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100,000 ginkluotu vokiečių Lietuvos pasienyje
Vokiečiai buria karino 

menę prie Klaipėdos
Visas Lietuvos pasienis nustatytas Vokie 

tijos kareiviais ir nacių rudmarškiniais, 
sako Lietuvos atstovas Berlyne

toli 
cių 
Dr.

BERLYNAS, sausio 23. — Vokietija Lietuvos pasieny, ne- 
Klaipėdos, turi sutraukusi 100,000 reguliarių kareivių ir na- 
rudmarškinių kariuomenę, sako Lietuvos atstovas Berlyne, 
Jurgis šaulys.
Jis pareiškė užsienio spaudai:
“Seniau Voketija visoje Rytų Prūsijoje laikydavo tik 13,- 
kareivių, įskaitant karininkus ir eilinius kareivius. Dabar000

gi ten randasi 50,000 reguliarių kareivių ir 50,000 nacių rud- 
maršknių ir juodmarškinių šturmininkų. Rudmarškinių štur- 
mininkų ir reguliarių kareivių koncentracijos punktu yra Tilžė. 
Ten sutrauktos yra ir trys grupės artilerijos.

“Kitos strateginės vietos palei Nemuno upę yra apstatytos 
rudmarškinių-šturmininkų ir reguliarių kareivių.

“Todėl po nepasisekusio birželio (Voldemaro) “pučo”, ka
da naciai taikėsi pasigrobti Klaipėdą, Lietuva irgi padidino savo 
kariuomenę pasieny, kad užtikrinti kraštui tvarką ir saugumą”.

B

New

Lietuvos Naujienos
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

KUPIŠKIS. — Kalėdų antrą
ją dieną, Varnių km. Kupiškio 
vai., susirinkę vietos gyvento
jai pradėjo linksmintis, išger- 
dami keletą bačkučių naminio 
alaus. Vėliau kilo kivirčas ir 
muštynės. Rezultate - 
muštas Antanas Kalkys.

Buvę Klaipėdos dp 
rektorijos nariai ati

duoti teismui
Dr. šreiberis, žygaudas ir Val- 
ganas patraukti atsakomybėn

York, N. Y. — Penkiolikos menesių “vunderkindas” Florie, kuri jau gali daryti visokius 
gimnastikos triukus. Ji yra moksliškai auklėjama, ir lavinama.

Valstija baigia liūdi 
jimus Hauptman- 

no byloje

už-

Bulgarijos fašistai ! 
nuversti

Bulgarijos monarchsitai taikiu 
budu nuvertė fašistų valdžią 
ir areštavo jų vadą

Nauja didelių šalčių 
banga; 100 žmonių

• Mmirė
■iiniir'^i .iii.

Dabartinė šalčiu banga perėjo 
per visą salį. Kanadoj— 62 
laipsniai žemiau zero

Nors buvo dedamos pastan
gos sumažinti pasidariusį di
delį žmonėms vargą, ypač bied- 
nuomenei, tečiaus apskaitoma, 
kad dėl šalčių, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, visgi visoje ša
lyje žuvo mažiausia 100 žmo-

Šiandie Chiragoje šaltis pra
dėsiąs atslūgti ir į vakarą bu
sią jau kiek šilčiau.

Kuo toliau, tuo šalčiau

Vakar vakare surinktos
nios rodė, kad vakarykštė die 
na buvo daug šaltesnė, 
buvo galima numanyti iš 
tyvesnių žinių.

Vakar šaltis Kanados 
rio provincijoj vietomis
pasiekęs net 73 laipsnius že
maiti zero, šiauriniame Wiscon- 
sine—55 1. žemiau zero. Nema
žesni šalčiai buvo ir artimes
nėse vakarinėse valstijose—Min
nesota, Iowa, abiejose Dakota 
ir t.t.

O naktis ketino būti dar daug 
šaltesnė.

v • 
Z1

oro biuro pranašavimu, 
būti dar šalčiau— nuo 
16 laipsnių žemiau ze-

Chicagoj buvo šilta 
su kitomis vieto-

CHICAGO.—Chicago užklupo 
nauja didelių šalčių banga. Va
kar ryte šaltis siekęs 5 laips
nius žemiau zero. Bet pereitą 
naktį, 
turėjo 
12 iki 
ro.

Bet dar 
palyginant 
mis. Kanadoj buvo net 62 laips
niai žemiau zero. Minnesotoj 

iki 51 laipsnių žemiau ze- 
Tokių didelių šalčių ten 
buvę jau nuo 1912 metų.
Wisconsine vietomis bu- 

žemiau zero.

negu 
anks-

Onta- 
buvo

—34 
ro. 
nėra 
Dagi
vo 48 laipsniai,

šalčių banga palietė ne tik 
šiaurines ir vakarines vaslti- 
jas, bet ir visą šalį — nuo šiau
rės Meksikos įlankos ir nuo 
Pacifiko iki Atlantiko. Nors 
tolimuose pietuose ir nebuvo 
zero oro, bet ir ten buvo nepa
prastai šalta dėl tų kraštų.

St. Paul, Minn., visos pra
dinės mokyklos užsidarė iki 
atslūgs šalčiai. Net ir trau
kinių vaigščiojimas į šiaurę li
ko visai sustabdytas, ko nebuvo 
jau per kelis metus.

New Yorkas yra paskendęs 
didelėse sniego pusnyse. Atlan
tiko vandenyne siaučia audros. 
Rytinėse valstijose sustabdytas 
skraidymas lėktuvų.

Pacifiko pakraščiuose šaltis 
kiek atslūgo, bet ųž tai užėjo 
smarkios liūtys, kurios vietomis 
iššaukė potvynius. Potvyniai 
pasireiškė ir pietinėse valsti
jose.

Q R H. Šri

Apipiešė pašto veži
mą; paėmė $129,000

te

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį šilčiau į va
karą.

FALL RIVER, Mass., s. 23. 
—Keturi ar penki plėšikai už
puolė pašto vežimą, pagrobė šo
ferį ir paėmė visus pašto siun
tinius, kuriuose, kaip spėjama, 
buvo apie $129,000 pinigais ir 
sidabru, kuriuos Fall River 
bankui siuntė Bostono federa
linis rezervo bankas.

Siutimai buvo, vežami iš 
traukinio nedideliu pašto tro- 
ku į banką. Troku važiavo tik 
vienas pašto darbininkas. Kely 
pasivijo plėšikų automobilius, 
paėmė šoferį, jį surišo, atėmė 
troko raktus ir nusivežė tro- 
ką ir šoferį į kitą miestelį, kur 
jį surištą ir paliko automobi
liu j e. Tuo tarp kiti plėšikai 
darbavosi apie troką. Atsira
kinę troką susikrovė siunti
nius j savo automobilių ir pa
bėgo antruoju aotomobiliu. Iš 
to spėjama, kad buvo 4 ar 5 
plėšikai, nors pašto šoferis te
matė tik du.

FLEMINGTON, N. J., s. 23. 
—šiandie Bruno Hauptmanno 
byloje turėjo baigtis valstijos 
kaltinamieji liudijimai. Pas
kutiniais liudininkais buvo me
džio ekspertai, kurie stengėsi 
įrodyti, kad kopėčios, kurios 
buvo>vra#to»^-pbiė rUųdberghą 
namo ir kuriomis, kaip spėja
ma, Lindberghų kūdikis buvo 
išneštas iš antro augšto kam
bario, buvo padirbtos paties 
Hauptmanno. Tos kopėčios lū
žo ir, kaip manoma, žmogva- 
gis krisdamas nuo jų užmušė 
iip kūdikį. Buvo stengiamąsi 
įrodyti iš kur Hauptmann ga
vo medį toms kopėčioms.
Šiandie prasidės kaltinamosios 

pusės liudijimai
Jei Šiandie vakarė spės užsi

baigti prokuroro liudytojų liu
dijimai, tai rytoj ryte po į- 
žanginės Hauptmanno advoka
to kalbos, prasidės kaltinamo
sios pusės liudijimai.

Pačiu pirmuoju liudytoju bu
siąs pats Bruno Hauptmann, 
kuris stengsis nuneigti visus 
kaltintojų liudytojus ir įrody
ti savo nekaltumą, t. y. įrodyti, 
kad jis su Lindberghų kūdikio 
išvogimu ir nužudymu 
bendra neturėjo.

KEENE, N. H., 8. 28. —Mrs. 
Florence Stoddard liko nuteis
ta 22 mėnesiams kalėjimo už

nieko

III. bedarbių šelpimui 
reikės $70,000,000
SPRINGFIELD, III., s. 23.— 

Illinois Emergency Relief ko
misija apskaito, kad per pirmą 
šių metų pusmetį Illinois be
darbių šelpimui bus reikalinga 
mažiausia $70,000,000.

Prie viešąją darbą 
busią mokama po 

$50 į mėnesį
Viešieji darbai busią išdalinti 

valstijoms sulig skaičiaus jo
se esančių bedarbių

WA'SHINGTON, s. 23.

I Policija išgelbėjo 
nuo saužudystės 

visą šeimyną

WA'SHINGTON, s. 23. —At
stovų buto ^įnaųsų A, konjįtętui 
šVaYšt^ 
viešiems darbams $4,880,000,- 
000, kad prie jų galima butų 
pastatyti visus dabar valdžios 
šelpiamus bedarbius, išėjo aikš
tėn, kad prie tų darbų pasta
tytiems bedarbiams bus moka
ma tik $50 į mėnesį. Tai prisi
laikant prezidento paskelbto nu
sistatymo, kad algos turi būti 
tokios, kad bedarbiai galėtų iš 
jų šiaip taip pragyventi, bet 
kartu, kad jos butų žemesnės, 
negu privatinėse industrijose, 
kad viešieji darbai nevyliotų 
darbininkų iš dirbtuvių.

Tie viešieji darbai bus pada
linti kiekvienai valstijai atsi
žvelgiant į esantį toje valsti
joje bedarbių skaičių. Illinois 
valstijose yra 14 nuoš. visų ša
lies bedarbių, tai tiek ir darbų 
ji galės gauti.

Kita sąlyga—<tie darbai turi 
būti naudingi, kad su laiku jie 
patys apsimokėtų ir kad val
džiai nereikėtų apkrauti gy
ventojus mokesniais.

VIENNA, s. 23. — Austrijoj 
susektas nacių suokalbis nu
versti valdžią. 200 nacių ir 3 
jų vadai areštuoti Ried, augš- 
tojoj Austrijoj.

BERLYNAS, s. 23. — Der 
Deutsche, laikraštis, leidžiamas 
nacių darbo ministerio Ley, pa
liaus ėjęs nuo vasario 1 d. Na
cių darbo fronto organu liks 
propagandos ministerio Goeb- 
bels leidžiamas laikraštis.

. ——i------------------------ ----------------------- .

MANILA, P. L, S. 23,-Su
sirėmime su moro fanatikais 6

Saulė teka 7:11, leidžiasi karšta geležimi kankinimą sa- žmonės liko užmušti, jų tarpe 
54.

CHICAGO.—Centralinę poli- 
tijos stotį vakar pašaukė žmo
gus ir pranešė: “Aš nusižudy
siu. Aš nušausiu žmoną ir pats 
save, kaip vakar padarė Tom- 
sic

stengėsi

laiku lauke buvo 
policija rado namą 
kadangi nebuvo nė

Viename kam-

Mes laukiamės kūdikio, o 
;arpu , beturime maisto ir 
iskimtiems musų vai

kins. Mergaitė jau serga. Taip 
gyventi neverta,”

Seržantas McNeill
kuolgiąusiai žmogų užkalbinti. 
Tuo tarpu liko pašaukta apie- 
linkės policijos stotis ir poli- 
cistai skubiai išvyko į Stanley 
Zwierucki, 40 m., namą, 5544 
S. Oak Park Avė. Zvrieruckį ra
do vis dar tebesikalbantį teler 
fonu su serž. McNeill.

Nos tuo 
zero šaltis, 
visai šaltą,
krislo anglių, 
baryje gulėjo serganti plaučių 
uždegimu 2 metų mergaitė. 
Kertėj gi tūnojo susitraukęs 
nuo šalčio 5 metų berniukas. 
Jokio' maisto namuose irgi ne
buvo. O motina gi laukėsi tre
čio kūdikio.

Patys policistai sudėjo $20, 
tuoj aus pristatė anglių ir mais
to,, ir pradžiugęs alkanas be
darbis atsisakė nuo minties žu
dytis.

VIENNA, s. 23. — Bulgari- 
jos monarchistai, su žinia ir pri
tarimu karaliaus Boriso, atėjo 
pas fašistų premierą Georgiev 
ir pranešė jam, kad jie jau 
suėmė fašistų vadą pulk. Vel- 
čev ir patarė Georgievui ge
ruoju atsistatydinti. Georgiev 
valdžia tą ir padarė.

Naujuoju Bulgarijos premie- 
ru liko paskirtas gen. Pedko 
Zlatev::<f kabinetą įeina .ir ke
li kiti < generolai. Taigi Bulga
riją dabar , valdys monarchistai.

K ’
Gerdgiev pateko valdžion ir

gi peryersmo keliu 9 mėn. at
gal. Jis tada atėjo pas karalių 
su sudarytu savo kabinetų ir 
pakišo karaliui kelias proklama
cijas, kuriomis liko pašalinta 
senoji valdžia ir įsteigta fašis
tinė diktatūra. Tečiaus Geor
giev neįstengė sugyventi su ka
ralium ir net buk taikėsi 
ralių Borisą nuversti, tad 
ralius pasirūpino pirmiau 
patį nuversti.

KLAIPĖDA. Elta. Šiaulių 
apygardos tardytojo Liudžiaus 
1935 m. sausio 2 d. nutarimu, 
buv. Klaipėdos krašto direkto
rijos pirmininkas šreiberis ir 
buv. direktorijos nariai Valga- 
nas ir Žygaudas^sių metų sau
sio 5 d. patraukti tardymai! 
kaltinamaisiais. Jiems pateikti 
kaltinimai pagal tautai ir val
stybei saugoti įstatymo 9 str., 
3 str. II 
27 ir 10 
miesiėms 
priemonė 
priežiūra 
se.

dalį, 15 str. I dalį ir 
straipsnius. Kaltina- 
paskirta kardomoji

— ypatinga policijos 
jų gyvenamose vieto-

Ties N. Radviliškiu 
išžudyta visai šeima

Eina gan

10 kareivių sušalo
------- i---------  \ ■ '■

PODGARICA, Jugoslavijoj, 
23.—10 kareivių, kurie patru
liavo Jugįoisla^ijos-Albanijos 
sieną sušalo laike sniego aud
ros. 7 lavonai jau atrasti.

CALCUTA, Indijoj, s. 23.— 
—11 angliakasių Žuvo, kai an
glių kasyklą ties Patna užliejo 
vanduo.

> VIENNA, s. 23
dų, kad naciai grūmoja nužu
dyti Austrijos diktatorių Schus- 
chniggą, kaip jie nužudė Dol- 
fussą.

’ Į ---■ -Z - ‘
WASHINGTON, s. 23. -John 

Barton Payne, 79 m., pirminin
kas Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, sunkiai susirgo ir yra 
kritiškoj padėty ligoninėj. .

PHILADELPHIA, Pą„ s. 23. 
—Paskubęs lakūnas pulki Tur- 
ner ruošiasi 3 kitais lakū
nais skristi apie visą žemę et

r:

o*

Turi dėtis prie nacių, 
kitaip neteks darbo

ka
ka

lį

Apiplėšė Illinois ban 
ką; nužiūri gau

domą Karpi

BIRŽAI. — Sausio 7 d. apie 
5 vai. Biržų ap., N. Radviliškio 
valsč,^ Latvelių kaime .rasta sa
vo bute išžudyta Janonio šei
ma. Nužudytas pats Janonis, jo 
Žmona, dvi dukterys ir sūnūs.

Kriminalinė policija šį įvykį 
tiria visu stropumu.

Pivonijos miške nužudyti du 
vyrai

Sausio 5 d. apie 7 vai. Uk
mergės valsč., Pivonijos miške, 
ant Šešuolių vieškelio rasti nu
šauti du nežinomi vyriškiai.

Ukmergės kriminalinė polici
ja aiškindama šį įvykį nustatė, 
jog vienas iš nušautųjų vyriš
kių yra Adolfas Sinica, Jono 
s., gim. 1908 mt., Kiemelio km., 
Širvintų avlsč. Pastaruoju lai
ku gyvenęs Joniškio v., Šiaulių 
apskr. Kito Vyriškio asmenybė 
kol kas dar nenustatyta, žmog
žudystės tiriamos.w U

PEORIA, III., s. 23. — Šįryt 
du plėšikai apiplėšė Trivoli 
banką, 17 m. į vakarus nuo 
Peoria. Jie pagrobė kasteriu 
ir palaukė iki laikrodis atida
rė banko vaultą, iš kurio plė
šikai pasišlavė $72,000 ir pa
bėgo automobiiu linkui Peoria.

Nužiūrima, kad tais dviem 
plėšikais buvo Alvin Karpis ir 
Harry Campbell. Ypač kad ir 
plėšikų automobilius turėjo 
Ohio laisnį.

Tie du gangsteriai, kurie bu
vo ieškomi sąryšy su išvogimu 
St. Paul, Minn., bankieriaus 
Bremer ir išrėikalavimu $200,- 
000 už to bankieriaus paliuosa- 
vimą, pereitą sekmadienį buvo 
užklupti Atlantic City, N. J., 
hotely. Ir nors juos buvo ap
supę keli de^ėtkai policistų, vie
nok jie, vien apatiniuose rū
buose ir tik užsimetę apsiaus- 
tus, prasimušė per policistų 
eiles, pastvėrė skersai gatvės 
stovėjusį svetimą automobilių 
ir pabėgo. Vėliausi jų pėdsa
kai užtikti apie Detroitą, kur 
jie paliko iš vieno Pa. daktaro 
atimtą automobilį. Matyt, kad 
jie ten pagrobė kitą automo
bilių ir bėga toliau į vakarus, 
gal agal į Minnesotą.

Mirė nukentėjusi dėl 
spauods Lietuvninkienė

MARIJAMPOLĖ. —Spaudos 
draudimo laikų darbuotoja P. 
Lietuvninkienė XII. 26 dieną 
mirė susilaukusi 90 metų am
žiaus.

Mirusieji seneliai Lietuvnin
kai spaudos draudimo laikais 
slaptai platino anų laikų lie
tuvišką spaudą. Užtai caro 
valdžia 1898 metais, valdant 
Marijampolės tpskrJtį žiau
riam žandarų viršininkui Van- 
seckiui, Lietuvninkus ištrėmė
4 metams į Ukrainą ir po iš
trėmimo neleido apsigyventi 
Marijampolėje. Jie turėjo ap
sigyventi Vilniuje.

Lietuvninkas nesulaukė sva
jotos Lietuvos nepriklausomy
bės ir mirė Vilniuje vokiečių 
okupacijos metu.

Mirusi Lietuvninkienė gavo 
pensiją kaipo pasidarbavusi. 
Dabar liko dar Lietuvninkų 
dukrelė Juzė Lietuvninkaitė, 
kuri laiko smulkių valgomų 
prekių krautuvėlę.

Mirų 
jauna,
marijonų vienuolyne degtinės 
ir alaus bravoruose.

BERLYNAS, s. 23. —— Vir
šininkai įsakė, kad visi Vokie
tijos pašto ir telegrafo ir tele
fonų darbininkai turi būti veik
lus naciai, kitaip jie neteks 
darbo.

. ' .—-——
Užpuolė kalėjimą ir 
išsmalavo du kaliniu

' I !. .,,.!—— I ■■■■»■

ELKINS, W. Va., S. 22. — 
šeši maskuoti žmonės įsilaužė 
į vietos kalėjimą ir pagrobė 
dų kalinius—Peter Rimo, 57 
m, ir merginą Sylvia Tingler, 
19 m. Abu juos nusivežė į ko
legijos sodną, išrėdė ir apliejo 
smala ir plunksnomis.

Abu jie sėdėjo kalėjime už 
girtavimą ir triukšmavimą. Ri
mo jau turėjo būti paHuosuotas 
i& kalsimo, o mergina turėjo 
sšdšti dar 20 dienų.

Lietuvninke, būdama 
dirbo Marijampolės

vo dviejų jaunų podukrų. ?
ty-.- ii-t&'i ■ f ;r

Te
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Lietuvos Naujienos
ANTANAS BARA
NAUSKAS, JO Gi
no 100 METU 

SUKAKTUVES

lin-
dai-

po- 
pat

poezijai netinkanti. Klierikas 
Batėnauskas įsižeidė šiuo prof. 
Gabšio pasakymu ir širdyje pa
sižadėjo lietuvių kalba parašy
ti poezijos veikalą, neprastes
nį už “Poną Tadą”. Ir 1858- 
1859 vasarą, Antanas Bara
nauskas sukurė savo gražiau
sią poezijos veikalą “Anykščių 
šileli’*. Tai lyrinė, džiaugsmo 
it skausmo jausmais apipinta 
poema, dainuojanti apie seno
vės lietuvių grožį ir vėlesnį jų 
sunykimą. “Anykščių šilelis” 
— lietuvių poezijos perlas. An
tras svarbus jo kūrinys — tai 
“Pasikalbėjimas giesmininko su 
Lietuva”, kuriame musų dai
nius jau pranašavo Lietuvos 
nepriklausomybę. Dar paminė
tina jo kelionė Peterburgan, 
kurioje jis smarkiai protestuo
ja prieš rusų žiaurumus Lietu
voje.

Be .pasaulinio turinio poezi
jos, Baranauskas nemažai pa
rašė ir tikybinių giesmių, ku
rias vysk.. M. Valančius išlei
do atskira knygele, pavadinta 
“Artojų giesmėmis šventomis”. 
Baranausko dainos ir giesmės 
plačiai sklido lietuvių liaudy
je ir visur buVo mėgiamos, 
dainuojamos.

Antano Baranausko literatū
rinis palikimas nėra jau toks 
menkas. Jis butų žymiai gau
sesnis, gal ir daugiau vertin
gesnis, jeigu musų dainius per 
visą savo gyvenimą butų kū
ręs tik meno veikalus. Adomas 
Jakštas sako, kad Baranauskas 
buvo tikras genijus, bet nepa
jėgdavo ties viena kūrybos ša
ka sustoti, čia jis poetas, čia 
kalbininkas, čia matematikas, 
čia teologas. Ir visose savo 
darbo srityse jis daug nuvei
kė. Dalinai jo kūrybai trukdė 
aplinkuma. Ne be reikalo sa
koma,t kad Antanas Baranau
skas yra ąžuolas, kuriam teko 
augti puode. Tsb.

LIETUVOS - VOKIE 
TUOS PASIENYJE 
DIDELE KONTRA

BANDA

naš įklitivo. Mėžiau gudresni 
Vokietijos pėsiehio gyventojai 
sviestą kontrabanduoti bahdo 
paprastesnių budu — tikSda- 
mi į laimę. Jie sviesto prisi
krauna laivelius, bandė per
plaukti Nemuną ir prasmukti 
pro vokiečių valdininkus. Kai 
kuriems jų pasiseka, kai ku
rie suklumpa. Gruodžio 6 d. 
vokiečių muitines valdinin
kams pateko du darbininkai 
net su 264 kilogramais svie
sto.

Be maisto produktų, Vokie
tijos pėsięnio gyventojai ban
do ir kitokią laimę. Viena mo
teriške sumanė verstis arklių 
prekyba. Ji pasikinkydaVo į 
ratus du netikusius arklius, at
vykdavo j Lietuvos pusę, čia 
arklius išmainydavo j geres
nius ir vėl grįždavo atgal. Su
grįžusi geresnius arklius par
duodavo, nusipirkdavo prastus, 
vėl vykdavo į Lietuvos pusę 
ir vėl čia juos išmainydavo f 
geresnius. Geri arkliai Vokieti
joje labai brangus ir ši mote
riškė gerai uždirbo. Bet nese
niai ir ji įkliuvo.

Dėl visokių pasienio susisie
kimo suvaržymų kartais tenka 
nukentėti ir Lietuvos gyven
tojams. štai, neseniai vienas 
klaipėdiškis nuvežė į Tilžę ve
žimą šieno. Jį brangiai parda
vęs, pinigus susuko į gniūž
tei į ir įspaudė į plyšę karty
je, kuria buvo priveržęs šieną,* 
manydamas kad tokiu budu 
juos galės namo parvežei, nes 
laisvai iš Vokietijos išvežti 
stambesnę pinigų sumą yra 
draudžiama. Tačiau vokiečių 
muitinės valdininkai yra taip 
prityrę, kad pinigus surado, 
žmogus neteko ne tik pinigų, 
bet ir arklių ir vežimo ir dar 
gavo užmokėti pabaudą.

Visi šie linksmi, bet drau
ge ir liūdni dalykai dedasi dėl
to, kad žmonės nebežino, kaip 
suvesti galus su galais ir. sten
giasi įvairius vokiečių vadžios 
įsakymus apeiti. Vokiečių val
džia nežiūri gyventojų reika
lų ir laikosi savo įsitikinimų, 
kad žmogus gali pasitenkinti 
tik tuo, kas yra Vokietijoje. 
Del to Vokietijoje pradeda vis 
sunkiau reikštis vargas ir 
skurdas. Tsb.

PERLOJOS ‘VELNIAI’
kunigų, artimų

Baranau- 
dvasinės

nes.‘ Viehas tų baidyklių bė’du didėlius pėiliiiš. Matomai 
niekur nlieko paleido Šūvį iš pilnai buvo prisirengę Česnu-
brauningo, bet nepataikė. Čes^
nulevičius tuoj jam smogė su 
kačerga į galvą. Tasai nu-^ 
griuvo ant žetnėš ir apSyai- Sujudimas. Visi ėjo pažiu-

Česnulevicnis dar jam Rajp tje ‘velniai’ atrodo.

Tuo tarpu vuįjus> 0 mušė tai be jokio pa- 
pagriebė akme- sigaiiejimo. Mušė, kaip pasiu* 

nį ir norėjo Česnulevičių nu- tusius šunis. Dabar abu plėši-
- tinkamą!* kai yra suimti ir sėdi kalėji-

f°- ' . u.kirto kelis kėrtuš ir bandė
brauningą atimti.
kitas ‘velnias*

kirst nuo kojų, 
nepataikė, o tik guzą tižguri- 
no ant galvos.

“Česnulevičiaus žinona pra
dėjo šaukti pagelbos. Laimei, 
išgirdo kaimynai. 15u tuoj at
skubėjo apsiginklavę su kir
viu ir kačerga. Prasidėjo ko
va. Kaimynas kirto su kir
viu “velniui” peb ranką, — 
brauningas iškrito iš nagų. Po 
to jau nebebuvo.• sunku ‘vel
nius’ nugalėti. •

“Pasirodė, kad tie ‘velniai” 
yra niekas daugiau, kaip tik 
perlojiečiai Petras Bartkevi
čius ir Alfonsas Vaisieta. Pir
masis yra 48 metų amžiaus, o 
antrasis — 27 . Jie buvo apsi
rengę moteriškais baltais mar
škiniais, o veidus paslėpę kau
kėmis. Prie kaukių buvo pri
taisyti ragai, žodžiu, jie ap
sirengė taip, kad atrodyti vel
niais. Jie turėjo brauningą ir

AKUŠERES
Mrs. Aneiia JK. Jarusz

Physifcal Therap' 
and Midwife

6109 S. Albnnj 
. Hėmlock 9252 I' .
Patarnauju prie 
gimdymo nhrhuu 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankėts ir tt 
Moterims ir mer 

gihoms patari 
mai dovanai.

ADVOKATAI
■ .... ■

JOSEPH Ji GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
, Tel Boulevard 2800 

Rez., ,6515 So. Rock^ell St.
Tel. Republic 9723

Tel. Andovėr ,1Š88.
Hubbard^ Baker

1 N.
ADVOKATAI

:' W st

Antanas 
Petrapilio 

profesorium. Bet

Nuo mažojo pasienio susi
siekimo suvaržymo ypatingai 
daug kenčia Vokietijos pakraš
čio gyventojai. Ten maistas 
brangus ir sunku jo ligi sočiai 
gauti. Tuo tarpu Lietuvoje mai
sto žymus perteklius ir jis pi
gu. šiandien pas Lietuvos ūki
ninkus už kelis litus gali pri
pirkti gana daug įvairių mai
sto produktų. Nors Lietuvoje 
jaučiama bepinigė, tačiau Lie
tuvos gyventojai maišto turi 
ligi valiai. Vokietijos pasienio 
gyventojai žiuri į Lietuvos pu
sę, kaip į dausas ir prisiminę 
sviestą, dešras, kumpius, laši
nius be širdgėlos apie mažojo 
pasienio susisiekimo suvdržy- 
mUs negali galvoti. Ir kur čia 
jie nemurmės, jeigu Lietuvos 

pigiau, 
gudry- 
kartėis 
negali-

Kaip “velniai” bandė 
apiplėšti it nužudyti 

amerikietp AKIU SPECIALISTAI

ieviČiy apiplėšti, o reikalui 
ėšaht, ir nužudyti.

“Perlojuje kilo didžiausias 
L Visi ėjo pažiu-

Juos vedžiojo, kaip kokius gy-

sigailėjimo. Mušė, kaip pasiu*

mc. Bet kalbų,— tai jau tik
rai netrūksta. Kai žmones su
sirenka į bažnyčią, tai jie 
apie ‘tuos velnius* tlik ir kal
ba.

"Česnulevičius yra buvęs 
amerikietis. Amerikoje yra 
išgyvenęs apie 20 metų, rodo
si, kur tai apie Bostoną".

._s*r*

Westvillė, III
Klaidų atitaisymas

musųPrieš kelias dienas iš musų 
kolonijos tilpo korespondencija, 
kur įsiskverbė klaidos. Pir-

miausiai ten pasakyta; jog šv. 
KAzimierO Tautiška parapija 
pradeda gerai tvarkytis. Turėjo 
būti šv. Kryžiaus Tautiška pa
rapija.

Tenka padaryti pastabą ir 
dėl valdybos rinkimui Pirminin
ku pasiliko Senasis Jonės Dėl- 
tuva, o jo pagelbininku išrink
ta naujas, iždininku išrinktata naujas
Jonas Jocius.

Pasakyta, jog visokiais rei
kalais italAi kreipdavosi į lenkų 
kunigą, turėjo būti: į airių ku
nigą. Lenkai sAvo kunigo čia 
neturi, — yfk tik siaVoky ku
nigas. —Šerias Mainierys.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIU LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cci. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nėdčl’omis pagal sutarti.

Phone Car.al 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kėhwood 5107 
VALAKUOS:
, ' nuo 9 iki 11 valandai ryte 

nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventėdienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. NedSlioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
' Dentistas :

, , .< -Valandas nuo 9-9
2420 W. Marąuette RdL
arti Western Avė. Hemlock 7828

A. Montvid, M. D.'
West Town State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street 
Vai. 1 iki Š po pietų, 6 iki 8 vak.

TėL Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

LIETUVIAI

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

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

Df. & Naikeliš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

' CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

Tel. Ofice Wentworth. 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 Vai, vak. 
išskyrus seredomis.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herztnan
IŠ RUSUOS ... ..

Gerai lietuviams žinomas .per 8f 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ■

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir Vaikų pagri.. naii- 
jauslus metoduš X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų..ir 
nuo 6 Iki 7:30 vai vakare.

Tel. Cahal 3110
___ Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

. « . _. ---- .g----------LL---------- XX

Phone Boulevard 7042 .
Dr. C. Z. Vezel’iš

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
4729 Šo. Ashfahcl Avė.

2 lubėš± 
CHICAGO. tLL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vpl. ryto, nuo 2 Ud 4 t 
Vai. po/pietų ir riųo 7 iki 8:30 Vab i 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. ... , * .k

Phond MiDWAt 2880 .

Rca. 6600 South Artėsian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas TJards
Dr. Maunce Kahn 

4631 South A»hhtfwL Avenue 
, Oiiso valandos:,, . ..

ftub 10 iki 12 dibną. 2 iki 8 pO plėtė 
7 iki 8 vat Nedčl. niio 10. iki

Rez. Telephone Plaza 2400

- Sausio 19 d. suėjo lygiai 
100 metų, kai gimfe vienas di
džiųjų Lietuvos bfotų, vysku
pas Antanas Baranauskas. Jis 
gimė 18Š5 m. Utenos apskr., 
Anykščių miestely. Busimojo 
poeto tėvai buvo neturtingi ir 
turėjo daug vaikų. Kiek pa- 

’ ugėjusiam Antanui teko banda 
ganyti ir kurį laiką pusberniu 
tarnauti pas ūkininkus. Tačiau 
darbininkas iš jo buvęs pras
tas, nes nė tiek dirbdavęs, kiek 
visiems per ištisas dienas “pa
mokslus” sakydavęs. Buvo 
ksmas berniukas ir geras 
nininkas.

Tačiau musų busimasis 
etas ir vyskupas jau iš
jaunų dienų mėgo knygas ir 
labai linko į mokslą. Tai pa- 
stėbėjęs jo tėvas Antanas pra
dėjo leisti j Rumšiškių vals
čiaus raštininkų mokyklą. Ją 
baigęs, kur| laiką tarnavo Ra
seiniuose, Vainute, Skuode ir 
kituose mažuose Žemaitijos 
miesteliuose. Jo tarnybos drau
gai buvo sulenkėję bajoraičiai, 
mėgdavo girtauti. Bet Antano 
jie nepajėgė savo pusėn pa
traukti. Jis ir daugiau domė- 
jasi mokslu, literatūra ir reli
gija. 1856 mt. Baranauskas už 
pinigus įsigijo keturių klasių 
liudijimą ir įstojo į Varnių ku
nigų semenariją. Per du metu 
baigė šią semenariją ir išva
žiavo studijuoti j Petrapilio 
dvasinę akadęmij. Būdamas 
gabus vyras, Baranauskas tuo-, 
jau baigė akademiją, 1862 ifff 
buvo įšventintas kunigu ir iš
siųstas savo mokslų dar dau
giau pagilinti j Vokietiją, čia 
jam bebūnant, užėjo 1863 me
tų sukilimas Lietuvoje prieš 
rusų valdžią. Baranauskas taip 
karštai rėmė šį sąjūdį, kad net 
parašė atsišaukimą į lietuvių 
tautą, kviesdamas nusikratyti 
“maskolių nagaikom”. Po su
kilimo jo du brolius ištrėmė 
Rusijos gilumon, areštavo daug 
pažįstamų 
draugų.

1864 m. 
skas tapo 
akademijos
neilgam. Tuojau vyskupas Mo
tiejus Valančius jį parsikvie
tė į Kauną, čia Baranauskas 
profesoriavo Kauno kunigų se- 
menarijoje, dėstydamas lietu
vių kalbą ir iškalbos mokslą. 
Jis buvo ypač atsidėję^ lietu
vių kalbai ir tyrė įvairias tar
mes. Kaip lietuvių kalbos ži
novas, jis buvo garsus visame 
mokslo pasaulyje. Jo patarimų 
bei nurodymų klausydavo ir 
klausdavo tokios pasaulinės 
garsenybės, kaip Šleicheris, Vė
beris, Kuršaitis ir kiti. Iš jo 
lietuvių kalbos mokėsi antras 
žymus musų kalbininkas kum 

'Tatlhlus. 1884 m. Baranauskas fojų q įog' gudrybes 
buvo paskirtas Seinų parvy- £anžl linksmos ir todėl 
skupiu; o po penkerių metų ta- ma jų nepaminėti, 
po Seinų vyskupu, čia musų' 
didysis poetas ir mirė 1902 m. 
lapkričio 26 d.

Baranauskas savo kūrybos 
talentą pradėjo reikšti turėda
mas tik 14 metų amžiaus. Rūm- 
ši^kėšfe besimokydamas ir ve: 
liau raštininkaudamas įvairiuo
se valsčiuose, jis jau rašė na
miškiams ėilėhaščius. Pirmuose 
savo poezijos kūrinėliuose, Ba
ranauskas apdainavo kūdikys
tės dienas, Nemuno pOtvyhius, 
AiiykŠ&ų gamtą ir Šventosios 
slėnius. Jau Čia reiškėsi bųši- 
mkris “Anykščių šilelio**, auto
rius. 1857 m. Vėmių kunigų 
semenarijos prdfesoritjs Gab- 
šys išpeikė lietuvių kalbą. Gir
di, Adomas Mickevičius “Po
ną Tadą” galėjęs parašyti tįk 
lenkiškai, neš lietuvių kalbd

pusėje Viskas trigubai 
Taigi, griebiasi visokių 

O toš' gudrybes

vieiiasGruodžio pradžioje 
tilžiškis panorėjo Lietuvos pu
sėje husipirkti malkų. Atvyko 
j Pariemunę, prisikrovė vežimą 
rįštą ir pritraukė per Tilžės 
tiltą į Vokiečių muitinę. Mui
tinės valdininkai lig užuodę 
pradėjo inalkas apŽiuHnėti thip 
atydžiai, lyg adatos ieškoda
mi. Adatos, žinbma, nerado, 
bet r&db daugiau kaip 100 ki- 
logramų sviesto. Vargšas Til-. 
liškls šviesto buvo prisikrovęs 
į išduobtą rąstelių vidų taip 
sumariiai, kad apgavystės pa
prastas žmogelis niekados ne
būti? pastebėjęs.

Panašiai sviestą gabenosi ir 
vienas invalidas. Jis sviestą 
per sieną nešiojo sąvp medi
nėje kojoje, ir prieš kelias die* 

Vjį'* ii. . l :

Prieš kiek laiko vienas “Nau
jienų” skaitytojas iš Minden, 
W. Va., gavo laišką iš Lietu
vos, kur aprašoma labai įdo
mus įvykis. Būtent, kaip dii 
perlojiečiai, pavirtę “velniais”, 
bandė apiplėšti buvusį ameri
kietį. Laiško turinys - maž
daug toks:

“Dabar aprašysime Perlojos 
naujienas. Gruodžio 16 d. Per
lojos plėšikai žygiavo bfcsišlap- 
stydami po kalnus ir klonius, 
kol atėjo prie Vinco Česnule
vičiaus namų. Jau buvo apie 
11 vai. vakaro, kai jie pradėjo 
pro langą laužtis į vidų.

“Pajuto šuo ir pradėjo neį
manomai loti. Česnulevičius .. /
ir sako: ‘Tur būt, lauke yra 
vilkas, kad šuo taip loja. Ei
siu ir nubaidysi u jį*. Kaip ta
rė, taip ir padarė. Pasiėmė 
kaČergą ir pravedė duris. Žiu
ri, kad niekur jokio vilko nė
ra, ale prie lango stovi du kei
sti šutvėrifriai, kiirie atrodo 
daugiau į velnius; o ne į žpid-

Garsinki tęs Naujienose

- * • '•/‘t ■_RINE^

mrtfES
Nigkt stnd Mornlni to keep I 
thexnęiean,Clcar and H<ial.thy

Write įor įree t,EyąCare,t 
“Eyfe hėatliy" Bdok :

U. M B- W J

Dr. Piilsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Aye.) 
Tel. Heinlock 669b 

VU!and0s:l-4 po pietų* 7-10 vai. vak. 
Rezidencija) 

641Ž So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumfet ČŠ93 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A* Rota
Rusas GVdyi =

Moteriškų, Vyriškių Vaikų 
chronišku ligų.

ias ir Chirttfgėa , 
į ir visų 

chrohišku ligų.
Ofisas 3102 So. Hatetfe* St. 

arti 81at Street. .

diena.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvina akių jtethpimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karkti, atitaisė 
trumparegystę ir toliregyštę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose fegzamiųavimas daromas stl 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęial/ą atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos.; Valandos nuo 10 iki 8 V. Ne- 
dėlioj nūo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland AV.
Phone BOulOvard 7589

Laidojame ant lengvų išmokėjimų 

iJ Bagdonas 
Rėp. 3100 arba Pul. 4151 

2506 Wešt 63rd St. —’ * 11 ' 
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS Ch.

—k-i

Tfti Lafayettfe Š57Ž 
J. Liulevičiuš 

G^ABORIŪM . Ifc 
BALSAMUOTOJAS 
PatamaUja Chięh- 
goje.it apielihkčjfe 

Didelė ir graži

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yatds 18Ž9 <•,.;
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akihių DirbtiivO
756 West 35th St.

kampas HalstM St. >
. Valandos uo 10-—4, nuo 6, iki 8 
Nedėliomis mio 10 iki 12 vai. dieiilį.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ 

Pritetko, akinius dčl visokių, akių

Dr. J4hri J. Stnetana 
.optometristAs 

1Š01 So. Ashland Are., , 
Kathpftš 18 St. Phohe Cahid 0528 
Valandos nuo 9:80 Iki 12 ir aųp 1430

I . .Visi Telefonai;
Yards 1741- 

1742
UW®,AU
Anlbulaticė Patarna
vimas Diena ir Nak- 

I tj. Moderniška Kop- 
I tyčia .ir Vargonai 
I DYKAI!

J, F. EDDEIKiS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

I 4605-07 S. Hermitage 
Jj|l Avehhš 
| 444TS.WldAve.

ANTA&W&KtiS
Graborius

KOPLYČIA, DYKAI..
1410 South 49 Ct

CICERO. ILL.

GRAftOftiūš
3307 Lituanica Avė.

Tel. Boulevard 4139

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 18th St.
Tek Monroa 887,7

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio 

TĖVO 
Lėidbtuvių Lengvą 
IŠmokejihio Planą. 

RĖPtibljc 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Lacliavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Pataniarja laidotuvėse kųopifclaušiai 
Reikąle meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite 'uŽganČdihti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. cttaąl . ,2515 2516
1439 S. 49KCtyiikero, IH. 

TeL Cicero 1927

i ir

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Grabdi-ittt tf 

BalzKmifotOjas
; Modemiška Koplyčia DdtaKkl 

Turiu automobilius visokiems Veika* 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avėniiė 
CHICAGO, ILL.

“»*■ -įįkjL* 'i •** “f 'f*'" W“'-Į*i’1 * ■**' J" l* 1
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LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja UŽ 82&.00 ir augščifttl. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct
Koplyčia dykaiTel Cicero 8724.

goje.it
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Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
■M|

W1 ARI CO-OPIRATING

BIIIINaUJIENU METINIS
non ot d t i o HU11 b t n I Ao

SEKMADIENY

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
Secretary Emeritus

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

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

turi gyven- 
apsisaugoti

Skaitytojau, ką darytumei 
jei Stasiuko vietoje būtumei?

kelių metų Onute apsi- 
Stasiukui pasidarė ra- 

ant širdies. Vasarą jis 
darbą prie maudynių bu- 

Bet maudynių sezo-

Jis ir vėl išvažiavo 
pasaulį.

Jis savo sesutės pas

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos valdyba 1935 me
tams. Sėdi iš dešinės j kairę: Dr. I. E. Makar, pirmininkas, ir 
Dr. J. J. Kowr\rskas, sekretorius.

Stovi iš dešinės j kairę: Dr. A. R. Lauraitis, vice-pirminin- 
kas, ir Dr. C. K. Kliauga, iždininkas.

Du našlaičiai, brolis ir se
suo, Onutė ir Stasiukas. Abu 
tėvai sykiu mirė nuo influen- 
zos. Tuomet Onutė buvo vie
nų metų, o Stasiukąs trijų me< 
tų. Juos paėmė auginti bobtb 
te. Bet... už dešimties metų 
mirė ir bobutė. Tuomet naš
laičius paėmė auginti dėdė.

Stasiukui dėdė nepatiko. Jis 
pabėgo nuo dėdės ir bastėsi 
po pasaulj. Jam teko pergy
venti daug karčių dienų. Daž
nai neturėjo ką valgyti, nei 
kur gulėti. Turėdamas tiktai 
tryliką metų, niekur negalėjo

Chicagos Lietuvių Symfonijos
Orkestras .

Stasys Rimkus, baritonas 
Anelė Steponavičienė, soprano

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos.

biau kultūringi. Kultuvėj imas 
pasireiškė visuose srityse. Daug 
prie to prisidėjo lietuviai gy
dytojai ir dentistai.

Reikia pasakyti, 
porą desėtkų metų 
mažai teturėjo savo 
ir dentistų. Bet jau 
pasitenkino vien tik 
fesija 
meniniame darbe. Tiek raštais 
tiek gyvu žodžiu jie mokė žmo-

Stasiukas surado vietą pas 
pažįstamus ir ten Onutė apsi
gyveno 
dėdę negalėjo palikti. Bet pas 
tuos žmones Stasiuku! vietos 
nebuvo 
piktų

šo, kad jis gali atvažiuoti j 
Floridą, ten gaus darbą prie 
maudynių Už sargą. Nutarė va
žiuoti. Pasisakė ir savo sesu
tei. Kad ta užpuls ant jo:

“Ką tu manai dabar važiuo
damas pas tą savo draugą. Ką 
tu ten veiksi? Jis tau negali 
užtikrinti, kad tu gausi darbą 
O jeigu ten nuvažiavęs negau
si darbo, ką tuomet darysi ? 
Kur pasidėsi? Jei ten važiuo
si, aš su tavim daugiau nekal
bėsiu?”

vedė, 
miau 
gavo 
ti sargu 
nui pasibaigus, jis vėl neteko 
darbo. Vėl vargas.

Gauna nuo draugo laišką iš

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1
arti St. Loaig A v. Tel. Kedzie 8902 w
Vanoa, lietaus ir druskos vanos. |sIBOish

•vrlmminjr pool 
Rusiika ir turkiška .

Moterims oeredomis iki 7 v.

dėdę. Jei jis butų įveikęs, jis 
butų jam gerai šonus išvano
jęs. Stasiukas dėdės įveikti ne
galėjo.

Onute Stasiukui verkdama 
skundėsi. Visokių baisių daly
kų Stasiukui pripasakojo apie 
dėdės pasielgimą.

35 metus 
gyvenimas 

Lietuviai dau- 
pasidarė la-

Gydytojo ir dentisto parei 
ga yra ne tik gydyti susirgti 
sius, bet ir abelnai teikti vi 
suomenei įvairių žinių iš svei 
katos srities. Vadinasi, moky 
ti žmones, kaip jie 
ti, ką valgyti, kad 
nuo visokių ligų.

Per paskutinius 
Amerikos lietuvių 
žymiai pakitėjo, 
giau apsišvietė.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

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

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

Ir vėl smūgis Staliukui. Pa
siliko ant Vietos ir laukia. Ne 
žino ką toliau daryti, nes iš 
tekliai visi išsisėmė, nei vai 
giui nebeužtenka.

gauti jokio darbo. Daug vargo 
T kentėjo. Vienok su savo my- 
ima sesute, Onute, susirašinė- 
o. Tai buvo Stasiuko Viena

tinė laime šioje žemėje, kad 
jis turi savo mylimą sesutę 
9nutę. Apie ją jis dažnai mą
stydavo.

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

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvienų doleri dividen
dų, pagal uždarbio. Pra
eity išmokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigų.

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

nes, kas reikia daryti, kad ap
saugoti savo sveikatą. Dauge
lis musų tautiečių pasinaudojo 
iš tų pamokų, įgijo elementa
rines žinias iš higienos srities. 
Na, o juk sveikata žmogui yra 
svarbiausias dalykas.

Laikui bėgant atsirado dau
giau daktarų, kurie tęsė toliau 
pirmtakunų pradėtąjį darbą. 
Kai atsirado daugiau jėgų, tai 
ir tas darbas buvo galima tin
kamiau išvystyti, geriau supla
nuoti. O tai, suprantama, da
vė ir geresnes pasekmes.

1912 m. jau susikūrė Ame
rikos Lietuvių Daktarų Drau
gija. Nuo to laiko darbas pra
dėta dirbti organizuotu budu. 
Leidžiamas buvo žurnalas, spe
cialiai pašvęstas sveikatos rei
kalams, o taip pat rengiama 
įvairios paskaitos.

Neužilgo draugija švęs savo 
25 metų sukaktuves. Tąsyk 
bus progos plačiau pakalbėti 
apie jos praeitį bei nuveiktus 
jos darbus. Vadinasi, panagri
nėti jos istoriją, jos praeitį. 
Tačiau prie šios progos noriu 
skaitytojų dėmesį atkreipti į 
vieną labai svarbų dalyką’ Bū
tent į tai, kad draugija pir- 
mon vieton stato .kuo sąžinin
giausi patarnavimą visuome
nei. Draugija rūpinasi tuo, kad 
jos paskiri nariai tobulintųsi 
ir savo profesijoje siektų auk
štumos. štai kodekdraugija sa
vo tarpe turi tikrai gerų chi
rurgų, akušerų, vidurinių bei 
krutinės ligų žinovų.. Kai rei
kalinga konsultacija, tai lietu
viui gydytojui nebėra reikalo 
kreiptis į svetimtautį specia
listą, nes tokį specialistą jis 
gali rasti ir tarp lietuvių.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie dentistus. Jų tarpe, irgi 
pradeda atsirasti tokių, kurie 
specializuojasi kreivažandžių 
gydymu ir visokių iškrypimu 
taisymu.

Kad lietuviai gydytojai kyla 
savo profesijoje, tatai paliu
dija ir tas--faktas,r jog kai ku
rie jų tapo priimti žymių pro
fesionališkų draugijų nariais. 
O tų draugijų nariai yra tik 
pasižymėję, gydytojai. Sakysi
me, į Amerikos Chirurgų 
Draugiją priimama tik pasižy
mėję chirurgai. Ir lietuvių tar
pe randasi tokių. .

Lietuviai gydytojai ir den
tistai aktyviai dalyvauja kul
tūriniame darbe ir prie kiek
vieno kilnaus sumanymo pri
sideda su savo centais.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija per paskutinius kelis 
metus žymiai padidėjo, šian
dien ji jau priskaito kelis de- 
sėtkus narių. Prieš kiek laiko 
įvyko draugijos susirinkimas, 
kuriame tapo išrinkta valdyba 
1935 m. Naujosios valdybos 
sąstatas yra sekamas: Dr. T. 
E. Makar, pirmininkas; Dr. A. 
R. Lauraitis, vice-pirmininkas • 
Dr. J. J. Kowarskas, sekreto
rius, ir Dr. G. K. Kliauga, iž
dininkas.

Linkiu naujajai valdybai 
kreipti draugijos darbuotę ta 
linkme, kad žmonių sveikatos 
srityje ji pasiektų kuo geriau
sio pasisekimo.

CEDARW00D INN
2642 WEST 63rd STREET

Antanas Miškinis, Savininkas
P-s Miškinis užlaiko tikrai modernišką Taverną. Vieta artistiškai 
išdekoruota su įvairiais piešiniais ir labai švari ir erdvinga. 
CEDARWOOD INN užlaiko Schlitz alų ir specializuojasi ant visokių 
butelinių gėrimų. Visokios degtinės, vynų, kordialų ir bačkinis alus 
dėl namų ir parengimų. Penktadieniais būna muzika ir duoda keptą 
žuvi veltui taipgi kasdien galima gauti užkandžiai prie gėrimo. P-s 
Miškinis širdingai kviečia visus savo draugus ir pažjstamus atsilan
kyti ir pamatyti jo naujai išpuoStą Taverną. Nepamirškite antrašo: 
CEDARWOOD INN, 2642 VV. 63rd St. Arti Talman A*e.

jog prieš 
lietuviai 

gydytojų 
ir tie ne
savo pro- 

jie dalyvavo visuo-

Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

Tavo turtas apsaugo
tas per U. 8. Govern
ment įstaiga, Federal 
Savinas and Loan 
Insurance Corporation, 
Washington, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
*0,000.00.

FederalSavings
ANDLOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Vieną sykį Onutė rašydama 
laišką Stasiukui nusiskundė, 
kad dėdė prie jos lenda. Sta
siukas tuomet jau buvo šešio
likos metų. Jau stiprus vyru
kas, nors ir varge augo. Jam 
šiurpuliai per kūną perėjo, 
.tuomet jis sužinojo tokią ži
nią nuo Onutės. Jis žinojo, kad 
sesutė jam nemelavo.

“Aš jam parodysiu! Mat 
koks dėdė? Jis nori mano se
sutę į niekus paversti”. 4 

5*-
Pyko Stasiukas ant dėdės. 

Jis jo niekuomet neapkentė, 
bet dabar dar labiau. Viską 
metęs, Stasiukas važiuoja pas Floridos. Tas draugas jam ra

PRADŽIA 3:30 V AL. PO PIETŲ 
.. ■ .
. i      I imi m i  '

Chicagos Lietuvių Choras *PhWri
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrą Choras

A TA l .

Mano Pastabos
.Rašo ŽEMAITIS

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■» ■■■■■■■
s SUTAUPYSIT PINIGU f
i Pirkdami Čeverykus Pas Mus :

Musų krautuvėje visuomet ■ 
rasite didelį pasirinkimą |

_ J/nDU spalvų, didumo, stylių irma- ■ 
teriolo.

Mes turime čeverykus vy- "
■ y S rams, moterims ir vaikams. ■

13 Kaliošius užlaikome visokius H
■ 1000 porų čeveryku jūsų pasirinkimui. O kainos nebrahgios l

: UMVERSAL SHOE STORE :
5 ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
5 3337 SO. HALSTED STREET S
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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Talephone CANal 8500
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$8.00 per year in Canada
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DIKTATŪRŲ KONVULSIJOS

Bulgarijos karalius Borisas staiga pašalino visus 
mihisterįus ir pavedė vienam generolui sudaryti naują 
kabinetą. Pranešama, kad ministeriai norėję atimti ka
raliui visą galią ir pertvarkyti valdžią grynai fašistiš
kais pagrindais. Borisas tam pasipriešino ir su armijos 
karininkų pagelba ministerius išvijo.

Pašalintojo kabineto priešakyje stovėjo Georgieff, 
ktirj į premjero vietą buvo įstatę pereitą gegužės me
nes; jo? rėmėjai fašistai. Dabar jį išspyrė lauk militaris- 
fcii. Tokiu budu vieni “pučininkai” nugalėjo kitus.

Iš to matyt, kad Bulgarijos diktatūros pamatas 
taip pat svyruoja, kaip ir kitų diktatūrų. Kitur (kaip, 
pavyzdžiui, Vokietijoje ii’ Rusijoje) diktatoriškos kli
kos viena kitą žudo. O Bulgarijoje dar jos kovoja tarp 
s^vęs “ramiai”. Bet telegramos sako, kad Borisas jau 
pradėjęs savo oponentus areštuoti. Toliaus, ims ir šau
dyti.

“ 7,7 - i ''"7 i ■7. ■ » . • , ' '7' . ■ - ■ fį.*!' - • -f >

būt prisilaikyta konstitucijos 
patvarkymo, tai mes šiandien 
neturėtume jokio galvosūkio, 
nes vąjsitijų ir miestų bond- 
sai, kurių pirkta už $124,630, 
šiandie turi vertę net $181,- 
450 ir tod^l jau apart pro
centų ant tų bondsų (4%), 
mes turime $6,820 pelno (jei 
tuos bondsus parduotume). 
Bet tą pelną greit suėda ki
ti, konstitucijos neleistini 
bondsai, ant kurių turime 
net $151,469 nuostolių. Apart 
to, tų bondsų tarpe mes tu
rime net $177,600 vertės de- 
faultuotų bondsų.” 
čia matome, kad nebuvo pra

simanymas, kuomet senieji SLA 
viršininkai buvo kritikuojami, 
kad jie prastai tvarko organi
zacijos reikalus. Naujoji Pildo
moji Taryba dabar, žinoma, tu
ri daug vargo. Reikia organiza
ciją palaikyti tokiame stovyje, 
kad jos turtas rodytų, jogei ji 
gali iki 100% padengti ap- 
draudas, už kurias nariai mo
ka duokles. Organizacijai, už
siimančiai apdraustos /reikalais, 
valdžia neduotų teisės vesti biz
nį, jeigu jos “solvency” butų 
žemiau 
ji butų 
nariams 
tus.

Taigi

šimto nuošimčių, arba 
priversta uždėti savo 
specialius assesmen-

dabartinės Pild. Tary
bos uždavinys yra apsaugoti 
Susivienijimą nuo tų pavojų ir 
nemalonumų. Linkėtina, 
jai tai pavyktų.

kad

BILE PLEPžtl

pre-

ALGOS VIEŠUOSE DARBUOSE

Kaip jau žinoma, prezidentas Rooseveltas rengiasi 
pradėti platų viešųjų darbų programą, norėdamas tuo 
budu aprūpinti darbais apie pusketvirto miliono bedar
bių, kurie dabar, gauna pašalpas iš valdžios. Šitam tiks
lui administracijos rėmėjai kongrese siūlo paskirti ne
toli 5 bilionų dolerių. Bet .kiek bus mokama darbinin
kams tuose viešuose darbuose?

Pats prezidentas savo pranešime kongresui išreiš
kė tokią nuomonę, kad algos viešuose darbuose turi bū
ti aukštesnės, negu bedarbiams teikiamos pašalpos, bet 
žemesnės, negu paprastas darbininkų atlyginimas pra
monėje. Tur būt, šita Roosėvelto mintim vadiiovauda- 
miesi, jo padėjėjai dabar planuoja mokėti viešųjų dar
bų darbihirikams vidutiniškai po $50 per ttiėnesį.

Tai yra per žemas atlyginimas. Sunku įsivaizduoti, 
kaip šeimos galva, uždirbdamas apie 12 dolerių per sa
vaitę, galės gyventi. Be to, šitokia alga butų žemesne, 
negu tas minimumas, kurį nustatė pramonei NRA.

Žinoma, nebūtų išmintinga reikalauti, kad valdžia 
ftiokėtų tokias algas, kaip privatiniai pramonininkai, 
ktirie veda biznį dėl pelno. Bet kada ji nenori duoti nė 
minimumo, kurį yra nustačiusi pačios valdžios įstaiga, 
tUi ji žemina savo projektą. Darbininkai, gaudami Uba
gišką atlyginimą, ubagiškai ir dirbs.

Jeigu viešieji darbai turi prasmę, kaipo priemonė 
pakelti bedarbių dvasią, duodant jiems progos gyventi 
iš uždarbio, o ne iš malonės, tai jų uždarbis privalo ir 
būti panašus į žmonišką atlyginimą už darbą. Kitaip, 
tdi pats darbas yra diskredituojamas.

Vienas į laikraščio vaidą 
tcnduojąs leidinys padarė labai 
“mandrų” pastebėjimą, kad, 
girdi, nebuvę reikalo skelbti 
planą kelio, kuriuo Įeit. Feliksas 
Vaitkus ketina skristi iš New 
Yorko į Kauną, iiės kelias per 
Atlantiką esąs “jau seniai nu
statytas”. Ar reikia paikesnio 
pasakymo?

NAUJIENOS, Chlcago, BĮ Ketvirtadienis, saus. 24, ’85

Apžvalga
............................  te... iri

SLA. TURTO STOVIS

Daug įvairių gandų publiko- 
!e ėjo apie SLA. finansus. Da- 

>Ūr SLA. prezidentas, F. J. Ba- 
gočius, tą klausimą trumpai nu
šviečia faktais ir skaitlinėmis 
pačiame Susivienijimo otgahe. 
Jišai rašo apie S-mo investmen- 
4ils — bondsus ir morgačius.

Peržvelgęs bondsų padėtį, 
hhujasis SLA. prezidentas su
bado, kad SLA. įdėjo j šitos rų- 
žiės investmentus $607,251, o 
šihndie jie yra verti tiktai 
1462,602. Reiškia, organizacija 
itiri netoli pusantro šimto tuks
iančių. dolerių nuostolio.

Nepuikiai esą ir su mortgar 
Šiais. Jų esą forklozuojama jau 
hž kokius $200,000. žinoma, 
fOrklozUojant mortgačių, rite vi- 
šiiomet pasidaro nuostolis. Jei- 
įu mortgačius nėra apgavingai 
padarytas (kaip Dev.enio pa*

žūti, nes nuosavybe vistiek tu
ri vertę. Bet prezidentas Ba- 
gočius nusiskundžia, kad skoli
ninkai ne vienatne atsitikime 
organizaciją apvylė, nesisteng
dami su ja atsiteisti. Girdi, jie 
“rinko randas, nieką iiėtaiSė, 
nemokėjo taksų, nemokėjo už 
vandenį, nemokėjo Susivieniji 
mui ir pagaliau mums primetė: 
‘Pasiimkite apleistą, pfaškėlih- 
<tą, iščiulptą nuosavybę!’ ’į

Su bohdsais, anot F. J. Ba- 
gočiaus, buvo kita istorija. Per
kant juos, dažnai nebuvo atsi
žvelgta net į organizacijos kon
stituciją. Jeigu SLA. viršinin
kai butų pirkę tiktai tokius 
bondsus, kokius leidžia organi
zacijos įstatai, tai šiandie ne
būtų jokios bėęlos. Pasirodo, 
kad valstijų ir miestų bondsai 
dabar turi net aukštesnę khiną, 
negu kad Už juos buvo iridkė- 
ta. Kas kita įvairus spekuliaty
viai bondsai. Jų vertė yra nu
puolus ir daugelyje atsitikimų 
jie net yra “in defauit” (nemo
ka nuošimčių). Todėl SLA. pre
zidentas daro tokią išvadą:

t t-

To leidinio rašytojas užmir
šo net tą paprastą faktą, kad 
atstumas tarp vieno Atlantiko 
kranto ir antro yra nepilnai du 
tūkstančiai mylių, o visas ke
lias nuo New Yorko į Kauną 
sudaro apie 4,500 mylių 1 Reiš
kia, jeigu ir butų kelias per 
vandenyną “nustatytas”, tai 
kitą kelionės dalį dar vistiek 
lakūnas turėtų suplanuoti.

Jei tas “kritikas”, ažuot ro
dęs savo “mandrybę”, butų itą

M *

*A. A. Tulys.
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Kur tik lietuvių pramoga, jam stiklą alaus ir pėr visą 
ten ir gydytojas Motiejus Ab- 
romailis. Jei negauna progos 
pakalbėti, tai taip sau pasiro
do. Jis atvažiuoja vėlai ir iš
važiuoja anksti, bet vis tik 

planą pastudijavęs, kurį išdir-1 pasirodo. Seniai jis išrokavo, 
bo F. Vaitkus; tai jisai butų, kad toks pasirodymas yra ge- 
pavyzdžiui, pamatęs, kad jo pa- r^au» n6&U visas# puslapis rek- 
sirinktas kelias yra' kitoks, ne- lamos laikraštyje. Žmonės 
gu tas, kuriuo skrido Darius, pamato j;, pūsktu kalba apie 

Toliaus, tas juokingas stebė- Uk kai reikia gydytojb, ne- 
tojas dar išvadžioja, kad dary- ^miršta jo. Kut jis važiuoja, 
ti ant popieros kelio planą iš Ta 1U0Ja r jo miona, nots jdi 
viso nesą jokios prasmės, nes 
lakūnas negalįs būti tikras, ar 
jisai nuskris tąja linija, kuri 
užsibriežta ant popieros. Išeina, 
kad geriausias būdas Skristi j 
Kauną, ttai užsirišti akis ir šau
ti: pataikysi, ar nepataikysi — 
kokio čia daikto!

Bet lakūnai, žinoma, taip ne
sielgia. Prieš skrendant j toles
nę vietą, jie pirmiausia išstu
dijuoja žemėlapį ir užsibriežia 
liniją' ant popieros, kuri parodo 
kelio' kryptį. Tai yra ypatingai 
reikalinga, kuohiėt tenka lėkti 
'virš vandenių, kur nėra jokios 
žymės, kuri padėtų lakūnui ori- 
jentuotis (susirasti; ties kuria 
vieta jisai yra). Kitaip lakūnas 
galėtų kažin kur atsidurti. Apie 
tai, kaip p. Vaitkus susiras, su 
Radio Kompaso pagėlba, kelią 
ore, skrisdamas į Lietuvą, mės 
manome, jisai pats netrūkūs 
smulkiaus paaiškins.

Pastebėtina tačiau, kad pa
minėtojo “kritiko’* plepalas la
bai patiko kitam panašios rų- 
šieš mand^apypkiui — šimu
čiui. Dėl kompanijos pilnumo 
bereikia tiktai dar “draugo” 
Andriulio. i

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA
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zonas jau čia
Rašo Dr. I. E. MAKARAS, 

gydytojas ir chirurgas, 
Chicago, Illinois.

šaltos žiemos sezoniiSu
mes sttsilaukiam plaučių įde
gimo, pnedmonijos laikotar
pio, kuomet ši liga daugiau
sia praplinta. Skaičius susir
gimų bei mirčių visados esti 
gana aukštas. Gi dažniausia 
priežastis esti nepaisymas ar
ba neprižiūfėjimas taip Vadi
namo ir visiems gerai žinomo 
šalčio.

Asmuo sergąs 
čiu 
mo.

kiaules ganęs, jei bučiau ture- 
jęs. Už penkis dolerius butum 
galėjęs visą mėnesį mano 
kiaules ganyti.

Gydytojui Abromaičiui tuo
jau atsirūgo tie juodi metai, 
kada jis poniškai, pfer savo 
draugus, per komitetus uba
gavo. Prisiminė jam ir iš Su
sivienijimo gauta paskola, 
kurią jis turėtų grąžinti ir 
dabar galėtų grąžinti, bet ne
grąžina ir nemano grąžinti.

Smuklininko draugai stu- 
rhėsi arčiau prie nesusiprati
mo ir garsiai juokėsi. Jiem at
rodė, kad mandriai atsakyta 
tam išpuikusiam gydytojui.

—Matai žmogus, tuoj apie 
kiaules. Niekas čia kiaulių 

jie juokėsi.
—Atsitrauk 1 — suriko gydy

tojas į smuklininką.
—Nuo ko? Nuo tavęs? —vėj 

atkirto smuklininkas.
—Važiuojame, daktare, — 

tempė jį už rankovės žmona.
—Palauk!— jis subarė žmo

ną.
—Nuo tavęs aš atsitrauksiu? 

Aš ne tokius iššveičiau pro 
duris, — smuklininkas sta
čiai lindo į chirurgo akis.

—Atsitrauk, ha duosiu į 
stiiikį! — daktaras jau drebė
damas Suriko.

—Tu duėši man į snukį?— 
ir sthukiininkas mostelėjo at
galia rdnka per chirurgo pa
pilvę. -Tas staiga užėmė jo 
kvapą. Gydytbjas susirietė, o 
jo balta, kieta skrybėlė nurie
dėjo po kitų kojų. Besitrauk
dami į šalį, jie sumynė ją ir 
sulaužė. 1 ; j

-—Dabar pasiro-dei! sušnip- 
štė per dantis gydytojo žmo- 
iia.

—Tereikia delnu bakštelėt, 
jis ir susiriečia, kaip kir
mėlė, — kažkas nusijuokė.

—Toks vyras! Kažin kas iš 
tavęs paliktų, jei tau viėnį 
užtrauktų? — kitas užsistojo

barą pareiškė:
—Gabrėnas fundina visiem.
Paskui bartenderis pastebė

jo tarp didėlių vyrų dingusią 
mažą gydytojo žmohą ir jai 
pakišo po lupų didelį stiklą 
alaus.

Smuklininkas Martynas 
Gabrėnas stovėjo antram gale 
baro. Jis buvo vienmarškinis, 
pilvą atstatęs ir Išsitraukusiais 
iš kelnių marškiniais. Vyras 
apie keturiasdešimts metų, 
diktas ir pilvotas, kaip ket
vergis bulius. Jis jautėsi gerai 
ir dideliu žmogumi tarp už jo 
pinigus geriančių. Savo drau
gams jis gyrėsi, kad sveriąs 
tris šimtus svarų ir galįs virš 
savo galvos iškelti bačką 
alaus. Kitas taip pat gyrėsi, 
kad ir jis iškeldavęs bačką 
alaus virš savo galvos, kada 
buvęs jaunėsniš. Gabrėnas 
paklojo trečią dešimkę ant 
baro ir liepė girdyti visus, pa
žįstamos ir nepažįstamus. 
Buvo smuklininko eilė pasi
rodyti ir jis gerai pasirodė. 
Gydytojas Abromaitis tuo tar
pu vūrdbdamas medicinos ter
minus ir aukštus žodžius pa
sakojo klcbohui apie operaci
ją, 'kurią jis vakar rytą pada
rė ir apie tą, kurią darys ry
toj rytą. Jis išgėrė tris baka- 
lus alaus, pastatytus smukli
ninko Gabrėno. Ir tik paskui 
gavo progą jis pats pasirody
ti. Bet dabar dėšiihkė atrodė 
pėrmažai, kada smiiklitiinkūs 
paklojo tris dešinits. Gydyto
jas įsidėjo dešimkę atgal į 
kišenę ir ištraukė dvidešimt 
dolerių bankhbtą. Jis išdidžiai 
paklojo ją ant baro ir suriko:

—Už visą visiem!
-—Daktaras Motiejus Jkbro- 

fiiaitis perka gefti visiems! Už 
dvidešimt dolerių! Gerkite, 
vyrai! — pats klebonas pagar
sino ir pirštu parėdė gydyto
ją Motiejų Abromaitį.

—Daktaras Abromaitis! — 
per dantis išpūtė smuklinin
kas. —Gal tas pats; kuriam aš 
aukavau penkis dolerius, kada 
jis mokinosi?

—Tas pats, — pasakė jam 
dienraščio skelbimų rinkėjas.

Šihuklihiiikui pasirodė, kad 
gydytojas nori pradėti su juo 
lenktyniauti. Jis užsigavo1 ir 
ištraukė iš kišenės saują pa- 
laidų bomaŽlci;.

—Ką jis prieš mane, tas 
paršas? — jis niišnipštė drau
gams.

Bet gydytojas nė matyli jo 
nematė ir jam nerūpėjo pra
dėti lėnktyriiaiiti šii smukli- 
niiiku. Gabt-eriOš, matydamas, 
kad gydytojas nė nė pažiūri į 
jo pUšę, pradėjo stumtis prie 
gydytojo ir klebono. Buvo 
j arti lyg ir pasididžiavimas 
atsistoti šalo tų garbingų pi
liečių.

—Sveikas, dak! 
smuklininkai; duodamas de
šinę gydytojui pasisveikinti, 6 
kaire kirsdamas per petį.

‘toak” ih delnas per petį 
'gydytojui buvo lygiai tiek pat, 
kaip spiauta tiesiai į veidą. 
Be to Smuklininko delnas bu
vo prakaituotas ir purvinas; 
Jis pasiliko ant daktaro balto 
švdrko, b gydytojas brangino 
savo naują koštiuitią ir rupi- 
inoši fieišpurvinti it todėl tuo- 
jaii pastebėjo smiikliniiiko 
delno ir pirštų dnUpaitiią ant 
jo paliktų. Pasiutęs nacha- 
las tas muklininkas!

-i-Ar tu pažįsti manė? — 
paklausė gydytojas^ greitai iš-, 
traukęs dešinę, iš smuklininko. 
deltiO.

—Nepažįstu, bet galime su
sipažinti, — atsakė smuklinin
kas.

—Tu nėpazįsti 'manęs, aš 
tavęs; tai kur lendi, r kaip 
kiaulė? Kiaulių aš su tavim 
iipgahiaų.

s4inau, kad nOganei. 
Keli metai atgal butum mano

kiaules.
negano, *

jau seniai nusibodo toks pasi
rodymas.

Praeitą vasarą gydytojas 
Motiejus Abromaitis rengėsi į 
šv. Baltramiejaus parapijos 
pikniką važiuoti pasirodyti.

—Geriau yažiuotumėm į te
atrą, — sakė jo žmona.

—Pasirodysime piknike, pas 
kui galėsim važiuoti į teatrą, 
—suramino ją gydytojas.

Jiedu fiftvažiavo į pikniką 
apie penkias vakare. Piknikas 
buvo jau pasigėręs. Prie stalų 
paprasti žmonės valgė lietu
viškas dešras, gėrė alų ir deg- 
tihę ir dainavo “Kaip aš jau
nas buvau.” Po ąžuolais volio
josi ir knarkė girti vyrai. Ku
rie buvo dar ne taip labai 
girti bėrę lietUviškiis Saldai
nius, kuju mėgino kalvio petį 
prie varpoj mėtė bdlę, o jau
nimas šoko. Diena btivo karš
ta, žolė pavirtus į sausą žemę. 
Daržas pilnas žemių, kaip pa
kurta jauja durnų. Sausa že
mė lipo prie švarkų, veidų ir 
lindo į burną, nosis ir akis.

—Tos dulkės, žemės! Va
žiuojame, — nervinos gydy
tojo žmona.

—Pasirodysime ir važiuosi
me, — ramino ją gydytojas.

j Gydytojas Motiejus Abro
maitis pridavę didelės reikš
mes tam piknikui. Vakar jis 
nusipirko tyčia tam piknikui 
baltą, flanelinį garnitorių, 
naują kaltą, kiątą šiaudinę 
skrybėlę ir baltus čevėrykus 
ir mėlynus marškinius Sii gel- 
tonti kaklaraiščių. Jis buvo 
aukštas ir laibas vyras ir jau
nas. Kostiumas jam labai pri
tiko. Prie to jis įsispraudė į 
dantis didelį cigarą ir į ranką 
medinę lazdelę. Jo žnibha, 
mažytė, lygi jo pečiij, buvo 
taip pat viša balta, kaip gul
bė. Automobilį jiedu paliko 
tudjitu įiriė vartų, kad kaš 

x________________ ____o |iieūžšt6tų kelio išvažiiioti.
plaučių įdegimo, mažai valgyk PičiiiiaiiSia jife dpėjo visą dar- 
mėsos, daug valgyk vaisių ir žų apiiiik, niio tvoros ligi tvo- 
daržovių, gerk daug vandenį, ** Vistir žmonės buv.o girti 
pieno ir šiaip jau visokių skys- ii- užsiėmę, nieks jų nė matyti 
čių, netingėk prasimankštinti, nepamatė, _Pdskiii jiedu šusto- 
jei užsiėmimas to riepagamina p° I.)rle salės, bet_ jaunimas šo- 
ir pakankamai išsimiegok ge- !į5/fr ne^ts’ilkė nė vienos akies 
rai išvėdintame kambary. Mai-Gydytojas no- 
stas turi būti balansuotas. Yra r^° J™1*1’ bet jo žmona
tikrai pastebėta, kad žmonės gundės*, ka<i iiatij.
S.U., „Mp, a v.ld-Žios, labai retai serga pneu- važiuojame ; teatrą, ji

rhas, peršildymas kambarių, 
persivalgymas ypač mėsos ir 
kiaušinių, sudrėljiinas kojų, 
per metikas apsirengimas es
ant šaltame ore, stoka išsi- 
mankštinimo, kepenų ir ink
stų ligos ir t. t. žodžiu sa
kant, visa tai, kas veda, prie į 
kūno nusilpnėjimo, veda prie 
pneumonijos. Kad išvengds

šitokiu šal- 
nustoja nemažai atsparu- 
kuris taip labai reikalin

gas apsisaugo j iinui nito įvai
rių apsikrėtimų. Pas žmbrtes, 
sergančius šiais užsitęsusiais 
šalčiais^ randasi datigybė pa
vojingų bakterijų gerklėje, 
burnoje, koserėje ir plaučių 
trubelėse. Kaip greitai atsparu
mas, atsilaikymas prieš ligas 
gerokai suriiėnkėję^ tai tos 
bakterijos neišpasakytai grei
tai dauginasi paskleisdamos 
nuodus po visą kūną, o ypa
tingai apnyksta plaučius, pa- 
gairiintdamos juose įdegimą^ 
Kaipo pasėka pastarojo, piftu- 
čių oro ląstelės prisipildo už
nuodytu skysčiu, oras į tokius 
plaučius nebegali įsigauti ir 
štai žmogus jau nebe juokais 
susega plaučių įdegimu, pneu
monija, kurios išgydymą nie
kas negali užtikrinti.

Svarbiausios priežastys,■ silp
ninančios žmogaus kttną, jo 
atsparumą, yra sekamos: pa
sikartojantis šaltis, perdidelis

i i • 4 • 1 * •—Važihbjame į teatrą, —jižios, labai retai serga pneu- ... J ė j
monija, nes jų maistas veilc, y* _®į . temi ŽInHnSs i>a- 
ulooilaa Acrti tinlranr ai cnRolnM-I ’ g P

ramino ją gydytojas.visados ėsti tinkamai subalan
suotas, kas žymiai gelbsti pa
laikyti kūną geroje sveikato 
je- ’ ; ...

Plaučių įdegimo ligony s lie'i 
reikalingi daug vaistų. Paty-į 
rusi slaugė, kuri ligonį reikia- 
mai prižiūri kas minutę, nė- 
palyginimai daigiau jam nau
dos teikia, negu kad prirašy
mas 4-5 bonkų vaistų su kiek
vienu gydytojo atsilankymti. 
Vaistai, reikia pasakyti, turi 
savo svarbą, bet tik tuomet;| fenilaitį 

ir laiku, ši liga yra limpamfy 
apkrečiama, ir todėl ligonis 
turi puti atskirtas- nuo svei
kųjų, kad pastarieji neapsi- 
khėstų. 
...r s. v. ii. įnii-.v,,- .

Kultuvą
Tik ką gąvbmė iš „ Lietd-r trauke ženiyn 

vos naują No. 11. Turiny® banknotu; Gy 
labai ‘ "

mato
—Visi girii, kas čia tdve pa 

I matys?
—Priei'kim prie baro, 

I kui važiuosime.
Prie baro gydytoją tuojaii 

pamatė: , ,
—Šveikas, daktare!
—Alio, daktare!
—HoM dre Voii, doc?
Klebonas, parapijos komi

tetas, . graborius, reporteris ir 
ddr keli Švėfkirio daktarą Ab- 

kada jie Vartojami tinkami!j ’ “gydytojas išti-aukė iš kiše-
’..... itės dešimkę, iškėlė aukštai ir

Siekė pakloti ant bdro ir su
šukti; k&d visieih; kas tik prie 
Uafb; butų rilatis už visą dė- 
širiikę. Bėt 'klebdhas rupeš- 
tingūi &augUjb ^pūrilpijos biž- 
hį ir gydytbjo išsišokimą laiku 
sustabdė. Klebonas greitai iitH 

i jo tdiiką su 
Gydytbjūs kreipės 

j įklchblią nusištUbėti ir tuo* 
šyk jb nosis piudb į didelį štik 

tBarie;.......
M

A

pas

sušuko

užtrauktų? — kitas užsistojo 
tiž gydytoją, kuris prieš tą 
smuklininką atrodė

(Bus daugiau)

menku

Siait laikau jokio bitnio įmo
nė be reklamai mpoti gyvuo
ti. Konkurentą y ta tuk daug, 
kad tik nuolatinit, katduninu 
įkalbamai gali patraukti didat- 
nį klijentą įkaičių.

Amerikai įmofiet gardi at
pranta, kad be getoi reklamai 
neapteui. Kuo daugiau rek- 
Idmuojieri, tuo goriau takoti.

Reklama, kuri atliekama duo
dant tktlbimut į laikraičiut, 
vuuomet aptimoka.
Kte gattlnati ^dujlėbotf', 
tat vittiomet tari naudot.

Ti 1 iil.Mil.rl—.Oin imv ....... ■■■■r.....

ĮGALIOJIMUS
A

mus pigiau ir geriau 
Regu kitiit.

Klausdami informaci
jų iš kitų ihkštū 

rašykite

naujienos
1739 So. Halsted St

CHIčAgO. ILL.

... 4 •
......... T

■r...;-.- —
AMERIKOS 
PILIETIS

Būtini ir Ubai pa$el- 
binga knygeli tietni. ha- 
tie iibri tapti iioj ialiei 

Paminimai 
apie iioi ialiea tvarku 
apie jot virSininkų rin- 
kiniūi ir viaką kat reika- 
litini prie ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygelėj 
liėtuvte ir anglų kalhoi 
mis inralyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halrted St

CHICAGO, ILL.
Staukite •ettey oKterj trube 

tea&Mtas.
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Details of the Most Exciting Gamės in thė 
8Th ftound of Naujienos Basketball Meet

llllll

BY J. J. ŽUKAS.

did MAfian Langis

Well, folks thfe gymnasium 
was really filled to the roof 
this Sunday and only those 
got in that ėither had a pass 
or paid cash admisstion. The 
majority bt the pėob'le were 
there to witness that great 
garne behveėn the STANLEY 
P. MAŽEIKA’S AND THE J. F. 
EUDEIKIS BLUE RIBBON 
BOOSTERS.

The hour was late for bas- 
ketball, būt thė čtowd didn’t 
seem to niiiid. The spectators 
were awafrdėd for the patience 
by wittnessing one of the 
best basketball gamos ever 
presented. Here are some of 
the highlights.

The game started off with 
a basket by “old man” Conrad 
of ihe Eudeikis. Būdrick of 
the Mažeika’s then sėt himsėlf 
for a lang shot ahd made it. 
The scoring went on conti- 
nually and the half ended 
with the Mažeika's in the lead, 
15 to 13. In the first half the 
scoring for the Mažeika’s \vas 
done by “Benny” Budrick who 
made 8 podnts, Jesen with 2 
points, Rains accounting for 3 
points and Strumbis inaking 
1 basket. 
basket. 
basket. 
YVatch. 
and 3 
brought 
elose for the Eudeikis.

“Joi?” Khi'cinskas makes 5 
bdskels.

In the second half it was 
all Mažeika’s diie to the shoot- 
ing exibitiori put on by Klu- 
chinskas. One of the shots 
put in by “Joe” wa» a base- 
ball. Ali of this Shots were 
onc-handed and made 
awkward positibh. 
made 5 points and 
sunk a basket in the second 
half.

The Eudeikis tried a come- 
bačk with two vėry long shots 
made bv “Kid” Patrick and 
free-throws by Watch and 
LipiDski, būt that shooting of 
Klucliinskas was too much for 
them. And so they bowed in 
defeat to the Mažeika’s Aces.
Bulatu Aces Lose A Tough

One To Bahn'er, 19 to 17
The people waitlrig to see 

the featurcd game of the day 
lašt Sunday between the Ma
žeika’s and Eudeikis got a rėal 
thrill watching the game bet- 
weėn tlie feanhers and thė 
Bulaws. Ir proved to be the 
elosest game of the day. It 
was the biggest upset delivered 
in the tournament so far.

The spectators were all foi* 
the Banner’s beeause they 
were supposed to be the 
weakest teUni with no chance 
for a vietory against the 
strong and fašt teaih of the 
Bulaw’s. Wheneveiį any of 
the Banner’s made a point 
the crowd went completely 
mad, yelling and applauding 
for all they were worth.

Ih the fifsC half Kiicin 6f 
the Ėulaw’s started off the 
scoring column with a bebūti* 
fui “arched“ long-shot. Lau- 
chiskas camc back by tiį>- 
ping the bąli in the hoop off 
the back--board. Then Mc5- 
Glvtiėy of tlie tJahner‘s threfa 
a basket in. Tlie Bulaw’s 
looked as if they Wėre goirig 
to win the game eąsily in 
the firstJialf. They led at 
the lialf by a score of 13 to 8.

Būt in the šėčbnd hfilf tlie 
Bulaw’s were dumb-fduhded 
witli the nė\v imprbved, štrohg, 
fightihg mad teani that they 
met with. T. Johnson started 
off that Second hblf Mth a 
shot ffom the cfehter of tlie 
floor thrit went clean through 
the hoop. AL LaucKfelęhs, 
the main-»Uy čtf .’lhė BulaAv’s 
“ulled thKiii^i ėridither

went 
made

at a

“Solb hiče of the Bahhėr’s 
surik ahblhėr basket ffom the 
far corriėr of thė COiirt. Mč- 
Givney of the Banner’s 
on a shooting spree and 
two nice buėkėtė.

The score now stood
tie \Vith bėth iėariis čredited 
with 16 points. Golden of the 
Bulaw’s thteW a free-throw to 
give his team the lead only to 
be tiėd again by a frėe-throw 
by Ed Mc Cabe of the Bari
nėms. With only 2 minutes 
left to play, Mc Givhėy of the 
Banher’s received the bąli on 
the “pivot”* line and after a 
few tricky riianeūvers drib- 
bled in ahd made the winning 
basket. It was a great game 
and was ehjoyed by ėvėry- 
one.

. why < t
have a hard time PoMing her 
mari? Or iš čhiek ficklė, Ma* 
rian? , Who wAs ^the blond 
hussy?

If there are any people whose 
nhMes I forgot to mention. — 
I don’t see what you can do 
about it.

And people, while I štili 
have thė floor, don’t fofgėt to 
keep in mind our first AniiUal 
Reūnion Dance, Feb. 28, Vikihg 
Temple at 69th & Emerald Avė.

For A change come down to 
rehėarsal this Thurday.

Chief.

Or iš čhick ficklė, Ma i'“ • 4 1 MUSŲ SKAITYTOJAI
Raitai skiriami i ii skyrių neturi bujti illtęBni žrt ^žlil.. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams“ būtinai pridedami savo vardu lt pavardę.

Čonrad with 1 
Patrick with another 

A free s throw by 
5 points by Lapinski 

points by Lauritis 
the flrst half to a

in
Jescn

Rainis

BIRUTĖ
f, , r Iiitiia.fr

Am I proud or am I proud! 
Yezzir—of gbod 61’ Birutė! We 
sure done our part lašt Sun
day; A certain Lithuanian Šo- 
ciety šhouldn’t regret inviting 
the Birutė Chorai and Dram- 
atic Sociėty tb help fili out 
their program. From what my 
Clark Gable ears gathered here 
and there at the Lithuanian 
Auditorium it seems - Birutė 
and its music is well likeri by 
thė mūsic-Ioving Lithuanians. 
Būt—dont’ forgėt that the efe- 
dit goes to ‘Professor’ Byans- 
kas and his aidės. And whėn 
Byanskas’ well rehearsed cho
rus gives its big night this 
spring, don’t forget to bė there.

I might mehtion a f«ew nanies 
that our society is proud of 
like^Ona Biezis, Julia GApshis, 
the silver-tonsiled Kaminskas, 
Berhice . Tverionas ahd many 
others who tvefe hot šeeh aš 
profhinėhtly, bUt done their 
share. (I Wish t coūld name 
another guy to do my column 
for me).

Shorts and Smirks
Did anyone notice how Al- 

bert (aliAš 
gazed with longing 
Emily, Sunday. Yeah 
coudn’t tear himself away from 
her.

I suppose evęryone noticed 
hbw happy aiičl dėlifiohsly ‘bat- 
ty’ Sarge was. She mušt have 
smelled a glass of beer, or 
sump’n.

And Johnny štili insists on 
ttoisting his mustachte—off 
stage of course.

When Pete asked Ann to 
dance, she mušt have been sit- 
ting down Avhėh he ašked her. 
Well—she wasn’t so very much 
Miiėf.

taftha, Fm surprised ąt 
ybii! imagine, girls, šhe was 
dhhčiilg With hėr husbarid.

Grhcie findlly gbt hėr short- 
hand done lašt Thufsday. Ge- 
nfevieve or somebody lent her 
a short pencil.

When I looked at Bertha, 
I saw red. Now, I wasn’t 
mad, she hAd a criirison blouse 
that would krioek ybur eye out 
(the left eye).

Stelmok and Vanriie sėemėd 
kinda thiek tho’ didn’t they.

Little Helen* bur $tAr so- 
plano has a certain fellow dog- 
glng her stepe at any and every 
anair. When’s it Corning off 
rielen? '

And big Helen shouid have 
wem a yeiw sasn «f ribbdf 
af standi w ebffipfetė hef tmtfit. 
Rfed hMf, grėbti drėsSu.

Steve Dering; as usual, was 
too busy to give a lėhgthy 
interyiew birt he statės defina- 
tely “the hot dogs sold in this 
city Afė ribt worth more thah 
4Vį centą”.

Lifet df Jpebple Whb tlifrik 1 
am a pūblic eiiėmy: Juiia;

the baftehder) 
eyes at 

, and he

PIRMYN
SHARPS and FLATŠ

Rehearsals! Rehearsals! and štili 
more rehearsals to come! This bu- 
siness of preparing an operetta 
which is to please every single per- 
son of an audience elose to two 
thousand peoplc has suddenly be- 
come a very serious one. The prin
cipais of the ertst with tio time of 
their own during the evenings of 
the past three wbeks — almošt 
strangers in their own homes, or 
so wenve bėėn tbld by Ftank Jaka- 
vičius.

Mrs Stephens, as Serpolete, try- 
ing vėry hard to appear a regular 
roAVdy Avho is always attemptįng 
to do the other person in; the 
girls of the choras mimicing her 
in several seąuehčes... Whitney Ta
rutis lettirig his hair grow for att’s 
sake, so that he tvould appėaf 
more in keeping with his role of 
count... Danny Kezes with rather 
a speculative lobk on his face vvhen 
le learnėd of the way hė was to 

be attired as Grfcnys — n body 
iltie suit ttimiiled in pink with 
epulates, bhiid, brass buttohs and 
a lot of other decorative fixin’s.»

Aldona Grigonis, who having 
learned hėr rolė of Germaine Se
verai months ago, helping out 
Eddie Čepulis Yvho has only had 
ūs part for a few weeks...

Felix Mason coming gown to i*e- 
hearsal ali bundled up froip ear- 
muffs to'galošhes into Avliich were 
tucked his trousers — bfciMailing 
ong, laudly and lustely the loss 

of his “beaiity slebp”... x
Lauie Widguris says that he finds 

almost every Pirmynite a ready 
customer for an Imps Dancc 
ticket, You knbAv it’s this SatUt- 
Uay at St. Agnės Auditorium. Louie 
has a few tickets morė, so if you 
haven’t yours yet, ah early ap- 
pointment with him, or with any 
One of the other Imps for that 
inatter, is advisėd. You Siriiply 
bah’i Be in the sdcial swim of thė 
scason^ And misS it.;.

So much has been šaid abbut thb 
operetta “Chinies of Normandy“ 
that there ish’t much more pthęr 
thari the plot, to soliloųiiizė ahoiit. 
Tickbts may be purdhrtSėŪ In iid- 
varičė frdin chorištei’s, Mn Stė-- 
phens, the Naujienos office, and 
the various Lithuanian Furnitūra 
Stores. The performancc starts at 
3:Š0 P. M. Ims Sunday at the Šo.- 
kol Hali at 2345 S. Kedzie. Ybū 
are ftll cordially invited to cbme, 
see, hcar, and be cntertainfed. \Vė’re 
efertain you won’t regret it.

The Duchess;

Biznieriaus žodis 
apie parodą

kada švėtimtŠUiis dėl biznio 
surengia Lietuvai didmiesčio 
krautuvėje parodą, tai lietu
viai eina ir moka dvigubą kai
nų. Didmiesčio krautuvė, su
prantama, dUodš vietų tokiai 
parodai uždyką, kad priVylioti 
lietuvius prie kito savo biznio 
ir kad visą biznį patraukti į 
vidurmiestj.

Tokios parodos, man rodos, 
dar daugiau silpnina lietuvių 
prekybą Amerikoje ir atšaldo 
lietuvius bud plikimo “namuo
se’* if nuo savųjų, greičiaus 
lietuvius ištAutina.

Mes gerai Žinome, kad vi: 
dūfmiešty hėi vieribs lietuvių 
prekybines Įstaigos nėra, bet 
Chicagoj ė yra Žymių lietuvių 
įstaigų, kuriose haudiiigų liė- 
tiiViamš darbų atliekama ir gė- 
rai jiėms patarnaujama. Bu- 
čėbninkai, grošethinkąi, taver- 
nikai, valgyklos, duonos kepė
jai^ radio ir rakandų pardavė
jai, jūbilerijos krautuvės — 
tokių įstaigų lietuviai dhičė- 
goje turi daugiaus negu Lie
tuvoje. Virš kelių širiitų. Ne
būtų geras dalykas lietuvius 
vylioti į vidurmiestį.

Lietuviai prekybininkai-bįz- 
iiieriai yra ihušų žmoii^s. jie 
rhūms tarnauja. Kaikurie mūs 
linksmiha. Užlaiko rądib valdh- 
ddš, nešigailėdahii didelių lė
šų ir darbo. Pavyždžilii Juozas 
Budrikas if I^eopleš krautuvės

užlaiko radio valandas per 6 
metus ir kas riedčldienį, taipgi 
antradieni ir ketvirtadienį link- 
sMiha 50,000 lietuvių ir mili
jonus švėtimtaučių. Meno spė
kos yra panauduojamos ’kuo- 
gėriaiisios, kokias mes Ameri
koje turime, žymiausi daininin
kai ir muzikai.

Iš musų biznierių, kaip žp 
noma, J. Budfikas pardavinėja 
Lietuvos gintarus, kokie buvo 
vidufrmiesčio' parodoj. Kiek te
ko patirti, Budrikas pirko iš 
Lietuvos gintarų už $7,000.00. 
Už keturius tūkstančius dole
rių atgabeno gintaro p. Luk
šys. Už du tukstančiUs Budri
kas pats persiveža ir už $2,- 
000.00 pirko iš Ambėr Trusto 
New York e. Vien Budriko 
Jėwelry krautuvėje randasi 
daugiau gintaro negu buvo vi
soje parodoje ir parduodama 
daug pigiauš — net už pusę 
kas mokama tenai. Z.

Kaš kiį ^afto 
gyvais klausimais 

. ■ ■■

Nhujiėnų Janius ffepofteris 
t. Bulavv tdi tą tM kilį kas
dien netikėtai Atsiklausia Apie 
įvairius dalykui ir kokius at
sakymus gaunk, tokius čia pa
duoda.

puiieu tnrougn wnn anoiuer
basket, amt .i . fft*throw. report due M • *'

RADIO
GYVENIMO PROBLEMOS IR 

DAINOS

Praeitą nedėlią Progress 
Furniture 'Krautuvės radio 
programo Progress Maišytas 
Trio ir Vyrų Duetas labai ge-i 
rai užsirekordavo savo daina? 
vimu. Galima buvo^ patėvy t 
‘lygsvarą balsuose, ir visos, 
dainos šauniai skambėjo. Dai
navo ir programo vedėjas, Jo
bas Romanas) kuris taipgi pa
teikė jddifiių žinių. ,

6 advokatas Ki Gugis saVb 
natidihghis patarimais daiig 
prisideda prie musų gyvenimo 
problemų išrišimo.

Beje, neteko sužinot tos pa- 
nėlds- vabdd, idri dainavo so
lo ‘‘Visur Tyla”. Jūs švelnutis 
baišas man Ubai patiko if bū
tų labai malonu ją girdėti 
tfūmpoj atėftyj.

f f. 'i

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
Jauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

(Redakcijos pastaba. — Pa
roda betgi atkreipė į Lietuvos 
išdirbinius, nė tik gintarinius, 
bet ir kitokius, svetimtaučių 
domę, ko mUšų pastangomis 
birmiaus negalima buvo pada
ryti. Dėl parodos Chicagos lie
tuviams biznieriams biznio ne
sumažės, bet gali padhugeti. 
kas dėl gintarų, tai lietuviai 
Žinoma ir toliaus juos pirksis 
huo savųjų biznierių, bet da- 
bhr ir ariiefikiečiai pradės gin
tarus pirktis. Veikiausia jie 
pirksis juos vidurpiješty, bet 
kartais gal ir pas lietuvius.)

-'-“Aš manau, kac

žmonai, tai daugiau galima su
taupyti.”

John Berženski, 2834 South 
Hoyne Avė:
he. Vienok, jeigu tarp vedu
sių yra sutikimas ir moteris 
taupi, tai vyras gali atiduot 
jai visą algą. O jei moteris be 
reikalo pinigus žarsto,, tai rei
kia jai duot tik truputis.”

Stėllia Rezihskienė, 0159 Ar- 
tešian A ve. — “Moteris netur'

Apie vyro algą
“Ar vyfbs ttii’i atiduot žmo

nai visą savo algą?” Tai toks 
buvo paskutinis reporterio 
klaiiSimas. vČib įiadūdti vyrų ir 
moterų btOtkymai parodo; kad 
esama visokių nuomonių ir Šia
me klausiniė.

Ir štai kas ką sako apie tai:
Dr. S; BiežiS, 2201 W. Oėfr- 

inak Rd. — “tano šupfatihiu 
nėra reikalo, kad vyras atidUb- 
tų savo žmonai algų. Naudin
giau išėiilh; kada Vyras kbh- 
trbliuojh finbhšūs.”

\ J '

John J. Betkis, 4338 South 
Rockwell St;— “Aš tik du mefc 
tai kaip vedęs if manęs gyve
nimas daf n’epambkinb atshky-. 
ti Šį klausimą;”

.jtosėfliie 
Copland ^t. 
turėtų višą 
teriai, bei ki 
Įima gerai gyventi ir taip."

Xwohy J. tieYžyįiskĮs, ^5§^ 
^V. (>3rd Si. -- “Moteris ąietu- 
fi kontroliubt finansų. Mote- 
nai rpikįa nedaugiau duot pi
nigų kiek jai reikia. Butų ne
išmintinga, jei vyras atiduotų 
moteręi visą algą, o paskui 
pats prašytų iš jos penktuko; 
drba deširntukb. J ei vytas be 
fejkalo eikvoja pinigus, tai tik; 
tokiame .atsitikime moteris tu** 
f i reikalaut firianšų kontro
lės.” • - 1

Zosė Benėkaitis; 2252 Aiii- 
šhie Sti “Jei fhbtėris yra 
ekonomiška it abu gįjfal SUgy- 
veha, tai gefiaū paliki algų 
mbtėrš prfėžiūfbj”

Bkftūlis, 627 tesi 
iste aigbs aii*

-"Bei ttaft Mėtos, 
kad jė. vyriw atiduoda algą 

.. . ■

Rockwell St.

>>

Ikržinski, 1374 
— “Rodos, vyras 
^3 atiduoti mp- 
i neduoda, tai ga- 

gyventi ir taip.”

susirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

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

NORTHERN COAL CO„ 
8 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
, Merrimac 2524_ • _

knygos books

RAKANDŲ Barbenai
FURNITURE BARGAINS

- * - ■ ' •------------- '■■■■ : 1 —

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 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 RAKANDŲ BARGENA1 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$800 kaurai __ --- -------------- $35.00
Parlor, . miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
. RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25^ ««

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SŪPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield_______

STOGAI
ROOFING

Senu ir nauji) lietuviškų knygų 
visuomet gausite, Naujienų knygyfle. 
1739 So., Halsted St., Chicago, 11L

KAILIAI
FUKS

.f . , Į ■

--- - - ■■ ■■
THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisytu Mes 
taipgi, darome visokį blškorystšs 
darbą;

3216 : So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO KrautuvŽš
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted SL, 
Canal 9845.

SAUSIO IŠPARDAVIMAS
PasindUdokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie Hiušų kailiniu kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaįli- 
hiiis. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos biznj. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS

. įsteigtas. 1906 metais 
6510 So. Halsted , , Normai ,5150

Dėl šalčių A. Kam pi - 
kienė nusilaužė 

ranką

tęsiau Avė.
reikalaut, kad Vyras uždirbęs 
atiduotų jM pinigus. Nes tas 
parodytų, kad vyras moteriai 
feikalihgas tik dėl tb; kad už
dirba algą. Moteris trokšta tu
rėti padofų Vyrą; kurs pats 
rūpinasi rinansų ir Šeimynos 
reikalais, Bet jėi Vyras elgiasi, 
kžtip koks lakudra, tai nerei
kia nei jo, nei jo algos.”

OKU Miidviėh, 17 W. 61 st 
Pi. — “žinoma, kąd tūfi ati
duoti. Juo mažiau vyras tufės 
pifiigų; tub Mažiau jafti bus pa
vojų išleisti. Kada pinigai eitia 
į moters f atikas, tai ji žino 
kaip j Uos gef iaū naudoti.”

Vičtdr Bafaūski, 663 Wės 
i8th St. — “Moteriai nereikia 
atiduoti algos. Jei vyras turi 
šUpfatiMb; kaip pinigai Uždifb- 
ti, tai žinds kaip juos ir koh- 
troliūdti.”
. Kazfthiėfaė g&fŪū^kAs, 539 
W. 119th St. — “Klausimą at
sakys mano žmona 6 valanda 
ySka^ė. Ji ąpiė tai daugiausia 
žino.”

Marijona BaHšaš, 5124 So. 
UniVėfšity Avė.
f i JUOt hidtėbiai tik dalį algos, 
feikalihgOftiė išlaidoms 
Nes kai moteris pfėičiėda kon- 
trOliUot Vifctiš vyto pinigUs, tai 
dažnai iškyla nesušipbatiMų.”

bfta Atidrikhs, 7052 South 
Wiiičhestėf Avė. — “Tūip, vy- 
lįas tūri atiduoti algą mote
riai be jokių cerėmohijų. Mo
teriai priklūuso pinigai, o vy- 
fui lieka rūpintis kaip jie už
dirbti.” .

“Vyras tu

Siunčlhhib Gėlės Telegramų i 
pasaulio dalis. .

(ŠŠlŠš veštuvšms. bnnkiėtdihš 
nagiąbąms. „ ~

pu, Boule

viso

Pranciška Baranauskienė, 
3800 South Emerald Avė. — 
“Man rodos, kad turi atiduo
ti. Bet jei moteris neištikima; 
tai saugiau, kada pinigai pas 
vyrą.” *

Joliri Baranausky, 4443 So. 
Talman Avė. — “Vytas turi 
atiduoti visų algą moteriai, o 
moteris privalo visaš bilaš už
mokėti ir taupyt pinigus.”

V. B. Ambrose, 2710 Wešt 
59th St.
turi kontroliuoti gaspadorius 
(vyras arba moteris). Kurs iš 
jų yra gefesnis gaspadorius, 
tas if geriau mokės sutvarky
ti finansus. Gana tankiai pa
sitaiko, kad motefys yfa taU- 
peshės negu vyfai, o vytai iš- 
laidesni; todėl musų lietuviai 
didžiumoje turi Moteriška ♦ ka
steriu.”

Nelaimė įvyko jos namUose 
kai nugriuvo nuo laiptų išė
jus iš antro augštb kamba
rių.

BRIDGEPORTAS: ■

šeimos piiiiguš

Vakar 
šalčiai, buvo kaltininkas nėlAi- 
mių> dėl kurių žuvo daūg žmo
nių Chicagoj ir įvyko daug ki
tų įvairių nelaimingų atsitiki
mų. Pasėkoje šalčių ir Anna 
Kampikienė, gyvenanti adresu,' 
3213 So. Parnell Avė., nusi-* 
laužė dešinę ranką, kai ji iš
ėjus iš koridoriaus lipdama 
laiptais paslydo ir nugriuvo 
ant šaligatvio;—(Sp.)

V\WESI)ENT4i 
w aFTICE

34 Metus Vidurmiestyjfe
Mes .spėciahzuojatnės padaryrtte 

Platės, Gbld Crofcrts, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandose 8:30 iki 8:30 v. v. 
u Tel. HARRISON 0751 *

ir
• . ii

IU.

GARSINKFfĖS 
NAUJIENOSE

32 6 S STA.TE ST.
į^^^|įtįi)avĮįSto^^^HoOTj|

MILDAIii TEATRAS »» 
, 3140 S. Halsted

RAMOVA11 TEATRAS tl
35 ir S. Halsted St

V. <1 • ■ •.....

SA^IO 24 
“Danaerous Corner”

Virglnia Bruce ir kitit. 
taipgi komedijos.

DYKAI indai mbterims. .

SAUSIO 24
“WHAT EVERY WOMAN 

KNOWS”
sU Helen Hayes ir kitais, 

taipgi komedija ir “Radio Revue” 
Nupigintos kainos.. NEDALIOJ

ir 26SAUSIO 25 
“BIG HEARTED HERBERT“

su W Kibbee ir kitais

taipgi komediją ir 5 aktų 
vodevilius.

SAUSIO 25 ir 26 
“KENTUCKY KERNELS” 

su Bert Wheeler, Rob. Woolsey 
' taipgi komedija.

Penktadieiiio vakare DYKAI indai 
moterims.

Kasdien B argai n Matinčė iki 6:30 
20c.

1 - -jįfrrr-

Iiitiia.fr
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Maloniai Visų Lau
kiamas Naujienų 

Koncertas Jau 
Nebetoli

Vasario dešimtą dieną, 
Lietuvių Auditorija, Brid- 
geporte, manau bus kupina 
žmonių, nes tą dieną, kaip 
žinia, jvyksta Naujienų di
džiulis metinis koncertas.

Naujienų koncertai visuo
met pasižymi savo gražu
mu. Programas visada būna 
turtingas, įvairus ir gra
žus.

Kaip matau skelbime, 
Naujienų koncerte šįmet 
dalyvauja net du šimtai su 
viršum artistų programo iš
pildyme. Tai bent progra
mas bus! Tokio didelio pro- 
gramo niekas kitas negali 
surengti, kaip tik “Naujie
nos”. Kiekvienas atsilankęs 
j Naujienų koncertą turės 
tikrą malonumą.

— E. F.

ALTASS pradeda 
žingsnius skridimo 

darbą užbaigti
Penktadienį šaukia visus gar* 

bes narius, kolonijų atstovus 
ir darbuotojus į susirinki
mą; dalyvaus Įeit. F. Vait
kus.

Talman avė. Laivas pribus 
Ncw Yorke, apie sausio 28 d.

Kalinys išdavė val
džiai Šv. Valentine 
skerdyklų dalyvius

1929 metais septynis žmones 
nužudė Gus Winkler, Murray 
Humphreys ir kiti žymus 
Chicagos gengsteriai.

Debiutuoja operetėj “Kor- suuodęs gasą, užsuko vamzdelį

“LITUANICOS II“ skridimo 
įvykimo dienai artinantis, A- 
merikos Lietuvių Transatlanti
nio Skridimo Sąjunga pasiryžo 
neatidėliojant prirengimo dar
bą varyti prie pabaigos.

Tuo tikslu šį penktadienį, 
sausio 23 d., yra šaukiamas 
svarbus visų ATLASS garbės 
narių, kolonijų komitetų ir 
dobilo to jų susirinkimas. Tas 
susirinkimas įvyks Wm. J. Ka
reivos svetainėje, 4644 South 
Paulina street, 8 vai. vakare.
Vaitkus praneš apie skridimo 

laiką.
Tarp dalyvių susirinkime bus 

ALTASS Centro valdyba ir lei
tenantas Feliksas Vaitkus. La
kūnas padarys pranešimą su
sirinkusiems Į apie lėktuvą, jo 
stovį, skridimo įvykinimo bū
dą ir, svarbiausiai, apie laiką, 
kuomet skridimas bus įvykin
tas. ' •

Valdyba iš savo pusės pada
rys pranešimą apie organizaci
jos stovį ir planus, kuriuos 
manoma įvykinti ateityje.

Visi ALTASS lokalų komite
tų nariai, garbės nariai ir dar
buotojai yra krečiami daly
vauti šiame svarbiame susirin
kime.

Iš Lietuvos atvažiuo
ja J. Pilitauskas

■" ..... . ■ ■ ■■ — '
Ką tik gavome pranešimą, 

kad laivu Frederik VIII at
važiuoja iš Lietuvos John 
Frances Pilitauskas. Jis grįž
ta pas savo tėvus, 4422 South

1929 metais, šv. Valentino 
dieną Chfcagos padugniuose 
suzvimbė šAutuvų ir kulkosvai
džių kulkos. Jos buvtf taiko
mos septyniems žmonėms, ku
riuos padugniai nebenorėjo tu
rėti savo tarpe. Kulkos atsie
kė tikslą, kuriam buvo skirtos.

Vakar paaiškėjo, kas buvo 
tų skerdynių kaltininkai. Byron 
Bolton, federalio kalėjimo kali
nys išdavė valdžios agentams 
vardus visų gengsterių, kurie 
tose skerdynėse dalyvavo. Ne
aplenkė jis nei savęs.

Štai žmogžudžiai, anot B. 
Bolton: Fred “Killer“ Burke. 
Claude Maddox, Gus Winkler, 
Fed Goetz, Murray Humphreys 
ir Bolton.

Visi nužudytieji buvo “Mo- 
ran” gaujos nariai, kurie ban
dė konkuruoti su Caponės gau
ja bootlegerystėje, Pietinėje 
miesto dalyje.

Vieni iš jų įvardintų .gengste
rių jau yra mirę, kiti sėdi ka
lėjimuose.

Graži Sidabrinė Tau
rė Krepšiasvydžio 
laimėtojui “N-se”
“Naujienos“ vakar gavo gra

žią sidabrinę taurę, kuri bus 
įteikta, kaipo dovana, basket- 
ball — krepšiasvydžio koman
dai, laimėjusiai “Naujienų” 
turnyrą. Ta taurė yra “Nau
jienose“ ir netrukus ją bus ga
lima pamatyti. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

Įdomieji “Kornevilio 
Varpų” asmenys

Iš 14-kos veikiančių asmenų 
“Kornevilio Varpuose” charak
teringiausi ir įdomiausi yra 
šie: Serpolėtė, Gasparas ir Jo
nas Grenys. Gyvenime toki as
menys kuria įvairius prietikius. 
Be jų gyvenimas butų nuobo
dus, neįdomus. Be jų neįdomi 
butų ir ši operetė. Todėl, aš 
manau, butų gerai susipažinti 
su jais pirm, negu pamatysi
me juos ant estrados.
Serpolėtė — A. Steponavičienė

Ji varge auginta kaimo mer
gele. Pilna svajonių, jumoro, 
drąsi, linksmutė ir smarki. Nie
ko ji nebijo apart šmėklų. Jos 
nenugąsdina nei plėtkos, nei 
grasinimai, nei kieta Gasparo 
kumštis, bet negyvos šmėklos 
— šmėklos neištirtos, nepažį
stamos, įveikią ir ją.

Kas buvo jos tėvai? Kur jie 
yra dabar? Niekas nežino. Ūki-

nevilio Varpai”

Jonas J. Rukštelė
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn“ buvo gera mokykla dai
nininkams. Jis iškėlė ir prala- 
vino daugelį dabar jau pasižy
mėjusių dainininkų ir daininin
kių, kaip F. Jakavičius, V. Ta
rutis, O Skeveriute ir daugelį 
kitų. Dabar choro statomoj ope
retėj “Kornevilio Varpai” pir
mą kartą lietuvių scenoje pasi
rodys naujas, bet daug žadan
tis jaunas dainininkas Jonas 
Rukštelė. Jis vaidins ir dainuos 
sunkią Vaito partiją. Tikimąsi, 
kad jis su laiku atsistos musų 
pirmaeilių dainininkų eilėse.

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos 
Degtinės

NAT^A^ 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbon

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

i:

b* sudraudė Petrą, kad jis stH-’ 
to pavojun visą Šeimyną. Pet
rui perspėjimas nepagelbėjo ir 
jis antru kartu atsuko gasą. 
Giminaitis ir vėl jį bafti, tik 
Šį kartą griežčiau. Bet ir «tas 
nepagelbėjo. Petras trečiu kar
tu atsuko vamzdį ir sumerkęs 
akis laukė mirties. Jas atmer
kė policijos stotyje, kur jam 
bus duota paskutine pamoka 
apie nusižudymo neišmintingu
mą.

25-tų metu vestuves 
atšventė Elena, Ed
vardas Kavaliauskai
šeštadienį Marauette Parke 

įvilko sidabrinių sukaktuvių 
puota. % ,

Pe-

■ ; ■- Ketvirtadienis, saus.^Į4, *35

naniran+oi Lun ’pasiunčiant pareikalavimą su I r
400 dbpil diliui ndlr pinigais į Springfieldą, arba

didatuoja į Chięa _gos miesto tarybą skyrių buvo apgulusios didžiau-
° c sios minios žmonių, kurie sku-

valstijos departamento skyriuj, 
120 S. Ashland avenue. Vakar

CLASSIFIEDADS
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Peticiją įteikė ir Bamey R. 
Pietkiewicz, kandidatas 12 
warde.

bėjo gauti leidimus, kad nepa
tekti į policijos rankas.

PRANEŠIMAI

ninkas Gasparas rado ją čio- 
bryne paguldytą, verkiančią ir 
pasiėmė auginti. Ji tada buvo 
vos kelių dienų amžiaus. Ir ji 
auga kartu su žąsiukais ir an
čiukais: augo, vargo, verkė, 
kentėjo, kaip kenčia visos jai 
panašios našlaites. Vietoj švel
nios, glamonėjančios močiutės 
rankos — kieta Gasparo kum
štis ; vietoj meilių žodelį — 
žiarųs paliepimai. Bet tas ne
įveikė jos. Tarp viso kaimo 
merginų, ji yra pirmutinė: vi
sos ją mėgsta ir ’tartu bijo 
užkabinti, nes prieš kiekvieną 
nedraugišką žodį ji suras pen
kis ir dešimtį.

Nežinojimas savo kilmės au
klėja pas ją svajonės apie aug- 
štą, garbingą lomą: “Gal aš 
grafaitė, o gal karalaite?“ Ir 
ta jos svajonė dalinai išsipil
do: ji tampa grafaite! Bet ne
ilgai tenka jai džiaugtis ta lai
me. Likimas vėl pastoja jai ke
lią...

Ir šitą komplikuotą rolę iš
pildys ponia Alice Steponavi
čienė—dainininkė ir .dainų mo
kytoja. Ji, aš manau, geriausia 
ir tiks tai rolei. O kaip ji ta
tai išpildys — pamatykime ir 
išgirskime!

“Pirmyn“ choras pradėda
mas mokintis šį didelį, sunkų, 
komplikuotą ir turtingą veika
lą pasiėmė ant savęs didelį 
darbą. Visi artistai, choristes 
ir choristai dažniausia tik ir 
kalba ir sapnuoja apie varpus: 
“Varpai, varpai, kaip jie skam
bės? Kad nors pavyktų, kad 
klaidų neįvyktų“. Ir aš manau, 
kad jiems pavyks, o jų moky
tojas jau padarė visus choris
tus liuosai dainuojančiais dai
nininkais. Mokslas, pasiryži
mas ir ištvermė, pastatė Šį 
chorą ant gerų pamatų.

O kokia musų - rolė? Mes, 
taip vadinama: “Gerbiamoji 
publika“ galėsim pasidžiaugti, 
pasigerėti ir pasididžiuoti. Ne 
vienas galėsim pasakyti: “tai 
ir mano dukrelė —* sūnelis ope
roj dainuoja!“

Kaip jau žinote, tai įvyks 
ateinantį sekmadienį, 3:30 vai. 
po pietų, Sokol svet, 2845 So. 
Kedzie Avenue.

— J. šmotelis.

MAROUETTE PARK.
reita šeštadienį suėjo lygiai 
dvidešimts penki metai kaip 
pp. Helena ir Edvardas Kava
liauskai gvvena vedybinį gyve
nimą. Taigi, šią j a proga p. 
Kavaliauskai surengė puolą sa
vo namuose, 2830 W. 63rd St., 
kur susirinko diįlelis būrys gi
minių, draugų ir pažįstamų ir 
linksminosi ligi ankstybam 
nedėlios rytui.

Laike puotos pasakyta daug 
kalbų su geriausiais velijimais 
jubilijantams. Beveik puse 
puotos dalyvių buvo jaunimas, 
kuris savo kalbomis ir išpildė 
didesnę dalį programo.

Jaunas, bet patyręs
Reimondas Kavaliauskas Vie

nas, iŠ didžiųjų lietuvių duon
kepių, nors metais jaunas, bet 
biznyje patyręs, *6 ir kalbėto
jas iš jo neprastas. Be ang
liškos ,gerai yą.rtoja ir lietu
višką kalbą. Kitą įspūdingą 
spyčių pasakė ..panelė Helena 
Morkaitė ir tupiu pripažinti, 
kad susilauksime geros kalbė
tojos p. Morkaitės' įypatoje.

< ’.IJL <. A
Gerai kalbą Algirdas Ka

valiauskas. Buvo ir daugiau 
iš jaunųjų ir gana talentingų 
•kalbėtojų, tik gaila kad nete
ko patirti jų yąrdų.

Programui1įjAšibaigus vėl 
prasidėjo vaiš&š’ ir, reikia pri
pažinti, kad jublilijantė gera 
šeimyninkė ir dar geresnė val
gių^ gamintoj a. * Už tai jubi- 
lijantei svečiai atsilygino kom
plimentais. Puotos Reporteris.

•J

Maurice Clock Co. 
Savininkas Bilsky 

pasveiko
............... ..............

Sugryžo po sėkmingos operaci
jos iš Michael Reese ligom 
bučio.

• ■ >

ŠIS ŽMOGUS BŪTINAI
NORfiJO MIRTI it < ''

Peter Bedrošian, 44, 5142

Samuel Bilsky, savininkas 
Maurice Clock Kompanijos ad
resu, 4726 So. Ashland Avė. 
dėl pavojingos ligos gruodžio 
11 d., 1934 m., buvo nugaben
tas į Michael Reese ligonbutį, 
kur jąm Dr. Alfred Straus pa
darė sėkmingą operacija. P-s 
S. Bilsky po 14-kos dienų jau 
galėjo sugryžti į savo namus 
adresu, 6919 Chappel Avė. ir 
buvo po daktarų priežiūrą.

Po operacijos ie sunkios li
gos p. Bilsky jau pasveiko fir 
vakar sųgryžo į šAVo‘ krąutu- 
vę, kur dabar eina nepapras
tas moteriškų -“furkautų” ir 
kitokių drabužių išpardavi
mas.

Sugryžęs nudžiugo, kad 
Maurice Clock Kompanija per 
tą laiką pasekiriĮingai varė 
biznį, ši moteriškų rūbų krau
tuvė yra vieniiiUiė ant Ash
land Avė., kur užlaiko lietuves 
pardavėjas ir lietuvėms pa
tarnauja.

Maurice Clock Co. prisidė- 
da prie “Naujiferių” radio pro
gramų leidimo ilr kiekvieną 
pirmadienį, trečiadienį ir penk
tadienį*, yra pranešama per 
“Naujienų” radio -'Maurice

Antradienį pasibaigė termi
nas įteikimui peticijų kandida
tūrai į ateinančiuose miesto ta
rybos rinkimuose. laikui pasi
baigus paaiškėjo, kad 50 mies
to tarybos vietų ieško net 288 
kandidatai, kurie riesis įsijuo- 
sę iki vasario 26 d., kuomet 
balsuotojai išneš savo nuo
sprendį. '

Į 12-to wardo, Bnghton Par
ko, aldermonus kandidatuoja ir 
lietuvis Barney R. Pietkiewicz, 
gerai žinomas vietos biznierius 
ir buvęs Dariaus-Girėno legio- savininkų ir draugijų' atstovų visuo- 

t:q tinas metinis susirinkimas įvyks sep- 
d s j tintadieny sausio 27 d. 1935 m. Lie-

1 tuvių Auditorijos svetainėje, 8133 S. 
Halsted St. 1 vai. po pietų ant pir
mu lubų. Jūsų atsilankymas i susi
rinkimą būtinai reikalingas.

Kviečia Kapinių Trustisai.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Bo
nų savininkų metinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioje sausio 25ta 1935 m. 
Ktą vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijos salėje 3133 So. Halsted St. 
Prašome visų bonų savininkų pribū
ti, bus per komitetą išduotas rapor
tas apie Auditoriją, ir taipgi bus 
svarstyta apie labai svarbius daly
kus. katrie neatbūtinai turės būti 
apsvarstyta. Draugijos. Kliubai. Kuo
pos ir organizacijos malonėkite po 
vieną atstovą prisiųsti ant šio susi
rinkimo.

Juoz. Bubnis pirm.
Mark Z. Kadzevskis sekr. 

2523 W. 23 Place.
Į ...... .

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio "biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

TAVERN barai pardavimui — bar- 
genas.

924 W. 69 St.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

KAS RADOTE konvertą su 
svarbiais dokumentais Lietuvių 
ditorijoje. Chicagos Draugijas 
kare, meldžiu pranešti, gausite 
radybą. George Pechukas, 4241 S. 
Campbell Avė.

man 
Au* 
va- 

gerą

no kuopos komandantas.
kandidatuoja kaipo nepriklauso
mas kandidatas.

Keturi gaisrininkai 
sužeisti susirėmime 

su troku

Pranešimas Tavernų 
Savininkams

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Grįžtant 
trokas 
troką.

iš gaisro gaisrininkų 
įvažiavo į skalbyklos

Ugniagesių kuopa No. 7 grį
žo iš gaisro. Gaisrą begesinant 
nei vienas nepanešė žaizdų. Vi
si išliko sveiki ir gyvi.

Grįžtant įš gaisro, gaisrinin
kų trokas susidūrė su skalbyk
los troku, prie kampo N. Cice
ro ir Wrightwood gatvių.

Nuo gaisro išlikę gaisrinin
kai atsidūrė ligoninėje. Jie yra:

Henry Riemet, 35, 1635 N. 
Linder avenue, su nulaužtu nu
garkauliu ;

Williąrų Rose, 40, 2633 N. 
New Eįigląnd avė., si/ perskel
ta galva; ’ ‘ r

Gordoh Ross, 1505 N. Kost- 
ner avė., su vidujinėmis žaizdo
mis, ir

Arthur 
Spaulding 
kojomis.

P-s F. Dzimidas, savininkas 
United Liųuor Distributors, perkėlė 
savo gėrimų sankrovą i naują vie
ta. Dabar randasi adresu 2640 W. 
63rd St. Dvejos durys i rytus nuo 
senos vietos. United Liųuor Distri
butors parduoda įvairiausius vynus 
degtines, importuotas ir Ameriko
niškas,. Wholesale ir Retail. Taver
nų savininkai gali pirkti, kad ir po 
keturias skirtingas bonkas ant sykio 
už wholesale kainą. Taipgi ir bač- 
kini alų pusbačkiais arba mažesniom 
bačkelėm, krabai ir šaldytuvai vel
tui. Mes rekomenduojame Kentucky 
Manor Whiskey visiems, kurie nori 
gerą straight 93 -proof, 9 mėnesių 
sena degtine. Mes laikome atdara nuo 
7:80 ryto iki 11:30 vai. vak. Taipgi 
pristatėm užsakymus i vietą ir duo
dam speciali patarnavimą dėl vestu
vių ir nariu.
UNITED LIQUOR DISTRIBUTORS 

2640 W. 63rd St. 
Tel; Prospect 0746

REIKIA SALESMENU Pardavi
nėti vietinius ir importuotus likerius, 
būtent: Old Ford Dearbom produk
tus. taipgi Lenmore. M i atleto, Frank- 
furt, Schenley, Seagram, Kiram 
Walker, Wexmar, Henri’c ir kitų 
įvairiu išdirby sčių produktus. Mo
kėsime gera komišą ir tinkantiems 
duosime iš kalno pinigų.

OLD FORT DEARBORN WINE 
AND LIOUOR CO.
4270 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 2114.
—o—

REIKALINGAS shearmanas ir 
Yardman važiuoti i Freeport, III. 
Kas nori toki darba atsišaukite. 
Warshawski, 9228 S. So. Chicago Avė.

—O—

—o—
REIKALINGAS žmogusz dirbti 

ant farmos — netoli Chicagos. Turi 
mokėti karves melžti ir su arkliais 
dirbti. J. Paulauskas, 3211 South 
Lime St.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, nevedes, unįjistas. Atsi
šaukite laišku Box 210, 1739 So. 
Halsted St

Werncl, 46, 4249 N. 
avė., su sužalotomis

Henry ir Amy Zimmermann, 
20 metų, 4237 N. Hermitage 
avenue, susibarė. Pabudusi va
kar rytą jaunoji motina nebe
rado bute nei vyro nei savo kū
dikio. Nusiminusi nutarė nusi
žudyti ir atsuko gasą. Gasą išm
urdė kaimynė, kuri pašaukė po
liciją., Policija atgaivino apsvai
gusią nuo dujų motiną ir kaip 
tik tuo laiku grįžo atgal ir vy
ras su kūdikiu. Abu pasibučia
vo ir prisiekė daugiau nebejsi- 
gilinti į jokius ginčus, nes se
kantį kartą pasekmės gal bus 
daug liūdnesnės.

Chicagos oro biuras pranaša
vo, kad vakar vakare turėjo 
būti apie 12—16 laipsnių že
miau zero. Ar ištikrųjų buvo 
taip šalta, šią žinią rašant ne
žinia. šiandien, anot to pačio 
oro biuro, bus žymiai šilčiau’ ir 
temperatūra pakils iki 10—15 
virš zero.

Loyola avenue eleveiterių sto
tyje paslydo ir parkritęs vieto
je užsimušė John H. 
prezidentas juvelirų 
Moore and Evans, 218 
bash avė.

Malone, 
(firmos, 

S. Wa*

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

TEL. REPUBLTC 8402

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA virš 20 prie namų 
darbo ir prižiūrėti kūdikius einan
čius i mokyklą. Ęe skalbimo. Nuo
savas kambarys, turi kalbėti angliš
kai ir turėti .liudijimus. $6. Krau
tuvė, 4149 W. Madison St. Kedzie 
5061.

For Reni

Peter Bedrošian, 44, 5142 N.
Clark Street sumanė nusižudy
ti. “Ką čia gyvensi. Nėra dar- 
bo. Kentėk. Verčiau nusižudy- clock Co* nepaprasti moteriš-
ti”.

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.

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.Penktadienį paskuti 

nė diena išpirkti Į 
laisnius mašinoms ĮciASSIFIEDAPS
Policija yra paskyrusi penk

tadienį, kaipo paskutinę dieną 
įsigijimui valstijos laisnių auto
mobiliams.

Automobilistai

kų “Furkautų“' išpardavimai, man.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, ęoal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 

kurip netu- County Ęgg — $5.85 — 4 ton. lat
. . (vienas tonas $6.85). Pristatom vi-rėš laisnių po penktadienio, bus sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 

areštuojami ir tempiami teis- U?
fe .: 1 už $4.00 iki $6.00. Planai $2.00 extra.

t Špokite John Oksas, 2649 W. 48rd St.

S- •

PASIRENDUOJA bizniavas na
mas 1900 So. Union Avenue, arba 
parduosiu Tavern su 1935 m. lais- 
niais, 7021 Stony Island Avenue, 
taipgi parsiduoda ir rezidencijos na
mas 10 kambariu, 4 karų gara- 
džius.

Tel. Dorchesteę 3403

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PAĖDAVIMUI tavern arba pri
imsiu pusininką slngelį. 
dirbtas per daug metų, 
bariai gyvenimui.

4548 So. Wentworth Avė.

Biznis iš*
Yra kąm*

KABARETAS, — Tavernas — gra
žiai įrengtas. Uždėtas alui sugryžus. 
Išrenduosiu atsakomingiem. Priimsiu 
pusininką. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, Šėru. bonų. Randasi lie
tuviu apielinkėje South Side. Rašyk: 
V. B. Ambrose, 2710 W. 59th St 
Prospect 6977.

TAVERN pardavimui pigiai — 
Gera vieta. Renda tik $20.00 .Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

7013 So. Western Avė.

TAVERNO rakandai, vėliausios 
mados parsiduoda už prieinamiausią 
kainą. Vieta išdirbta — bet dabar 
uždaryta. Gera dėl biznio. Telefo
nas Victoy 4660.

. Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui _ J

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
Buildingas, octagon frontu. 3x6 
kambarius, kieto medžio trimingai. 
tile maudyhė ir showers, pedestal 
lavatory. Elek. refrig. 3 karų mūri
nis garažas. 1 blokas iki transpor- 
tacljos. arti Nativit” Blessed Virgin 
bažnyčios ir mokyklos. Kainavo pa
statyti $28.000, dabar tik $8750.

Wm. Fleming & Co., 6822 So. 
Western Avė. Republic 2800.

PARSIDUODA forecloseris medi
nis namas 3 pagyvenimų, garadžius, 
50 pėdu lotas 59tos, 55tos ir Kedzie 
Avė. apielinkfij, Kaina tiktai $2650.

Taipgi 4 pagyvenimų mūrinis 50 
pėdų lotas west Saidėj gražioj vie
toj. $2600.

Taipgi 3 pagyvenimų medinis, ga- 
radžius. 50 pėdų lotas, parsiduoda 
per Probate Court, arti 68čios gatve- 
karų ir Central Avė. 50 pėdų lotas, 
duokite pasiūlymą. Kreipkitės laišku 
56 W. Washington St Room 514.

PAMATYKITE šį dviejų flatų 
buildinga ir šešių kambarių mūrinį 
cottage, 6501-08 South Bishop St 
Parduos skvrium — garu apšildo
mi, parduoda savininkas už dideli 
bargena Cottage yra atdaras pa
matymui.

Matykite
FRED’K H. BARTLETT & CO. 

38 W«st Washington St.




