puikus pav. dėl 
ahontas. Black Band —- Lvmp 
Egg — Nut •*- $6.00. Mine Run 
$5.75.

h West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

>^IFlKIEWICZ^@v?

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys 
•nešini susirinkimą sekmadieny, 
sario 4 d., 10 vai. ryto Morning 
!ir Kliubo buveinėje ,1654 North 
įmeh Avė. Visi nariai esate kvie
tini atsilankyti, nes bus svarbių 
ikalų svarstoma, taipgi bus iš- 
ota atskaita nuo vakaro, kuris at- 
>us vasario trečio.

V. čepulevičius.

REAL ESTATE
Biznia pamatuotu teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
’ERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
fUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Service
Biznio Patarnavimas _

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
158 So. JHalsted St. Chicago. III

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS ,

4 pėdu Alaus Barai, labai moderniš- 
d veidrodžiai ir šviesos, cold biping, 
vork tables, kabinetas, pilnas iren- 
rimas už $217.50. — Krautuvėms 
ixčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
šmainome. Ant lengvų išlygų. — 
didžiausias pasirinkimas Chicagoje.

JULIUS BENDER. Ine.
HO-915 W. Madison St. Monroel710

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNfi

Marųuette Parke, savininkas mi
rė. Parduosiu pigiai, galiu priimti 
ir automobili. Prie to greitu laiku 
turi būt parduota, atsišaukite po 
antrašu:

3411 W. 65 PI.
Tel. Hemlock 9366

PARDAVIMUI ar mainymui biz
nio namas, srrosernS ir bučemė i 
ūkę. 2256 W. 47 PI.

'T' J' —MM——

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

2 Fį,ATU medinis namas, geram 
stovy j. karšto vandens šiluma, 2 ka
rų mūrinis garadžius parsiduoda pi
giai. 2554 W. 69 St

GRAŽUS 9 kambarių mūrinis na
mas Beverly Hills, Kainavo $45,000, 

Savininkas.parduosiu už
Tel. Cedercrest

$18.500.
1410.
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