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Francijosir Italijos 
Derybos Baigėsi

Lavai iškilmingai iš 
lydėtas iš Rymo; 

visi betgi tyli
nors
rašo

Italija tyli apie atsiektus su
sitarimus su Francija, 
ir labai entuziastiškai 
apie susitaikymą-

tapo 
šalių

tuose

Taip kad išrodo, jog 
Mussolini pasitarimuo- 
mažai kas buvo pa-

ir Italija pasi- 
kita dėl jų po- 
Austrijos nepri-

pasiūlys Austri-

RYMAS, s. 8.—Tūkstančiai 
žmonių stovėjo gatvėse, kurio
mis Francijos užsienio reika
lų ministeris Lavai važiavo iš 
Exelcior hotelio į stotį, kad 
vykti atgal į Paryžių.

Lavai buvo labai iškilmingai 
išlydėtas iš Rymo. Stoty jį 
palydėjo pats Mussolini ir daug 
diplomatų. Italai linksmai 
jam sušaukdavo įsitikinę, kad 
visi Italijos ginčai su Franci- 
ja yra baigti ir kad Lavai ir 
Mussolini pasitarimuose 
atsiektus pilnas abiejų 
susitaikymas.

Tečiaus kas ištikrųjų 
pasitarimuose buvo atsiekta, 
taip ir nežinoma. Italijos laik
raščiai labai entuziastiškai kal
ba apie pasitarimų pasekmes, 
bet nieko tikro nepasako.

Oficialis pranešimas .irgi nie
ko aiškaus nepasakę. Mussolini 
pasikalbėjime su laikraštinin
kais irgi pasitarimų davinius 
užtylėjo, 
įgavai ir 
se labai 
siekta.

Užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, kad pasirašytas me
morandumas nebus paskelbtas.

Spėjama tiktai, kad pasiekta 
šių susitarimų:

1. Franci j a 
tars viena su 
litikos linkui 
klausomybės.

2. Kad jos
jai ir kaimynėms valstybėms 
pasirašyti sutartį apie jų ne- 
simaišymą j Austrijos reikalus.

3. Bent dalinis susitarimas 
kolonijų kalusimais. Francija 
atiduos Italijai dalį Lybia tyr
laukių, leis Tunisijos italams 
pasilaikyti Italijos pilietybę ir 
leis Italijos valdžiai pirkti dan
gau Addis Ababa geležinkelio 
Šerų.

Bet gal tik susitarimai dėl 
kolonijų yra paruošti sutarties 
formoje, kiti gi veikiausia pa
likti tik kaipo memorandums. 
Bet susitarimas ir dėl koloni
jų tebėra nepilnas.
Dunojaus valstybės džiaugiasi 
ItaBjos-Frandijos /susitari miu

VIENNA, s. 8. — Del Lavai 
ir Mussolini susitarimų (kurių, 
deja, turinio niekas nežino) la
bai džiaugiasi Dunojaus vals
tybės.

Rumunjos laikraščiai džiau
giasi, kad fašistinė Italija at
sitraukė nuo nacių Vokietijos 
ir susidėjo su Francija ir kad 
todėl nebus pavojaus Vokietijos

£or h
Chicagai ir apiehnkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ar sniegas, šal
čiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4: 
36.

pastangų pasigrobti Dunojaus 
šalis, kas visuomet statė pa- 
vojun centarlinčs Europos tai
ką.

čechoslovakijos premiero or
ganas irgi visaip išaugštino 
Mussolini, o ikišiol čechoslova- 
kijos presos santykiai su Ita- 
Ija buvo nekokie.

Vengrijos laikraščiai, žino
ma, džiaugiasi susitarimu, nes 
jiems kiekvienas Mussolini žin
gsnis yra. šventas. Be to jie 
urnai ėmė girti Jugoslavijos 
regentą, kas vengrams yra ne
paprasta.

Vokiečiai nepatenkinti
Kaip galima buvo tikėtis, Vo

kietijos laikraščiai yra nepar 
tenkinti Italijos-Francijos susi
tarimu. Jie patys pripažysta, 
kad dabar Vokietijos ■ padėtis 
pasidarė tikrai kebli, ypač jei 
jai teks garantuoti Austrijos 
nepriklausomybę. Vokietija prą- 
rado Rusijos draugingumą, ke
lias jos ambicijoms Austrijoje 
pastotas, o dabar nuo jos at
sitolino ir Italija.

Kalbama ir apie Italijos- 
Francijos militarinį susitarimą, 
kuris betgi nesąs padarytas ant 
rašto, o tik žodžiu.

Rusija . pritarianti

MASKVA, s. 8.— 'Rašydamas 
oficioze Izvestija bolševikų po
litikas Kari Radek pritaria Ita- 
lijos-Francijos susitarimui dėl 
Austrijos, jei tas susitarimas 
nepalies kitų valstybių, be jų 
sutikimo.

Rusija areštuoja ge 
ležinkeliečius- už 

nelaimę
MASKVA, s. 8. — Del nelai

mės LeningradoęMaskvos gele
žinkelio linijoj, ' kurioj vienas 
traukinys įvažiavo j kitą ir ku
rioj, oficialėmis žiniomis, žuvo 
16 žmonių ir 67 liko sunkiai 
sužeisti, tapo areštuota daug 
geležinkeliečių. Jie atiduoti vi
daus reikalų komisariatui (bu
vusiai GPU). Jau paaiškėjo, 
kad vieno traukinio garvežys 
buvo sugedęs, bet vistiek liko 
išsiųstas į kelią.

Dar du žmones Įtarė 
Bruno Hauptmann
FLEMINGTON, N. J., s. 8. 

—šiandie du liudytojai įtarė 
Bruno Hauptmann ir surišo jį 
su Lindbergho kūdikio išvo
gimu. ,

Vienas jų yra Hochmuth, 87 
senis, Hopewell gyventojas, ku
ris liudijo, kad kūdikio pagro
bimo dieną, matęs Hauptmanną 
automobily netoli Lindberghų 
namo. Hauptmann turėjęs ko
pėčias panašias į tas, kurios 
buvo rastos prie Lindberghų 
namo ir kuriomis, spėjama, kū
dikis buvo išneštas per antro 
augšto langą.

Kitas, taksi šoferis Peronne 
liudijo, kad tai Hauptmannas 
davęs jam raštelį nuvežti pas 
Dr. Condon ir už tą patarnavi
mą sumokėjęs $1.

MEXICO CITY, s. 8. — Tlax- 
ala valst. gubernatorius Bonil- 
las laike ginčo restorane per
šovė senatorių Moises Huerta.

Prezidentas Rooseveltas kalba kongresui. Užpakaly jo sėdi senato pirmininkas vice-prezidentas Garner ir atstovų 
pirmininkas Byrns.

buto

Traginga kalėdinė 
pasaka: dėl dova
nos žuvo 3 žmonės

Sena, bet vis nuolatos besikar
tojanti žinia •

ORAVISA, Jugoslavijoj, s. 8. 
—Šio miestelio gyventojas Jur
gis Nikolai prieš daugelį metų 
išvyko į Vengriją,> kur jis . pra
turtėjo ir nutarė sugryšti na
mo, kad savo turtu pasidalinti 
su motina ir sesere, suteikiant 
joms 10,000 dinarų kalėdinę 
dovaną (serbai kaipo pravosla
vai Kalėdas švenčia sausio 7 
d.). Sugryžęs jis apsistojo jo 
motinos ir sesers laikomoj kar- 
čiamoj, ir apsinakvojo. Jos, 
betgi jo nepažino, o ir jis ne
norėjęs sakytis iki ateis šven
tės. Pamačiusios, kad svečias 
turi daug pinigų, motina su 
duktere susitarusios jį nužu
dyti ir jį miegantį nudurč pei
liu.

Tik po žmogžudystės polici
ja išaiškino nužudytojo asme
nį. Pamačiusi, kad ji nužudė 
savo sūnų, motina pasikorė, o 
sesuo išbėgo į kiemą, įšoko į 
šulinį ir prigirdė. Dabar Ni
kolai kalėdinė dovana busianti 
sunaudota laidotuvėms...

(Visai panašios žinios nuo
latos pasklysta iš įvairių ša
lių. Ypač jų buvo pasklidę po 
karo žinios apie,atvažiavusį iš 
Amerikos jau senai nematytą 
sūnų ir apsinakvojusį pas 
savo tėvus, kurie jo nepažin
dami jį nužudė dėl jo turto. 
Tokių žinių buvo ir iŠ Lietuvos, 
ir iŠ kitų šalių. Kiek jos buvo 
tikros sunku pasakyti, nors 
visose jose buvo nurodoma žmo
nių vardai ir kaimai, Dar karo 
metu vienas jaunas dramatur
gas amerikietis buvo parašęs 
visai panašią dramą “In Litua- 
nia”, kurioj betgi to sunaus 
žudytoju buvo Ivari Vodka ir 
kiti rusiški vardai).

Panaikino New Jer- 
sey NRA įstatymus

s. 8.TRĘNTON, N. J
Einantis gubernatoriaus parei
gas, senato pirmininkas Powell 
panaikino New Jersey valstijos 
NRA {statymus. Tai yra gry
nai politiškas žingsnis, nes 
Powell yra republikonas.

MANCHESTER, Conn., s. 8. 
—Palmer namuose nuo influen- 
zos pasimirė trys seserys.

Gal paskendo laivas 
su 25 žmonėmis

SAN PEDRO, Cal„ s. 8. — 
Gauta iš kito laivo radio žinia 
išreiškia baimę, kad prapuolęs 
anglų aliejaus laivas La Cres- 
centa paskendo Pacifiko van
denyne kartu su visa savo įgu
la iš 25 ar 30 žmonių.

Kitas laivas praneša, kad nu
vykęs pagelbon į vietą, kur 
buvo La Cr0scenda, radęs ju
roj tik pasilsėjusį aliejų.

Streikieriai J siunčia
mi į koncentracijos 

stovyklą
ROSVILLE, Ga., s. 8. —Iš 

60 kojinių dirbtuvės streikie- 
rių, kuriuos areštavo valstijos 
milicija, 25 liko pasiųsti i mi
le jos įsteigtąją koncentracijos 
stovyklą. Kiti liko paliuosuoti.

Nutroško nuo dujų 
turistų kempėj

INDIANAPOLIS, Ind., s. 8. 
—Manoma, kad Eugene Fulk 
ir Mary Bisesi nutroško nuo 
dujų turistų kempėj prie Mc- 
Cordsville, nes namukas buvo 
apšildomas natūraliu gasu ir 
jame 
J M-

buvo prisirinkę daug du-

Mūšiai Peru
GAJAMARCA, Peru, s. 8. — 

Peru valdžia pasiuntė kariuome
nę j šį seną ipkų miestą, po to 
kai 100 civilių sukilėlių puolė 
policijos stotį. Mūšyje 8 žmo
nės liko užmušti. Policija bet
gi po smarkaus mūšio puolikus 
atmušė ir privertė juos bėgti, 
taipgi atsiėmė iš jų ir savo ba
rakus.

CHICAGO.—27 bedarbiai, ku
rie dirbo valdžios sandėliuose 
mėsos, kuri buvo dalinama be
darbiams ir kurie buvo sugau
ti vagiant tą mėsą, liko nu
teisti nuo 18 iki 28 dienų ka
lėjimam

ROSELLE, III., s. 8. —Gro- 
serninkas Julius Farney nušo
vė savo žmoną ir pats nusišo
vė. Spėjama, kad priežastis 
—pavydas.
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WASHINGTON, s/8. — Pre
zidentas Rooseveltas ir jo žmo
na serga šalčiu ir niekur neiš
eina.

Visų smegenys ly 
gus, sako moks

lininkai
iiMASKVA.— Prof. Pines 

grupė specialistų iš Bechterev 
smegenų instituto pasmerkė te
oriją, kad labiau atsilikusių tau
tų smegenys yra kitokie nuo 
toliau pažengusių tautų.

Mokslininkui ištyrė smege 
nis įvairinusių tautų ir labiau- 
sai pasižymėjusių žmonių įr su
rado, kad visų žmonių smege
nys yra lygus ir kad iš sme
genų visai negalima pasakyti 
kokiai rasei ar tautai žmogus 
priklauso.

Naujas susirėmimas 
su katalikais Mek

sikoje, 5 sužeisti
MEXICO CITY, s. 8.— Ištiko 

naujas susirėmimas su katali
kais, kuriame 5 žmonės liko 
sužeisti. Katalikai darosi vis 
atkaklesni ir pradeda vis atvi
resnę kovą su valdžia. Apie 
1,500 katalikų minia puolė rau- 
donmarškinių jaunuolių buvei
nę, išdaužė langus ir bandė į 
ją įsiveržti. Besigindami jau
nuoliai sunkiai sužeidė 5 žmo
nes ir kelioliką sužeidė leng
viau. Minia reikalavo rezigna
cijos agrikultūros ministerio 
Garrfdb, kuris ir yra įkūrėjas 
raudonmarškinių organizacijos, 
kuri visu griežtumu kovoja kle
rikalus.

Kratosi vokiškų 
vardų

BERLYNAS, s. 8. — Vokie- 
tijos naciai dūksta, kad Lat
vija, Estija ir čechoslovakija 
paskelbė, jog tik viena kalba 
turi būti vartojama viešose 
proklamacijose ir kad vokiški 
miestų ir kaimų vardai turi 
būti pakeisti.

• O ■ •

Pabrango gasolinas
CHICAGO.— Bloga žinia au- 

tomobiliams: vakar gasilonas 
pabrango po 2ė ant galiono.

SPRINGFIELD, III., s. 8.— 
Pernai Illinois valstija išdavė 
1,553,621 laisnį automobiliams, 
arba 6, 803 laisniais daugiau, 
negu užpernai. Padidėjo skai
čius pasažierinių’ automobilių, 
bet trokų skaičius sumažėjo.

IŠ LIETUVOS
Dr. Sauerveino-Girėno
30 m. mirties sukaktis
KLAIPĖDA.— Dr. Sauervei- 

nas-Girėnas, buvo vokiečių ki
limo, gimęs Hanoveryje 1831 
m. sausio 15 d. ir turėdamas 
73 m. amžiaus miręs 1904 m, 
gruodž. 16 d. Norvegijoje. Tai
gi suėjo 30 metų nuo jo *mir»- 
ties. Sauerveinas buvo retas, 
žmogus mokėjęs 48 galbas, bet 
užvis daugiau branginęs lietu
vių kalbą, kurią jis laikė visų 
kalbą |m!o!tina. Tokh žmogus 
anais laikais, dirbdamas kitur, 
būt galėjęs uždirbti didelius ka
pitalus. Bet jis tiesiog 
aukojo Lietuvai. Jo yra 
šytas antras Lietuvos himnas 
“Lietuviais esame mes gimę”... 
nors, kaip žinome, jis buvo 
gimęs vokiečiu. Daug yra pri 
rašęs vokiškai apie Lietuvą ir 
bendradarbiavęs anų laikų lie
tuvių draudžiamoj spaudoj. Vo 
kiečiai jį vadino išgama, 
tai tik pagiežos žodžiai,

jasi- 
ara

Bet 
nes 

yra žymių žmonių pasauly, ku 
rie iš savo šalies vyko kovoti 
skriaudžiamai tautai laisvės. 
Toks buvo ir Girėnas.

Už sviesto svarą
Vokiškoji Tilžės krašto pasie

nio sargyba per praeitos savai
tės 2 dienas sulaikė net 200 
Tilžės gyventojų nešusių kont
rabandos keliu maisto dalykus 
iš Lietuvos. Vokiečių pasienio 
policija nespėja apsidirbti. Pa
žymėtina, kad surandamą kon
trabandinį maistą pasienio sar
gyba meta tiesiog į Nemuną. 
Praeitą savaitę vokiečių pasie
nio sargybos buvo mirtinai per
šautas Liet. pil. Auštras iš Viš
tyčio valsč. Vilkaviškio apskr., 
kuris esą buvo suimtas su kon
trabandiniu sviestu ir mėginęs 
pabėgti. '

Tomis pačiomis dienomis vok. 
pasienio sargyba apšaudė besi- 
irstančią valtį per Vištyčio eže
rą su keliasdešimt žąsimis. Per 
šaudymą Navikauskas liko mir
tinai peršautas.

100,000 Illinois be
darbių laukia darbas

CHICAGO.— Illinois Emer- 
gency- Relief komisija turi pa
ruošusi daugybės projektų įvai
riems darbams, kurie suteiktų 
darbo dėl 100,00*0 dabar vai- škycų, įvairių planų, nuotrau- 
džios šelpiamų bedarbių. 
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IŠ LIETUVOS
Pietų Amerikoje gy
vena 90,000 lietuvių

Iš jų Argentinoje apie 30,000. 
Argentinoje lietuviams gra
žios ateities perspektyvos. 
Lietuva turi daug simpatijų 
Argentinos vyriausybėj. Pre
kybos perspektyvos

metu
Iš jų
Emi-

BUENOS AIRES.—Lietuvos 
nepapraslas pasiuntinys ir į- 
galiotas ministeris Pietų Ame
rikai J. Aukštuoli?, įteikęs kre
dencialus Argentinos preziden
tui A. Justo, tuojau suteikė 
pasikalbėjimą lietuvių savait
raščiui, kuriam tarp kitko pa
reiškė, kad Pietų Amerikoje 
Lietuvos atstovas apie 80% 
viso savo darbo skiria lietuvių 
emigrantų reikalams.

Pietų Amerikoje šiuo 
esą apie 90,000 lietuvių. 
Argentinoje apie 30,000.
grantai sunkiai gyvena ir ma
ža teturi inteligentiškų pajėgų.

Kadangi kai kuriose Argen
tinos provincijose klimato są
lygos yra geresnės ir kiek pa
našesnės į Lietuvos, negu ki
tose P. Amerikos valstybėse, 
ministeris Aukštuolis mano, 
kad čia lietuvių emigrantų 
skaičius kasmet didės. Emigran
tai čia gali lengviau darbo ras
ti laukuose, negu kur kitur. 
Argentinos plotas siekia apie 
8 mil. kv. kilometrų, © gyven
tojų tėra tik 13 mil. Argenti
nos žemė galėtų laisvai išmai
tinti apie 200 mil. gyventojų. 
Nors yra neigiamų lietuvių 
emigrantų gyvenime reiškinių, 
bet lietuviai esą gerai užsire* 
komendavę kaipo darbštus ir są
žiningi žmonės. Tai duodą daug 
vilčių lietuviams ateityje ge
rai įsikurti.

I

—Lietuva turi daug simpa
tijų Argentinos vyriausybėje— 
pareiškė ministeris. šventai ti
kiu, kad musų draugiški san
tykiai laimingai ir toliau plė 
tosis abiejų kraštų naudai. Da
bartiniu ekonominės krizės me
tu yra labai svarbus ekonomi
niai santykiai. Pernai Lietuva 
Argentinon eksportavo už 2 
mil. litų įvairių prekių, dau
giausia celiuliozės ir faneros. 
Argentina eksportuoja į Lie
tuvą daugiausia odą, taniną it 
kokoso aliejų. Ministeris Au
kštuolis numatęs, kad ateityje 
abiejų šalių prekybą busią ga
lima dar labiau išplėsti. Esą 
būtinas reikalas sudaryti pre
kybos, konsularines ir nusikal
tėliams išduoti sutartis.

Lietuvio menininko kurinių pa
roda Buenos Airėse

Argentinos lietuvių meninin
kas Rimša lapkričio men. Bue
nos Airėse ketino surengti sa
vo kurinių parodą. Parodoje 
turėjo būti išstatyti 25 tapy
bos kuriniai. Rimša vis labiau 
garsėja Argentinoje.

Tyrinėja seną kaimą

TELŠIAI.—“Alkos” draugija 
šiais metais, nuodugniai tyri
nėja seną kaimą—Drobukčius. 
Tyrinėjimo darbams yra pa
kviesta visa eilė žmonių, ku
rie pakartotinai lankosi Dro
būkščiuose ir varo pradėtus 
darbus toliau. Tačiau darbai 
tęsi sdar gana ilgai, baigti ma
noma tik kitą vasarą.

Jau yra padaryta gana daug

kų ir Lt.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Lietuvių Pilietinimo Pašalpinis 
Kliubas apvertė aukštyn ko
jomis V. Andrulio planus. — 
“Vilnies” sektantai tapo iš
šluoti iš ąCsakomingų vado
vybes vietų.

Detroite gyvuoja vienas di
džiausių ir turtingiausių kliu- 
bų, — būtent, L. P. P. Kliubas. 
Jis Uuri ne tik nemažai turto, 
bet ir daug narių. Nariai yra 
įvairaus įsitikinimo žmones. Ne
labai senai tiesios linijos apaš
talai apznaimino per savo kan- 
tičką “Vilnį”, kad prisilaikant 
tiesios linijos šis kliubas su vi
su savo turtu privalo priklau
syti Maskvos popiežiaus sektan
tams, ir niekam daugiau. Gir
di, fašistams, socialfašistams, 
klerikalfašistams ir kitokiems 
čia neturi būti vietos. Kliubą 
turi valdyti tik “Vilnies” akli 
sektantai, nes tik jie yra tam 
tikę ir tik jų gyslose teka pro- 
letariškas kraujas, sumaišytas 
su stebuklingu “narzanu” ir 
“boržamu”.

Kad sustiprinti savo sektan
tų dvasią, buvo atvykęs vyriau
sias “Vilnies” čyfas. Jis dirbo 
sušilęs, kol priruošė visus pla
nus ir sumobilizavo savo Žalnie
rius kliubo užkariavimui. Bet 
visi planai, visa storonė nuėjo 
niekais.

j w"" U1 v
nąjai parapijai. Na, o kliubo 
džiurė. turės nuspręsti, dau
guma kliubo narių nieko ben
dro neturi su “Vilnies” parapi
ja. Tai ir bus taškas.

“Vilnies” šėrininkas.

Svekinu su nąiųąis
1935 metais

Dr. Luomons, Ręckford, III.

smųgį, nuo 
atsipeikės, 

daugįausiai 
įPirmininku

senasis M. L. 
nutarimų rast. M.

Gruodžio 9 d. kliubas laike 
savo priešmetinį susirinkimą, 
kuriame visi V. Andrulio pla
nai tapo apversti aukštyn ko
jomis. pažangieji nariai sektan
tams uždavė tokį 
kurio jie negreit 
Valdybon pateko 
pažangus žmonės, 
tapo išrinktas 
Balčiūnas;
J. Masys; fin. rast. V. Dermai- 
tįs; ižd. grąborįus D. Brazis; 
iždo globėjais A. J. Dunaitis, 
Y. Pilko ir O. Merkevičiutė. ] 
svarbesnę valdybos vietą nepa
teko nei vienas “Vilnies” sek
tantas. Vice-pirmininku tik ta
po išrinktas Bimbos studentas 
J. Nausėda. Bet iš jų tarpo jis 
yra vienas rimčiausių.

Negana to, kad iš L. P. P. 
Kliubo tapo iššluota visa “Vil
nies” komanda, bet dąr kai ku
rie jų bus imami į nagą. Sau
sio 13 d. įvyks “okružnas sū
dąs”, kur vienas tiesios linijos 
sekėjų (M. Palevičius) turės 
įrodyti, jog jis teisėtai prisira
šė prie kliubo. Antras toks pat 
ščyros linijos pusramsiis bus 
kaltinamas tuo, kad tarnavo 
demokratams kaipo specialis še
rifo deputatas. Kliubo gi kon
stitucija nusako, jog tie nariai, 
kurie tampa valdžios agentais, 
praranda kliubo teises.

Faktus apie tuos “yilnies” 
raudongvardiečius iškėlė aikš^ 
ten A. J. Levulis. Jis tad ir bus 
kliubo, taip sakant, vyriausias 
prokuroras.

Susirinkimas ir teismas, kaip 
jau minėjau, įvyks sausio 13 d. 
Visi kliubo nariai privalėtų į 
tą susirinkimą atkreipti savo 
dėmesį ir kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti. Sprendimą ščyros 
linijos griešninkams paskelbs 
kliubo išrinktoji džiurė. Tai 
bus, tur būt, .įdomiausias susi 
rinkimas LIPP. Kliubo istori
joje.

“Vilnis” buvo paskelbusi, kad 
šis kliubas priklauso jos raudo-

Aš, tikrai aš, Dr. Luomons, 
sveikinu visus savo draugus ir 
drauges, geros ir daugiausiai 
prastos valios žmones su Nau
jais Metais, ir, be abejonės, vi
siems linkįu viso to labo, ko ir 
aš geidžiu ir trokštu šiais ei
nančiais 1Q35 metais. Geresnių 
linkėjimų, žinoma, aš negaliu 
velyti niekam, nes ko aš veliju 
sau, nieko kito geresnio pasau
ly nėra.

Aš gal pasivėlinau kiek su 
savo linkėjimais, bet aš esu to
kio nusistatymo ir nenoriu nie
kam nieko linkėti laukiant 
Naujų Metų, nes jeigu žmogus, 
kuriam aš metu savo linkėji- 
must numiršta nesulaukęs Nau
jų Metų, tąsyk mano linkėji
mai nueina niekais. Aš, mat, 
visad noriu būti tikras; ir kai 
jau dalyką turiu savo rankose, 
tąsyk žinau, kad klaidos jau 
nepadarysiu. Aš suprantu, kad 
niekas manęs už tai nekompli- 
mentuos, tai turiu pasisakyti, 
kad aš esu gudrus velnias. Kad 
locka, nepykite dėl mano pasi
reiškimo, nors netaip greit, nes 
aš bandysiu pripruvyti, kad vel
niai yra su ipumis, — ar mes 
norime, ar ne, šioje ašarų pa
kalnėje.

Aš rimtai sakau, kad mes 
visi esam velniai, kipšai ir tam 
panašus sutvėrimai, nes gyve
nime aš dar nei vieno, ani.uolo 
nesutikau, nemačiau ir nema
nau matyti. Tuomi aš tikiu, kad 
aš savo propoziciją išpruvynau 
ir daugiau sau galvos pesuksiu. 
Jeigu jau atsirastų tokis galvo
čius, kuris galėtų mano propo
ziciją išpruvyti kitaip ir paro
dyti vieną sparnuotą aniuolą, 
tąsyk aš su mieju noru .yiską 
publiškai atšauksiu, padarysiu 
rekantaciją, — kitąip mano pa
reiškimas stovi, kaip yra.

Beje, aš net(uri,u užmiršti ,ir 
pasisakyti, kad padariau sau 
nusisprendimą Naujiems Me
tams. Aš esu patyręs iš gyve
nimo, kad laimių žmonėms pa
sauly niekas nemėto, ir jei ku
ris mano, kad jis kada nors ras 
kur nors jam laimę pamestą, 
tegu jis nustoja taip manęs. 
Nes laime nėra svetur, bet mu
myse, pas mus pačius, musų 
darbuose ir musų geruose su
gyvenimuose 
mis.
daryti. Musų laimė dažniausia 
randasi musų . pačių , darbuose, 
taigi aš ir nusisprendžiau šiais 
einančiais 1935 metais atlikti 
dusyk tiek darbo, kiek aš .atli
kau pereitais metais, jr tame 
surasti kięk laimes. .Prižadus 
lengva padaryti, bet jups pildy
ti yra sunku. Tam pagalbos ne
manau niekur gauti, taigi aš 
melsiu sau savo, dievo, sakyda
mas : Padėk man, mano djęve, 
išpildyti mąn mano prižadą; pa
dėk man, mano sąžine, mano 
sveikatą; nepalanki mąn apys- 
tova, buk man palanki ir dabok 
mano sveikatą, nes nuo jos 
daug priklauso! Amen.

Be to, dažnai žmon?s apšau
kia mane bedieviu, eretiku, eks- 
trimistu, ekscentriku. Prisipa
žįstu, kad esu visas toks, tik 
ne bedievis, nes j jus' visi, aiškiai 
makote* kad aš turiu. dievą ir 
jam meklžiuosiu. žinoma, Kaip 
šventraštis sako, svetimiems
dfevkmis tai netikiu, tiktai sa
vam dievui, ir jį Vieną tegarbi
nti. Tai tokis jau šaumylystės 
dievas. '

'N&, toliau oš pradėsiu išsipa
sakoti, kiek nuddėmiy aš prb

su kitais žmonū- 
jci mes tą galime pa-

,\ I I L

Nuo Rėmnatiški 
^Skausmų i 

naudokite
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dariau šiais eiųapčiais 19$5- me
tais. Tik dar maža dalelė jų 
praėjo,, o aš jau tięk daug jų 
pripildžiau, — net ant kųpra- 
nuagrio skuros nesurašyčiau ir 
užtektų už jas ant visados pra
garo gelmėse degti. Taigi pra
dėsiu išpažintį daryti anksti ir 
paku'tavosiu smarkiai, kad ne
reikėtų taip daug kentėti pek
loje, nes jos ir taip jau daug 
gavau šį metą; o juk, kaip sa
kiau, tik dar pradžia jų.

Be to, aš išsispaviedosiu, vis
ką išsipasakosiu, ir, be abejo
nės, prašysiu, kad visi kiti tą 
padarytų, taip užvesdami nau- 
.ją skyrių, ir labai žingeidų sky
rių, musų laikraščiuose. Tą sky
rių mes užvadinsim: išsipasako
jimas savų nuodėmių. Aš tikiu, 
kad tai bus geras užvardifti- 
mas, bet nebusiu priešingas, 
jei kas geresnį jam vardą pa
siūlys. •

Visų pirma turiu pasakyti, 
kad rockfordiečiai šį metą, kaip 
ir pereitą metą, turėjo sulipytą 
balių naujiems metams pasitik
ti, tai yra keliom vietinės drau
gystės, susiburusios į vienetą, 
surengė šaunų balių Naujiems 
Metams sutikti. Kad kartais 
mes čia kiek ir pasipešanr dėl 
skirtumo nuomonių ar priklau
symo prie tam tikros sektos ir 
vieni kitiems liežuvį parodom, 
bet Naujų Metų dienoje mes 
visgi visus skirtumus užmirš
tam ir jaučiamės labai broliški 
vieni kitiems, ypatingai tuo
met, kai spiritas galvoje pra
deda cirkuliuoti. Jo įtakoje są
vokos ir žmogaus jausmai yra 
biskį kitoki, o tai jus, mano 
mieli klausytojai, patys gerai 
suprantate.

Vėl visų pirma mes rockfor
diečiai šalom ir dantis kalenom 
(dantų griežimo nebuvo), kada 
pradžioje musų vietiniai artis
tai drebėdami lošė mums teat
rą “Velnias ne boba”. Na, ar 
dabar matote, kaip mano . pa
mokslas atatinka dienos^ evan
gelijai? i Aš 'šakiai)! velnių 
yra ant šios prakeiktos žemės 
ir dėl to, vaikučiai, nebandyki
te su manim ginčytis, nęs aš 
tik jau rankose turėdamas zui
kį džiaugiuos.

Taip, mieli klausytojai, mes 
rockfordiečiai pradėjom Naujų 
Metų laukti drebėdami, nes ne
žinojom, kokie tie Nauji Metai 
bus; o ko nežinai, prieš tą turi 
drebėti, žmogus, nežinodamas, 
kaip bus karšta pekloje, dreba, 
štai čia ir gludi religijos pas
laptis —- nežinystėje.

Po teątro prasidėjo šokiau 
fonės, ir dabar jau nebešąlom, 
bet prakaitįavom, kad net lytus 
lijo nuo musų visų kaktų. Oi, 
kad jųs,° visi klausytojai, būtu
mėt b,uvę su mujnis Rockforde.' 
'Oi, oi, oi! Kiek mes fonių tu
rėjome. Well, aš sakiau, kad 
lyt.us lijo nuo piusų,kaktų be
šokant ; reįškią, kad padangėse 
buvo debesiuota., O jei nori, kad 
iš debesų kristų lytus, žmogaus 
sielą raminantis, tai, ręįškia, 
kąd tuose debesyse turi bųti 
šlapumo, kokio nors skysčio. 
Na, tai mes visi ir nešėme tą 
skystį į debesis kibirais, sam-r 
čiąis, skuteriais ir ;kas ką tik 
nusitvėręs, nes, tiesą pasakius, 
pritrūkom kuo nešti. Tai pas
kui liežuviais laižėme alų nuo 
šinkstalio ir pilnas; burnas pri-, 
silakę ėjom visi, nešėm Visi į 
(debesis, kad daugiau lytaus pa
gaminus. Ir kada atėjo Nauji 
Metai, tai iš Rockfordo padan
gės . pasipylė gausingas ir vįsus 
laiminantis lietus. Valio!.. Va
lio!.. Nauji Metai, visi rėkė, 
bet vistiek nemanau, kad kas 
mane užrėkė.

Ja, mes rockfordiečiai turė
jome daug darbo bepurppuoda- 
mi alų ir degtinę J debesis, bet 
dėl to. turėjome gerą užmokes
tį už savo triūsą. Sykiu su Va
lio, Nauji Metai, ėjo gausus 
snukiovimasiš^ AŠ pats taip jau 
gausiai bučiavausi su visais, 
ypatingai su dailiosios lytės 
žmonomis, kad man net • lupos 
nusidėvėjo iki kraujagyslių. 
Paskui • jau padėjau savd nosį į 
darbą, ir tik nosčmis su kitais

besitryiįiąu. Jei aš tyiskį dau- 
giąjį snukiulfų gavau už kibtis, 
tai atsiprašau kai ką nuskrįąu- 
dęs, nes jei aš jau imu, tai 
imu... O tie, kurie negavote ma
no bučkiu, duokįt m.an pinoti, 
tai aš j) vėjavaikį tamstoms pa
siųsiu, arba 10tą metą atiduo
siu, jei gyvasf dar busiu. Užtai, 
jei kam mano bučkiai yra sal
dus, linkėkite man daug sveika
tos.

Ja, mieli draugai ir draugės, 
gaila, kad visas kitas pasaulis 
nebuvo su mumis. O kad mes 
turėjome gerus laikus, niekas 
kitaip nesakys.

Apie antrą valandą Naujų 
Metų, viena geraširdė draugė 
pasisakė, kad, busią, ji namie 
turinti geros spįgętti ,su ;kiįąM 
pridėčkąis, busią, atvažiuokite. 
Tai buvo ponia f Vaišnorienė. 
Mes . ten ir (nuvažiavome, o kas 
tojiau darėsi ,mMsU apleistoje 
Vietoje, tai tik vięni (dievai te
žino, o aš galėsiu pasakyti , tik 
tai, kas dėjosi naująme pašau- 
ly- ' ’ ■ "V. '

Aš, žinoma, tuo tarpu jau 
stovėjau gerai
gos biskutį buvo apsidraskiu
sios, bet, sakau, spigettes kiek 
įkimšęs į skrandį, dar galėsiu 
kiek skeryčiotis. Buvau, taip

fizines jč-
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sąkąnt, prisirengęs dar dąugiau rai stovėjau, kad ant galvos 
vęlnią^os pridM-yti. Bet, žinote, 
vięną syty žmogus įsivyrauji į 
veiksnius ir kai jau stabdžiai 
pradeda nebedirbti, tąsyk turi 
būti atsąpgųs. Tąigi, kad apsi
saugojus nub visko, važiuojant 
į naują vietą sustojom pas mu
sų, Winnebago County, šerifą, 
Paul F. Johnson’ą, ir jį išsi
traukę iš lovos nusivežėm, kad 
muš naujame pasauly jis tvar
ką pridąbętų. Dabar atvažiavę 
pas Vaišnorus kimšome spige- 
btį dideliais matkais sau į 
skrandžius. Apie penktą valan- taipjau daug blevyzojau, 
dą Naujiį Metų, tai yra apie bėjau apie kokius tai vozdukus 
penktą valandą ryto, ajfc taip ge- gimtinę ar ką kitą. Atsiprašau

džigą galėjau šokti! Ja, mieli 
parapijonai, džigą šokau ant 
galvos. Kad tas yra neišmislas, 
aš galiu jums pristatyti nuo 
musų šerifo atestatą, kuris tą 
viską matė savomis akimis. Ki
ti liudininkai yra šie žmonės: 
ponia Alinauskienė, ponia Luo- 
monienė ir visa šeimyna Vaiš
norų.

Taip, taip, mieli 'klausytojai. 
Tai vis mano šių metų nuodė
mės, griekai. Beje, aš beveik 
užmiršau pasisakyti, kad aš

kai-

Bet, žinote, jei žmogus nori 
tikrai gerai - išsispaviedoti, tai 
turi viską pasisakyti.

Well, tur būt, turėsiu baigti 
savo pamokslą. Pereitą mętą 
perilgą pasakiau, tai nuo sąvo 
parapijonų gavau velnių. Ar 
neatsimenat? Koki jau trumpu 
jūsų atmintis! Ar neatsimenat 
to romantiško upelio?... Tos 
jaunos porikės?... Tos meilės?.. 
Tas upelis ir ta meilė dąr vis 
tebegyvuoja. Ne?.. Atleiskit...

Kaip ten nebūtų, vėlinu vi
siems širdingai laimingų Naujų 
Metų.

Sudie. i

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai
LIETUVIAI LIETUVIAI

a

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cct. of 85th and Nalsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sątartj.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted S t.
Tel. Boulevard 1401

iki 9

i

Mrs. Ąnelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife ■
.6109 S. Atbąn> 

' Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

,.se ar ligoninėse, 
/lųodp , mąssage 

* eleetrie treat- 
. mėnt ir magne- 

tie bjanketsirtt 
i Moterims ir mer
ginoms patari- 

r inai dovanai. >
II ' . .

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
i Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą, 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boiilevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos puo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas,, ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

....... A uY’ ’’ADVUnAl Al.
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JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas <

4631 South: Ashland Avė. 
Tel. Boulėvąrd' 2800 

Rez.. 6515 .9o.' Rockvejl St.

■■ —  ■■ ■ ■■iiįm — iiji ..... ..
TęĮ. Andoyėr 1588

Hubbard, Baker

Kambarys 1555
1 N. rLa Sale St

CHICAGO

AKIU SMAUKTAI

AJUDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgihią O036

• Ofiso valančius nuo -2-4 ir nuo 
į .\6-8 j y.. y. Nedėlioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
Dejitistas

. Valandos nuo 9-9 
2420 W. Marąuette Rd. 
.arti Węstern Avė. Hemlock 7828

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistŠ
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 t>o pietų, 7—8 vaLvak. 
išskyrus seredomis.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer ąv., kamp. Franciscd av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Phone Boulevard 7Q42
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

: arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutąrtf.

Ą. Montvid, M. D.
Wėst Town State Bank Bldg.

2490 Węst Madison Street
Vai. 1 iki.8 po pietų., 6 iki 8 vak.’ Tel. Sėeley 7830

Namų telefonas Brupswick 0597

Dr. Pulsuckis
: LE VAN

GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS 
“195? W. Garfield Boul’dr 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tęl.Hemlock 6699 

Valandos :i-4 po pietų. 7-10 vai. vak.
Rezidencija:

6412,So. Campbell Aye. 
Prospect 0469

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phopė Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

KITATALČIM
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Dr. Dęrzinan
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Bay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo d iki 7:30 . vat vakare.

•' . Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 1

Hyde . Park 6755 ar Central 7464
III . . ........................ . !*>■—" ■ ..............  1 ■

Dr. Charles Sega!
* OFISAS ‘

4729 So. Ashland Avė.
' ‘ 2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki, 4 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Tdefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso .valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų’ 2 iki 3 po pietų 
<7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telepbone Plaza 2400' 
~ - - ---- ' ' '■ ■■■ ! ■

t Kiti , Lietuviai Daktarai._____

Dr.Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir. nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo ,10 iki 12 
’ Phdhe' Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas: ir Chirurgas
Vgta ir .ytau 

Ofisas 3102 So. Halsted JBL 
.arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena-

Optometrically Akių T 
jPalppgViąs .^kią ritemį 

esti pnežąstiini > galvos 
svaigimo, akiu' aptemimo, nervuotų

Tel Ląfayefte 8572 
J. Liulevičius 

GRABORtŪS1 ’'lR 
BALSAMUOTOJAS 

. Pątamauja Chica
goje ir apielinkėjo 

Didelė ir graži 
. koplyčia dykai 

4092 ARCgER ĄV.

-ė—.

Specialistas, 
mpįlpą, •; kuris 
! .skąudėlii^io;

,moį ■ skftūdąma . akių W&ti, ;atitaiąo 
trumparegystę ir tpliregystę. Prijen* 
gia teisinrii akinius. Visuose atsiti? 
kiinuose .egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia., mažjąusias klab 
dar. Speęiąle atyda atkampiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos ndč’10 iki 8 v. Ną- 
dėlioj •nuo.-10 | ik| \12» < - ( ‘ M j 
Daugely ataitlkfari . akys aUtaiso-

mos,.l)e ąkinlM.;KriąQ6 Rigiau ; t 
1 ' kaip pirmiau. 1 •

DR. G. SERNER 
TėfWf829

.Pritaiko Akinius 
i Kreivas Akis 
' ■wws<>. ■

kampas • Halsted ,St, 
Valandos uo lO-M.^tnio 6 iki 8 

N.edėlidhiia ,nuo 10 riki U2^vąl./dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 •. METŲ PAT-YRĮMP Prjf.nlko tikintus dėl Visokiu, akiu

1 j/* '-i-

—...
r„t,r, iii yjiiafcaA.

I

f .i

.4^ ■ ■ '• /<.V,4

’ ‘ • • . *   A i • - - .

Šimon i. Skirias

Skyrius 
4447 SJFąlrfield Avė.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arbaiPul. 4151

2506 West 63rd St. — . 
< *

10734 S. Michigan Avė;
N. RADIS Ch.

iki 8:00 va. vakkro. Nedėliomsnu'o 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviai

Visi Telefonai
Yards 1741 

•1742
(LAJPOJAM PIGIAU ' ' NEQU KITI
Ambulance Patarna
vimas , Dienų ir <Nak 

. t|. Moderniška Kpp 
lyČia' ir Vargonai 

•DYKAI!

J.F.EUDEIKIS
Direkto

30 Metą
4605*07 S. Hermitage 

Avenue

. ?U8 B 18th St. ‘ 
Tek Monro® 8377.

Tel. Cicero 2109 

ĄNTANASPĘTKŲS 
Grabprius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

' J CICERO. ILL. '

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudęikio ir 

TĖVO 
Laidotuvių Lengvą 

? Išmokėjimo Planą.
REPublic 8340

5340 So. Kedzie Avenue
—---- r—r—:—r-'.'..'i..---- -7—-----

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GĘĄBOĘIŲS

Patamavja laidotuvėse kuopigiatisiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o, mu- 

nti, 
ęago

1139 S. 49. Ct., Cicero. III 
Tek Ciano 6927

A. MASALSKIS
GRABORIUS

330.7 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

>

Telęfpnas Yards 1138

Stanley f.
Graborius ir

ĘaĮtaąimuDtojas 
Moderniška Koplyčia .Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
’ “ dams. Kaina prieinama? *

; 3319 iMtuąiuęa Avenue

J. F. KADŽIUS
s V GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
'Modemiška koplyčia dykai.' 

668 W. 18th St. TeL Canal 6174
• ' ILL. ‘

GRABORIUS '
-1^46 Węst 4ęth st.

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct -

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai
- .✓ .'-įįt *'& j * ySJSfrjtįĮ* •/ ** '1 ĄK

M;



NAUJIENOS, Chicago, III,Trečiadienis, sausio 9, 1935

Paroda.
H

ne

tiekei”

I

9ra-
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PETER PEN

words and the music of 
operetta by this Friday 
not be able to appear at 
initial ^pęrformance, which 
know, islo be at the Sokol

You 
time 
and 

deep

rinkon su 
budu pa- 
ir, nepai-

aukštų

namu, kuris suteiks jums DVI* 
DEŠIMTIES KETURIŲ VA
LANDŲ PATARNAVIMĄ per 
dieną. Jo kaina yra tikrai ne
didele ir musų Biznio Ofisas 
maloniai ji įtaisys, arba jeigu 
jums patogiau, byle kuris tele
fono tarnautojas pagelbės jums 
paduoti jūsų orderi.

kuriuos tu galėsi pasakoti sa
vo vaikams. —A. Kalvaitis,

Lietuvos Konsulas Čikagoje.

INSTITUTE 
64 W. Randolph St. 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

6 tūbų trumpųjų bangų 
dio, mažos radios po

Rumor, 
Naujie-

nesday was sparsely attended, 
Už eksponatų surengimų ir — no wonder all the men’s

o taip pat Čikagos sat down 
direkcijai, kuri ne
suteikti Lietuvos 

patogios ir erdvios

Nusitęsiamas telefonas jūsų 
miegkambaryje nemažai prisi
dės prie komforto, kurį jus tu
rite šiame kambaryje, šis pato
gus telefonas duos jums progą 
atsakyti kaip ankstyvus taip ir 
vėlai naktį ateinančius pašau
kimus be tokių trukdymų, štai 
yra naujas patogumas dėl j.usų

Dame 
to the 
ttf be given .at 
Auditorium ai

WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po pint 
WHFC, 1420 K., Ketvertais — 
isitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:80 vakare, leidžiama Bud
rike Krautuvės.

J

KARPETAI po

18.50

2 šmotų Parlor Setas

34.50

dirbiniams 
vietos septintame aukšte.

Kiekvienas lietuvis, kuris įdo
maujasi musų tautos praeitimi, 
kuriam rupi jos ateitis, jaus už

iš musų už- malonią pareigą ir garbę at- 
mamylę ar sesutę, sė- lankyti bent vieną kartą tą pa- 

pasinerusių 'rodą. įžanga visiems veltui. Lie- 
’ ‘ pareigos ką

ŠTAI KUR LIETUVOS LIAUDIES NUOŠIR 
DŪMAS IMPONUOJA IŠLEPINTA 

AMERIKIETI
Lietuvos Liaudies Dirbinių Paroda 

Čikagoje,
Jau kelintas mėnuo kai A-,visuomenę? Juk Lietuvoje 

menkos spauda skelbia apie ra dirbtuvių su desetkais tuk- 
’ lietuvių liaudies meno paro- stančių darbininkų. Nėra taip 

dų. Iš spaudos aprašymų pat specialistų menininkų, ku- 
tenkn daryti išvadų, kad ši rių tikslas butų pagaminti nie- 
paroda turi nepaprastai dide
lio pasisekimo amerikiečių 
tarpe. Visuose miestuose paro
da gausingai lankoma ir di
desnis lankytojų nuošimtis 
būtinai įsigijo vienų kitų da
lykėlį, kad papildžius savo gy
venamo namo meno dirbinių 
kolekcijų.

Kyla klausimas, kuomi Lie
tuva taip suįdomino Amerikos * šios

«««««««««
š DIDELIS

^pardavimas 
iĖEVERYKU
S Musų krautuvėje dabar ei- 
8 na didelis išpardavimas 
S čeverykų. Puiki proga nu- 
8 pirkti gerus čeverykus vi

sai šeimynai labai pigio- 
mis kainomis. Užeikite

S musų krautuvėm

no gaminius, viliojančius iš
lepintų amerikiečio skonį.

Nėra paslaptis, kad su at
siektu Amerikoje mechaniniu 
progresu nesugabes konku
ruoti ne tik Lietuva, bet ir 
Europa ir bendrai visas pa
saulis. Tad šis susijdomeji- 
nias paroda yra itin svarbus 
tuoini, kad jis įrodo, jog auk- 

civilizacijos Amerikos 
visuomene sudaro kaž kų, kas 
nesugebama pagaminti ir su 
tobuliausios mašinos pagelba. 
Tas magnetas, traukiantis šio 
kontinento gyventojus susido
mėti tolimos Lietuvos dirbi
niais, nėra kas kitas, kaip tik 
noras susipažinti su musų 
liaudies meno ypatybėmis, 
kuris taip skirtingai reiškiasi 
ne tik atskirose rasėse, bet ir 
pavienėse tautų šeimose.

Lietuva, vos užbaigusi didį 
pokarinį kūrybinį atstatymo 
darbų, ėmėsi organizuoti ir 
skatinti liaudį sekti bočių la
kais ir neužmiršti kardinalių 
meno linijų, kurios gyvai at
vaizduoja Jos praeities istori
jų, liudnesnius ir smagesnius 
momentus, nes gerai suprato, 
kad tik meno bei tradicijų pa
gelba buvo išlaikyta lietuvy
bės linija sunkiais priespau
dos šimtmečiais.

Amerikai atskleidžiama ne
žinomas istorijas lapas.
Lietuvos Vyriausybė supra

to, kad jei senovėje lietuviai 
atsižymėdavo savo meniškais 
gabumais, kurie imponuoja 
šių dienų moderninį pasaulį, 
paliko jie ir ainius su įgim-

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

UNIVERSAL
SHOE STORE 

ZALESKI ir MARTIN, sav. 

3337 S. Halsted St.

SKALBYKLOS
*49.50

ELEKTRIKINES 
LEDAUNES 
'69.50

Jos. F. Budri k,* 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO. ILL.

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI 
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVŲ LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai. /
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso val.:9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 
iki 1 vai. po piet.

tais natūraliais gabumais, k u- Sausij 12 atsidaro Chicagos The men’s rehearsal lašt Wed-
rie ir toliau galės meno pa- Paroda. i
gelba kelti Lietuvos vardų vir- 
šiunon. Tų pastangų rezulta- atvežimą į tolimų šiaurės Ame- choruses arė comprised of older
tų šiandien mes matome. Su rikų tenka dėkoti Lietuvos Vy- people
tais gaminiais pasirodomo net riausybei, 
šioje šaly. Atskleidžiamas dar'Fair Store 
nežinomas Amerikos istorijoj'pasigailėjo 
lapas, liudijantis musų tautos 
charakterį. Parodomas likra- 
sai musų tautos veidas, ku
rio formos yra paprastos, ne
komplikuotos, bet nuoširdžiai 
skaisčios ir švarios.

Ar galėjo kas 
miršti 
dinčią už staklių, ] 
geometriškuose, ak j kutenan- tuvi, jei nejausi 
čiose maloniose audinių spalvo- nors nupirkti ir tuomi palaiky- 
se. Iš jos primityviai sukon- ti Lietuvos liaudies menų, tai 
struktuotų staklių išeidavo raš- bent atsilankyk pasižiūrėti tų 
tai, kuriuose tikram lietuviui dirbinių, kuriuos moderninė Lie- 
buvo suprantami tėvynės pra-^uva pagamino, kurie šiandie- 
eities noras atgauti nepriklau- na imponuoja pasauliui ir apie 
somybę, sutvarkyti busimų, gy
venimą tokiais pat ryškiais bet 
tiesiais takais, kurie tuose raš
tuose buvo atvaizduoti. Kas ne
atmena kaimo meistro, kuris 
su paprastu peiliu, be specialių • 
mašinų, iš medžio gabalo tvėrė, 
artistinius veikalus, kurie šian
dien imponuoja įgudus} anglą 
ir patraukia išlepintą ameriko
ną. . ;
Kada fabrikai užverčia rin
kas artistiniais dirbiniais ..

Stebėtina, kad šiame moder
nizmo amžiuje, kada fabrikai 
užveržia vietos rinką gražiais 
artistiniais dirbiniais, šiuo mo
mentu Lietuva su pasididžiavi
mu išeina/ pasaulinėn 
savo namie paprastu 
gamintais objektais 
sant konkurencijos, 
muitų, didelių transporto išlai
dų, sugeba konkuruoti ir net 
užkariauti simpatijų svetimoje 
valstijoje. Matomai, kad tuose 
dirbiniuose yra kas naujo, ne
ištirto neišstudijuoto. Girdėti, 
kad paskutiniais laikais anglai 
specialiai vyksta Lietuvon liau
dies meną studijuoti, Vokieti
jos universitetai siunčia studen
tus, kadv Vtėttojė*'ištirtų musų 
liaudies meno motyvus. Kad ir 
dabar, parodos metu, keli Ame
rikos universitetai įgijo pilnas 
nekuriu dirbinių kolekcijas, ku
rios parodai užsibaigus bus 
jiems įteiktos. Visi tie fakto
riai liudija, kad parodžius mu
sų meną viešumon — jis užsi
tarnauja užsipelnytos garbės.

Be nepaprastai turtingos ko
lekcijos gintarų įvairiose for
mose ir audinių, pirmą vietą 
užėmė liaudies meno drožiniai- 
figurinos, kurios atvaizduoja 
gyvų žmonių paveikslus, paga
mintus paprastu peiliu ir, anot 
žinovų pareiškimo, yra tobulas 
kopijuojamo asmens vaizdas. 
Jei prie to pridėti, kad tą ku
rinį pagamino kaimo žmogus 
be elementarių išmokslinimų 
dailės srityj, gausime pilnų 
vaizdų kiek Lietuvoje esama 
gabių žmonių, kuriuos ateity 
tinkamai išmokslinus sulauksi
me potencialių artistinių jėgų.

Visi tie dirbiniai, kurių ver
te apskaičiuojama apie $40,000, 
pirmų kartą pasirodys ir Čika
goje š. m. sausio mėn. 12 d. 
šeštadieny 2 vai. po pietų di
džiulėje vidurmiesČio krautuvė
je FAIR STORE, prie State 
street ir tęsis iki sausio 19 die
nos.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

What a strange week, what 
with no celebrating during the 
first part of the week, and with 
nothing very big coming up 
during the coming week end.

Rehearsal on Friday! A very 
important one at that. With 
our opera, “Chimes of Nor- 
mandy” coming off within two 
weeks, rehearsals h avė become 
very important things. It is es- 
sential for everyone to attend, 
and when you arrive, let’s get 
down to business, because 
those who haven’t memorized 
the 
■the 
will 
the 
you
Hali, at 24th and Kedzie, on 
January 27thį
~Olga andz/ Harriet are' stiff 

and sore as’a result of ballet 
rehearsal, refusing to help Stell 
Pūkis give an exhibition. Three 
visilors at choras ithis week, 
two men and a dog, who, con- 
trary to your supposition, 
didn’t howl..’. Ali the girls, and 
men too, who get cards for 
ballet instruction today, come 
down to the appointed place 
on time. Contrary to a former 
arinouncement, Mr. Vytaut Be- 
liajus is the ballet instructor...

When Bruno Brooks 
to play the piano, 

everybody laughed; būt when 
he did play something e’.se be-
sides “Chopsticks”, the grius 
įturned to looks of surprise. 
What do you suppose happened 
w|ien Mr. Louis (Spats) Lapin
skas sat down, and played?..

Always a't ' rehearsals; a 
cousin of Johnny Stanaitis’; al- 
vvays at iPirmyn's sočiai func- 
tions; a club memberas a best 
pal; and friends with the 
greater part of the choristers. 
Why not become an offięial Pir- 
mynite Johnny Samuels? 

lought to know by this 
that you’d be vvelcome, 
that you’d likę it... Dig 
and pay up your dues, or you 
vvon’t be allowed to take ad- 
vantage of that “free 
plan...

According to 
many are going 
nos Imps Dance 
the St. Agnės 
Archer avė. and Rockwell st., 
on January 26th, from eight 
until ???, with Georgie Ste- 
phen’s orchestra playing, 1 
won’t burden you with details. 
However, should you want any 
Information, more than half a 
dozen of those “in the know” 
will be at rehearsal this Friday. 
You may also obtain tickets for 
the nominal sum of forty cents. 
That long promised discussion 
of a group pieture for the 
entire choras will take place 
this Friday. —The Duchess.

PADIDINIMUI JŪSŲ

L L I N O I S BELL TELEPHONE

DUODAME PASKOLAS ant MORGIČIŲ
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Cliapmanand Go., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po 50c. j mėnesį

Tavo turtas apsaugo
tas per V. 8. Govern
ment Ištaisa. Federal 
Bavlngs and Loan 
Insiiranee Corporation, 
Washinston, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
fS.OOO.OO.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsir 
**' pataria Lietuvos bankai

NAUJI SAVININKAI
SI’EEinVAY TAVERN

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus į musų naują Tavern. 
Visados randasi geros rūšies alus, degtinė, vynas, kvepianti cigarai 
ir užkandžiai. Kviečia savininkai.

Leo. Litwin ir Julius Balchunas
4618 So. Western A

padėti $100,00 arba daugiau 
$1.00, gauti knygelę ir kada

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvieną doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra
eity nemokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

Mums jokia depresija 
nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.

ANDtLOAN ♦ASSOCIATION
OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt
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UTOPISTŲ VADAS

o įstatymus leidžia žmonių

yra

rai

JUODAS PAVIRŠIUS

Savana

Steponą

KAINA TIK^25 CENTAI

TEISMAS PRIEŠ VYRIAUSYBĘ
VERDANTIS VULKANAS1

atsakė

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidlia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

88.00
4.00
2.00
1.50

Entered as Second Qasg Ifattsr 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

87.00
3.50
1.75
1.25

Stibscription Kates:
88.00 per year iri’ Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

galių, parodydamas, kad yra -rubežiai/ iš kurių vyriau
sybė negali’išeiti.

šituo atžvilgiu tas teismo sprendimas turi teigia
mų vertę. Gerai, kad žmonėms yra parodoma, jogei val
džia negali sauvaliŠkai daryti kų ji į nori ; kad ji turi 
laikytis1 įstatymų ribų, 
renkami atstovai. Nuo pačių žmonių, reiškia, priklau 
so, kaip yra vedami krašto reikalai.

Ir todėl ji sudegino Jeroni 
mą Paryžietę.

Ir todėl ji sudegino

(Iš laisvamanių laikraščio 
“Racionalista”)

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
Fhe Lithuanlan New» Pub., Co., Ine.

1739 South! Halated Street
Telephone CANal 8500

AMERIKOS 
PILIETIS

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda* 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deleL

Ir todėl ji sudegino 
chijorovicną.

Ir todėl ji sudegino
Doletą,1

Ir todėl ji nutarė sudeginti 
Andrių Vesalių anatomijos ku*

Keturkampis' beregiant atsidū
rė policijos keturkampėje mu
ro “prieglaudoje”, čia jam te
ko prabilti visą dienų/ kol' at
ėjo jo draugas iš Leipcigo, ku
ris, įrędęs draugo pavardės 
tikrumų, paliuosavo jį iŠ poli
cijos rankų.

Verte J. Kairys.

BAŽNYČIA NETROK
ŠTA KRAUJO

svečius: pas Dašev- 
skį. Tada grafas pasimatymus 
skirdavo i miškuose ir pievose. 

i’Bfet i rudenį, ypač lietingu • i •me
tu;’ grafui-’ buvo< visiškai - suga
dinta nuotaika,' nes jis buvo

Praėjus dešimčiai minučių, 
prisiartino antrasis.

“Kaip Tamsta vadiniesi ?”
“Aš vadinuos “Dvikampiu”.
Raštininkas nustėbd/kaip: Čia 

įalėtų būti, kad dii eitų „ po 
viens kito ir vadintųsi vienas:

kampiU”. Bet . gi j b nesulaiky
damas įleido į miestą/

Uždešimties minučių atėjo 
trečiasis, kuris užklaustas, pa
sisakė esąs “Trikampis”; ŠĮ 
kartą - ' raštininkas parodė- labai 
rimtų /mirtą* > ir jod. buvo bėįsu- 
kųs studentų suimti, tačiau, 
džekf iškalbingumui, studentui 
pasisekė savo “trikampišką” 
pavardę; įrodyti^

Lygiai* už dešimties' niinučiųi 
ateina ponas profesorius Kę- 
-tUrkamĮpįs. ' Voš tik spėjo jis 
savo pavardę pasakyti, ponas

• < ' (Kv.. /•*:

Romos-Katalikų teologija 
tvirtina, kad baudžiamo kano
niško statuto pagrindu yra šis 
dėsnys “Ecelsia non sitit san- 
guinem” — kas reiškia išver
kus “Bažnyčia netrokšta krau-

Ir todėl ji po 7 metų kali
nimo sudegino gyvą Giordaną 
Bruną.

Ir todėl' ji. ištraukusi Luci- 
jonui Vaniniegui liežuvį, sude
gino jį gyvą.

Ir todėl ji po 20 metų1 ka- 
inimo ir žiaiirhį . kankinimų 

Tomą Kampanelį Įmetė į ug-

- Tačiau daug? pavojingesnis 
buvo moterųn klausimas. Da- 
šėvskis’ dėl" nežinomų 1 priežaš- 
čių staiga savo > draugui’ už
draudė priiminėti dvare mote
ris, kurios iš Varšuvos i važi
nėdavo

Mariampolės kalėjime laiko
ma visokių rųšių nusikaltėlių 
apie 400 žmonių; Ten- kali ir 
žinomasis A. Voldemaras už 
ruoštą17 birželio perversmą 
nuteistas 12 metų' kalėjimo.

A;. Voldemaras iš karto sa
vo noru, kalėjo tik vienas. Da
bar- jo kameroje' yra keletas 
kalinių . krikščionių ir vienas 
žydas nuteistas už slapstymo
si nuo kariuomenės. Dienom 
A. Voldemaras išleidžiama »į 
kalėjimo biblioteką. Jis dali
na kaliniam knygas. Vakarais 
A; Voldemaras rodo didelio pa-i 
maldomo. Su maldaknyge ir 
rožančium' beveik kas vakarų 
Voldemarų, mato ne tik jo ka-1 
meros draugai, bet ir prievaiz

dos.; Jis karštai meldžiasi ir 
koplytėlėje.

Pasimeldęs, atlikęs darbą bi
bliotekoj A. Voldemaras rašąs 
savo veiklos atsiminimus. At
siminimų busią keletas storo
kų knygų;

Pasivaikščioti po kalėjimo 
kiemą A. Voldemaras dažnai 
leidžiamas su... .moterim. Ii 
su moterims vaikščiodamas jis, 
anot kalėjimo tarnautojų, mal
daknygės neužmiršta.

Jo žmona apsigyveno Ma- 
riampolėje. Minta iš išsiuvinė- 
jimo darbų ir kasdien savo vy
rų lanko, šiaip jau pažįstami 
nė vienas jo nebeaplanko. Vi
si pikti, kad jis dėl vidaus ne
santaikų šaukėsi Lietuvos prie
šų ir šmeižė Lietuvų.

A. Voldemaras kalėjimo re
žimu nesiskundžia. Tsb.

pradėtas dar labiau varžyti. 
Svečias prieš tokį kišimąsi i 
jo privatinį gyvenimą,- protes
tavo. Tačiau Daševskis vieną 
kartų > j am- dar < 1 ovoj e tebemie- 
garičiam smarkiai išlupo kailį. 
Visas Pbtockio ir Daševskio 
draugiškumas atsidūrė Varšu
vos teisme, kurio žodžio lenkų 
visuomenė susidomėjusi laukia.

Tsb.

Žinios apie piktadarybes spaudoje dažnai nustelbia 
viską kita. Štai dabar didieji anglų laikraščiai užpildo 
ištisus savo puslapius pranešimais iš teismo sales, kur 
eina Hauptmanno byla. Paėmęs j ranką bet kurį Chi- 
cagos dienraštį, randi dar ilgas “istorijas” su stambiais 
antgalviais apie Taber irKehoe bylą ir apie adv. 
Piųuet’o bylą. Vienoje jų teisiamieji yra kaltinami 
žmogžudyste, antroje yra kaltinamas advokatas dėl na- 
bašninko Dillingerio (buv. plėšiko) slėpimo.

Toliaus pranešama apie tyrinėjimą gaisro ir žmog
žudystes; paskui įdėta žinia apie federalinės valdžios 
planuojamą bylą prieš garsųjį “butlegerį” ir gangsterių 
karalių Capone, ir t. t.

Skaitant tokias žinias, gali atrodyti, kad svarbiau
si dalykai žmonių gyvenime tai vagystės, suktybės, plė
šimai, žudymai ir kitokį kriminalai. Bet tai, žinoma, ne
tiesa. Didelė dauguma žmonių nėra piktadariai ir su 
piktadariais neturi nieko bendro. Kriminalistai sudaro 
mažiukę dalelę tarpe gyventojų ir jų “žygiai^, palygi
nant su teigiamais ir gerais žmonių darbais, turi labai 
mažai reikšmės. Jie dėl to ir atkreipia į save publikos 
dėmesį, kad jie yra išimtis, o ne taisyklė žmonių pa
sielgimuose.

Laikraščiai stengiasi paduoti žinias apie nepapras
tus dalykus, nes publika tokias žinias mėgsta skaityti. 
Jie elgiasi sulig taisykle, kurią vienas patyręs Ameri
kos laikraštininkas išreiškė taip: “Jeigu šuo įkando 
žmogų, tai ne žinia, kadangi tai yra paprastas dalykas. 
Btet yra žinia, jeigu žmogus įkando šunį!”

Laikraščių turinys priklauso nuo skaitytojų skonio. 
Jeigu skaitytojai visuomet bus toki, koki jie yra dabar, 
tai ir laikraščiai nepasikeis. Jie rodys visuomenės gyve
nimą tamsesnėje spalvojei negu kad jisai yra tikrumo
je. Norintieji teisingai suprasti, kas dedasi aplink juos 
ir plačiame pasaulyje, privalo ne tik sekti laikraščių 
žinias, bet ir studijuoti tuos dalykus, apie kuriuos laik
raščiai rašo mažai arbi visai nerašo.

Ir todėl1 ji pasmerkusi Ka
zimierą Liščinskį gyvą sude
ginti/ bet pakeitusi tų. spren
dimą galvos nukirtimu.

Ir todėl ji pasmerkusi Jonui1 
Barui liežuvį ir dešinę ranką 
nukirsti, pakeitė tą galvos nu
kirtimu ir sudeginti.

Ir todėl bažnyčia, perduoda
ma eretikų pasaulinei valdžiai/ 
<ad ši nubaustų mirtimi, pa
dėdavo tokį prierašą: “Tėbti- 
nie nubaustas pagal savo už- 
sitarna^mą”.

Ir todėl’ šv. Tomas Akvinie- 
;is nustatė inkvizitoriams tai
syklę, kad: “Jeigu* s eretikas at
kakliai laikysis savo paklydi
mų, tai jį reikia i§ šio pašiau 
lio išvaryti miftiihi”.

Ir todėl 1418 m. Konstanci
jos Vyskupų‘ susiririkimas mv 
tarė visus kurie tik gins \ hu
situs arba Joną* HUsą arba Je
ronimą Paryžietį ir-laikys juos 
šventais, priskirti' juos prie 
eretikų • ir gyvais ant* laužo su
deginti, “Puniandur ad ignem!” 
Ir todėl 1252 m. popiežius Ino
centas IV išleido' raštą vadina
mą “Ad'* ektirpanda”, kuriuo 
j Is pagiria v kankinimo <• įrankių 
vartojimų;- eretikams.•

Ir todėl š v. inkvizici j a • 1483 
— 1808 mj Ispanijoje sudegi
no 31,912 žmonių^:

“Ecelsia non sitit sangui 
nem”, “Bažiiyčia netrokšta 
kraujo”. Ir todėl tardama 
“Taip Dievas nori”, vedė kry
žių karus.

Ir todėl visus išskerdė Al
bigiečius.

Ir r todėl katalikų vadovas 
vardu . Alba, TOlėdo kunigaik
štis, dievobaimingas armijas 
vadas, kuriam buvo* paskirto 
proteštonus išnaikinti; Nider- 
landUose,. labai džiaugėsi, kad 
pasirašęs 19,000 asmenims mir
ties bausmių.

Ir todėl popiežius Grigalius’ 
XIII iškilminga procesija, Ro-' 
moje,: pagerbė Hugenotų sker- 
dyrtę.šv. Baltramiejaus^ nakty
je, giedodamas “Te Dėtim”. 
Tai skerdynei atminti šventa
sis tėvas nukalė madaiij<#ttw 
su parašu: “Ugonotorum stra-

LIETUVOS UŽKA
RIAUTOJUI” IŠLU

PO KAILĮ

ges”, kas reiškia “Hugenotų 
skerdynės”.

“Ecelsia non sitit sangui- 
nem”. “Bažnyčia netrokšta 
kraujo”.

Ir todėl Šv. Mykolas yra ka
rių- patronas.

Ir todėl šv. Mauricijus 
pėstininkų patronas.

; Ir todėl šv. Jurgis yra 
telių patronas,

Ir todėl šv, Barbora yra ar
tilerijos patrone.

Ir todėl papa Urbonas VI iš 
varpų’ir Panteono žalvario nu
liejo puikias patrankas.

Ir todėl popiežiška kariuo
menė padidinta iki 40%*

Ir todėl bažnyčia yra mir
ties bausmių. šahninkė.

Ir todėl kiekvienas vysku
pas laike savo konsekracijos 
prisiekia popiežiui šiaip:

Eretikus, skizmatikus ir - su*- 
kitelius prieš tą patį musų po 
ną (papą) ir jo- įpėdinius, kiele 
tas pareis nuo' mano galios, 
persekiosiu ir* naikinsiu.1

Ir todėl Rėjim&o vyskupų 
susirinkimas nutarė ant ereti
kų kaktų karšta geležimi iš
deginti kryželius.

Ir -taip visais amžiais mok
slo vyrų pastarigos buvo žiau
riausiu budu- persekiojamos ir 
naikinamos vis tos pačios “ap
reikštos teologijos” vardu, o 
bažnyčia'vis kartojo:

“Ecelsia” non sitit sangui- 
nem”, “Bažnyčia netrokšta 
kraujo”.

Ir todėl dar šiandien f -laisva
manių vaikai po prievarta tu
ri mokytis katalikų-religijos ir 
jos viduramžių moralės.

Vertų 'J. Ilgūnas.

Jungtinių Valstijų vyriausias teismas pripažino* 
priešinga konstitucijai tą dalį “aliejaus kodekso”, kuri 
liečia aliejaus gamybos reguliavimą. Teismas nuspren
dė, kad kongresas neturėjo teisės suteikti galią Jungti
nių Valstijų prezidentui uždrausti gabenti iš vienos vab! 
stijos į kitą “neteisėtai” pagamintą aliejaus perviršį. 
Tokius patvarkymus, anot teismo, gali daryti tiktai įs
tatymų leidimo įstaiga (t. y. kongresas), o ne adminis
tracija. Savo galią leisti įstatymus kongresas negalįs; 
pavesti niekam kitam.

Šis teismo sprendimas yra paremtas senuoju Ame
rikos konstitucijos principu apie valdžios “galių” pa*- 
skirstymą į tris šakas: legislatyvę (įstatymų leidimo), 
administratyvę ir teisminęi Kiekviena šitų trijų valdžios 
šakų yra nepriklausoma (teorijoje), ir nė viena jų ne
gali savintis funkcijas ir pareigas kurios nors kitos šar
kos. Vyriausybė (administracija) negali leisti įstatys 
mus, o kongresas negali eiti administracijos arba teis
mo pareigas.

.Praktikoje šitas paskirstymas, žinoma, toli-gražu 
nėra taip griežtas, kaip principe. Sakysime, preziden
tas nuolatos kišasi į įstatymų leidimo darbą; nes nė vie
nas įstatymo sumanymas, gavęą paprastą daugumą bal
sų kongrese, nepasidaro įstatymu, kol jo nepasirašo 
prezidentas. Be to,, kongresas "tam tikrais atsitikimais 
atlieka ir teismo darbą, — sakysime, kada jisai tėisia 
nusikaltusius savo narius arba vyriausybės atstovus.

Vyriausias federalinis teismas, uždribdamas “nauja-, 
jai dalybai” tuo savo sprendiniu, pasirėmė, abstrakčiu 
(teoretiniu) principu ne dėl to, žinoma, kad .jam rūpėjo 
apsaugoti konstitucijos raidę. Kai yra reikalaš, tas teis
mas moka peržengti ne tik per raides,'bet ir perraiškių- 
aiškiausius konstitucijos paragrafus (pav. kada jisai 
patvirtino spaudos -cenzūrą karo metu, ignoruodamas 
tą konstitucijos patvarkymą, kuris draudžia (varžyte 
spaudos laisvę). Jisai norėjo patenkinti tuos elementus, 
kurie nuolatos šaukia apie “diktatorišką” prezidento

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Dr. Francia E. Townaend
kuris* iš Californijos atvyko į 
New Yorką ir Washingtoną 
skelbti savo utopišką planą, su
lig kurio sulaukę 60 m. žmo
nės turėtų' pasitraukti iš dar
bo ir gauti iš valdžios $200 mė
nesinės pensijos. Jis sakosi jau* 
turys‘‘ 15,000,000 pasirašiusių 
sekėjų;

CHICAGO; ILL.
Siųskite money . orderi arba kraaoa « 

ienkleliOs.'

Uisakrno kalni t
Chlcagoje — paltu:

Metama ____ __________
Pusei metą--------—......
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams , 
Vienam mtaesiui 

t 

Chicagoj per iineliotojua:
Viena kopija . .............—
Savaitei_______________
Mėnesiui ______ ________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltai 

Metams______
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams ....    —— 88JD0 
Pusei metų       4.00 
Trims mėnesiams  ------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KAIP GYVENA VOL 
DEMARASKA- 

LEJIME

Būtina ir labai pagel-' 
binga knygeli 'tiems, ku
rie nori tapti- žios Šalies' 
piliečiais. Pamokinimai’ 
apie žios šalies tvarkų.! 
»pit jos viriiųinkų rin-* 
kimus ir* viską kas reiks-* 
linga prie ėmimo egza-i 
meno rasite iioj knygelėj? 
lietuvių ir anglų kalbo-1 
mis snralyu.

Kas žino istoriją, tam toks 
kanonų tvirtinimas atrodo pa
sityčiojimu iš teisybės.

Taigi “Bažnyčia netrokšta 
eraujo”.

Ir todėl ji sudegino 100 Fra- 
tlricelių (Fratres de pauperi 
vita).

Ir todėl ji sudegino Joną Hu-

(Anekdotas)
Leipcigo universitete skaitė 

lekcijas vienas profesorius,1 ku
rio keista 1 pavardė atkreipė vi
sų’. šposininkų dėmesį. Jis va- 
dihosi ; “Keturkampis”. Per ek- 
zaminus jis . savo-• žiaurumu 
tiek < įveikė / visus k studentus, | 
kad jid • kartą pasiryžo jam at
sikeršyti.

PFofesoriaus gyvėiiariioji; vie
ta buvo Hstllę’je, kur jis kas
dien po lekcijų keliaudavo pės
čias, o * kad i įėi t i į tą miestą, 
keleivis visuomet turėdavo prie 
pilies vartų- sargo.* - užsiregis
truoti. Keletas studentų1 susi
tarė pasinaudoti' ta‘ pro^a * ir 
tais sumetihiais du išėjo iš uili- 
yersitetos dviem valandom piri 
miau; negu profesorius.

Vienas "jų* priej o< • prie • var-. 
tų pirmiau. .

“Kaip vadinies?” paklausė 
raštininkas.

“Vienkampis 
.dehtas.

Rhšiiriinkas, užrašęs regis
tracijos knygose^' jų” pavardę/ 
atidarė vartus ir įleido į mie-

Siait laikau jokio biznio įmo- 
nė be reklamot negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinit, katdieninu 
eketbimai gali patraukti didėt- 
nį klijentų įkaičių. x

Artierikoi įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseiii. Kuo daugiau rek- 
lamuojiefi, tuo geriau sekasi. ’

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi ^Ndiijienoie”, 
tas visuomet turi naudos.

Varšuvos gatvėmis jau visi 
metai vaikščioja kažkoks sa
votiškas žmogus, kuris visados 
j save atkreipia praeivių dė
mesį. Tai vidutinio amžiaus vy
riškis, apsitaisęs berdo raudž
iui toga1 ir apsiavęs medinėm 
sandalėm. Tas keistuolis yra 
grafas L. Potockis, žinomas 
lenkų šeimos anglų pilietis. Jis 
sakosi, kad į Lenkiją atvykęs 
dėlto, jog* myliš lenkus ir jų 
istoriją. Varšuvoje' jam atsi
vėrė visos visuomenės viršūnių 
durys ir ponių širdys. O jis 
pats papratęs išnaudoti kiek
vieną gerą progą.

Ir štai,. šlėktelė Daševskis. 
kuriam Varšuvos apylinkėje 
priklausė dideli žemės plotai, 
pasikvietė Potockį savo svečiu 
Potockis Daševskio dvare iš
gyveno 6 mėnesius. Iš prad
žių tarp svečio ir namų, šeimi
ninko buvo > kuogeriausi santy
kiai. Jie kure įvairius planus, 
po to kai paaiškėjo, kad Po
tockis pretenduoja < į “lietuvių- 
lenkų sostą” ir nori “užka
riauti” Lietuvą. Lietuvos pasi
priešinimą, jis laikęs daug 
lengviaui nugalimu, negu Pil
sudskio pasipriešinimą. Dašev
skis: padovanojo grafui gražų 
baltą žirgą, kad Jis galėtų -gra
žiau pasirodytu “įjodamas i 
Katiną”. Visi politiniai ir mi- 
literiniai klausimai buvo iš
spręsti lengvąi,j,be jokių gįn-
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

(Tęsinys)
Ryga♦

Ryga yra visai žmonijai ge
rai žinomas miestas, kaipo vie
nas iš didžiųjų .Europos uos
tų ir Latvijos sostinė. Mums 
teko būti Rygoj apie 5 valan
das laiko. Pats miestas ne iš 
didžiųjų. Negalima lyginti 
prie didelių pasaulio miestų, 
bet pagal mažutę Latviją, tai 
latviams yra ko didžiuotis.

Ryga atrodė labai švari ir 
turi daug parkų, kuriuos matė
me keliose vietose. Namai 
dideli, nors naujų ir nestato
ma. Bendrai, įgijom. įspūdį, 
•kad Rygoj neblogai gyventi. 
Ir stotis, kurioj sustojom pa
kelyje į Vilnių atrodė labai 
moderniška ir su visais nau
jausiais parankumais.

Ūkiai pakelyje iš Rygos į 
Vilnių neatrodė moderniškais. 
Gal kiek geresni už Lietuvos, 
bet nedaug.

Latviai, mano supratimu 
yra gana rimti žmones. Man 
teko du kartu įvažiuoti į Lat
viją. Vieną kartą su automo
biliu, kita su traukiniu. Au
tomobiliu važiuodami buvome 
sustoję Daugpilyje, kur pir
kom gazolino. Turėjome ga
na ilgai klaidžioti kol išvažia
vome iš miesto, nes lat
vių kalbos nemokėjom, o ru
sų nevisi latviai vartoja. Tas 
sudarė ;keblumą susikalbėji
me, vienok paklausus kur va
žiuoti visi bandė mandagiai 
paaiškinti ir parodyti kelią. 
Man teko įsikalbėti su vienų 
latviu-rusu, gyvenančiu ir au
gusiu Latvijoje. Jis labai ne
siskundė. Sakė, kad Latvijo
je nėra bloga gyventi, tik di- 

j dėl i mokesčiai, nes šalis yra 
labai maža, bet turi visą val
džios sistemą palaikyti.

Iš ViUiaus į Gardiną

Kelias tarp Vilniaus ir Gar
dino buvo labai prastas. Ne
galėjome važiuoti greičiau 
kaip tarp 10 ir 15 mylių į va
landą, o tarp tų dviejų miestų 
buvo apie . 120 Amerikos my- 
lių. x

Kaip Vilnius taip ir Gardi
nas caro laikais buvo guberni
jų sostinės. Ūkiai atrodė blo
gi, o žmones suvargę, kaip ir 
kitur, Vilnijoje. Didžiuma 
laukų smiltynai. Matėme daug 
kalniukų pušynais apaugusių. 
Pats Gardino miestas yra di
delis ir atrodo gapą gyvas. 
Per pat vidurį teka musų upė 
Nemunas, tik gal kiek siaures
nė, negu Lietuvoje.

(Bus daugiau)

Centraliųės kuopos narių su* 
sirinkimąs.

Apart kuopos reikalų, yra 
?ir daugybė kitokių reikalų, 
kuriuos bulinąi reikia atlikti, 
Taipgi turime ištirti naują 
kuopos valdybą bėgantiems 
1935 metams.

Visų draugų ir draugiu pa
reiga atsilankyti į susirinkimą 
su gerais sumanymais, o taip
gi atsivesti naujų draugų. Mu
sų užduotis — dirbti naudingą 
visuomenės darbą su tvirtu 
pasiryžimu.

A. K. Sargas.

Sako, čia atsilankę 
neapsivilsite

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO ’---------------
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
.daiktų, iptaiR h* reikąnenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

TVARKOJE
negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

ANGLIS
COAL

Chicagon atvažiavo 
generalis konsulas 

pulk. Žądeikis
Ofięiąliai atidąrys Lietuvos 

Liaudies Meno Parodą Fait 
Krautuvėje.

Vakar Chicagon atvyko Lie
tuvos Gcn.erąlįs konsulas Ncw 
Yorkc, pulk. P. Žądeikis.

Jis atvyko tikslu atidaryti 
Lietuvos Liaudies Meąo* Paro
dą, kuri yra rcngiaipa Fair 
Departanientiųėjc krautuvėje, 
prie State ir Aliams gatvių.

Iškilmėse kurios’ įvyks šeš
tadienį, apart pulk. Žąjeikio, 
dalyvaus ir konsulas A. Kal
vaitis ir Amerikos valdžios at
stovai, tarp jų valstijos guber
natorius Horner ir 
Kelly.

P-s L. Bonybart, 
komercinis atstovas
dos tvarkytojas, pareiškė, kad 
pulk. Žadeikio pastangomis 
kalbamos meno parodos ir yra 
rengiamos įvairiuose J. V. mie
stuose. Parodos buvo genera- 
lio konsulo sumanymas.

Visi kviečiami i S L A. 208/os 
kuopos metinius šokius, t ■ I • * ‘

SLA. 208tos Moterų kuopos 
metiniai šokiai įvyksta sausio 
12 d., 9:00 vai. vakaro, Cl.ii- 
cago I^each Hotcl, 1660 So. 
Hyde Park Blvd.

Tat, Moterų 208ta kuopa 
laiko sau. už garbę nuoširdžiąi 
kviesti visą gerb. visuomenę 
dalyvauti ir sniągiai pasišokti 
prie p-no J. Byansko orkest- 
rps. Chicago Beach viešbu
čio erdvingumas, puošnumas 
ir 208tos Moterų kuopos rū
pestingumas užtikrina sve
čiams labai malonią atmosfe
rą. Moterų 20$toji kuopą pra
eityje savo parengimais gra
žiai ir neužmirštinai užsireko
mendavo.

Tat, užtikrinti galiu ir šiuo 
kart, kad atsilankę neapsivil
site. Vilija.

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma; Sęreening — $4.75; Mine 
run —• $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 Lawndale 7366 
Merrimac 2524_______

BARŲ FIKCERIAI
BAR FIXTURES• • '

BARAMS FI.KČERIAI
žemiausiomis Kainomis Chicagoj

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jusu senus fikčerius už 
gera .kaina.

?HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Island Avė.

netoli Roosevelt Rd. tel. Moąroe 4078

Kądaągi kai kuri,e jam įteikti 
adresai yra pasęnę, tad p. Po
cius šineipi kreipiasi, kad atsi- 
šauktų sekami asmenys:

Mrs. J. Sidor, gyvenusi ad
resu, 3038 North Albion avė., 
Chicagoje; Jonas .Smilingis, gy
venęs adresu 28 Vine Street, 
Aurora, Ilk, Mrs. D. Unik, 692 
Oliver aiĮenue, Auirora, III., 
“Benis” Stoupelis iš Medingė
nų ir Jonas Pliuškevičius.

Minimi asmenys yra .prašo
mi arba asmeniškai pasimatyti 
su p. Pocium ar susižinoti 
juo laišku.—Reporteris T. * • " .*»■' ■ ,

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

KAILIAI
FURS

SAUSIO IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepąjausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia dary
damos , bizni. Kailiniai valomi, tai
somi* persiuvami ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510 S, Hklsted Normai 5150

SU KNYGOS
" BOOKS

majoras

Lietuvos 
ir Paro-

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR
ŽILI PLAUKAI

TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalva, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES, 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, pęr paštų $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai .........   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir geriau negu kiti, šaukit Laf. 6195

Lietuvaitės veikia 
svetimtaučių 
draugijose

SPORTAS
• r • . >• > , i >

GĘOĘGE DŲSĘTTE RISIS SU 
AL AVltLIĄMŠ

, ■ llĄy. —.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų. knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

na. Abidvi turėjo po dukterį. 
Marijoną ieškojo darbo; užėjo 
prašyti pas Oną. " ~

kelyje kelis kartus, kad pa
žiūrėti ar yra lietuvių, nes 
žemlapis parodė, kad, net Dru
skininkus pravažiavus, netoli 
Gardino, vis buvo okupuota 
Lietuva. Neradom lietuviškai 
kalbančių.

Seni metai praėjo; 
nauji metai-nau- 

ji reikalai

WEST PULLMAN.— Panele 
Ona Zalatoris buvo išrinkta pir
mininke organizaeijoS‘Delta Chi 
Ipsilon skyriaus Alpha. Į tos 
pačios draugijos parengimų ko
misiją Įeina Vera Paliliunas.

Be abejonės ten randasi ir 
daugiau lietuvaičių. Kodėl vie- 
tįpiai yejkėjąi nepasįstepgią 
suorganizuoti lietuvių Jaunimo 
Draugijos skyriaus? Kam sa
vo jėgas eikvoti tarp svetim
taučių. Lietuvių jaunimo or
ganizacija turi būti būtinai į- 
steigta.—B. B.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

j * I ■' ■ *’*

Gąicago. UL

TEL. REPUBLIC 8402

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

Musą užduotis dirbti naudin
gą visuomenes darbą su 
tvirtu pasiryžimu ’.

Turi atvežęs laiškų iš 
Lietuvos keliems 

chicagiečiams

Promptęris Fred Kohl.er pa
sirūpino gauti Ą1 Williąms’sui 
vieną geniausių vidutinio svario 
oponentą. Btftent. George Du- 
sette iš Bostono.

Per paskutinius kelis mėne
sius Williams Chicagoje ritosi 
šešis kartus ir kiekvieną kartą 
išėjo laimėtoju. Todėl šį kar
tą jaąi jįapę, -. parinktas vįeąąs 
.žymiausių . rįstjkų, kurio n et 
čempionas Fischer neįveikė. 
Dusette ritosi su Fischeriu .visą 
vąląndą ir išėjo lygiomis.

Risis taip pat Zack Malkov, 
gerai žinomas chicagiečiams ris- 
tįk.ąs. Jo ąpąąeątas bus La- 
goski iš Battle Creek. Bus ke
lios poros ir kitų ristikų.

Ristynės įvyks šiandięn 
kare Marigold Gardens.

va-

viso

KVIĘTKINWAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

oagrabarns.
3316 S. Halsted St

Phpne Bouįevard 7314. Chicago, III

ir

Seni metai pasibaigė, o nau
jiems prasidėjus t atsirado ir 
nauji reikalai, kurių negalima 
atidėlioti. Tuojau reikia im
tis už darbo. Taigi, draugai 
ir draugės, ateinantį penkta
dienį, sausio 11 d., lygiai 8 vai. 
vakare Naujienų name, 1739 
South Halsted Street, yra šau
kiamas visuotinas Lietuvių So
cialistų Sąjungos Chicagos

Roselandietis p. Pocius prašo 
suinteresuotus atsišaukti

ROSELAND.-rKiek laiko at
gal iš Lietuvos grįžo pp. S. 
Pociai, ,41026 Edbrookie avė. 
Kai kurie žmonės Lietuvoj pra
šė jų susižinoti su giminėmis 
Amerikoje ir Įteikti laiškus ar 
kitus siuntinius.

>
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Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Bandysiu nupiešti mažą gy
venimo vaizdą. Gyveno dvi 
našlės, viena baltveidė, kita 
juodveidė; — Ona ir Marijo-

cvoo

Bermce Smūgis 
po tęvais Petreikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 6 d. 10 vai. vakare 
1935 m., sulaukus 36 metų amžiaus; gimus Telšių apskr. < 
ir parapijoje, Smiltęnų kąime. Amerikoj išgyveno 34 me
tus. Paliko dideliame nubudime vyrą Juozapą, motiną 
Prancišką, tėvą Augustą -Petreikius, 2 seseris Viola Tęr- 
nes, švogerį kibiam, Barbora Gerrib, švogerį Antaną, brolį ■- 
Adomą Petreilcį, švogėrka Bernice, senukę Emiliją Mąr-: 
tušauskienę ir: gimines. Kūnas pašarvotas randasi 4459 
S. Haląted st. Jei. Yards.6068. ■ "i

Laidotuvės jvyfcs penktadienį, sausio 11 d. 8 vai. ryte 
iš ųamų į \£v. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nuly- 
dėta į Iv. Kazimiero kapines. ; l 3

Visi a. a/Re.«^« - ---------------- - ------
tanai esat , nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse-ir 
suteikti;jai pąakųtinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

•NųĮmdę liekame: Yyras> Motina, Tėvas, Seserys, Bro- 
>lis, Švęgęriai švogerka, Senukė ir Giminės,

, I^aidę/uvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tek

urgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus, 
ildos už velionės sielą, o iš ten bus nuly- 
aiero kapines. " 5
feniice'Smilgis giminės, draugai ir pa^ys-t

JUOZAPAS LEKAVIČIUS
Persiskyrė su šiiio pasauliu ! 

sausio 6 diena, ,8;45 valandų 
Vakare 1935 m., sulaukęs 57 I 
metu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., šyėkšnos parap.; ir, mie- r 
ste, Amerikoj išgyveno 36 met. ‘ 
Buvo ' narys Šv. ' Staąislbyo, 

JŠv. Kryžiaus ir Simano Datų 
kąn.to. Draugijos. Paliko, diejelia- 

■. me nuliudime mylima moterį^ 
Rozalija, no tėvais Sudaitė, ,3 

/sūnūs Jojia. Jdbžąpa jr Antanų, I 
18 metu amžiaus ir 2 ‘ brolius 
Jonų ■ ir> Antanų ,ir broliją© I 

■"Petronėlė ir seserį Barborą
Plevienė ir giminės, o Lietįu- , 
voj seseri Marijonų ir broli 

. Kazimierų, ir brolienę.
’ Kūnas . pašarvotas randasi 
342 W. 47 St.

. Laidotuvės ivyks . ketvirta
dieni, sausio 10"’ dienų. 8 vai.

, iš ryto ig uaiąų i šv.. Kryžiaus 
parapijds bažnyčių,; kilnoję at
sibus ^gedulingos pamaldos už 

s Velionio siela, '0 iš tėti bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi-

i besi ■
Visi a. a. Juozapo Lechavi- 

, čįads, giminės,įaugai ir .Ptfžys- 
1 tami esat nuoširdžiai kviečiami 

dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patąinaVhą'ų ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekame

Moteris, Sunai, Broliai, 
Brolienė ir Seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo-

VINCENTAS 
KALASĮIINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 7 dieną, 2:80 valanda 
iš ryto 1935 m., sulaukės 86 
metų amžiaus, gimęs Šančių 
priem., Kauno mieste.

Amęrikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nųliudimę 

dėde Joną Merčaiti ir jo šei- . 
myna. pussesere Albina Andri
jauskienė iš Cicero, Ill„ ir kį- ; 
tais gimines ir draugus, o Lie
tuvoje tėvą Andriejų, seserį 
Ona, tris brolius Stasi, Kazi
miera ir Ipolitą.

Kūnas pašarvotas randasi 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So, 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni sausio 10 diena, 2 vai. po 
piet bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vincento Kalashin- 
sko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę liekame,
Dėdė, Pusseserės, Tėvas, 
Seserys, Broliai ir Giminės.

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

'• ‘i'

prašyti pas Oną. Bet Ona irgi 
buvo neturtinga. Vienok jai 
reikęjo moteries, kuri prida
botų jos, dukterį, kuomet ji iš
eina darban.

Marijona su savo dukteria 
apsigyveno pas Oną.

Viskas buvo gerai. Tik vie
ną dieną parbėga namo verk
dama Marijonos mergaitė. 
Taip graudžiai verkia, kad 
nei plotina negali jos pųmaĮ- 
šmti.

—Kodėl tu taip verki? — 
lyląusin.eja. ipotina.

—Mane Onos mergaitė va
dina nigerka.

Ona ir Marijona mąlšina, 
kaip galėdamos, kad ji pasto
tų verkusi. Ona privertė savo 
mergaitę, kad ji atsiprašytų 
Marijonos mergaitės ir dau
giau jos nigerka nevaidintų. 
Nusiramino.

——O. ...

Ona ir Marijona užsidėjo 
biznį. Pasisamdė krautuvę, 
pradėjo kepti pyragaičius ir 
pardavinėti. Marijona buvo 
kepėja. Biznis ėjo šauniai. 
Abiejų mergaitės buvo leid- 
žiamoSiį mokyklą. Bet Marijo
nos mergaitė vis skundėsi sa
vo motinai, kad ją kitos mer
gaitės visuomet vadina niger
ka ir nepriima į savo drau
giją. Jai tas buvo be galo 
skaudu.

Marijona įkalbėjo savo duk
teriai, kad ji važiuotų į pietų 
kraštą, kur yra vien tik juod- 
veidžių mokyklos ir ten moky
tųsi' Taip ir padarė. Bet Ma
rijonos mergaitė nei ten nega
lėjo ilgai būti; negalėjo apkę- 
sti, kam ji juodveidė.

Pabėgo iŠ mokyklos ir gavo 
darbą valgykloje. Ona ir >Ma- 
rijopa greitai išvažiavo ieško
ti Marijonos mergaitės.

Per tą laikotarpį pas Oną 
ateidavo vyras, kuris buvo 
įsižiūrėjęs į Oną ir jau buvo 
nutaręs apsivesti. Onos duktė 
irgi jau didelė užaugo.

Ona išvažiuodama paliko 
savo dukterį namie ir paprašė 
savo jaunikio, kad jis drau
gautų su jos dukteria.

Onos duktė bedraugdama 
su motinos jaunikiu, įsimylėjo 
į jį iki ausų. Parvažiuoja po 
kelių dienų Ona, pastebi, kad 
tarpe jos dukters ir jos jauni

ki toki, 
nei ką

kio santykiai visai 
Onos jaunikis nežino

M-m I1

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETU^M

Išprašo Lietuvos žmonės'r
pataria Lietuvos banb

i į,
■*K M

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25* m 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystšs 
darbų.

8216 So. Halsted Street. 
______ Tel, VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj.

Marshall Square Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilna Patarnavimu 
2617-19-21 West Cermak Rd.

Laike laidotuvių parvažia
vo namo Marijonos duktė. 
Kad pradės verkti:

—Mamytė, aš esu kalta; aš 
tave nužudžiau...

----O
Onos mergaitė matydama 

tokią graudingą sceną, atsi
sakė nuo savo motinos jauni
kio ir greitai su Marijonos 
dukteria išvažiavo į vieną ųio- 
kyklą mokytis.

—o—
Marijonos mergaitė 

būdu nepripažysta savo moti
nos, kuomet ją surado valgy
kloje bedirbant. Skandalas. 
Marijona alpsta iš to didelio 
širdies skausmo. Netrukus 
Marijona sunkiai susirgo. Mal
dauja Onos:

( —Kaip aš numirsiu, palai
dokit mane gražiai.

Ona jai įkalba, kad. ji ne
mirs; kad jų biznis eina gerai; 
kad ji turės savo namą, savo 
automobilių, net ir tarnaitę.

Marijona vis eina silpnyn. 
Už kelių dienų miršta, nesu
laukdama parvažiuojant na
mo savo dukters.

jokiu

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojames padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray.
Prieinamos Kainos. 

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

32 6 S. STATE ST
POppostte Pavis Store, 2d Floor

MILDA
UI TEATRAS • B

3140 S. Halsted ‘

SAUSIO 9 ir 10

“MRS. WIGGS OF THE 
CABBAGE PATCH”

su Zazu Pitts ir kitais 
Moterių gaus indus DYKAI

SAUSIO 11 ir 12

“DESIRABLE“

su Jean Muir, Geo Brent taipgi 
komedija ir 3 aktų vodevilius

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

RAMOVA
11 TEATRAS fl

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 9 ir 10

Charles Dikenso 
“CREAT EXPECTATIONS” 

su Henry Hull ir kitais 
taipgi komedija 
INDAI DYKAI

SAUSIO 11 ir 12

“THE CAPTAIN HATES 
THE SEA”

su John Gilbert ir kitais 
taipgi komedija



s
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Linkėjimai iš Kauno 
A. Kartanui

at-Lietuvos Aero Klubas 
siuntė laimingų Naujų Metų 
linkėjimus ALTASS preziden
tui, p. A. Kartanui.

ALTASS finansai pil
niausioje tvarkoje
Pirmadienio vakare įvykti 

Amerikos Lietuvių Trans-At- 
lantinio Skridimo Sąjungos va!-; 
dybos susirinkimas pas prezi
dentą, p. A. Kartaną. Buvo pa
daryta keletas svarbių nutari
mų, liečiančių tolimesnį AL
TASS darbą.

Valdybai patiekė savo rapor
tą Finansų Komisija, suside
danti iš pirmininko>p. Wm. Ka
reivas, p. Mykolo Narvido ir. 
adv. A. A. Dobbs’o. Komisijai * 
seninus buvo pavesta peržiūrė
ti visus fanansinius ALTASS 
rekordus — sekretoriaus ir iž
dininko užrašus, sąskaitas (bi
las), kontraktus, kvitas ir 1.1, 
ir patikrinti metinę atskaitą, 
šis revizijos darbas buvo lai
kinai pertrauktas, kadangi vie
nas Komisijos narys, p. M. 
Narvidas, buvo kelioms savai
tėms išvažiavęs j Arkansas 
valstiją pataisyti savo sveika
tą.

Savo raporte Finansų Komisi
ja pranešė, kad ji surado viską 
pilniausioje tvarkoje: nėra nė 
vienos neteisėtos išlaidos; vi- 
oss ALTASS pajamos ir išmo
kėjimai yra teisingai užrašyti; 
atskaitis susiveda ligi cento.
“šnekos apie “pasinaudojimą’ 

—melas
“Viską peržiūrėję ir patikri

nę”, pareiškė Finansų Komisi-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS 

ir nutarė artimoje aeityje kar 
tu su lakunu apsvarstyti galu
tinus galutinus skridimo pla
nus. Už dvejeto savaičių bus 
sušauktas vietinių komitetų pa
sikalbėjimas su Valdyba, kur. 
veikiausia jau bus galima tuos 
planus išdėstyti

Valdyba, beje, priėmė ir ko- 
lektyvę rezignaciją tųk keturių 
narių, kurie buvo pereitą va
sarą atėję, bet paskui vėl išėjo 
gavę jsakymą iš savo partijos 
bosų Marijonų organo štabe. 
Posėdžio protokole tačiau tapo 
pažymėta, kad nusiskundimai 
ir priekaištai, po kuriais jie 
padėjo savo parašus, neturi ab
soliučiai jokio pagrindo.

R.ADIOjos narys p. Narvidas, “mes 
galime su gryna sąžine pasa
kyti, kad nė vienas centas iš 
ALTASS pinigų nėra išeikvotas 
arba neteisingiems tikslams su
kartotas; ir jeigu kas skleidžia 
paskalas, kad kurie nors Val
dybos nariai arba ‘Naujienos’ 
pasinaudoję ALTASS turtu sa
vo tikslams, tai toki paskalai 
yra melas.”

Finansų Komisija pažymėjo 
tą faktą, kad niekam iš Valdy
bos narių nebūvi ir nėra mo
koma jokių algų ir kad dažnai 
valdybos nariai nereikalaudavo 
sugrąžinimo net savo išlaidų 

i pasidariusių skridimo organiza 
vimo darbe. “Naujienos” neri 
paėmusius nū vieno cento už 
skridimo darbo garsinimą, nors 
jos tam dalykui yra davusios 
daugybę vietos savo špalotse; 
“Naujienos” neretai dar užmo
kėdavo savo pinigais gana stam
bias bilas už “Litusnicos II” į- 

įtaisas ir instrumentus, kurie 
būdavo prisiunčiami COD.

Formalis Finansų Komisijos 
pareiškimas bus netrukus pa
skelbtas spaudoje ir išsiuntinč I 
tas komitetams kolonijose. Vai
dyba taip pat išklausė ir pri
ėmė Įeit. Felikso Vaitkaus 
raštu patiektą smulkų rapor
tą apie jo darbą prie lėktuve

lio mėgiama dainininkė, o taip
gi dainavimo mokytoja. Brigh- 
ton Parko apielinkėj ji turi su
organizavus gražų vaikų būre
lį. Jos mokinami vaikai yra 
puikiai išlavinti ir gažiai dai
nuoja.

Šio vakaro koncertui ponia 
Ząbukienė yra parinkus kele
tą lietuvių kompozitorių gra
žiausių dainų. Jos dainų inter
pretacija yra visuomet maloni, 
ir šiandien radio klausytojai vi
sur lietuvių namuose turės pro
gos pasidžiaugti jos dainų gra
žumu.

Naujienų radio programas 
prasideda 9 vai. vakare iš sto
ties WSBC, 1210 kilocycles.

Anelės Zabukienės 
radi o koncertas 
šiandien vakare

12 pt. boki.—Anele Ząbukienė
Vieno po kitos musų žvaigž

des pasirodo savo dainų kon
certuose Naujienų radio valan
doj seredomis.

Ponia. Anele Ząbukienė duos 
savo koncertų šiandien vakare. 
.Ji yra plačiai žinoma, ir dauge-

- f ig; <•

r jus kada nors patemijote.;pilname
iržmonių.. skirtumą tarpe vieno cigareto 

' ’ * . *

norėjote žinoti kodėl Chesterfields turi tokį priimnu kvapsnį

“Kornevilio Varpai” ir 
“Cukrinis Kareivis”
Praeitą nedėlią muzika, (lai 

uos, įdomus skelbimai, ir įdo
mios kalbos vaišino Progresą 
Furniture Krautuvės klausy
tojus. Programą,, pildė “Pir
myn” cljoro nariai po vadovy 
ste p-nios Anelės Steponavi
čienės. Dainos buvo ištraukos 
iš operetės “Kornevilio Var
pa?’, kurią Pirmyn choras 
pnstatys šį .mėnesį Sokol sve
tainėje. ’

Taipgi dalyvavo viešnia Ka
stancija Menkelįuniutė, kurį 
sudainavo ištrauką iš operc- 
ės “Cukrinio Kareivio”. Visos 

dainos gana vykusiai išėjo.
Advokatas K. Gugis per sa

vo rimtus ir naudingus pata
rimus, aš manau, įsigijo labai r^onos ir Darrell Woodyard
daug klausytojų. —Jostra.

• Sulyg Naujos Mados
Budriko programo iš sto

ties WCFL nedėlioję 1:00 v. 
po piet, buvo malonu klausy
tis. Gražių duetų ir solo gra
žiai suharmonizuota, Kudir
ka, veteranas muzikas ir dai
nininkas, o ponia Ona Pieža 
tai busianti nauja žvaigždė, 
dainavo suiyg naujos metof- 
dos, kaip Ruth Eting. Gražus 
malonus balselis ir gražus te
chniškas išsilavinimas.

Makalai ir gyvas instrumen 
talis duetas skleidžia gražią 
muziką oro bangomis. Nors 
tokius programus duoti bran
giai apsieina, bet visgi yra di
delė nauda ir garbė, kad jis 
yra lietuvių iš geros radio sto
ties, kur aiškiai viskas girdėti. 
Programą duoda Budriko 
krautuvė, Budrikes vedėjas.

Sekantis Budriko programas 
įvyks rytoj (ketverge), 8:00 
vai. vakare, iš stoties WHFC, 
Reikia tikėtis, kad p. Budri
kes gražiai klausytojus palin
ksmins, kaip ir visuose savo 
radio programuose.

—- Jeronimas, 
--------------------------------------------- --------------------------- u---------------

Chesterfield pradeda 
naują seriją programą

4 * ,, ;a. ...fru.*.. .
Su 1935 metais Chesterfield 

cigaretų išdirbėjai, Liggctt 
and Meyers bendrovė, pradėjo 
naują seriją radio programų 
per WABC. Columbia Broad- 
casting stotis. Programai bus 
transliuojami kas pirmadienį, 
trečiadienį, ir šeštadienį, nuo 
8 iki 8:30 Chicagos laiku.

Apart garsios Konstelanetz 
orkestros, į programus įeis, 14 
parinktų balsų choras ir solis
tai, kurie pildys ir naujus ir 
senus mėgiamus kurinius.

Bus ir vyrų kvartetas, į ku
rį įeis solistai, Floyd Shennan, 
tenoras; Gordon Gross — te
noras, Hubert Hendrie* — ba- 

į bošas.
Kostelanctz orkestras susi

dės iš keturiasdešimta muzikų, 
20 stygų, —— 20 dūdų*

Programai žada būti lengvi, 
bet aukštos rūšies ir gražus.

(5p.)

PRANEŠIMAI
Bridgeport. Draugystė Palaimin

tos Lietuvos metinis susirinkimas 
ivyks sausio 9 d. 8 vai. vak. Chica
gos Lietuviu Auditorijoj. Malonė
kite i laika, pribūti, nes yra daug 
ka aptarti. Taipgi atsiveskite nau- 
iu nariu. Metinė mokestis gana ma
ža tik $7.00. Pomirtinės $300, pa- 
šelpos ligoje $5.00 į savaitę, gali 
prigulėti vyrai ir moteris.

Valdyba.

lito Wardo Lietuvių Organizaci
jos susirinkimas bus laikomas ket
verge sausio 10 dieną, 8:00 vai. vak. 
Lietuviu Auditorijoje 3133 So. Hals
ted St. Meldžiame visus lietuvius at- 
silankyti, nes bus svarstoma daly
kai apie ateinančius balsavimus

F. N.

kito ;

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Studija modemiškai 
įrengta su Hollywood 

šviesomis.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

Penktadienį laidoja 
ma Bernice Smil- 

gienė
Mirė sekmadienj po sunkios 

operacijos

Penktadienį šv. Kazimiero 
kapinėse bus palaidota Bernico 
Smilgienė, 4459 So. Halsted 
Street, kuri mirė sekmadienį po 
sunkios operacijos westsidės 
ligoninėje.

Velionė užlaikė biznio įstai
gą savo namuose. Ji buvo ži
noma Chicagoj e ir turėjo daug 
draugų-gių ir pažįstamų.

Penktadienį rytą jos kūnas

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS

rų-Nusipirkit visokios 
šies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile koki taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

THE THREE
MUSKATEERS

LIQUOR COMPANY
Incoęporated
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė
J 'I,

Chicago, Illinois
Reikalaujame pardavėjų 
Klauskite Mr. Petkus.

’ (Adv.)

'bus išgabentas iš namų į šv. 
Jurgio parapijos bažhyčią, o iš 
ten į kapines. 

——------------------------------
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CLASSIFIEDADS
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Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

Išparduodame Barų FikČerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikČerius dėl byle ku
rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ite boksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksit* kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Heip VVanted—Female
Darbininkių reikia 

L J i—J      .   —------- ---

GERA PROGA. Privalo mokėti 
išvirti lieluviškus ir Amerikoniškus 
valgius. Turėti gerus liudijimus ir 
savistoviai šeimininkauti, vesti ro
tondas ir užlaikyti pilną tvarka vir
tuvėje.

RAMOVA GARDENS.
8508*8. Halsted St., 

Tel. Yards 6383

REIKALINGAS virėjas. — Paty
ręs dėl restauranto.

3738 So. Halsted St.

—o--
REIKALINGA motinos pagelbinin- 

kė — gyventi vietoje. Atsišaukite 
Larman 422 So. Hamlin Avė.

For Rent
ANT RENDOS 2 flatai po 4 kam

barius,. rendos po $10.00 mėnesiui. 
Kreipkitės 7026 S. Fairfield Avė.

Rytais 1 lubos frontas. Tel. 
Hemlock 5545.

TAVERN rendon, pilnai įrengtas, 
tik mažas dėpositas reikalinga.

1800 S. Peoria St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, arti karų 
linijos. Biznis įsteigtas 5 metus. 
Pigi renda. Man reikia cash.

5842-44 So. Kedzie Avė.

BUčERNfi IR GROSERNE par
davimui. Cash biznis. Modemiš
ki įrengimai, refrigeratorius ir tt. 
Turiu dvi krautuves viena su namu, 
kita be namo. Prieinama kaina.

2633 W. 48fd St.

TAVERN' rendbn, pilnai viskas 
įrengta, biznis išdirbtas ir atidary
tas; išrenduosiu nebrangiai. Atsi
šaukite 3600 S. Emerald avė., 2 lubos

GREIT parsiduoda bučemė ir gro- 
sernė. Turime kita biznį. Kreip
kitės tuoj. 8401 Lituanica Avė.

TAVERN pardavimui, vienai naš
lei per daug darbo. Visas įrengi
mas, nebrangiai. 1434 So. 49 Ct. 
Cicero. z

PARSIDUODA tavem pigiai iš 
priežasties sirgimo ir nesutikimo, 
Gražioje vietoje.

• 6543 So. Halsted St.

TAVERN randuosiu ar parduosiu, 
arti prie fabriku, arba priimsiu part
neri. 5413 So. Wentworth Avė.

M#

Daug daigtų^ prisideda prie cigareto 
kvapsnio... ruiis tabakų ii kurių jie 
pagaminti... kaip tabakai pritaikinti 
... kokybė cigareto popteros.

IMA gerų daigtų pagaminti ge
rus daigtus.

Kas nors sakė, jog gauti tinka
mą kvapsnį į cigaretą jūs turite 
turėti tinkamą dalį turkiško taba
ko—ir tas teisybė.

Bet irgi teisybė, jog nuo musų 
namie - augintų tabakų gauname 
priimnų kvapsnį ... tabakai yra 
pilni Pietinės Saulėkaitos, saldus 
ir nunokę.

Kuomet šitie tabakai pri
taikinti ū\kryžiavai-sumaišyti 
Chesterfield budu, subalan
suoti vienas prieš kitą — jūs 

, gaunate skonį ir saldą kvap- 
snį kurie skirtingi nuo kitą 

J cigaretą. ;

TAVERN ant pardavimo už pirmą 
teisingą paaiulimą parduosiu. Biz
nis išdirbtas per 15 metų.

5101 So. Lowe Avė.

TAVERN pardavimui geriausia 
vieta Chicagoje.

537 N. Clark St.

PARDAVIMUI čeveryto taisymo 
“ Sena vieta.
Pigi renda. Parduosiu pigiai. 

6645 So. Mozart St.

PARDAVIMUI čev 
šapa. Dadg mašinų.

PARSIDUODA buėernė ir groser- 
nė — su namu arba atskirai. Savi
ninkas 14 metu. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 8808 Lowe Avė.
fti lltlliU > UI i ...... ^...i l.fR"’" ■ ■ ■ ' . ....................

TAVERN parsiduoda biznis išdirb
tas ReraU randasi prie dviejų gat- 
vekariu lainiu.

• 6227 So. Ashland Avė.

ALUDE ant pardavimo ir penki 
kambariai dėl gyvenimo.

4238 So. Callfomia Avė.
• >. pro*1
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TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda, pilnai įrengtas, gerai įsteig
tas biznis, 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą. 3813 W. 63 St.

PARDAVIMUI Tavem, geroje vie
toje. maišytu tautų apgyvento. Par
duosiu labai pigiai.

4941 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Tavem ir Restau- 
rantas, randasi tarpe didelių dirbtu
vių. Biznis išdirbtas per dause me
tu, priežastis pardavimo, turime ke
lis biznius, vienai moteriai persun- 
ku visus apžiūrėti.

8729 So. Morgan St

MODERNIŠKAS 10 apartmentų 
Šamas So. West Sidšie, 3Mz kamba- 

lu kiekvienas. įplaukų $3900 kas
met, 100% iŠrenduota. Apsimokės 
geriau negu 10% ant investmento.

GEORGE HARRIS,
i 6948 Stony Island Avė., 

Fairfax 9281 .




