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Maisto Pristatymas Streikie- 
riams Sulaikytas

Teismo nuosprendžiu, streikieriai turi ap
leisti Fisher Body dirbtuves Į 24 valandas. 

Gal apeliuos teismo nuosprendį.
X '

LAUKIAMA PREZIDENTO ĮSIKIŠIMO

Teismas uždraudė pikietuoti dirbtuves

DEVYNIŲ METŲ AMŽIAUS ŽMONA SU VYRU ■ Didelis Vargas Nukentėju 
siose Nuo Potvynio Srytyse

Cairo, III., tebesilaiko. Bet ir sugryžusius 
į potvynio srytį gyventojus laukia 

didelis vargas 1

DETROIT, Mieli., vas. 2.— 
General Motors vice-preziden- 
tas Wm.. S. Knudsen paskelbė 
kad kaip tik streikieriai išpil
dys teismo įsakymą ir apleis 
užimtas dirbtuves, General Mo
tors tuojąus pradės derybas su 
automobilių darbininkų unija.

FLINT, Mich., vas.‘ 2. — 
Circuit teismo teisėjas Paul V. 
Gadola šiandie suteikė General 
Motors parašytą in j unctioną 
prieš streikuojančius darbinin
kus, įsakydamas paskelbti* 
siems sėdėjimo streiką darbi
ninkams apleisti jų laikomas 
dvi Fisher Body dirbtuves bė
gyje ateinančių ^24* valandų.

Teisėjo. išduotasis inji&fitĮo- 
nas ne tik įsako streikiefriafts 
apleisti dirbtuves, bet taipjau 
uždraudžia jiems pikietuoti vi
sas General Motors dirbtu
ves.

Dar- nežinoma ką dabar dar
bininkai darys, nes unija kal
ba apie teismo nuosprendžio 
apeliavimą į augštesnį teismą. 
Gąlbut bus paduota apeliacija 
valstijos augščiausiam teismui. 
Tečiaus sekamas imi jos žings
nis bus sutartas streiko vadų 
konferencijoje, kuri įvyks šį
vakar Detroite.

Milicija trukdd maisto 
pristatymą.

Valstijos milicija, kuri bu
vo prisiųsta kilus riaušėms 
Chevrolet dirbtuvėms, dėlei ko 
ten prasidėjo sėdėjimo strei
kas ir dirbtuvės turėjo užsi
daryti, dabar laiko apsupusi 
Chevrolet dirbtuves, nieko prie 
jų neprileisdama.

Ne tik nieko prie dirbtuvių 
neprileidžiama, bet dagi nelei
džia pristatyti maistą dirbtu
vėj pasilik u'siems streikie- 
riams, norėdama badu juos ma
rinti ir tuo priyersti streikie- 
rius dirbtuves apleisti.

Maistą neleidžiama pristaty
ti ne tik Chevrolet dirbtuvėms, 
bet ir Fisher Body dirbtuvėms, 
kuriose darbininkai jau kurį 
laiką laikosi užsidarę.

Elektros tiekimas Chevrolet 
dirbtuvėms liko nutrauktas, 
taip kad streikieriai yra tam
soje. Neduodama ir šilumos.

Chicagai it apielinkei, fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 21°.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 

5:06. *

Tokią padėtį gali pakeisti 
tik gub. Murphy, duodamas 
tikslesnius įsakymus milicijai. 
Jis jau pirmiau yra užtikri
nęs, kad milicija nebus nau
dojama pašalinimui streikierių 
iš dirbtuvių. Be to jis deda di
delių pastangų streiką sutai
kinti. O tokis milicijos elgęsis 
’-aip tik taikai kenkia.

Uždarė Buick dirbtuvę.
General Motors, bijodamosi, 

kad sėdėjimo streikai dar la
biau neišsiplėštų, šiandie už
darė vietos Buick dirbtuves, 
paleisdama 4,000 darbininkų 
iš darbo. Atėję ryte i darbą 
jie rado dirbtuvę uždarytą ir 
turėjo. (gryšti. namo,,'.
Laukiama prezidento įsikišimo 

į streiką.
WASHINGTON, vas. 2. — 

čia didėja įsitikinimas, kad 
greitu laiku prezidentas Roo- 
seveltas kokiu nors budu tu
rės 'įsikišti į General Motors 
darbininkų streiką. Jis laiko 
nuolatinius pasitarimus telefo
nu su darbo sekretore Perkins. 
Taipjau visą laiką raštinėje sė
di ir laukia pašaukimo sekre
torės padėjėjas^ McGrady, o 
taikintojas Dewey atstovauja 
darbo departamentą Flint, 
Mich. ir vietoje seka streiko 
eigą.

John L. Lewis; industrinių 
imi jų vadas, tuo tarpu ruošia
si vykti į Detroitą. Streiko 
sryty taipjau randasi ir gub. 
Murphy, kuris visą laiką ieško 
kokios nors progos streiką su
taikinti.

Anglija tylėjimu at- 
sakys į Hitlerio 

r kalbą
LONDONAS, vas. 2. —Duo

ta suprasti, kad Anglijos val
džia duos pačiam Hitleriui pa
ragauji savo vaistų ir tylėji
mu praleis išgarsintąją Hitle
rio kalbą, nė nereikalaudama 
paaiškinti visai neaiškias kal
bos vietas.

Jei Hitleris nori susilaukti 
iš Anglijos atsakymo,. tai turi 
pats paduoti pasiūlymus, arba 
bent pirmiausia atsakyti į lap
kričio 19 d. Anglijos notą ,Lo- 
camo valstybėms, į kurią jis 
dar nėra davęs atsakymo.

... ................... —*■■■■ ' .....n ■>

3 žuvo eksplozijoj
AUTREYVILLE, N. C., vas.

2. — Vietos lentpjūvės boile
riui eksplodavus trys darbi
ninkai liko vietoj užmušti -ir 
du sužeisti, vienas jų gal. mir
tinai.

CAIRO, III., vas. 3. — Ohio 
upė, kuri laike potvynio pri
darė šimtus milionų dol. nuo
stolių, paliko virš miliono gy
ventojų be pastogės ir pasi
ėmė šimtus gyvaščių, pamaži 
pradeda atslūgti savo augštu
mose ir dabar potvynio banga 
lėtai baigia slinkti linkui Cai
ro, kur 
sissippi.

Pairo 
bangos,
pasiekęs arti savo čiukuro ir 
dabar jo kilimas pasidarė la
bai lėtas, veik nepastebimas. 
Cairo siena laikosi, budriai sau
gojama 
Vanduo 
viršaus 
vanduo

Jei pasirodytų didelis pavo
jus^ tai galbūt bus išsprogdin
ti pylimai kitose vietose, *bwtHo.'

Ohio i.‘pe įsilies į Mis-

su baime laukia tos
Vanduo jau dabar yra

tūkstančių žmonių, 
dar nepasiekė sienos 

ir tas gimdo viltį, kad 
miesto neužlies.

!Ž2 -

liko, tai pamatai tiek susilp
ninti, kad gyventi juose nega
lima iki jie nebus pataisyti. 
Net dideli mūriniai namai su
griuvo nuo vandens spaudimo. 
Visi palikti rakandai ir kito- 
kis turtas, yra sunaikinti. Su
naikintos yra visos prekės san
krovose. Dirbtuvėse mašinos ir
gi sugadintos. Taigi visas di
delis plotas ilgai negalės būti 
gyvenamas, iki nebus viskas 
išnai.jo atstatyta. O tas rei
kės šimtų milionų dolerių. Tad 
iiors potvynis ten ir praėjo, 
bet didžiausias, neapsakomas 
vargas pasiliko ir visi nuo pot
vynio nukentėję gyventojai dar 
ilgą laiką turės vargti iki pa
maži išnaujo susitvarkys. 
Jiems tenka dabar pradėti gy
venti kaip naujakuriams—pra
dėti gyvenimą nuo siūlo ga-

. MRS/EUNICE WINŠTEAD / JOHNŠ,: 9 METŲ ŽMONA C H A R L E S’O 
Jobus, 22 metų ūkininko iš Sneedvillc, Tennesseę. Jaunoji rankose laiko lėlę, 
kurią vyras padovanojo jai Kalėdų dieną. Naujienų-UN Photo .

kad jau rytoj potvynis čia pa- sios nuo potvynio sryties at
sieks savo čiukuro ir daugiau 
nebekils.

Ispanijos lojalistai 
suėmė penkis Itali

jos lakūnus
Mūšiai prie Madrido vėl atsi

naujino ir lojalistai 
naujų laimėjimų.

aplaikė

— Lo- 
paskel- 
Ihkunai

VALENCIA, vas. 2. 
jalistų oro ministerija 
bė, kad penki Italijos 
sukilėlių lėktuvuose buvo pri
versti šeštadieny nu’sileisti An
dalūzijoj. Tai buvo dar naujas 
įrodymas Italijos kišimosi į Is
panijos reikalus.

Vienas lakūnų prisipažino 
likęs išsiųstas gruodžio 20 d. 
kartu 30 
Ethiopiją. 
kiu laivu 
į Seville,
vienas lakūnas gavo po 1,000 
pesetų (apie $800) ir liko iš
vežti į Tablada aerodromą, kur 
jie liko atskirti nuo ispanų ir 
vokiečių.

kitų lakūnų neva į 
Bet yieton to pre- 
Asiene liko atvežti 
Ispanijoj, čia kiek-

Sukilėlių f ^eisimim^sis.

Lojalistų pasisekimai prie 
Madrido.

MADRIDAS, vas. 2. —- -Ma
dridas susilaukė giedros ir to
dėl mūšiai prie Madrido vėl 
atsinaujino. Prie r Aranju’ez, 
pietiniame Madrido , fronto pa
kraštyje lojalistai paėmė kele
tą sukilėliui pozicijų.

Tuo pačiu laiku 
atakos prie ‘EI Plantio 
muštos.
sukilėlių 
mčn.

Japonijos kabineto 
krizis baigėsi 
kompromisu

Militaristas gen. Hayashi 
darė kabinetą, bet turėjo 
sileisti opozicijai.

su-
nu-

Vargas sugryžusiems
Upės augštumose, kur van

duo jau kiek nuslinko, gyven
tojai bando gryšti į savo na
mus. Bet pamato tikrai šiur
pų reginį. Viskas ką jie turė
jo ura su’naikinta. Namai pot
vynio suardyti. Jei kurie ir iš-

statymui išleisti šimtus milio- 
nų dol. Jau dabar desėtkai tūk
stančių WPA darbininkų dir
ba prie valymo buvusių užlie
tų namų, jų taisymo ir jų at
statymo i tokį stovį, kad juo
se žmonės galėtų gyventi.

Valdžios apžiūrinėja pridary
tus nuostolius ir jau ruošia 
planus šio didelės ir buvusios 
turtingos sryties atstatymui.

čia subluško 
ofensyvas

sukilėlių 
liko at- 
didysis 
sausio

Italija tarsis
Turkija1

su

ItalijaRYMAS, vas. 2.
pradės derybas su Turkija dėl 
sureguliavimo rytų Viduržemio 
juros reikalų ir padarymo su 
Turkija panašios sutarties, ko
kią Italija yrą padariusi su 
Anglija.

Sugavo Žuvį Viešbučio 
Kambaryje

94 žuvo audrose 
Europos jurose

kabinetą
Japonijos

kabineto

GIBRALTARAS, vas. 2. — 
Sukilėlių vadas gen. de Llano 
per radio pripažino, kad už 
valdžios linijų turėjo nusilei
sti keli italai laku’nai. Bet, gir
di, jie nėra Italijos armijos la
kūnai, b tik tarnaują Ispani
jos svetimšalių legionui, kuris 
eina su sukilėliais.

LOUISVILLE, Ky., Vas. 2. 
—. Tarnautojas vietos “Brown” 
viešbutyje su’gavo žuvį pliko
mis rankomis, žuvis pasiliko 
kambaryje potepio vande
nims atslūgus.

PROGA LAIMĖTI 
$100,000

- . 1 ■ • •/ ' X ''

Necenzuruotos žinios iš su
kilėlių teritorijos pranešu, kad 
šios Savaitės pabaigoj galima 
tikėtis, labai smarkaus sukilė
lių puolimo Malagos, antro dP 
džiausio Ispanijos porto, kuris 
tebėra! lojalistų rankose.

Old Gold cigaretai “Naujie
nose” skelbia didelį kontestą, 
kuriame galima laimėti nėr 
$100,000.

Dėl smulkmenų" skaitykite 
apgarsinimą paskutiniame pus
lapyje.;- ,

, TOKIO, vas. 2. — Po trum
pų ceremonijų mikado rūmuo
se, imperatorius Hirohito įves
dino naująjį gen. Senjuro Ka- 
yashi kompromisinį 
ir tuo laikinai baigė 
konstitucinį krizį.

Patvirtinimas šio
yra laikinė kovos paliauba tarp 
militaristų ir parlamento va
dų, kuri tęsėsi 12 dienų, re- 
zignavu’s perdaug militaristams 
pataikavusiam senajam kabi
netui ir tuo pačiu laiku armi
jos vadams reikalaujant stip
raus atgaleiviško kabineto.

Gen. Hayashi galbūt todėl 
pasisekė sudaryti nuosaikesnį 
kabinetą, kad visuomenėje ki
lo didelis nepasitenkinimas ar
mijos vadais, kurie sutrukdė 
gen. Ugaki pastangas sudary
ti kabinetą.

> Finansiniai ir industriniai 
rateliai gana palankiai žiuri į 
naująjį kabinetą ir mano, kad 
Toyotaro Yu’ki paskirimas fi
nansų ministeriu bent laikinai 
•pašalin'a pavojų įsikūrimo gry
nai fašistinės valdžios.

Armijos vadai nelabai paten
kinti kabinetu, bet nedrysta 
jam priešintis ir prižada jį 
remti, jei kabinetas rems ar
mijos programą.

VATIKANAS, vas. 2. — Pa- 
pa vėl pradėjo jausti didelius 
skausmus, bet abelna jo svei
katos padėtis nepasikeitė.

LONDONAS, vas. 2. — Ma
žiausia 94 žmonės žuvo audro
se, kurios siaučia šiaurinės 
Europos jurose jau’ dvi savai
tes laiko.

Paskiausia juros auka buvo 
Švedijos laivas Pahlsson, ku
ris paskendo laike sniego au
dros Norvegijos pakraščiuose. 
Su juo žuvo 18 narių įgulos.

Čigonai Austrijoje Pa
laidojo Karalių-Ark- 

liavagj.
VIENNA, Austrija, vas. 2. 

— I Graz miestą, Stirijoje su
važiavo 5,000 čigonų ir iškil
mingai palaidojo savo karalių, 
arkliavagį, Ludwįg Wadosch. 
Per visas ceremonijas gailiai 
grojo smuikos. Wadosch svėrė 
343 svarus.

Šuo Budėjo per Mėnesi 
Prieš Šeimininko Kapo 
. SALMON, Idaho? vas. 2. — 
Vietos pilietis, George Eng- 
land pasakoja, kad užtiko to
limam pyovincijos namelyj mi
rusį ukįpinką Frank Chod. Iš
gulėjęs5 negyvas apie mėnesį 
laiko. Prie jo kūno per visą
tą laiką išbudėjo, ištikimas 
šuo.

šuo' buvo vos gyvas, kai En- 
gland netikėtai ūkininko lavo
ną užtiko.

Kuba internuos 
50,000 svetimša
lių darbininkų

HAVANA, vas. 2. — Darbo 
departamentas paskelbė, kad 
Kubos valdžia stato dvi dide
les koncentracijos stovyklas 
dėl 50,000 Haiti ir Jamaica 
darbininkų, kurie ten bus in
ternuoti tikslu juos vėliau de
portuoti. Deportavimu svetim
šalių tikimąsi parūpinti darbą 
patiems kubiečiams' bent cuk
raus nendrių skinimo laiku.

LONDONAS, vas. 2. — Gau
tomis žiniomis, skęsta francu- 
zų laivas Conde po susidūri
mo migloj Holandijos pakraš
čiuose su švedų laivu .Stras- 
sa. *

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS .
1739 So. Halsted %t.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedelioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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Rus dalykas, kad tokie asmenys

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

TORONTO, KANADA
Mirė Antanas Urbonas

š. m. sausio 24 d. atsiskyrė 
su šiuo pasauliu a. a. Antanas 
Urbonas. Mirė nuo širdies li
gos, vos tik aštuonias dienas 
pasirgęs. Nors jis tikėjosi, kad 
tai jo paskutinė gali būti ke
lionė į ligoninę* bet prašyte 
prašė, kad j j vežtų ligoninėn, 
šeima, nenorėdama priešintis jo 
norui, nuvežė ligoninėn, kur 
vos po 2’/2 valandų pasimirė.

Anot jo dukters žodžių, jis 
nenorėjo, kad šeima jo mirtį 
matytų ir tik dėl to važiavo į 
ligoninę.

A. a. Antanas Urbonas gimė 
1874 m. birželio 13 d. Dzūkijoj, 
Simne, Alytaus apskr. Į Jungti
nes Valstijas atvyko dar visai 
jaunas būdamas, vėliau persi
kėlė j Kanadą i*r Toronte išgy
veno virš 30 metų. Nors a. a*. 
Ant. Urboną gyvenimo banga 
nubloškė į svetimos tautos glė
bį, nes jis buvo vedęs airę, bet 
jis prie kiekvienos progos sten
gėsi dalyvauti lietuvių tarpe; 
taipgi ir ponią Urbonienę daž
nai tekdavo matyti lietuvių pa
rengimuose.

A. a. Ant. Urbonas buvo lin
ksmo budo, teisingas ir nuošir
dus žmogus. Jį gerbė ne tik 
lietuviai, bet visi su kuo tik 
jam teko gyvenime susitikti.

Pasikalbėjime jo dukrelė 
Margarita pareiškė: “Mes neiš
mokom musų tėvelio kalbos, 
bet visur ir visuomet mes galė
jome musų tėveliu didžiuotis. 
Mes žinojom, kaip jis mylėjo 
savo šalį ir manėm, kadįctar 
sudarysimi progą jam 
aplankyti; bet nesulaukė.V*

A. a. Ant. Urbonas paliko 
žmoną Kotriną ir du vaikus,— 
sūnų Joną ir dukrelę Margari
tą. Taipgi daug giminių iš žmo
nos pusės, kurių tarpe jis buvo 
labai mylimas.

Velionis priklausė prie keleto 
draugijų, k. t. Sūnų ir Dukte
rų pašalpincje dr-je, šv. Jono 
Krikštytojo pašalp., Lenkų Su
sivienijime ir Catholic Order of 
Forresters. Dirbo iki mirties 
Dunn’s Tailors dirbtuvėje už 
dizainerį ir kirpėją.

Sausio 27 d., 9 vai. ryto, at
liko paskutinę kelionę į šv. An
tano bažnyčią, o iš ten tapo pa
lydėtas į Mount Hope kapines. 
Nemažas būrys draugų ir pa
žįstamų (kurįij tarpe matėsi ne- 
mažai ir žydų) atidavė jam pa
skutinį sudiev, papuošdami jo 
kapą su apie pora dešimčių gra
žių vainikų.

Lai būna jam lengva svetima 
žemelė.

stebėjau, kad ir jos klausa 
sa'i gerame stovyje.

SOCIALISTŲ KUOPOS 
PADENGIMAS

Sausio 30 d., 8 vai. vąk.,

vi-

949.
Putyiaa St. W., i'vyko pirmas ninkų jggas „
Socialistų kuopos parengimas— 
šeimyniška vakarienė. ♦ ,

Svečių buvo apie 70 asmenų. 
Vakarienę buvo papuošta jš į- 
vairių šaltų užkandžių, bęt vy- 

.riausias tos vakarienės valgis— 
tai buvo vėdarai ir alus. Viskas 
buvo skanu ir gražu. Pavaka
rieniavę linksmai šokom iki 12 
vai. nakties.

—Fnancęs.

KAM VEIDMAI 
NIAUTI?

žinoti, kad čia, Profesinėse Są
jungose, galutinai -bus spren
džiama kova tarp komunistų ir 
socialdemokratų.” Ir prie šių 
žodžių “L, Balsas” priduria: 
“Taip atsitiko Vokietijoj, Aust
rijoj ir kitose šalyse. Taip at
sitiko visur, kur tokie išmin
tingi žmones (suprask, socia
listai) nesiliaus skaldę darbi-

Labai teisingai elgėsi tada 
Lietuvos socialdemokratai, nes 
kitos išeitiės jiems nebuvo, kad 
galėtų apsaugoti Profesinę Są
jungą uuo suskaldymo ir derno^* 
ralizavimb. Tą gali patvirtinti 
visi tie, kurie tuo laįku pri
klausė sąjungai, kad su komu
nistais nieko naudingo neb.ųvo 
galima dirbti. Kdmunisstai dir
bo ne sąjungos naudai, o Rusi-

J > > ‘ i

jungoš, kad’ butų galima palai
kyti tyienybę geroyę organi- 
zacijCje. “L. Balso” priekaištaš 
Lietuvos Socialdemokratų par- 
ti j ai, kad tik pęr^ j os‘ ‘netąkti- 
ką” įvyko perversmas ir kad' 
tik per socialdemokratų apsi
leidimą ant Lietuvos valstiečių 
ir darbininkų sprandų užsiriog
lino Antanas Smetona, visai ne- 4^ į 
pagrįstas iy vaikiškas. Kad pla
čiau paieškotume .tų visų kal
tininkų, tai surastume, kad ir 
Lietuvoj komunistai mielai šu- 
tiko pakylėti A. Smetoną j pre
zidento kėdę.

menų, žinome mes viens kitą 
labai gerai, taipgi ir kaipo vei
kėjai -esame visi lygus. Kiek su- 
gębain ir kiek leidžia laibas, 
tiek ir veikiam visi. Vienas- as
muo niekuomet nieko nenuveikė 
ir nenuveiks. Todėl, gerbiamie
ji, bukime vieningesni ir dau
giau pašvęskime laiko rimtes
niems dalykams, tuomet bus 
jaugiau progų pąrašyti i spau- 

i, kas bus įdomu visiems 
pasiskaityti. —O. L

Mrs. Anelia K. Jarttsz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemjock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r ę a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir ti. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR, BERTASU
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos puo 1-5 nuo 6:30-8:8?

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVDk

Tek Kenwood 6107

Prieš kiek laiko mūsiškiai 
komunistėliai buvo taip sude- 
mokratiškėję, kad jau kai ku
riuose dalykuose buvo ir per
daug demokratiški, šmeižtų ka
tilas jau mažiau virė ir mažiau 
drabstė šmeižtus ant socialistų 
ir kitos srovės asmenų. Matyt, 
jie sudemokra'tiškėjo tam, kad 
galėtų sumedžioti sau pasekė
jų, ir tas jų medžiojimas iš da
lies jiems atnešė vaisių, nes kai 
kuriuos pažangius žmones jie 
prisiviliojo ir įtraukė į bendrą 
veikimą.

Bet kada atsilankė į Toron
tą Dr. Grigaitis ir pasakė kele
tą žodžių tiesos apie komunis
tų veidmainingumą ir jų pro
letarinę diktatūrą, tai nuo tos 
valandos tie musų “demokra
tai,” kaip perkūno trenkti, pra- 

f u . į* >

dėjo šūkauti ir ieškoti visokių 
priekabių prie Dr. Grigaičio ir
prie Lietuvos Socialdemokratų 
partijos ir jos vadų.

“Liaudies Balso” redakciniam, 
straipsnyje jau smarkiausia 
puolami Socialdemokratai. Iš 
Socialdemokrato yra cituojamos 
ištraukos, kur yra pasakyta: 
“Kiekvienas partijos narys turi

Atjaunėjusios lą-kys
Velionio Ant. Urbono šerme

nyse teko susipažinti su ponios 
Urbonienės giminėmis, kurių 
tarpe buvo ir jos sena motutė, 
Mrs. Seeheley, 82 metų senute. 
Kambaryje, kuriame ją radau, 
ji sėdėjo patogioje kėdėj e Jr 
skaitė laikraštį. Supažindinta’ ir 
pakviesta atsikosti prie jos, bu
vau apipilta gausia, gyva ir la
bai malonia kalba. Savo kalbo
je ji daugiausia palietė šių me
tų esamus potvynius ir, rody
dama ištraukas laikraštyje, da
rė iš to išvadas. Aš lyg saVo 
akimis netikėdama ’ pasikrei
piau ir pažiurėjau ar tikrai ta 
senutė taip smagiais skaito, be 
akinių?

“Aš stebiuosi, kad tamsta be 
akinių taip gerai gali matyti,” 
—pasakiau.

“O, aš nešiojau akinius per 
ilgus metus, bet dabar mano 
jaunoji šviesa grįžo ir5 aš netu
riu jokio sunkumo su skaity
mu,” ■

Ir toks puldinėjimas socialde
mokratų ir jų vadų aiškiai pa
rodo, kad su tokiais žmonėmis, 
kaip komunistai, nieko vienin
gai negalima dirbtu kaip nega
lėjo ir Lietuvos socialdemokra
tai. Matyti, komunistai Vis dar 
tebėra linkę veidmąiniąuti: jie 
dedasi demokratijos draugais 

jos. Ir jei jie dirbo Rusijos tik iŠ bėdos. Nuo^irduibo pas 
naudai, o ne sąjungos, tai aiš- juos nėra. ’ —Taspats.

DEL TORONTO “POKYLIŲ”
- 

trana dažnai tėnW pastebėti Nejau ir tokiais rašymais 
“Naujienose, ypatingai Kanados prieš žmones galima parodyti
lietuvių skyriuje* šeimyninių 
“balių” garbinimus. Kas nors 
pasiprašo porą artimesnių šei
mų, pavaišina alučiu bei šiaip 
kuo, žiūrėk — netrukus, skam
ba jau laikraštyje. “Pas tokius 
ir tokius ‘ponus’ buvo suruoš
tas ‘balius” vienokiam ar kito
kiam tikslui. Buvo kviestos to
kios ir tokios šeįmynos. Dažnai 
pasitaiko, kad visame pokylyje 
dalyvavo viso pora ar trejetą 
šeimų ir jau skamba “pokylis.”

Nieko nesakyčiau, jei butų 
aprašomi vieši “pokyliai” ar pa
rengimai ruošti ką nors pa
gerbi!, bei draugijų naudai. To
kie parengimai kaip kada būna 
taip neigiamai aprašyti, kad net 
skaityti baisu. ( (,

' ■. HA L1 .. //

Bet'Valyti apie* (Šžti,M1yiiiirieš' 
sueigas, kur sueina vieni pas 
kitus smagiau laiką praleisti, 
pasikalbėti ir valandėlei pamirš
ti gyvenimo nemalonumus — 
nevertėtų tiek reklamuoti. La
bai juokingai atrodo vietos 
žmonėms, kurie reklamuojamus 
“pokylius” žino.

atlikus ?
“garbini-

—------—------- -----------------------—--------------—

SKAUDI 
GERKLE 

su ŠALČIU

ADVOKATAI
K. P. GUGES

, < ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—-Tel. Central^ 11-2 
Namą ofisas—8828 So. Halsted St. 

Vąlandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F Sp. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9723

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir ned$L pagal autartj 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
L ... . „.„Hį, ...... .... .

Tel. Office Wentwortb 68$U 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietą. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomia.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospoct 1930.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ ’

John F. Eudeikis
■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46O5*’O7 So. Hermjtage Avė.

? 4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

T~A’ _ I. • koplyčios visose
-L—1x1 ei 1; Chicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

STRAIGHT '
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ, 

.90°
GALIMI {JAUTI VISOSE 

TAVERNOSE . nathan kanter
MUTUAL LiQUOR COMPANY

4707 SOUTH HALSTED STREET 
’ . Visi Telefonai Yurds 080)1 > -

VIENINTELIS DISTfilBUtORIŲS

— pareiškė ji. Taipgi pa-p

save didelius darbus 
• (

Nors panašiems 
<nams” esu priešinga, bet kol 
nebuvau paliesta • —. • nemaniau 
kištis į kitų dalyku?, Vienok, 
nesęniai, labai nusistebėjau už
tikus, Naujienose ir?'mano “po
kylio” išgarsinimą, Tuo reikalu 
gerbiamieji noriu prašyti atei
tyje neužiminėti panašiems da
lykams spaudoje vietos ir ne
reklamuoti mano paprastų vai
šių.'Aš karts nuo karto pasi
dalinu vaišėmis šii žmonėmis 
.todėl, kad pati buriu pas žmo
nes, o ne tam, kad butų rekla
muojama, jog tupėjau galimy
bes ką nors pavaišinti stiklu 
alučio. Keisčiausia tai, kad pa
našus aprašinėjimu1 riėapseina

;■tAli-i ajjHlE.tTr i.-r.
bė tam, tikrų .as*j

1—2—3 Metodas 
Tiktai 15c.

3.
Pagarsėjus 

Dabar
Kai tik pasirodys gerkles skausmo 
pirmieji ženklai, paeinantys nuo 
persišąldymo, ištirpykit 1/3. van
dens stiklinėj tris Bayer Aspirin 
tabletes. Išgargaliuokit su tuo du 
sykius. Tai tiek paveiks, kad iš kar
to į palengvins gerklės skausmą ir 
nešvankumą. Tuo pačiu sykiu pa
imkit su pilna stikline vandens dvi 
Bąyer Aspirin tabletas į vidų. Tai 
peveikia kad nugalėti karštį, šalčio 
skausmus ir gėlimą. Pakartokit į 
2 valandas, jei reikes. Tai moder
niškas, neišvengiamas būdas paleng
vinimui nuo šalčio tūkstančių gydy
tojų \ užgirtas. Klauskit Bayer 
Aspirin pilnu jo vardu, ne vien 
“aspirin” vardu.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos* 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. HaistedSt. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po jpiet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidencija: į

3407 Lowe Avė. TeL Yards 25t0

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte Iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Cravtdon Avenue 
namų Tek: — Hyde Park 3395

u* ruziM
U pllrit Ul'ZhDil lt>. J '? Z

Iš tikrųjų pc- Acijablętė
, v J. * - - - .4

NEBUKCT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

^ekomenduojfunas 
Kaipo 

' z Skilvio
Vaistas

' PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlncr’s, BItter Wine Co.
044 S. Wells St, Chicago, III. 
Prlshjšk man sampeli dykai

VardM ----------------- ------------------

r, Direktoriai

Nariai Chicagos, Cictero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

, P. J. RIDIKAS
3354 So. Jlalsjcd Street k Boulevard 4089

I.J.ZOLP . ■.
1646 West 46th Street Plioncs Boulevard 5203

718 Wcst
S. M. SKOBAS

Street • PI e Monroe 3377

- EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 . S. Miclrigan Avė. Tel. Pūliniai! 5703

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23rd Place Phone Canal 2515

' S. C. LACHAVICZ
42-44 Ę.ąst 108th Si. Tel. PuBnign 1270 arba Canal 2515

, " .s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS*
3307 pituanicą Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
■1410 South 49tli Coių-t Gięero > Phone Cicero 2109

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenee Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

2-.-4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija __ ___

Valandos-d)—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

nuo

8939 SOUTH C^ARĖMONT AVĖ.

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartj.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLF STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

K i ti Liet u vi ai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimą a'kys atitaiso

mos be akinią. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel.
OPTOMETRISTAS
Yards 1829

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis .

Ištaiso.
Akinių DirbtuviOfisas ir

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—a nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

iV|«

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarą 

Draugijos Nariai

8

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

2400 West Madigon Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namą telefonai Brun»wick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
▼ai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 $. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

DR. A. J. MANIKAS 
bHYSJCIAN-SURGEON 

u'! Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—S; 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 

Kasdien išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

Dr A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuc 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs Kydytojaz chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
* 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedčlionąis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 

7 iki 8 vai. Ned«L nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. TeL 0rėxel'919i

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyrišku. Vaiką ir visą 
chronišką lirą.

Ofisas 6850 Stohy Ir) and Ąve. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak» Nedh. 

lionris ir šventadieniais M?
dieną.

V A



■*M

Rašo ANTANAS ŽYMONTAS

iffi'fiiil liiiirfifan ' riii.uA

I

Trečiadienis, vas. 3, 1937

-■ f -■ ■ 1 -v. • -

■' * ■
r“ i

,4>rw

i.

ĮSUVŲjifekOŠrChlcago, 111.
1 . ' ‘ ' ....... ■

(Tęsinys)
Matydamas, kad Emin taip 

prisirišęs prie Egypto, aš tu
rėjau vieną laišką, kurį jis ra
šė Sir John Kirk. Jis tame laiš
ke siūlė Eųuatoriją Anglijai, j

—Mes esame Stanley vyrai.
Aš pažinau vieną europietį, 

’William Ėonny. Paspaudžiau jo 
ranką ir tariau:

—Na, Bonny, kaip einasi? 
Kur majoras ? Tun būt serga?

1 —Majoras jau miręs^ gerbia-
1 masis. . \

—Miręs? Nuo ko miręs, nuo 
karštinės ?

—Ne, gerbiamasis, jis nušau
tas.

—Kas jį nušovė?
—Manyuema, Tippu-Tib žmo

gus.
—Na, o kur Jameson?
—Prie Stanley vandenpuolio.
—.Ką jis ten veikia?
—Jis nuėjo gauti daugiau ne-

Išklausęs laiško turinį, sušuko: į r
—Och, negalima viešai skelb

ti šio laiško. Tai yra privatus 
laiškas. Ką Egipto valdžia pa
sakytų už mano tokį pasielgi
mą?

Tuo musų pasikalbėjimas pa
sibaigė. Aš pradėjau nerimti 
ap.e atsilikėlius. Jau du mėne
siai praėjo, o nuo jų jokios ži
nios Dera. Aš susirgau šiltine. 
Nenorėjau daugiau vyrų siųs
ti ieškoti atsilikėlių. Norėjau 
pats keliauti jų ieškoti. Dažnai šikų. 
manydavau sau vienas: “Jei j 
nori kokį dalyką atlikti, atlik 
pats”. Bet atlikti pats aš da
bar negalėjau — sirgau.

Birželio 16 dieną, aš jau bu
vau sveikas. Surinkau 200 vy
rų ir nutariau su jais keliauti 
ieškoti atsilikėlių. Dr. Pat 
mus palydėjo iki Ipoto. M/ims 
reikėjo keliauti apie tūkstantį 
mylių. Keliavome tai pačiais ke- * 
liais kuriais buvome atkeliavę, sį 1890 metais apsivedžiau Miss 
Bet daugelį tų kelių jau rado- Dorothy Tennant. Musų vedy- 
me vėl. apaugusių krūmais. Vėl' binis gyvenimas buvo sėkmin- 
reikėjo skinti sau kelią. Dažnai! gas. Tuojau po apsivedimo aš 
reikėjo gintis nuo laukinių prisidėjau prie Liberalų Unijo- 
žmonių užpuolimų. Ligos ir ( nistų. Ir tas prisidėjimas dąu- 
nuovargis kankino mus kasdien.1 giausiai sulaikė mane nuo grį- 
AŠX sumenkau, — išrodžiau kai 
šakalys. Vienas sankeleivių, pa- aš plačiai važinėjau, 
matęs, kad aš taip blogai a Iro- vienas, kartais su žmona. Me 
dau, pradėjo kitiems pasakoti: buvome Šveicarijoj

—Musų ponas ilgai negyvens. Amerikoj, Australijoj, Naujoj 
Mes turime surasti ir duoti ož- Zelandijoj, Tasmanijoj ir t.t. 
kienos ar paukštienos, kad jis 
sustiprėtų.

Mes keliavome du mėnesius. 
Aš taip buvau nusilpęs, kad 
negalėjau užrašyti mirusių ke- įteikė garbės laipsnius Oxford, 
lionėj vyrų.' > . v , > >• , Cambridgę-ir ,;Halle universitę-

Rgpiučio 17 d. 1888 metais, tai. O žinomos Europos Geog- 
praėjo 83 dienos kuomet aplei- i rafinės Draugijos paskyrė ma- 
dome Emin Pasha. Aš pama-! ne savo garbės nariu.
čiau kaimą Banalya, 99 mylių I Galų gale nutariau pasitrauk- 
į rytus nuo Y-a'mbuya. žiūrint ti nuo visokių viešų, darbų. La- 
per žiūroną, mačįau plevesuo- pkričio ir gruodžio mėnesį 1896 
jant raudoną vėliavą. Iš džiaug
smo sušukau:

—Vyrai, majoras! Irkluokit 
greičiau!

Apie du šimtus mastų nuo 
kaimo, mes sustojome irklavę. 
Aš pamačiau daug svetimų 
žmonių pakrantyje. Užklausiau 
jy: /'

—Kieno vyrai 'jus esate?

f

/

$200,000.00MĮSLIŲ KONTESTAS
H ■ • . - ■ ■ *

PRASIDĖJO VASARIO U j
Žiūrėkite Naujienų Paskutiniam Puslapy.

OLD. GOLD $200,000.00 mįslių kontestas prasidėjo pirma
dienį, vasario 1-mą,

Nors originališkai jis planuotas pradėti pereitą savaitę, 
bet padėtis potyiriio užlietose srityse buvo priežastim atidėji
mo ofičialio atidarymo, datos iki pirmadienio vasario 1-mos.

> 1 y

Oficialiai Kontesto Bullętinai, dabar aplaikomj iš visų bu
fetų, paduoda atidarymo dieną kaipo sausio 25-tą. Prašome

•r :

C

— O kur kiti—Ward, Troup?
—Ward randasi Bangaloj.
—Bangaloj? Ką. jis ten vei

kia?
—Jis ten randasi invalidų na

muose.
—Tu tiktai vienas likai?
—Taip, gerbiamasis, vienas.

VEDYBOS—MIRTIS
Grįžęs į Angliją, liepos mėne-

žimo į Afriką. Per tris metus 
kartais

s
šiaurinėj

Spalių mėnesį 1897 metais aš 
išvažiavau j Pietinę Afriką prie 
atidarymo naujo Bulavayo. ge
ležinkelio. Besivažinėjant man

metais pradėjau ieškoti apsigy
venimui vietos kur nors ūkiuo
se. Apžiurėjau 57 namus,' kol

I išsirinkau tinkamą. Nutarėm 
aspigyventi vadinamoj vietoj— 
Furze Hill, prie Pirbright,, apie 
trisdešimt mylių nuo Londono, 
čia' buvo namas, sodnas, pieva, 
giraitė, upelis ir ežerukas. Man 
čia patiko gyventi. Vaikščiojau,

4716 S. Ashland Avė.

Reikalaut Darbininkų
Bile 3 moterys, norinčios dirbti ekstra arba nuo

lat, kaipo salesladies, atsišaukite šiandie, seredoj, 
vasario 3 dieną, 6H5 valandą vakare į i

mano krautuvę.

Su pagarba,

Wm. A. Lewis
Pirmesnis patyrimas nebūtinai reikalingas.

fotų, paduoda atidarymo dieną kaipo sausio 25-tą.
nekreipi domės į tą pradėjirho dieną. ' (

Kontestas oficialiai "prasidėjo pirmadienį, vasario 1-mą, ir 
jus turite iki vidurnakčio ateinančio šeštadienio prisiųst savo 
išrišimus Pirmajai Savaitinei Mįslių Serijai.

... ■ ■ ... . ■ a. ..■■ ’ "■ \\ ■ ■■

' Visų svarbiausia^ atminkite kad datos bulletinuose, kuriuos 
jus rasite ant visų cigaretų bufetų yra neteisingos, atsižvelgiant 
į atidėjimą. Tik automatiškai perkelkite datas vieną savaitę pir- 
myn.M ir eikite pirmyn su kontestu.

• * 1 ' • ■ I
i ■ 1

Jei jus pasitenkiųate sumanumo kontestu ... ir proga laimėti 
ateitį, skaitykite Naujienų paskutinį puslapį.

i

(Ženklas Dvigubai-švelnu 01d(, Gold Cigaretų)
( * * '

sodinau medukus, tiesiau tiltu-1 
kus skersai upelį. Skaičiau daug 
knygų apie ukius ir įrengiau 
sau originalį ūkį. Į trumpą lai
ką Furze Hill visai kitaip atro
dę. \ •

Gegušės 5 d. 1904 metais

.. .  i>

zNEW YORK.—Jtfreivių strei- brėžė mintį, kacb septynios or
kas Atlantiko vandenyho ir 
Meksikos įlankos uostuose už
sibaigė sausio ;24 dieną. Reakci
ne spauda įtvirtina, kad streikas 
lapo pralaimėtas. Tačiau strei- 
kiėriai laimėjo šiek tiek algų 
pakėlimo, o kai kuriose vietose 
nusikratė savu pačių vadoyy- 

pasižymėjusips ypatingu

„■.■R—i,

bėš, 
rėakcioniškumu.1

----- o-*—
CHICAGO. — Chicaga turi 

penkius didlapius anglų kalba. 
Visi jie pasižymi konservatyviš- 
kumu ir net rėakcioniškumu. 
Per eilę metų, kart kartomis 
Chicagos organizuotų darbinin
kų tarpe pasireikšdavo agitaci
ją Už įkūrimą liberalės krypties 
dienraščio. Dabar ir vėl ši min
tis agituoja' Chicagos darbinin
kus ir labiausia spaustuvių dar- 
biiiihkų unijos narius.

--------- O---------

ANNAPOLIS, Mr. - Balti- 
mąrės ir Marylando valstijos 
darbo federacijos pareiškė prie
šingumo sumanymui padidinti 
yalštijos policijos skaičių. Uni- 
jistai brjo, kad valstijos polici
ja neišsivystytų į konstebelių 
jėgą, kuri įvairiose valstijose 
praeity būdavo liuosai vartoja
ma prieš darbininkus jų kovose, 
su samdytojais.

. ----- o----- ..
ALBANY, N. Y.' — Skaičius 

darbininkų, samdomų pramonėj 
New Yorko valstijoj, nuo lapk
ričio iki gruodžio mėnesio pra
ėjusių metų padidėjo 1.2 nuoš., 
o algos bendrai pakilo per tą 
laiką 5.7 nuošimčių.

WASHINGTON, D. C.—Con- 
rad T. Taeuber, Jungtinių Vals- 

Londone, Stanley sunkiai sirgo. L J-tijų ūkio ekonomijos biuro sta-
r>t^. automobilių pramonę, kur dar- tistikas, neseniai skaitytame re- 

bininkų kova pradeda įgyti ka- ferate pareiškė, kad dvi iš kiek- 
ro pobūdį. .Flynte, Michigan yįenų pehkių Jungtinių Valsti- 
valstijoj, vėl įvyko policijos su-: jų farmų nuomoja’ rendaunin- 
sirėmįmas su streikieriais ir jų1 kai< šaHes ukio ministerija da- 
simpatizatoriais. Į neramumų bartiniu iaiku ypač rupinasi 

tup, „kad-, suteikti rendaunin-

ganižącijos turėtų būti sujungi 
tos į vieną didelę mokytojų u* 
nijąt Prelegentai mitinge buvo 
Victor Olander, Illinois Darbe 
Federacijos iždininkas, ir Chi-1 
cagos universiteto profesorius 
Harold M. Groves. •

NEW YORK. — Remington- 
Rand 6,000 darbininkų streikas 
tebesitęsia. Aukas streikui ga
lima siųsti sekamu .adresu: Ar- 
thur A. Giles, Secretary-Treas- 
urer, 33 East River St., Uion,

Antanas Poškus Iš 
Omaha, Nebraska, 

Chicagoje
Vienas iŠ pirmųjų “Naujienų” 

šėHniitkų

Chicagon kelioms dienoms 
atvyko drg. Antanas Poškus iš 
tolimojo vakarų miesto, Oma
ha, Nebraskos valstijoje.

< 1

Jis čia lankosi privatiškais 
reikalais.

Drg. Poškus yra vienas iš 
pirmųjų “Naujienų” šėrinin- 
kų.

PITTSBURGH. — Pasibaigė 
Pittsburgh Pla'te Glass Compa- 
ny penkių dirbtuvių darbininkų 
streikas. Darbininkai laimėjo 
minimum algą 63 centų valau-i 
dai vyrams ir 55 centų minimu
mą moterims, pusantros mo- 
kesties už viršlaik’o darbą ir 42 
valandų darbo savaitę.i

Išvažiuoja į Floridą
Šiandien išvažiuoja į Floridą 

J. Lukas ir A. J. Serbins.
žada aplankyti ir Kubą

šiandien nauju ir specialiai 
ilgai kelionei pritaikytu auto- 

j mobiliu (automobiliuke liko 
LAFOLLETTE, Tenn.-SaU-!iAtaisTyt^ J' Lukas ir

sio-21 dieną miestely La Sollet- J- Serbrns uvazmoja t sau- 
te, Tennesee, sustreikavo 400 ^.Floridą, kur jie žada pra- 
. . v. , .. įleisti apie šešetą savaičių. Okriaučių amalgameitų. I . — T* \kadangi iš Floridos 

toli, tai užsuks ir
Kuba ne- 
“kubanų”

laiko auk-

----- o-
LOS ANGELES, Cal.^Siuvė-'pamatyt1, v

jų amalgameitų unija paskelbė p-as A. J. Serbins 
kovą Bullock departmentinei sinių daiktų ir laikrodžių krau-
krąutuveii Los Angeles mieste, tuvę adresu 1103 Lawrence 
Įvairioj vartotojų organizacijos Avė. Jis yra gana sėkmingas 
pareiškė pritarimo amalgameitų biznierius, 
kovai. Tarpe kitų Screen Ac-| 
tors Guild, kuriai priklauso ir 
šalies judžių žvaigždės, prane
šė amalgameitams, kad dauge
lis aktorių pasižadėjo remti jų 
kovą..

1 P-as Joe Lukas per dauge- 
b‘ metų yra laikrodžių ir auk
sinių daiktų biznyje.

Apie savo kelionės įspu’d- 
—Vp. žius jie žada parašyti.

Jacob

para

• \

' ■ A

i

A ::į

< WASHINGTON^ D. C. — Se
natorius La Follete paskelbė, 
kad samdytojų kombinuotė Na-

iL'T’

•i ai Motors korpbirhcijbs prašy-, farmas. 
mui išvyti sėdinčius streikičrius 1 
iš dirbtuvių, ta’i galii įvykti dau
giau ir ritmesnių susirėmimų.

t

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

e

— PASKIAUSIAS PARYŽIAUS MODELIS. Jarųe išro- 
ir graži. Kaiti tik galite panaudoti pavasarini mAterijo-

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia jdedu 15 ceątų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.v.........

Mieros .................... ... per krutinę

B

(Miestas ir valstija)

;; No. 4269 _ ... _ ......
dysitę plonute ir graži. Kaip tik galite panaudoti pavasarinį m a te rijo- 
lą—šilką, arba krepą šiai suknelei. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Organizacinis plieno darbinin-
’ kų vajus laikinai užiųiršias. Vir 

anksti rYtą, ne Furze Hill, bet suomengs dėmesis atkreiptas i

Pradėjo skambinti Big Ben 
varpas. Stanley pravėrė akis ir 
tarė sa'vo žmonai:

—Kas tai ?
—Varpas muša ketvirtą va

landą ryto. . I vietą pasiųsta kąriuomenė.
teista F Tai ^datar^ra' tas laF; Je!S".d,a’’ teJ^! £ritars Ge"? kaMS galimumo Įgyti nuosavas 

kas! Keista 1
Po kiek laiko žmona pasiūlė 

jam gerti. Jis pamažu atstūmė 
stiklinę vandens ir tarė pasku
tinį žodį:

—Užteks. K:

Ant jo paminklo yra toks už
rašas : i “Henry Morton Stanley 
—Bula Matari — 1841 to 1904
— Africa.”

c Galas., t
Šiems straipsniams imta me

džiaga iš Stanley's Autobiogra- 
phy ir Bula Matari, by 
Wassermann.

BIBLIOGRAFIJA
----------------------------- ę,

Henry Morton Stanley yra 
šęs šias knygas:
'H0W I FOUND LIVINGSTQN. 

Samson Low, London, 1872.
COOMASSIE AND MAGDALA. 

Samson Low, London, 1874.
THROUGH THE DARK CONTI- 

NENT. 2 vols. Samson Low, London 
1878. i

■ THEsCONGO AND THE FOUND-' 
ING OF ITS FREE STATE. 2 vols. 
Samson Low, London, 1885.

IN DARKEST AFRICA. 2 vols. 
Samson Low, London, 1890.

MY EARLY TRAVELS AND AD- 
VENTURES. 2 vols.' Samson Low, 
Londoų, 1895.

AUTOBIOGRAPHY. Edited by his 
wife. Dorothy Stanley. Samson Low, 
Londom

—■—O-----
CHICAGO. — Sausio 16 ir 17 

dienomis Chiea'g.oj, adresu 205 
West Walker Drive,- laikė kon
ferenciją atstovai tų unijų, ku
rių jurisdikcijon įeina namų 
baldų pramonės darbininkai, 

tional Metai Trades Association .'Nutarta pradėti intensyvų vajų 
turinti 928 narius, yra sukėlu-; suorganizavimui darbininkų dir 
si $214,928 fondą (tikslu parū
pinti streiklaužių ir šnipų savo 
nariams. Fondai yra įvestuoti j 
valdžios saugmenes, už kurias 
taksų mokėti nereikia.

—o-
BIRMINGHAM, Alą. — Fe- 

deralis teisėjas David J. Davis 
išnešė sprendimą, kurs sako, 
kad federalis socialio saugumo 

r aktas atatinka šalies konstitu
cijai. ‘

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 i 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUri

; bančių Kroehler Ma'nufacturing 
kompanijai, ši kompanija yra 
viena stambiausių baldų išdir- 
bystes kompanijų šaly.

----- o-----
CHIGAGO. — Chicagos mo

kytojai dabartiniu laiku turi 
septynias sa'vo organizacijas. 
Neseniai įvykusiame mokytojų 
susirinkime svarstyta klausi
mas, kaip sustiprinti tų orga
nizacijų galią. Kalbėtojai pa-

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W.'S. .B. C. (1210 KILOCYCLES)

KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios žinios—Mėgiami Lietuvių Dai
nininkai—Gražios Dainos ir Muzika.

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
Duodam Paskolas ant 1-mų _

Morgičių S|A j

’ Standard Federal ■
Savings & Loan Association of; Chicago

2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich; Prez. Tel. Ganai 1679

y Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted §t., Chicago, III.

riii.uA
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Publbhed Daily Except Sunday by 
The Lithuimian Pub. Co., Ine.

178 Senti Halsted Street
____ ____________ i—Si—— ------------------M

Subacription itatee:
$8.09 per yęar in Canada
$5.00 per year outside of Chieago
$8.00 per year in Chieago 
8c per ęopy.

Entered as Second CJass Matter 
March Tth 1914 at the Post Office 
of Chieago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chieago je—pa^tu:

Metams ........   $8.00
Pųseį metų    4.00
Trims mėnesiams ...............  2.00
Dviem mėnesiams ................ 1.50

.75

3c 
18c 
75c

gj(i^Į^w*^TM*****IMr****l***************M*w***-*^l****,!*f*****,**^**^***-********M****W1**'
•J ■ - '' "'

, N&ujienog einą kasdien j išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Malsted St,. Chieago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Vienam • mėnesiui ..........
Chicagoje per išnešiotojus: 

Viena kopija ...............
Savaitei .....................r.......
Menesiui ......... ......... ............

Suvienytose Valstijose, ne Čhicagoj, 
‘ paštu: >

Metams .......   $5.00
Pusei metų ................................ 2.75
Trims mėnesiams ..............  1.50
Dvįems menesiams ......... IdOO
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir Jtitujp užsieniuose

’ (Atpigintą)
Metams ..........................‘........ $8.00
Pusei metų .........      4.00
Trims menesiams ...........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
,■■■■<• r.;     1   —laau'.'-'A..!. j

Keisti liberalai
Columbia universiteto prezidentas, Nicholas Mur- 

ray Butler, ir Amerikos advakatų. sąjungos komitetas 
nutarė darbuotis, kad butų sulaikytas patvirtinimas 
konstitucijos pataisos, kuri draudžia vaikams dirbti 
dirbtuvėse.

Jie siūlo, kad, vietoje tos pataisos, kongresas išleis
tų įstatymą, draudžiantį transportuoti vaikų darbo pro
duktus į tas valstijas, kurios draudžia tokius produk
tus pardavinėti.

Atrodo, kad p. Butler ir tas advokatų komitetas 
nori tiktai supainioti valstijų legislaturas, kurios svars
to minėtąją konstitucijos pataisą.

Prezidentas Butler yra pagarsėjęs, kaip žymus 
Amerikos liberalas. Keistas jo liberalizmas!

Jau 26 valstijos vaikų darbo pataisą patvirtino. Be
reikia tik dar 10 valstijų, ir ji įeis galion. Tai kam da
bar šitą sumanymą trukdyti?

Didžiausias nusidėjimas Rusijoje
bu-Didžiausias nusidėjimas Rusijoje šiandie tai- 

ti bolševiku, pasižymėjusiu savo veikimu, partijoje Le
nino laikais. . ; ,

Stambiausieji tos rųšies bolševikai jau yrą baigia
mi naikinti. Trockis, kuris per pirmuosius šešis bolševi
kiškos revoliucijos metus buvo .galingiausias žmogus po 
Lenino, yra išguitas iš “proletariato tėvynės” ir .yra 
laikomas baisiausiu visame pasaulyje sutvėrimu — ne
lyginant kaip Liuęipięrius. . '

Kamenevas ip. ;Zinovjevas sušaudyti. Tomskis ir 
Joffe patys nusižudo Piatakovas ir Serebriakovas su
šaudyti. Radekas ir Sokolnikovas nuteisti dešimčiai me
tų į kalėjimą. - \

Bųcharinas, Ryko vas ir Uglanovas suareštuoti.' 
Bięloborodovąs irgi suareštuotas. Telegramos iš Mask
vos mini šimtus kitų senų bolševikų, kurie taip pat esą 
suimti ir laukia sąvo eilės sovietų karo teisme.

Jeigu Stalinui seksis taip, kaip iki šiol kad sekėsi,' 
tai už keleto mėnesių, o daugiausia už kokių metų lai
ko, visoje plačioje Sovietų Sąjungoje nebebus nė vieno 
seno bolševiko, — išimant tiktai patp Staliną, '.

Tačiau kas gali pasakyti, kas atsitiks pačiam Sta
linui? Kuomet Rusija einą prie to, kad butų išnaikin
tas visąg senasis (“leniniškas”) bolševizmas, tai ir pa
ties diktatoriaus galvą gali patekti po tuo* dalgiu.

Jeigu Komintetnas dar išliks nepąkrikęs ir norės 
vesti savo propagandą Rusijoje, tai už metų, kitų jisai 
turės tenai importuoti bolševikus iš Vokietijos arba Ki
nijos!

RENKA AUKAS UETUVOS POLITINIAMS
KALINIAMS

Amerikos Lietuvių Kongreso Vajus tęsis 
iki vasario 16 d.

Visose Chicagos kolonijose 
ir priemiesčiuose eina aukų 
rinkimo vajus. Jį veda Ajneri- 
kos Lietuvių Kongreso Chica
gos Skyrius, kad sukelti pini
gų sušelpimuį Lietuvos polįti* 
irių kalinių, i

Vajus prasidėjo vas. 1 d. ir. 
tęsis iki vasario . 16. Jis bus 
iškilmingai užbaigtas Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjime, kuris tą 
diedą įvyks Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Aukų rinkiniui vadovauju 
sekami asmenys:
Cicero—K. P, Deveikis 

ir M. Butvilla
Roseland—Ą, Norbutas

Gary—A.
Northwest

pūkas

Apžyalga
/ • z • / '' . .F , • J,

giau kaip -.-g amerikoniškus cen- JĮ^ 
tus. ■ Ii

KLAIPĖDOS DARBININKAI 
PRIEŠ DIREKTORIJĄ

METĖ KUNIGYSTĘ
• t

Kauno laikraščiai rašo, kad 
Liepoj o j (Latvi j oje) susituokė 
su buvusia1 Kauno “Aušros” 
gimnazijos mokine VI. Gerybai- 
te buvęs t tos gimnazijos kape
lionas, kun. Kisielius. Juodu su- 

' ' * ' • ■ < I

situokė civiliškai.
Tai jau ne pirmai ■ Lietuvos 

kunigas, metęs dvarišką “sto
ną” dėl moterie^. Pirm kun. 
Kisieliaus taip buvo padarę 
kun'. Puryckis, kun. Augustai- 
tis, kun. Jurgutis, kun. Mikp- 
laifis (Putinas) ir k.

-x

ŠMUGELIS SU SOVIETŲ 
RUBLIAIS

Sovietų' rublio oficialią! nu-, 
statyta vertė yra 20 ameriko-'l P '

niškų centų, t, y. už vieną ame
rikonišką dolerį duoda 5 rub
lius. Bet Maskvos “j uodo j e, bir
žoj e” ir užsieniuose .rubliai yra 
daug pigesni. ♦ ,

Amerikos korespondentas Ed- 
gal’ Ansel Mowrer, kuris perei
tą rudenj buvo sovietų sostinė
je, sako, kad užsienių diploma
tai ir laikraščių koresponden
tai visai negalėtų Rusijoje gy
venti, jeigu jų pinigai butų 
keičiami į rublius pagal oficia
lioj kursą. Bet tie svetimtau
čiai naudojasi patarnavimu 
šmuįelninkų ir spekuliantų, ku
rie jiems pristato rublius po

14 ir 20 už vieną dolerį.
“Svetimų šalių diploma

tei”, rašo Mr. Mowrer, “per
ka rublius Užsieniuose ir įga
bena/ juos diplomatiniuose 
paketuose. . Mažiau privilegi
juotieji svetimšaliai suranda 
paslaptingds asmeųjs, kurie 
parduoda' rublius už dolerius 
(arba kitas valiutas) po ,14 
iki jžfhrublių už vieną dolerį.

/Kai aš tenai gyvepau, 
šimt-dolerinės buvo perka
mos su premija — turbut, 
dėl to, kad jos užima mažai 
vietos. Iš to reikėtų numa
nyti, kądJ šitokiu budu gau
nama valiuta eina j užsienį.

“Kas tie paslaptingi pirkė6" 
. jai? Svetimšaliai . Maskvoje 

nenori apie tai žinoti. Bet ei
na gandai, kad bent dalis, tų 
slapukų, kurie siūlo ‘juodus’ 
rublius svetimšaliams, yra 
pačios sovietų Valdžios agen
tai.” ??
Taigi korespondentas spėja, 

kad pati sovietų valdžia per 
saVo slaptus, agentus supirkinė
ja amerikoniškus dolerius, duo
dama po .14 iki ' 20 rublių už 
dolerį, šitaip sužvejotus dole
rius bolševikų valdžia paskui 
suvartoja pirkimams užsieniuo
se. c .

Jeigu pati valdžia duoda 20 
rublių už vieną doleri, tai aiš
ku, kad rublis nėra’ vertas dau-

“Lietuvos žinios” rašo, kad 
vokiečiai darbininkai Klaipėdo
je jau nusivylę Vokiečiais na
cionalistais, su kurįais jie ėjo 
kartu seimelio rinkimuose.

Tuose. rinkimuęsė visos vo
kiečių partijas buvo sudariu
sios bendrą' kandidatų sąrašą 
.— “Einheitsliste”. i Bet' dabar 
vokiečių bedarbiai buvo suren
gę mitirigą, į kurį atėję “vie
nybės fronto” atstovai Skardi- 
ning ir Suhrau ir norėjo kal
bėti ’— tai susirinkimas juos 
nubloškė nuo pagrindų ir ap
šaukė apgavikais! j

Bedarbių kalbėtojai nurodė, 
kad krašto direktoriją, kurią 
kontroliuoja vokiečiai naciona
listai, visai užmiršo darbininkų 
reikalus ir' leidžia viso
kiems skriaudikams darbininkus 
skriausti. .

Vokiečiai darbininkai Klaipė
doje dabar jau nori susitarti 
su lietusiais darbininkais. “L. 
Žiniose” skaitome: '

“Sausio 18 dieną i Darbi
ninkų Susivienijimą buvo at
silankiusi vokiečių darbinin
kų delegacija tartis dėl ben- 

• dro fronto prieš Direktoriją, 
kuri,, esą, visai nebeginanti 
darbininkų reikalų ir juos 
užmiršusi. Buvo prašoma pa
dėti surengti bendrą mitingą 
didžiausioje Klaipėdos salė
je— šaulių namuose.”

-■■n. i iįil. ■ ..lt ! _ , Į.
■7 -.....
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Naujų Mitu Kauno galvių šnekos
.»•! ■ \ . . •

Tęsinys) "
—O, žmogus, žmogus, nenori 

būtį nei perdaug didelis, nei 
perdaug mažas, bet visuomet 
jis nori būti tuo,-kuo jisį nėra.,

—Sveikinu su naujais me
tais, — taria vyriškis praeiviui 
—ir linkiu niekuomet iš galvos 
neišmesti stulpą. Be stulpo ne
turėsi centro, o be centro — 
taj palaidi barščiai. Nei velnias

pora ir prašo pavėžyti. Vesk 
kur nori ir kiek nori.. Sumokės!

/ '(l , * r- - ' *

Vyriškis spaudžia mergą prie 
krutinės, d ta kaip katė meili
nasi. Tik riežilirėk i juos, nusi- 
duok nieko neišmanąs. Arklys 
linksmai bėga, duok jam tik'a- 
vižų/ jam- Vifeviena ką veži ir 
kaip veži. Žino, — važiuosi, bus 
pinigų, o bus i pinigų, bus 1 ir 
avižų. Išmintingas vyras tokju

..... .  ‘'l.M' ■«

Town of Lake—J, Juris 
GarfieH Park—Juknis
Marąuette Park—J.Ske- 

berdyteir U.Nedva- 
raitė

Indiana Harbor, Ind. — 
Jobas Kolas

East Chieago, Ind.— J, 
Šokas ir Matuok

Bridgeport—L. Jonikas 
Brighton Patk— Dr. 
Rutkauskas ir R.

. Šniukas.
West gide S. Baranau

skas.
18th Street—Frank Va

laitis.
vji .v1 "jy1, r

nei gegutė, nei tautininkas, /nei atsitikimu Juto nesamdys. Ten 
fašistas. Standarizuotas, nusa
vintas žmogus privalo turėti 
galvoje stulpą, taip kaip lygiąį 
už nuopelnus tėvynei ant kru
tinės ordiną. r Lik sveikas, ke
liauk iš kur atėjęs, — sako 
jam tiesdamas ranką vyriškis. 
Abudu skiriasi.

Tvirtomis kojomis eina keis
tuolis vyriškis.

—-o—
Ties restorano durimis 

būrys jaunų vyrų.
—Sakyk, kas, toji -moteris, 

kur uiabar su tuo vyru sėda į 
auto taksį?

Klausia vienas jų.
—Sunku pasakyti, tik ne vy

ras su žmona.
—Tai nepanašu. Vyras pame

tęs žmoną, žmona’ pametus vy
rą? Neatrodytų. Meilužė? Per
daug šavistovį. Meilužis? Ne
panašu, kad tokiai rolei tiktų.

—Skina vienas ir kitas gyve
nimo žiedus... .

—Atrodo, kad,jau nuskinti.
—Bet juk yra nuolatos žy

dinčių.. .
v—-Tai tik našlaitėles, bet jos 

nekvepia. : /
'—Bet vyrai gėlėms netinka.
—čia jai taikoma.
—Nesuk galvos dėl svetimos 

moters. 1
—Ta moteris ne iš tų, kuri 

gali būti kieno nors nuosavybe.
—Alkani paįinaL 0 pati

nas alkanas ,tai širdyje katinai 
kniaukia, — juokauja vienas iš 
čia stovinčių.

Visi skirstosi, skirstosi ir 
juokiasi.

stovi

—Kas čia per Nauji Metai. 
Ąr tai tokie buvo senįau, Nau
ji Metai. Dūsauja vienas gat
vės vežikų. Būdavo šąltis kau
lus va*rStor o sniego iki kelių.

1 nepasislėpsi. Gudrus šoferis per 
veidrodėlį viską matys. Ir dar 
kaip matys! Reikalas kartais 
net teismb ėjo. Sako,; ar matei, 
kaip ia' moteris šitą poną ap
kabino, — 'klausią teisėjas šo
ferio liudininko.

—Kaipgi, girdi, viską per vei
drodėlį magiau, Bučiavosi, my- 
lavosi... z

—O ar matei, kaip šita ponia 
tam vyriškiui pinigus iš kiše
nes ištraukė? — klausia jo tei
sėjas, / ‘ ■

—šito, popas teisėjau, nema
čiau, -m.' atšaku ^oferis.

- -i-Viską matei, o šito nema
tei, kaip tai gali būti?.

—Ponas teisėjau, ės tiek esu 
išauklėtas, kad kaip tik pirštai 
į darbą, tai jau toliau nežiū
riu... .■ Į-

—Štai kąw tasai šoferis atsa
kė teisėjui, — pasakoja veži
kas. O pas mus, vežikus, jokių 
veidrodėlių nėra, mus į teismą 
betrauks. Didelė čia garbė pa
sakoti, ką per veidrodėlį matai 
ir į ką nežiūri. O kas juo pati
kės, kad jis nematė, kur jos 
pirštai lakstė? Ne, dabar ^as 
protingas, tpi autų, nevažinėja. 
Vežikas, tai kitas daiktas/; —- 
pasididžiuodamas baigia savo 
kalbą vežikas.

—Kas per Nauji Metai: snie
go bėra, tai tik viepas pesūsi-. 
pratimas. ...

—G tų tuo šoferįu netikėk, 
jis žulįka's, vįską mate yeidrp- 
dglyje. Gal su ta merga tais 
vogtais pinigais pasidalino, ar
ba kartu pragėrė. xGirdi, išauk
lėtas, nežiūri,, kur mefgos pirš
tai lenda. Sakau, kad žulikas ir 
tiek, kąd aš bučiau teisėju, tai 
abudu kartu su ta, merga nu
teisėjau — ir tą šoferį ir tą 
mergą, tvirtina kitas veži-

—Tarp šoferių gerų žmonių 
neieškok. O kam jiems 'tas veid
rodėlis reikalingąs? Ugi tik žiū
rėti, kaip vyrai su mergomis 
važiuodami bučįuojasi.. žulikai, 
sakau tau, kad žulikai. Dėlko. 
padorus vežikas šitokių šposų 
nedaro? Dėl to, kad sąžiningas 
žmogus. Bučiuokįs, aš nepavy
džiu. Pinigus moki, važiuok, o- 
jei nori ir bučiuokis. Šoferis tai 
visai kita. Jis pavydi, jis ir 
mums vežikams pavydi. O dar 
ir kaip pavydi! žinoma, jam su 
mumis nesusilyginti, — rami
nančiai baigia savo kalbą vie
nas gatvės vežikų.

—Fui,! visai nesmagu net1žiū
rėti, — kitoje gatvės kertėje 
kalba vienas šoferių. Ana Nau
jų Metų naktį porelės sode ant 
suolo sėdi, atrodytų, kad pava
saris. Na, ir skonis tų įsimylė
jusių. Naujų Metų naktį pasi
rink tu man suolą.

—Ei, broliuk, Ikad šaltis pa
spirgintų, tąi $įto nebūtų. 
dabar kas čia per Nauji Me
tai, kaip kovos mėnuo.

—Butų šalčiau, uždarois bu
tų kitas, — skundžiasi vėl ki
tas šoferis. — Jei nevažiuotų, 
tai bent auto stovėti išnuomotų. 
Ana, aną metą, tai kokias tris- 
valandas mano automobilyje 
burkavo. O sumokėjo tiek, 
kiek už važinėjimą. Jie mylėjo
si, o man benzinas atliko. 0 
šiemet šitokį čia man Nauji 
Metai! Vis pėsčiomis..vaikšto.

-—Jei bent kas nors vežiką 
paims,..
. —Tai tikrai neišmanėlis. Di

delis čia smagumas ratuose va
žiuotu. šonkaulius gali išbarsty
ti. Ir turėk tu man tokį skonį 
vežiku važiuoti! Arklys smirda, 
vežikas , degtine dvokia. Nei ap
šepti su publika nemoka. Juk tai 
visi tokie nemokšos. O kas ve
žikas, tai girtuoklis, — 
nuoja' autotaksistasf

O gatvėmis jau šimtais links
mi žmonės f raukia į namus iš 
restoranų, kavinių, K aludžių ir 
kitokių visokių rūmų, kur ga
lima buvo už pinigus ir be pi
nigų jgytį linksmybių ir pra
rasti savo/ šiokiadienišką nuo
taiką. ' \

Pro miesto stogus, pro kami-

aima-

Eina kokia nors sau linksma kas savo draugui., 
' ... ........................ ... ' - ' . .W:''./T 
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' (Tęsinys) . • 1
— Neskubinkite! Visako bu

vo... Taip, apie tai,,. Naktis 
atmintina.' žinoma, tai buvo 
tik klausos haliucinacija. Pra
ėjo — ir viskas pasidarė aiš
ku. Aiškėjo toluma, aiškėjo 
mintys.

— Bet kasgi važiuoja su 
manim? Kas jis, kuris veža į • ' j r
mane.4 kur?

Tąsyk aš paklausiau:
— Kas jus?
Ir staiga vikrus kūnas, šyp? 

sintis 'veidas, lengvas juokas:
—Aš — adjutantas Raęhija.
Dieve mano! Bachįja! Bai

sus vardas! Aš girdėjau apie 
jį. Žiaurus, kaip žvėris. Ka
daise kažkieno nuskriaustas, 
jis buvo pasirengęs visam pa
sauliui keršyti, Rachija! Tai— 
jo adjutantas! Su juo aš va
žiuoju. Baimė spaudžia širdį. 
Negirdimai girgždžia manę 
dantis, štai kieno globai aš 
atiduotas. Bet metas susival
dyti! *‘Brikinai”, nusiramink! 
Tylėk, širdie! Vlądimirai Vla- 
dimirovičiaų, nusišypsok!

Pinasi keistos mintys, greti
nasi beprotiški vaizdai:

—Štai taip ir atrodo, kad sė
di pats Dzeržinskis.

—Ne mūsiškis, tai jūsiškis.
Mane veža... Kur? Tikėti ar 

netikėti? Vežikas — adjutan
tas Rachija — atsigręžia į 
mane:

—Na, o jus kas?
Juokiasi. '
—Na, kas aš., žinoma: bol

ševikas !
Šypsosi. O ta šypsena! 

Kaip gera butų šioje sniego 
dykumoje pribaigti tą žmogų! 
Nepasiliks nei ženklo, nei at
siminimų, nei sąžinės grauži
mo. Michail Ivanovičiau, jums 
tai nėra pirmas kartas? Jus 
jau žudėte? Koks čia reika
las? Ištraukite revolverį 
ne! įsakymas, disciplina, 
kirtis!

Piauna roges išpurentą 
gą. Pavažos negirgžda: 
lengvai šliaužia. Ir minčių nė
ra. Skrendame pakraščiu, išilgai 
sienos, per pelkes — štai ir Se- 
stra upe. Kokia dykuma! Koks 
baltumas ! Pagaliau, sienos pun
ktas. Jis vadinasi: Rautu. Tai 
ne naujas man žodis: jį sumi
nėjo kunigaikštis.} Sustojome. 
Aš sakau sau:

—Dėkui Dievui! .
Bet per anksti. Kelio galas 

toli. Mes vėl lekiame toliau. Pa
galiau... Atvykome. Niekuomet 
neužmiršiu tų minčių. Komen
dantas,.. girdėjote tokį valdą...

•—Kotka! O, stebėtinas žmo
gus!

Aukš^ąs blondinas. Mėlynos 
metalinės akys. Kiekviename 
bruože —- pasiryžimas. Aš įei- 
ftų. Jis apžiūri mane nuo gal
vos iki kojų.

Jis prataria:
—A, Mūsiškis! '
Kaip tik tuo momentu du į- 

veda baltaplaukį vyrą. Adjutan
tas Rachija — šalia manęs. Jis 
kvatoja. Stebėtina! Kas čia 
juokinga? Pasirodo, kad du suo
mių randonarmiečiąi pagavo 
“baltąjį”, suomį. Jis įeina, ir jo 
veidas reiškia š^ltą pasiryžimą 
mirti. Lupos suspaustos. Galva 
atmesta, Mano supratimu, ke
pure netvarkoje. Tam žmogui 
nėra reifcąlo žiūrėti į veidrodį! 
Prieš mirtį niekas nežiūri į tą ’ 
baisų stiklą! Jis žipo, kad po 
kelių minučių jo galva suaižęs.

Metališlęas ir marus, Kotka 
atsistoja’. A'š išsitempiu. Aš se" 
ku kiekvieną jo judesį. Paga
liau, nebesusivaldau. Kreipiuosi

j domu! Ch

į mano vežiką, baisųjį adjuta 
tą Rachiją. Aš prašau:

—Buk tiek geras, išversk vi 
ką, ką sakys draugas Kotka*.

Jis draugiškai suduoda mi 
per petį:

—Su mielu noru! O įdomu
■Aš įtempiu visus veido ra 

menis, kad galėčiau šypseną i 
reikšti. Aš byloju:

—Aš manau
Priešų mirtis — musų mėg 
mas. Cha! Juo mažiau bus j 
jyb daugiau bus musų. z

Ir tuoj kruptelejau. Krupi 
Įėjau dėl to, kad pamelava 
kad pradėjau nerimti ir kad i 
girdau Šukį — Kotka reikalą 

’ ja:
—Revolverį!
Aš bijau, kad mano nerv 

neatlaikys. Nejaugi tai įvy 
man matant? Bet nieko nei 
darysi. Aš negaliu sulaikyti 
baisaus žmogaus rankos, 
jeigu galėčiau * pasikelti, s 
spausti tą gerklę,' paimti rev 
verį ir suvaryti visas kulka: 
galvą, į širdį, į pilvą, todėl k 
as žinau: tai — mirtingos ža 
dos! Aš žinau.

Bet—ne! Aš tyliu. Įtempt 
įsiutęs ir tuo pačiu metu ] 
klusnus. Staiga aš pajuntu, k 
Kokta žiuri savo plieniniu, žn 

gsniu. Kotka sako:
—Cha, tai tu — baltagvard 

tis?
(Bus daugiau)

! Bet
pas-

snie- 
taip

nų durnus linksma nusteikusi 
saulute, raudona' Naujų Metų 
saulutė,/rėpliojo dangumi.

Tai jwvo Naujų Metą rytas...
—Vistapats.

(GALASL

Rastas So. Carolir 
Miškuose

Buvo nuvykusi ten gydyti

George Petras, 2532 Clari 
cc avenue, Berwyn, Uline 
gavo žinią, kad netoli Bk 
Mountain, *North Carolina v 
slijoje, buvo rastas kūnas 
žmonos, Antoinctte R. Petį

Moteriškė ten nuvyko j 
dytis.

Jos krutinėję buvo sep 
nįos žaizdos. Netoli jos ku 
gulėjo peilis, kuriuo vėiio 
•matomai, buvo subadyta. V 
tos koroneris nusprendė, k 
ji nusižudė.

448,062 Vaikai Lai 
ko Chicagos Vieša

6,496 mažiau negu pernai

Šią savaitę viešose mokyk 
se prasidėjo antras mokslo 
tų terminas. Mokinių tose 
kyklose yra 448,062. Tai 
6,496 mažiau negu pernai.

Pradines mokyklas lan 
319,682, o aukštąsias 128,38«

n 
n

Šiandien SLA 36 K 
Susirinkimas

šjvakar Chicagos Lietus 
Auditorijoje įvyks SLA 364 
kuopos mėnesinis susirinkim;
Prasidės 7:80 vai. vak.

Visi nariai prašomi atsila 
kyti. *
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PETRONĖLĖ millerienė

Mylė RamienėGENE LUKAS
NORA GUGIENĖdainininke

"MMMHi

NAUJIENŲ

Sekmadienį
JOSEPHINE ALEKSA

Bus sulošta vieno veiksnio juokinga komedija

Įžanga asmeniui—40c i-SjijįįiįSKiį

Visi lietuviai ir lietuvaitės malonėkite daly
vauti šiame puikiame Naujienų parengime.

UOŠVE | NAMUS
TYLOS NEBEBUS

B. LIUDKEVIČIUS 
Grigalius Rainys

PRANAS, JAKAVIČIUS 
Operos' dainininkas

LULU RABEN 
smuikininkė

&

■
'A.t-

ADELE NAUSĖDIENĖ
Ramių Tarnaitė

Trečiadienis, vas

- . ii-
■

i

Kt,

GENOVAITĖ ŠIDIŠKIUTĖ-GEDRAITIENĖ 
dainininkė

Roefordo Rietuvių Mišrus Kvartetas:
J. STBUŽAS, O. SINKEVIČIENĖ, J. BACEVIČIUS jr 

B. ŠIMAITIENĖ. •

■

- ■
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SOKOLŲ SVETAINĖJ
2343 So. Kedzie Avenue
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Kūdikis Nusinuodijo 
Surijęs Saują “Gra

žių Karolių”

Chicagos čarterio 
jubiliejus

Tie “Gražus Karoliai” 
nuodingi vaistai

buvo

Chicagos čarterio jubiliejus 
prasidės kovo 4 dieną šių me
tų. Tai bus šimto metų sukak
tuvių minėjimas nuo to laiko, 
kia Chidaga gavo Čarterį kaip 
miestas. •

Kovo ketvirtai dienai yra 
rengiamas didžiulis dramatinis 
spektaklis Chicagos stadione^ 
Jo programas bus transliuoja
mas oro bangomis visos šalies 

Dr. Maurice Gnesin, 
direktorius,

........ .. ....................................... .........................1-------------------------

Zintakas Davės Iš- 
eikvotus Pinigus

Teisėjams
Mokėjęs algas Superior teismo 

darbininkams

1937

Serga veikli žaga- 
rietė

1 metų kūdikis, William
Schneider vakar mirė baisia 
mirtimi surijęs saują “Gražių 
karolių”.

Palikęs kambaryje vienui 
vienas, kūdikis pamatė ant sta- tinklu.
lo buteliuką vaistų. Tie vaistai Goodman - teatro 
buvo padaryti piliulių formoje vadovauja spektaklio priruoši- 
ir turėjo nuodų. Kūdikiui pati-|*mui.
ko piliulių išvaizda ir jis suki- spektakliui taip visoj Chica'goj, 
šo jų saują į burną. •

F • < V t

Nelaimingo kūdikio tėvai gy
vena adresu 3305 N. Riveroad 
N. Riverside.

Jis jau renka talentus

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS RUBI

\ Frank V. Zintak, teisiamas 
už apskričio Superior Teismo, 
pinigų išeikvojimą, užvakar ir 
vakar liudijo, kad jisai tuos pi
nigus paskolinęs keliems teisė
jams ir darbininkams. Tos “pa-, 
skolos” buvo duotos tuo laiku, 
kai apskričiui buvo striuka su 
pinigais ir algų negalėjo išmo
kėti.

Zintakas Įvardijo Joseph B. 
Davis, Kavanaugh ir Lewis 
kaipo teisėjus, kuriems skolino 
pinigus.

Jau virš mėnesio laiko, kaip 
liga' paguldė į lovą žagariečių 
kliubo nenuilstančią darbuotoją 
nuojdiubo stfsitvėrimo, kuri ei
na finansų sekretoriaus parei
gas, Marijoną Mįeravičienę.

Liga buvo taip sunkiai su
spaudus draugę Mieravičienę, 
kad teko net kelių gydytojų 
šauktis.

Marijona Mieravičienė serga 
plaučių uždegimu, tačiau dabar 
ji daug geresnė ir ligos pats 
sunkumas jau praėjo. Reikia ti
kėtis^ kad musų draugė Mięra- 
vičienė greitu laiku pilnai pa
sveiks ir vėl pradės eiti savo 
pareigas lietuvių žagariečių kliu i 
be. —R. š.

Sūeme Keturis Brid- 
geporto lietuvius 

Už žmogžudystę
Nužudė ir pagelbėjo nužudy

ti Frank Cepauskį

Chicagos simfonijos or- 
ir Illinois universiteto

išsiuntinėti pakvietimai

kubauską antro 
gžudyste, o žmoną 
—kaipo talkininkus.

Šuo išgelbėjo pinigus
__ ,________ t

Atmetė 
nių reikalavimą

Šiandien risis Rainbo Fron- 
ton patalpoje jau pagarsėjęs 
Rubi su Girubmyer, nauja pa
žiba ristynių padangėje.

šioms ristynėms priduoda
ma labai daug svarbos, nes 
numatoma, kad laimėtojui bus 
suteikta proga ristis dėl pasau
lio čempionato.

RYTOJ RISTYNĖS DĖL 
ČEMPIONATO

Rytoj Coliseume risis japo
nas Oki Shikina su pasaulio 
čempionu Everett Marshall.

Kadangi japonas iki šiol ne
pralaimėjo nė vienų ristynių, 
tai kurie yra linkę manyti, jog 
jis Marshall’ą nugalės ir tokiu 
budu čempionatą laimės.

kaip ir jos įvairiose dąlyse ar
ba kolonijose.

Tarpe kitų, Betty Janes, 15 
metų, pagarsėjusi dainininkė, 
sutiko šiam Įvykiui dainuoti. 
Yra nužiūrėta pakviesti prog
ramų! 
kestrą 
beną.

Jau
dalyvauti spektakly prezidentui 
Rooseveltui, jo kabineto na
riams, svetimų šalių- ambasado
riams ir kitiems garbes asme
nims.
, Pradėjus šiuo pirmuoju 
spektakliu planuojama' tęsti per 
septynius mėnesius Įvairus pa
radai, karnivalai, kariuomenės 

į maršai, atletines žaisme^ ir at
letiniai kontestab Daugely pa
rengimų tam tikros Chicagos 
dalys arba, kaip mes sakome, 
kolonijos bus reprezentuoja
mos.

Tarp kitko Hpllywood garse
nybės yra užkviestos dalyvauti 
programuose, nužiūrėta su
rengti pavasario madų paradas, 
milžiniškas Memorial Day pa
radas, žolynų karnivalas, avia
cijos turnamentas ir eilę kito
kių pramogų, o taipgi milžiniš
ka produkcija vardu “Forward 
Chicago — March on America!”

Joniškiečiai - Žaga- 
riečiai rengiasi 
Naujienų vakarui
Veikliųjų žagariėčių - Joniš

kiečių. kaimyninių kliubų nariai 
ne juokais kalba apie Naujienų 
vakarą ir rengiasi jame daly
vauti.

Jie Sako: čia tai ne grabny
čių j omarka's Jonišky ir ne šv. 
Petro atlaidai Žagarėje. Ten, 
Lietuvoj suvažiuodavo kelių pa
rapijų bei bažnytkaimių žmo
nes. O čia i Naujienų parengi- ■ 
mą atvyks iš visų parapijų ir 
apskričių gyvenančių Chicagoj 
ir kitur svečiai, kaimynai ir se
niai matyti draugai. Daug bus 
progų paspausti jiems dešinę 
visokių naujienų iš jų išgirsti— 
jau neminint paties programo 
ir kitų įvairenybių. , '

Taigi gerai. Pasimatysime 
Sokolų svetainėje ateinanti sek
madienį. —R. š.

Automobilis užmušė 
policininką

/ Automobilis, kurį operavo 
Ross' Bogbtt 33, metų iš Mor- 
rison, Illinois, užmušė polici
ninką seržantą Sidney T. Sul- 
livan. Nelaimė atsitiko prie 
Wolf kelio, Hillside apielinkė- 
jc. Bogott nuvežė policininką 
į ligoninę, bet ten pripažinta, 
kad sužeistasis buvo jau mi
ręs.

SUSTABDYK 
GĖRIMO ... PAPROTĮ 

Duok ja.nl beskonį Cravex 
paslapčia.

Įdėk truputuką Crav’ex miltelių 
paprastai į kavą, arbatą, degtinę 
ar sriubą. Jis to nesupras. Cravex 
neturi skonio ne kvapo, o besai
kis jo alkoholio, vyno, degtines ar 
gin geidimas palengva dings. Cra- 
Vex yra saugus ir nepavojingas. 
Daug jau šeinių padare vėl lai
mingais, kodėl jūsų ne ? Prisiuh- 
čiame tiesiai, paprastam įvynioji
me už $2.1)0, su pašto išlaidomis.

CRAVEX CO., Dept. NS-5 
Rox 942, Burbank, California

IŠ BIRUTES
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Radionas
Naujas moderniškas radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotis ir išduodantis stebė
tinai graų balsą. Graži 
išvaizda. Greitesnis kaip 
žaibas.
Kaina 6 tūbų gražiame 
kabinete

■38.50
55.00

11 tūbų

*75.00
Dykai demonstruojame jū
sų namuose. Didelė nuo
laida už seną radio arba, 
pianą.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

Puikus programai Nedėliomis 
WCFL nuo 7 iki 8 v. vak. 
Ketvergais WHFC nuo 7 iki 8 
vai. vak.

’nrvosr

\Koroperio džury vakar po 
pietų nutarė patraukti teisman 
keturis lietuviu^ už žmogaus 
nužudymą.

Visi keturi yra bridgeportie- 
čiai, Konstantas Jącobs-Joku- 
bauskas, Anna Jokųbauskas ir 
jų duktė, Anna Yurgelis (na
šlė). :

Jie nužudę Frank Čepauskį, 
apie 44 metų burdingierių, 
kuris gyvenęs Jųkubauskų na
muose, adresu, 3443 South 
Morgan istreėt.

Koronerio džiurė prašo
grand džiurės apkaltinti Jo-

Miss Mary Sherwood 60 m-, 
privati nursė, 1144 Michigan 
avenue, išvedė savo šunį San- 
dy pabėgioti. Gatvėj praeivis 
juodveidis mėgino atimti iš 
moteriškės jos ridikiulį su pi
nigais. Tačiau Sandy šoko 
savo .šeimininkei gelbėti: su
draskytomis kelnėmis pikta
darys pabėgo nieko nepešęs.

Uždraudė važinėti au
tomobiliu

Teisėjas Joseph B. David 
atmetė 9,000 miesto samdinių 
25 bylas, kuriose jie reikalą-, 
vo, kad jiems butų sugrąžinti 
nukapojimai algų padaryti 
laike depresijos metų, kai 
miesto fondai buvo visai išsi- 

jSėmę. Samdiniai kels bylas į 
1 augštesnius teismus.

Už pergreitą važiavimą 
Evanston./ municipalis teisėjas 
paskyrė John Spenseriui 19 
metų, 537 Earlston road, Ken- 
ilworth,‘ bausmės — nevažinė
ti automobiliu per 30 dienų.

83 nauji policininkai.

83 naujus policininkus pri
saikdino pareigoms eiti Ja
mes McSweeney, policijos sek
retorius. Naujieji -policinin*- 
kai tuojau pasiųsta į mokyk
lą policininkams. Po 70 dienų 
buvimo mokykloj šie naujieji 
policininkai bus išsiuntinėti j 
stotis reguliarci tarnybai eiti.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Lietuvių Auditorijoj, vasa
rio 14 d. '“Birutės” Choras, be 
gražibs operetės, turės koncer
tinę dalį, kurią išpildys “Biru-t 
tės” Choras ir solistai. Dai
nuojama bus naujos dainos. 
Kadangi vasario 16 d. pripuo- 

I ■ Lietuvos Nepriklausomybe 
’ena, tai šiame “Birutės” va

kare bus atitinkamai ir Lietu- _
Nepriklausomybė paminė 

' H
Visi atsilankiusieji į šį “Bi- ■ 
tės” parengimą turės malo- h 

(numo pamatyti naują operetę1“ 
;r išgirsti Birutę dainuojant ■ 
naujas dainas. »

Gaisrininkų Trokas 
įvažiavo į Keleivinį 

Automobilį
Užmušė vieną, penkis sužeidė

Į gaisrą' važiuojantis gaisri
ninkų trokas vakar sudaužė ke
leivinį automobilį prie 159-tos 
ir Halsted gatvių. _

! Nelaimėje buvo užmušta Mrs. ■ 
Helen Hovnanian, 67 metų am-; m 

; žiaus, 12119 Ėggleston kvenue.
Kiti keturi automobilio kelei- H 
viai buvo skaudžiai sužeisti. «

NESVAJOTAS — AKIŲ PATOGUMAS
winner’s garsiuos;;

"INStfRED" G1ASSSS
Reg. U. S. Pat. Office. C. A. 5. No. 75529 .7

APDRAUSTUOS AKINIUOSE
VISAI NAUJAS IR KITOKS PATARNAVIMAS! .

Tik pas Winner’s perkant akinius išduodame rašytą polisą, 
kuris apdraudžia Lėnsusi nuo susidaužymo!

Ir tai visiškai dykai!

Sensacinis 
Speciali 

THE “WEBSTER” 
Akiniai, kurie išlošė 

tūkstančius
SU VISKUO

Moksliška Valstybes Re- |{j 
gistruoto Optometrijos 
Gydytojo akių ekzarni- 
nacija, kuris žino tikrą 
jūsų akių vertę./

Amerikos puikiausi 
Lensai padaryti Pa
tyrusių Amatninkų 
musų Moderniškose 
Labaratorijbse.

Dlrected by Dr. Alberf Earl Vflnneri O. D., D. O. S.

WINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd Street

Atada antradieni, ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais.

ATYDOS!- --.  - --  -- - -- --- *---—---------------------- :------------ ------------------- :------

Rakandų kąinos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas inus Vasario 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kainomis,’ lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinirnas garantuotas arba ‘pinigai grąžinami. Atsilankykit ir 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai. \

Central Oistrict Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street, Phone Boulevard 0987

/,

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti kur galima misi pirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisų ir reikmenų, Jeigu iš telpančių Čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot pašaukite Naujienas, Fanai 85(10, ir klauskite Biznio Patarėjo 
Čia jus gausite informacijų. jeigu tik jų bu f gab'rna gauti

• aNGI.YS COAL

-ianonta> Mine Run Screep*
5 tonai ar daugia i $7.40 tona 

Smulkesni $7.15 tonas

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00 Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na- 
ktj Tel. KEDZIE 3882.

ANGLYS! $ ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.00 už toną. Kitos anglys 

'už toną:
BLACK BAND ....................... $8.60
Illinois Lump ...... :................. $6.40
Frahklin Wash Nut ........« $5.75 ir
Hakiųg Kentuckv Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Siame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimo ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victnrr 1696

RESTAURANTAI

Univėrsal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

-.... 11,1 "O ' .7.............  -

Kaip žuvis' be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 

Įnų” neturėtų būti..

'Laidotuvių

E
 JUOZAPAS
UDE.IRI

IR TĖVAS
REPublū ?34<>

' oxr \r> v- 
’-motogr a f -

<20 63rd Street
Mi'Hi ėdžiam*. duodfr 55 00 
' * na 
h u'/'iist $12 00

Tel

zražti
Moderniški) P«»-ei

*12 00 
Rnrlewood ‘iRRJl—5R40

• UGONINtįS- 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetentiŠki gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilus Ekzaminuoja akis 

priskiria stiklus Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy 
mai arba namuose. Raudongyilės 
gydymas {ivirkitimu. kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavvndale 5727.

•tu-

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blteris yra vienas iš 
riaušių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl viduriu ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

ge-

visi ir’ visados Saluta- 
. Pašaukite telefonu

West 18th St.
CHICAGO. ILL.

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 

rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 
šviežius kasdien.

GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

40

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

BREWERS OF FINE LAGER BEER
1748-1760 N. WINCHESTER AVĖ.

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CHICAGO.

• Turtas ir Finansai
... . Re?) Bgtatie and 0 
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės.

4631 SO. ASHLAND A VE. 
Ofisas 2-os lubos su J. J. Grish

• TA VERNO?

:New Deal Inn Tavern
117 SO. HALSTED STREET

I HOT LUNCH—L1QUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. Įvairiausios rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir mer
ginų. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street
<

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inn randasi įvai
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku Šilti valgiai, užkandžiai ir' 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS

Tel.. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, 1LL.

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TAVERN

Dorothy Pask-PoĮikevičienė, Sav.
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas 

—Degtinė.
CITIZENS' BEER.

1900 OAKDALE AVENUE * 
(prie 2900 N. Lincoln Avė.)

Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Trečiadienis, • vaš. Š, 1937

Naujas Gabus Artistas “NAUJIE
NŲ” Metiniame Parengime

Algirdas Rulis Vaidina “Uošvė Į Namus 
— Tylos Nebebus”

į Algirdas Rulis

“Naujienų” iškilmingame 
metiniame parengime^' kuris 
įvyks Šį sekmadienį, vasario 7 
d., bus statbma ‘fLTošvė Į N.1- 
mus Tylos Nebebus”. Bet 
ne naujiena. Apie tai buvo

tai 
ra-

vi- 
pa-

' ' ■ - . 'I • , ■■ ■
' . , <■,■■.< • ■ ■’ > ; V ■ • f ? . ‘c.." .

NAUJIENOS. Chlcago, UI
kilo “sėdėjimo” streikas, kuris
pąsibaigė naMjai pastatytų na- 
md išsprogdinimu. Streikuoja 
Zion Industries, Inč,» darbiniu- 

»z 1 « 5 ^7

kai.

.....

čia norimą pranešti jums 
sas naujienas, kurias mums 
siseke surinkti, apie vieną to 
veikalo aktorių. Jis yra Algir
das Kūlis. •

nusibaigęs, jeigu* ne 
dėdė, Grigaliui Ra- 
Liudkevičius). Dėdė 
taip dalykus sutvar-

LIETUVIAI, ŠTAI JUMS JDOMUS IR 
NAUDINGAS OLD GOLD CIGARETŲ 

KONTESTAS ■'■ t.

Bangos”.
Algirdas, matyt, paveldėjo 

savo tėvų- meilę ir . gabumus 
scenai. Jis pasakoja, kad 1913 
metais ir vėliau jie dažnai vai
dindavo Baltimore, Maryland, 
socialistų kuopos vakaruose. 
Jie lošė veikaluose, “Du ke
liai”, “Karės Nuotaka”, “Va
gys”, “švarkas ir Milinė” ir 
“Audra Giedroje”. Kai kuriuos 
tuos veikalus režisoriavo “Nau
jienų” redaktorius, P. Grigai
tis, kuris tuo laiku gyveno Bab 
timorėje. \ ,

1919 metais pp. Ęuliai apsi
gyveno Chicagoje, Algirdas tuo 
metu buvo jaunutis, bet ne
trukus prądėjo lankyti -moky
klą. Mokyklos suolo neapleido 
tol,. kol neužsjtarnavo chemi
jos inžinieriaus laipsnio Ar- 
mour technologijos institute.

Dabartiniu laiku jis tarnau
ja City Service 
nerijoje.

Nors Algirdas 
dėjo kurti sau
tam pašvenčia daug rūpesčio 
ir triūso, vienok jis randa lai
ko dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime. "

Jis yra Northsidės S.L.A. 
kuopos narys;

priklauso prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos;

aktyviai darbuojasi keliose 
profesinėse sąjungose ir mo
kyklos laikų brolijose;

yra pirmininkas Lietuvių 
Studentų Kliubo-Lithuanian 
University CltVb;

vaidina lietuvių veikaluose; 
naudoją gryną lietuvių kai-. 

-bą-JĮr atydžiai seką lietuvių gy
venimą. 7.

Akyvaizdoje visų tų faktų

Oil Co., refi-

neseniai pra
gyvenimą, ir

“Uošvė į Namus, Tylos Ne
bebus” sąstate jis figūruos Zig
manto Barnio asmenyje. Raz- 
mis yra nelaimingas jaunave-. 
dis, kurį uošvė, Morta Kuinš- 
tienė, (Nora Gugienė) taip nu
kamavo, kad jis butų labai ne
laimingai 
gudrusis 
mys (B. 
Grigalius
kė, kad uošvė atsidūrė kur tai 
Alaškbj ar 'ArchangeVskę,' q jaiŲ 
navedžiams gyvenimų rožėmis 
išklojo. Bet kaip tas atsitiko. . ... _jL. . , A1 . ,. . , . /• i i- . • , sunku tikuti, kad Algirdas gi-ir kokia didele kova siautė tarp I _ . . . . T.Tx_._ ,, . TZ J įme ir augo Amerikoje ir Lie-Dedes Ramio ir Mortos -Kums-j 
tienės, čia nesakysime. Mes ne
norime išduoti per daug pa
slapčių, nes gal dar sumanytu
mėte į koncertą neatvažiuoti. 
O tas butų labai negerai, nes 
nepraleistumėte poros nepapra
stai smagių valandų.

Susipažinkite su Algirdu <
“Jaunavedės

yra naujas asmuo musų sce
nos vaidintojų tarpe. Jis iki- 
šiol vaidino tik vieną kartą. 
“Naujienų” parengime bus jo 
antras sykis scenoje.

Bet savo pirmu pasirodymu, 
Algirdas pasirodė toks gabus 
ir sumanui vaidintojas, kad se
nesnieji aktoriai pasigriebė jį 
po savo globa 
ką jo nepaleis, 
eityje nekartą 
vaidinimuose.

ir per ilgą lai- 
Atrodo, kad at- 
teks matyti jį

vaidino “Pir-
choro operetėj, “Oro

Pirmą kartą 
myn

Mil-

da-

tuvos niekuomet nematė. Pp. 
Ruliai gali pasigirti išauklėję 
sūnų,. apie kokį daugelis lietų1 
vių šeimynų tesvajoja.

* 7R

Kiti Programo Dalyviai
t

Be Algirdo Kulio, komedijo
je “Uošvė .Į Namus Tylos Ne
bebus” dalyvauja sekami as-

Algirdas Rulis menys: Nora Gugienė, P.
lerienė, A. Nausėdienė, 
Liudkevičius.

Koncertinėje programo
lyje dalyvaus sekami žymus 
artistai: Genovaitė S. Giedrai- 
tienė-dlainininkė, Lulu Rhben- 
Micevičienė —' smuikininkė, 
Pranas Jakavičius, ir Gene 
Lukas — dainininkai, ir Rbck- 
fordo Lietuvių Mišrus Kvarte
tas, Be to, šoks jauna ir ga- 

ibi baleriną, Josephine Aleksa.
Programas bus nepaprastai 

įdomus ir gražus. “Naujienos” 
jt.'j nuoširdžiai kviečia atsilair 
kyti.

PARENGIMAI V

*
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Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubas rengia 
bunco ir kortų parę trečiadieny, vasario 3 dieną, Liupsy- 
bės svetainėje. Pradžia 7:80 valandą vakare. Bus daug 
gražių dovanų laimėjimui; po lošimo šokiai, o taipgi baras 
atsivėdinti. Kviečiami visi atsilankyti. —Komitetas.

SUSIRINKIMAI
Morning Staf Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą vasario 4 d.

• 8 vai. vak., 3904 Armitage avė. Draugai malonėkite at-
• vykti j šį susirinkimą, nes yra/svarbių reikalų aptarti/ 

Nepamirškite, kad susirinkimas yra naujoj vietoj.
’ *. <■ *

•. • M. Chepul, raštininkas. ■

' ‘ z t ■

Persiškaitykit kontesto taisykles, kurios šiandien telpa 
Naujienų paskutiniam puslapy. Jus galite gauti laimi

kį, kuris jus padalys amžinai' turtingais
» • 7 \ » .... \

—T—---------——--------------

NęąyBfbu kaip hutum užimtas, privalote įstoti1 į ši nepap
rastą Old Gold Cigaretų Kontestą, kuris šiandien paskelbtas 
Naujienose. Perskaitykit taisykles paskutiniam puslapy. Bied- 
nas, ar turtingas, jaunas ar senas, moteris ar vyras,—vįsi be 
skirtumo gali įstoti į šį kontestą ir išlošti laimikį pinigais — 
.$100,000 tai Pirmas Laimėjimas.

Kiekvienas turi laimę. Kiekvie
nas turi ir progą laimėti vieną iš 
1,000 piniginių laimėjimų. B.efo, kad 
jus galite išlošti laimikį,- į šį 
kontestą įstokite dar ir dėl to, kad 
tai yra žįngeidus dalykas ir lavipa 
mintijimą.; Old Golds Kontestas 
yra įdomiūtisis iš visų bet kąda Ame
rikos visuomenei patiektų kontestų 
su $200,000 laimėjimų sumą.'

Pirmas laimėjimas $100,Q00 pini- 
gaią 
visam amžiui turtingu. Dąr niekad 
nęra buvusi pasiūlyta tokia piniginė 
laimė per laikraščius. Tai pir
mas atsitikimas kad ir Naujienų 
skaitytojams pasitaiko progą laimėti 
tokią didelę sumą pinigų. Jus ga
vote dabar progą visam amžiui pra
turtėti, jei tik įstosite į šį kontestą 
ir laimėsite.

Be pirmo $100,000 laimėjimo xyra 
dar kiti 999 piniginiai laimėjimai su
moje $100,000. Jus galite laimėti 
$5^)00, ar $2,500, ar $500, ,$250, ar 
$100, ar $50, arbą $10. Perskaity
kit visas taisyklas paskutiniam pusla
py šiandien ir pąsįpildykite ką turite 
daryti, įstojant į šį kontestą, kad 
laimėti vieną iš tų laimėjimų.

Į kontestą gali įstoti ^visa šeima 
— tėvas, motina, vąikąi, giminės,

Apskričiui Nesiseka
Rinkti Mokesčius
Beveik pusę 1935 paliko 

nemokėtų

laime — padarys išlaimėjusį 
turtingu. Dąr niekad

draugai ir kaimynai, visi be išimties. 
Šppsų bus gapa visiems ir kartu 
išmėginsite savo gabumus, beban
dydami išspręsti pąyeįksluoto kon- 
testo mįsles. Nereikia ir specialios 
žinios toms paveiksluotoms mįslėms 
išspręsti. Viskas kas reikia, tai tik 
sumanyti ir nuosprendžius suderinti 
su taisyklėmis ir jų smulkmenomis.

Tad susipažinkite su visomis tąi*- 
šyklėmis ir jų smulkmenomis paskuti- 
niąm puslapy šįandien Naujienų/Nnei
kit pas savo dylerį ? ir gaukit iš jo 
oficiaįes paveiksluotąs mįsles kąrtu 
su taisyklėmis ir jų/Smulkmenomis. 
Gerai įšiskąitykitę. Tos, paveiksluo
tos nusies sukels jųsų zingeiduąią, 
tuoj. 6 koki® jus laįnĮįngi busite 
ir kaip džiaugsitės įšlošę pirmąjį 
laimėjimą arbą kad ir bile kurį kitą 
laimėjimą. •

Tą nepąprastą progą, jums siūlo 
Labiau - 
gąyėtaį/ 
i
>venimąJ

šis kontestas prieinamas 
Tąd pradėkįf Naujus Metus tiesiai 
Budavokit laimės pamatus — išlo- 
,Šimas ' 1000,000 —z 1 
j i mas.

, Pįrmadięnį vakare pasibaigė 
laikas sumokėti antrą dalį 1935 
metų mokesčių apskričiui..

Suskaitęs visas įplaukas, ap
skričio iždas rado, kad gyven
tojai sumokėjo tik septyniasde
šimtis aštuonis milionuS, kuo
met iš viso priklauso šimtas 
tyisdešimts devyni milionai. 
Reiškia, tesurinko truputį dau
giau negu pusę.

Didelįs nuošimtis gyventoj ų 
dar nesumokėjo nei 1933 ir 
1934 metų mokesčių.

1936 mokesčiai yra apie 7%, 
o 1937 ~ bus apie 11% dides
ni negu 1935 m. mpkegčiai.

nes ir idėjinės, o taipgi kitos 
organizacijos, kaip ligonbučiai 
ir vienuolijos, kurios turi čar- 
terius arba įgaliojimą nuo Illi
nois valstijos, turi būtinai pri
siųsti metinį raportą bėgy va
sario mėnesio kasinėtai. Rapor
tas turi pažymėti valdybos na
rių vardus, jų antrašus, kokiu 
adresu draugiją galima suras
ti^ paduoti vardus ne mažiau, 
kaip trijų direktorių. Blankas 
ga|imą gauti iš Edward J. Hu
ghes, Sec’ry of State, Spring- 
field, III. Negavimas blankų nė
ra joks pasiteisinimas ir pagal 
įstatymą Secrėtary of State tu
ri teisę likviduoti bile organiza
ciją, kuri neprisiųs saVo meti
nį raportą, šios organizącijos 
gauna čartęrį sulig įstatymu 
vadinamu “Corporation not for 
pecūniary profit.” Todėl visi į- 
sidėmėkite šį įstatymą, kuris 
turi būt būtinai pildomas.

Adv. Joseph J. Grish.

Žagariečių jaunimas 
pas Ambrozaitę

kliubo raštininkę ( ii; JSlaujięnų 
buvusio gražuolių^ kontesto pir
mo prizo. laimėto ją, p-lę Sofiją 
Ambrozaitę, kuri gyvena' adre
su 11731 So. Indiąna Avė. Pa
darė jai didelį sjurprizą svei
kindami ją jos gimtadienio,,pro-

Kalbama jaunuomenes grupe 
susidėjo iš Onos Užkuraitės, Al
donos ir Stepono Nįprikų, p-lės 
JapąYy, Ądolfo RRmašausko, A- 
lekso Nipriko, Gužausko, Stan
kūnų, Alberto Ambrozo ir kitų.

Sofijos motina pavaiši
no svečius puikia vakariene. Vi
si gražioj nuotaikoj vaišinami 
buvo,• o vėliau pasigirdo piano 
balsai ir linksmos dainos su
skambėjo. Ir taip maloniai lai
ką leisdami svečiai sulaukė sek
madienio ryto, ir saulei tekant, 
palinkėję laimės savb gerajai 
draugei, išvyko i namus. R.Š. 

.. ..... . .... ... ......... —.■».—.
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CLASSIFIED ADS
— .............   J

* Personą!
Asmenų Ieško

Sušvelninti 61d Golds Či- 
Nepraleisk’it šios progos, 

nes tai atsitinka tik syki į visą-gy- 
------- i Pasakykite ir savo drau
gais apie. OLD GOLD KONTESTĄ. 
v‘ j... , visiems,

j —— islo- 
pirmas lairiiė-

Mirė staigia mirtimi “Sėdėjimo” Streikas 
Antanas Baubinas Žione

Draugijų dėmesiui!
- . ' ■

čia norių įspėti draugijas ir 
pranešti joms apie įstatymą Il
linois valstijoje, kuris įėjo ga- 
lion nuo liepos 1 dienos, 1935 
m. “ Visos draugijos, kaip pa
prastai mes vadiname pašalpi-

Praėjusi šeštadienio vaka'rą 
žagariečių mergaites ir vaikinai 
nejučiomis užklupo žagariečių

CLASSIFIED ADS
...'M—* W...... .. ................. .

4

Antanas Baubinas
Vakar, rytą,. moteris priėjusi 

pažadinti Antanei Baubino į 
darbą rado kūną jau šaltą. Tai 
įvyko namuose 1739 W. 43 gt.

Paliko moterį; du vaiku, tė
vus ir gimines. Kūną policija 
parvežė j J. F. Eudeikio koply
čią, kur šiandien koroneris dą- 
rys, pomirtinį tyrinėjimą.

Laidotuvės įvyks penktadienį. 
Kūnas iš j. F. Ėudeikio- koply
čios bus atlydėtas, į šy. Kry
žiaus pavapi j os bažnyčią, o po 
apeigų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. —Rep.

Kelyje į Darbą Mirė 
Pranas Arcišauskas

Susirgo širdies liga
* i ■

Beeidamas“ į darbą staigiai 
susirgo, o, netrukus mirė Pra
nas Arcišauskas. Jis dirba už 
dženitorių vietos lietuvių para
pijos šv. Ka'zimiero bažnyčioje.

Velionis buvo apie 68 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 1227 
Portland avė., Chicago Heightš, 
III.

Arcišauskas turėjo širdies Ii-

- Bilietai 40 centų. Juos jau 
dabar galite pasipirkti “Nau
jienose”.^

* K

į; >■ A. t f,'.- A, 
g ONA ŽIČKIENĖ

į)Q tėvais Ląvickaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

g vasario 2 dieną, 7:37 vai. rytą 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Ada
kavo par..^Očįkų, kaime.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
J Paliko 1 JidefyUe’ lluliudime g vyrą Mikolą, 5 dukteris: Mo- 
B /niką, *0ną,, Ri4M ;Rrančišką ir...

Josephine, 3 sųhus:s ’’Mikolą, 
Juozapą- ir 'Pranciškų, seserį 
Rozaliją šĮažiene, 3 brokus: 
Jurgį, Ff^ncyi^ ir Antaną 
Levickus ir dau^ kitų- giminių, 
o Lietuvoj brolį Vihcentą ir 
seserį Marijoną. , ,

Kūnas pašarvotas 3401 So.. 
Lįtuąri.ięą Avė. Laidotuves 
įvyks šeštad., Vasariu 6 dieųą9 
8 vąl. ryto iš nąmų į Šv, Jiir-

Jcpo parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos

- už vėlionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv,, Kazimiero ką-

■ P.ines. ’ '7 ' ę'
Visi A. A. vOąds Žįčkįenėsy 

giminės, draugaf; ir^pąžįstami ' 
esat nuoširdžiai Ryįečiąmi^da^,. 
lyvauti laidotuvėse ir suteiidi 
jai paskutinį pątąrnavimą ir 
atsisveikinimą. ‘ Kuliudę lieka:

, ■ ■. . z .. ■ ■
Vyras, dujefery^\ sunaį, sesuo, 

broliai ir kito giminės.
Patarnauja laid.x ^ir. J. F. Eų- 
deikis, tel, Yąrds ,1741.

Sektantų Ziono miestelyje PAIN-EIPELIER
Tr»d« Mailiui. U*•€ Of. '

T Smarkus ištrynimas 
į malonumas ir palengvini- 
I mas kuomet muskulai V 

geliami.
PAIN-EXPELLER 1 

žinomaą lietuviu šeimom# | 
» jau per tris gentkartes. ^.

V/ G R I. 0 f H o Ū $

L I N I M E N T

SUKAKTUVĖS

rPADEKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
3000 NEATIMTŲ IR NIEKĘNO 

■ ■ NEVARTOTŲ v;

PRIMESTU 
DRABUŽIŲ 

KAUTŲ

-4 r

AUKŠČIAU

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI
• PIGIAU

PARKWAY 
TAILORS

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting MillsTHE BRIDGEPORT' KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS.
' Telefonas 
VICTORY 3486. ,

504 WĘST 33-rd STREET

Si’OGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus, Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRlDGEPORT ROOFING CO.
8216 3o. Haisted SL

Victory 4965 ■<

COAL 
Anglys

POCAkONTAS Mine Run, 75% 
stambumo, garantuota kokybė—to- 

$7.25 

$5.75 
$4.60 
grei- 
bąr-

nas ............................................
INDIANA ILLINOIS, Egg, 

Lump ar Nut .........................
SCREENINGS 2 inčių stoker 

Rūšis ir svoris garantuojama, 
tas patarnavimas. Kiti anglių 
genai.

Telefonas DEARBORN 0264
h uriiiture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

ĮSPARDUODAME BARU FIKOĘ- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Tąipgi itoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamėtykite 
milą pirm negu pirksit® kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
J 915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
. (Naujoj Vietoji ____

PĄIEŠKAU SAVO DĖDES Frank 
Meškausko, kurią apie 30 metų at
gal gyveno Herminie, Pennsylvania. 
Prašau jį pati ar žinančius apie jį 
atsišaukti—Bųąiu dėkinga.
Anna Meškauskaitė, 10320 South 

Wallace St., Chięago, III.

Financial
Finansai-Paspolos

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto—nėra mokesnio. 

Randos—notos—algos— sko|os—visų 
rūšių bilos—greitas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CREDIT 
SERVICE.

79 ĮVest Monrpe, Phone State 5922.

Help v W anted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namų darbui 
—lengvas skalbimas, jaunas vaikas, 
būti, $5.00. Elworthy, 2700 Albion, 
Sheldrake 0556.

MOTERIS patyrusi lengvam na
mų darbui, mažam apartmente, sa
vas kambarys. 4Sheldrąke 5490.

’RRI S suprantanti 
prižiūrėti 2 mažus 
alpimas, $5.00 prad-

„IV 1L1" 4**/’1*'. i" --------- ... „ ■

t M«RGINz\ AR MOTERIS prižin- 
rėti 7" ihetų amžiaus mokyklinį vai
ką nėra namų darbo, būti, kreiptis 
po 6220 Su, Morgan St. antras 
aukštas. Englewood 8484.

JAUNA 1UO‘ 
namų darbą^ 
vaikus, būti, S 
žiai. Avenue 5388

MERGINA NAMŲ DARBUI be 
skalbimo ir virimo, $7.00—kamba
rys ir užlaikymas. Kręiptis Monroe 
1883, Piersanti Ąccordion School, 
930 Bįųe Įsland Ąye.

For Rent
RENDON 6 KAMBARIAI ant an- 

trų lubų, pečium šildomi. Šviesus, 
naujai dekoruoti.

Taipgi forniŠipoti, kambariai ant 
pirmo augšto, karštu vandeniu šil
domi,- prie mažos šeimynos, arti gat- - 
vekarių ir Krautuvių. 5046 South 
Rolin. Avė., ir Archer Avenue.

IGNACAS pEDRIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 31 d., 7:30 vai. vakaro, 
1937 m., sulaikęs 47 metus 
amžiaus, girdęs Ųžvinčių par.7 
Raseinių ąpskr.

> Amerikoj išgyveno 27 metus. 
' Paliko, dideliame nubudime 

seserį Stefaniją Ralis ir švo- 
gėrį Antaną, 2 sesers dukteris: 
Ėlla ir Anna, 3 sesers sūnūs: 
Pranciškų, Jopą ir Aleksą ir 

; gimines,, o Lietuvoj 2 seseris 
i Kazimierą ir Juzefą, brolį Ste- .

poną.
Į Kųnas pašarvotas Rądžiaūs 

koplyčioj, 668 W. 18th Št.
Laidotuvės įvyks ketvirt., 

Vasario 4 d., 9:00’ vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
para p. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu-i 
lydėtas į šv.'Kazimiero, kap.

Visi. A. A. Ignaco Gedrimo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir. suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
į. Sesuo, ŠVogeris ir giminės. 
Patarnauja, laid. dir. J. F. Ra- 
džius,-tel. Canal 6174.

JUOZAPAS BURBA 
kurįš persiskyrė -sų šiuo, pasau
liu vasario 5 m$ną, 1936 m. 
ir palaįąotaą Kazimiero : 
kapinėse. PaėjŪ/įs ^Rąšeinių ap
skričio, Jurbarko parap., įir-, 
niškių sodžiaus;

Pąlikp dideliąąie nuliūdime 
moterį Petrohelę,, sūnų Anta-/ 
ną, dvi dukteris Juozapiną Sa- 
mulienę ir Petronėlę Vollands, 
du žentus Alėxandrą ir Pran
ciškų ir -marčią femmą ir jų’ 
šeimynas. Dvi seseris Mopiką 
Balčaitiehė, Veroniką Lackawi- 
cze ir šyogeriuS, brolį Domi- į 
pinką ir dvi brolienes ir seąęrį 
Oną Urbų^čąęjX įjetuvoj ,įr jų 
šeiniypąs fr gimines.

Suėjo metai 'kaip mirtis išb
rovė iš įpusų tąrpo ipano my
limą vyrą ir musų tėvelį. Mes 
tąvęs brangįausis niekados ne- 
Užmiršime^ nes pas mus dau
giau nesugrįši, d mes pas ta- . 
Ve brangiausias anksčiaus ar-i 
vėliaus ateisime.

Ilsėkis ramiai,' musų mieliau
sias toj šaltoj žemelėj ir lauk 
musu ateinant.

■ Metinių sukaktuvių šventos 
mišios atsibus pėtnyčioj, vasa
rio 5 d. Švento Jurgio parąp. 
bažnyčioj, pusė po septynių 

( ryte, širdingai prašome gimi
nes, draugūs ir jįąžjštamuS iš? 
klausyti šventų .mišių, o po 
mišių užprašo moteris Petro
nėlė ir jos šeimyna visus su
grįžti į namus; antrašas 9940 
Vincennes Avė. Tel. Cedar*-- 
crest 4388.

. j Nuliūdę liekame Moteris, Su- 
nųs ir Dukterys.___

VĮENINTĖLĖ KRAUTUVĖ —
1 NETURIMŲ' SKYRIŲ

405 E. 61 gatvė
AR'rf SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI PO PIETŲ

—■1
**■

81anM»in T«lejramw |
Paaanlln Dalia

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. JHalsted St z
Tel. ROŲĮęvąrd W

I iįi I iw  ..................  ■!» ■! ■ y IMI ■■ BgR ygy ■■■■■■■

Urba Flovver Shoppe 
Dėles Mylintiems-r-Vęstuvems— 

Bankietams—Ląidotuvems—- 
Pąpuošimams.

4180 Archer Avenue
Pitone LAl’AYETTE 5800

-Tf

SOČIAI. SECUKITY
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
: C C' A '' ’ ■’ S ' ‘ ''

324J So, Halsteū St.
Phone CALUMET 7358

Teikia informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie valdžios 

reikalavimų.

Business Chances
Perdavimui Bizniai

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI MŪRINIS, kampi

nis namas šu Tavernų ir Lunch- 
room; yra kambariai viršuj. Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Priešais 
didęlių dirbtuvių. Priežastis pardavi
mo?—liga. Nuosavybė cash—nėra 
motgičių. 1858 Węs.t 39tll St.
r''1 ii f“1

PARDAVIMUI Tąyern — netoli 
karų barnės. priimsiu teisingą pa
siūlymą—priežastį patirsite ant viė* 
tos. Atsišaukite tupjąus. 0818 So. 
Ashland Avenue.

Beal Estatė For Snlę
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda dviejų aukštų muro 
namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pąsirįnkimas kitų bar- 
genų.

Z. S. MĮCKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemloęk Q800.

71 ir BELL AVENUE (buvusi 
Irving) P/2 aukšto 2 flatų freimas, 
furuuęe šiluma, garažas, -- $380° 

California ir Adams St. 2 flatų 
muro 6 kambarių, furnace šiluma, 
kąina ..................................... $5000

6l?-ta ir Campbell, 6 .kambarių 
karštu vaųdeniu šildamas muro 
bungalovv, garažas ........ -.... $5500
WĘST HIGHŲĄND RĘALTY CO.

8110 So. Ashland Avenue 
Tel. Stetyart 3601

MĄRKETĄ PRIVERSTAS PAR
DUOTI greitai, ledp mašiną, keisai 
ir kinkas— visą krautuvę paaukuoš 
už $395.00. 4059 Archer Avenue,

Central 6661. 
t - -j-.- -    ------r

PRISTATYMAS MIESTE IR PR1Ę-
miesčIvose; .

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA > AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882 I

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas
“ —PARDUOT

—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neatidėliokit.

ANGLYSI
ANGLYS!

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

Peoples Liųuor Store
2646 Węst 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks nholesale kainomis.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos/Ųž pakartoji
mus duodame gerą nuo- 
Įąięį,
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IŠVISOLAIMĖJIMAI

$8.000.00

SVARUMAS NESISKAITO
ŠIAM KONTESTE

This contest, in its entirety, copyrigbted 1937, by P. Lorillard Co.

Golds nepatenkins

nors

Data

ŽLAIKO JUOS 

i Šviežiais

Jei Jūsų 
Pardavėjas 
Nebeturi, 
Prisiųskit 
Šį Kuponų

William Tell .
Alexahderthe Great 
Jankes J. Corbett

TINĘ. Ji sako "OH 
krūvon ir j lis turėsite VALENTINE

Texas Guinan
Rudolph Valentino
Edvvin Booth

DU APVILKALAI 
DVIGUBOS "CELLO

PHANE“

Visa

ATYDA DETALUMAMS 
TABAKO PARDAVĖJAMS

Jeigu jums pritruks paveiksluotų mįslių 
ir įstojimo formų, jus galite įsigyti naujo 
ištekliaus tuoj patelefonuojant

Išlaukinis apdangalas 
II "Cellophane" 

Atsidaro iš Apačios

$100.000.00
. $30,000.00
. $10,000.00
. $10.000.00
. $5,000.00

$5.000.00
. $2.500.00
. $2,500.00
. . $3,000.00
. . $2,000.00
. . $5,000.00
. . $7,ooo;oo
. . $5,000.00

OH arba VALENTINO.
Per šios mįslės raktą jūs sudarote 

RUDOLPH VALENTINO vardą, tai 
vieninteliai teisingas tai mįslei spren
dimas.

r I

Jums neatrodys, kad tas kontestas 
yra lengvas, ypatingai kai mįslės pra
dės darytis sunkesnės. Bet jei jūs iš
tiktųjų ir tikrai mėgstate gabumo 
kontestą, ŠTAI JIS ČIA. Pamatykit 
savą pardavėją šiandien ir gaukit pir
mos savaitės mįsles ir taisykles.

SAVO PERPIRKLIUI
Kiek daug įdės stengsimės jus aprūpinti 
gausiai, mums veik nebūtų galima numatyti 
to paveikslų kiekio, kokio detalines krau- 

f t

tuves pirkėjai galėtų pareikalauti.

P. LORILLARD GOMPANY, INC.

SPRĘSKIT PAVEIKSLUOTAS 
MĮSLES

Pirmiausiai, jūsų darbas yra išspręsti pa
veiksluotas mįslės derinant su . taisyklė
mis. Kiekviena mįslė atstoja Vardą ir su 
kiekviena mįslę kartu ? yrą vardų'. sąrašas, 
kur jūs galite surasti tos mįslės spren
dimą. .. \

PAVYZDINE mįslė dešinėj duoda jums 
bendrą mįslių, supratimą. Ištikro, pavyz
dinė mįslė, kaip ir pirmoji o'ficialinė mįs
lė konteste, yra lengva ir tyčia taip pada
ryta, kad <pagelbėti kontestantui, duodant 
tuo pačių; geresnį mįslių pažinimą ir ap
švietimą sprendimuose. Kai kontestas įsiei- 
ųa, logiškai, mįslės darosi daug sunkesnės 
ir perstatą puikią jūsų sumanumo dvikovą.

spręstos ir pasiųstos ne vėliau kaip šešta
dienio vidurnaktį šios Savaitės (Vasario 6, 
1237),. J .j;’"'-

Sekite tą pačią procedūrą kas savaitę.

NĄ, KĄ BUSITE SUMOKĖJĘS UŽ PILNĄ 
PAKELĮ, pridedant pašto išlaidas. Pasiūly
mas tinka iki kdntesto galo.

Atminkite šitą,' kai jūs mėginsit pirmą 
Labiau-Sušvelnintą Old Gold pakelį, arba 
kai imsi prikalbinėti draugą pamėginti tiks
lu jums padėt gauti apvyniojimus. DVIGU
BI pinigai grąžinami, jei jūsų draugas nesi
džiaugs su Labiau-Sušvelnintu Old Golds 
ir bus dėkingas jūsų Sugestijai.

Jei jūs nutartumėt nerūkyti Old Golds 
per kontestą, jūs galit dalyvauti prisiųsda- 
mi teisingai ranka nupieštą Old Goldf pa
kelio kopiją.

NIEKAS NEKAINUOJĄ—

UJOS galit įstoti į sį kontestą šiandien.
Jūs galite gauti pirmas šesias mįslės bile 

kur, kur parsiduoda cigaretai. Mįslės duo
damos absoliučiai dykai. Niekas nekainuo
ja, nėra prievolių.

Pradedant pirmadienį (Vasario Irmą) 
ir tęsiantį kas pirmadienį per 15 sa
vaičių. Dvigtibai-Sušvelnintas Old Gold 
duos šias mįsles išsprendimui kas savaitę. 
Įsigykit pirmas 6 mįslės dabar. Tik nueiki! 
į bile iš tūkstančių vietų, kur Dvigubai- 
SušvelnintĮ Old Gold cigaretai parsiduoda 
ir paklauskit Oficialių Mįslių. Jie yra JŪ
SŲ. DYKAI UŽ PAKLAUSIMĄ.

SIŲSKIT SAVO SPRENDIMUS 
KAS SAVAITĘ!4 <

Šiam kontėste už vis svarbiausias dalykas 
atsiminti yra: ' <

Siųskit savo sprendimus kas savaite še
šių sprendimų serijose. . '

Kitais žodžiais, jums duodama šešios 
mįslės kas savaitės pirmadienį. Jūs esatę 
prašomi prisiųsti savo sprendimus ne vė
liau kaip šeštadienio vidurnaktį; tos pačios 
savaitės. Taip kad tos pirmosios šešios 
mįslės, kurios buvo išleistos pirmadienį 
(Vasario 1-mą, 1937) turėtų būti iš-

OLD GOLDS KONTESTAS
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.«*
Prašau prisiųsti man Labiau-Sušvelnintų Old Gold Kontesto 
pirmas Šešias Oficiales (Serijos 1) mjslės. Mano lankomose 
krautuvėse išteklius išsibaigė. Pridedu pašto statnpučių iš
laidoms.
Vardas

Antrašas
Miestas

Teisingas
DČLPH VALENTINO. Ir štai kaip 
ta mįslė yra išspręsta: ;

■ Patėmykjt žodį “RUE.” .Taipgi 
D0LL (Lėlė) ir tą urzgimo garsą 
"FFFFF” nuo šunies., Sudekit juos 
visus krūvon ir jus turėsite RUE- 
DOLL-FFF, kas ištarus skamba kaip 
RUDOLPH. rų .

Vyras duoda moteriai VALEN- 
Sudėkit juos

Tai yra sumanumo kontestas su tikromis mįslėmis, mįslė
mis turinčiomis viępą ir tiktai vieną pilnai teisingą išspren
dimą. Šiame konteste jūs nepriklausote nuo laimikio ar 
spėliojimo, nei nuo švarumo. ,

Pabaigoje šio kontesto ir laimėjimus išsprendus, kiekvie
nas dalyvis gaus pilną teisingų sprendimų sąrašą, laimėjusių 
yardus ir antrašus pažyiųint kiekvieno laimėjusio teisingo 
sprendimo numerį ir pilną kiekvienos mįslės paaiškinimą 
ir sprendimo raktą.

Bus užvesta atskila faile kiekvienam kontesto dalyviui 
ir kiekvienas išsprendimas bus patikrintas ir pertikrintas. 
Pasibaigus kontestui, kiekvienas dalyvis galės pertikrinti 
savo failę ir patikfinti bile kito laimėjusio failę.

ŠVARUMAS NESISKAITO ŠIAM KONTESTE. Nėra 
jokių šposų. Nė gaudymų! Tik perskaitykit taisykles, iš- 
spręskit. mįslės ir pristatykit sprendimus pagal taisykles.

JUS GALIT LAIMĖT $100,000.00 
SUGABUMO KONTESTE

— Skaitykyt paaiškinimą žemiau — 
Įsigykit mįsles ir taisykles DYKAI! DABAR!

Bile kur, kur parsiduoda cigaretai

I
’'; J '* . Z t ’

STOKIT į šį kontestą šiandien! ų. ;

Štai kontestas, kurio jūs laukėte .. kontestas,.-kur jūs 
galite;laimėti turtus . . . kontestas, kur JUMS NEREIKIĄ 
LAIMIKIO. Štai kontestas, kur jūsų sunianumas ir gabun)as 
gali jums atnešti $100,000.00 pinigais. Kęųtestas -tik praside
da. Išmokit tuojau. 1,000' LAIMĖJIMŲ PINIGAIS 
$200,000.00. * ' ■ '■ ; ’ į .

Šiame konteste jūs sprendžiate paveiksluotais mįsles pagal 
taisykles. Patemykitė tų paveikslų po dešine, Tųį PAPRASTA 
MĮSLĖ, nupiešta specialiai,; kad duoti jums kontesto supra
timų. Perskaitykit paaiškinimų po paveikslų ir : 
išspręsti OFICIALES mįsles, kurios gali jus padaryti turtingais.

Švarumas nęsiskąito. - ' A y

RINKTINIO 
DERLIAUS TABAKAS 

PADARO JUOS
Dvigubai Sušvelnintais

1- mas Laimėjimas ..
2- ra s Laimėjimas • /
3- čias Laimėjimas . •
4- tas Laimėjimas . •
5- tas Laimėjimas ♦ .
6- tas Laimėjimas . .
7- tas Laimėjimas . .
8- ta s Laimėjimas . .
2 Laimėjimai po $1,500.00 
2 Laimėjimai po $1,000.00 
10 Laimėjimų po $500.00 
28 Laimėjimai po $250.00 
50 Laimėjimų po $100.00 
Vienas šimtas laimėjimų 

po $50.00 kiekvienas .
Aštuoni šimtai laimėjimų 

po $10.00 kiekvienas .

Išviso 1.000 laimėjimų $200.000.00
/Kas savaite savo sprendimus siųskit kartu su 3-mis\ 
į Old Golds apvyniojimais, ar tikromis kopijomis, sulyg I

t KODĖL OLD GOLD JUMS 
SIŪLO ŠIĄ PROGĄ

Per šį kontestą' mes tikimės ^įgauti dėl' 
Dvigūbai-Sušvelnįnto Old Goldš naujų 
rūkytojų. Mesi tikimesj; jię galis džiaugs
mo iš Į šių maloniai kitoniškų cigaretų. 
Turtingi rinktinio derliaūs tabako. Ir VI- 
SUCįMĮET dirbftii)es, svieiumo.fAiivL toms 
dviem eilėm dvigubo ęellopharię ant kiek
vieno ;OLD GOLD pąkelio.;

Bet nėra reikalo jums pirkti,^kad stoti į 
rungtynes. Tąisyklėp, leidžia pasirinkti pa
siųsti paprastą^ Old Gold geltęną pakelio 
apvyniojimą ŠlTl/as.' savaites mįsles spren
dimu, ' 'arba pdeftiamai tiksliai, ranka nu
pieštą tų apvynidjinių nuorašą. Pasirinki
mas priklauso 'ftuo jūsų!, I

Arba, jus galite gauti 3 Old Gold ap
vyniosimus ka^ savaitę, ^paprašant iš savą 
draugų ar giminių, prikalbinant pabandyti 
šiuos rinktinieji derliaus tabako čigaretiis. 
Jauskitės laisvi tai darant dėlto, kad mes 
apmokėsime dvigubai, ką jis Mokėjo už 
pakelį Labiau-Sušvelnintų Old< Gold, jei 
surukius dešimts cigaretų, jis nesutinka, 
k&d tai yra puikiausias “užsirūkymas" ka
da nors ragautas. Perskaitykit atydžiai 
mūsų Dvigupi-Pinigai Grįžta ■ Garantiją 
šiam puslapy. r h

LAIMĖK $100,000.00 
PRADEK TUOJAU!

Nusispręskit dalyvauti šiam suglumo kon
teste tuojau. Nutafkit įsigyti pirmąsias še- 
siąs mįsles. Jos dykai. Klauskit jų bile kur, 
leur cigaretai parsiduoda. Išpręskit mįsles 
ir pasiuskit savo sprendimus kartu su 3 
Old Gold geltonais pikelių apvyniojimais, 
arba nuorašomis šeštadienio /vidurnaktį 
šią savaitę, Vasario 6; 1937. Įsigykit mįs
les ir susipažinkjt. su taisyklėmis ir stokit 
nuo šiandien.

Ratėniykit šios' mįėles pavyzdį. Ji atstoja Vardą. Ar jūs galit rasti
* *4 * $ * • -t Cr? ‘

' \ ; 'vardą žemiau sekančiam sąraše?

Įsigykit oficialiu Old Golds mįslių paveikslu DYKAS 
kartu su taisyklėmis ir jų smulkmenomis... f'

Bile kurioj vietoj kur parsiduoda cigaretai

Laimėkite'kirtus Old 6oM's5;’Sugabųi|O Konteste
KONTESTAS TIK PRASIDEDA

- Istokit ŠIANDIEN!

Žiūrėk!!
"■"■ ■■'v ' /' t
Vidujinis apdangalas

II * •Cellophane'‘ 
Atsidaro H Viršaus

Įstokit į šį kontestą ir nusipirkit pirmą La
biau-Sušvelnintų Old Gold pakelį. su mūsų 
DVIGUBI - PINIGAI - GRĄŽINAMI GA
RANTIJA. Mes grąžinsime DVIGUBĄ JU-

• SŲ ĮMOKĖTĄ PINIGŲ SUMĄ už pirmą 
Labiau-šusvelnintą Old Golds pakelį, jei 
jie neduos jums didžiausią cigaretų malo- 

< ; < niimą ir didžiausią bet kada girdėtą rūkymo
;A-

štai mūsų propozicija. Surūkykit pirmo 
pakelio 10 cigaretų. Jei xdel kokios 
priežasties nebūsit pradžiuginti, grąžinkit li
kusius 10 mums kartu su apvyniosimu. O 
mes PASIŲSIME JUMS DVIGUBĄ KAI-




