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Užsidarė Fordo Dirbtuvės
Dirbtuvės liko uždarytos dėl streiko dirb 

tuvėj, kuri gamina Fordui “bodies”.
Fordas Įtariąs bankierius

. , f i

Vokietijos dvarinin 
kai naudojasi ūki
ninką pašelpomis

Vokietijoje iškilo skandalas su 
junkerių pusigrobimu ūkinin
kų skirtų pasėlių

no, kad Fordas išdėstė Londo
nui tik savo abelną nuomonę 
apie bankierius.

Esą bankieriai šiais laikais 
tUrį užtektinai savų vargų, tad 
visai nenorį maišytis į auto
mobilių gamintojų ar kitų in
dustrijų kovas.

Buvęs turtuolis Mar 
tin Insull vėl Ka

nados teisme
— Bu- 
ir vi- 
įstaigų

Detroit, Mich., s. 27. —For
do automobilių dirbtuvės Det
roite ir visur kitur užsidarė.,, 
sustreikavus keliams tukstan-1 
čiams Briggs Mfg. Co. darbi
ninkams, kurie gamindavo “bo
dies“ dėl Fordo automobilių. 
Uždarymas Fordo dirbtuvių pa
lietė apie 40,000 darbininkų. Jie 
gamina naujuosius Fordo au
tomobilius, bet negaunant “bo
dies“ darbas turėjo apsistoti ir 
dirbtuvės užsidaryti.
Tikisi greito streiko susitai

kymo
Briggs Mfg. Co., kurios apie 

6,000 darbininkų streikuoja, 
skelbia, kad ji tikisi greito su
sitaikymo su darbininkais. Ji 
sutinkanti išpildyti niekurius 
darbininkų reikalavimus ir ti
kisi tuo darbininkus užglostyti. 
Tečiaus ji pati prisipažysta, kad 
ji dar nesitarė su savo darbi
ninkais ir dar nežino kaip jos J 
“malonę“ darbininkai priims.

Iš kompanijos
manažerio Hund paskelbimo 
matyt, kad kompanija visai ir 
neketina tartis su darbininkais. 
Ji tild pranešianti darbininkams 
nauAs darbo sąlygas įr naują 
fllgy skalę ir kad visi būvį dar
bininkai turi sugtyštf j flafbą 
preš pirmadienį. Jei kuris iki 
ta/ dienai į darbą negryš, tai 
jo vieta busianti užpildyta kitų 
darbininkų.

šiandie Briggs dirbtuvėj lan
kėsi ir pats Fordas.

Fordas kaltina bankierius
Londonas, s. 27. — Evening’ 

Standard paskelbė pasikalbėji
mą telefonu su Henry Ford, 
Detroite.

Fardas tame pasi Rainėj ime 
pareiškęs, kau Forde dirbtuvės 
turėjo užsidaryti delei niekurių 
bankierių pastangų pasigrobti 
savo kontrolen Fordo įmones ir 
neleisti Fordui išleisti naujus 
automobiliui.

Jiems pasisekę laikinai su
trukdyti darbą. Bet jis kovo
siąs, nors ta kova kainuosianti 
nemažai pinigų ir kovosiąs da
bar ,pirm negu streikas išsi
plėtė. Delei Bi*iggs darbininkų 
streiko, Fordo dirbtuvės negau
nančios “bodies“ ir todėl nega
linčios dirbti.

Matyt, ir paties Fordo dirbtu
vėse yra neramu, jei jis ran
da reikalinga veikti skubiai 
pirm negu streikas išsiplėtė. 
Taipjau eina gandai, kad Fordo 
dirbtuvės yra saugomos stiprių 
policijos burių. Tuos gandus 
Fordas nugina.

Bankieriai teisinasi

Toronto, Ont., s. 27. 
vęs Chicagos turtuolis 
suomenės aptarnavimo 
magnatas, Martin J. Insull, bro
lis pasislėpusio Graikijoje Sa- 
muel Insull, vėl atsidūrė Ka
nados teisme.

Prieš jį tapo išduotas naujas 
warrantas, bet jis liuosu noru 
atvyko priš teisėją Kingstone 
h- pasidavė areštui. Tečiaus 
jį neuždaryta kalėjiman, nes 
i.*ž jį yra užstatyta $50,000 kaų-

generalinio cija.
Teisme Ontario prokuroras 

Bayly, kuris šioj byloj atstovau
ja Illinois valstiją, pareikalavo 
Insulto bylą perketi į kitą teis
mą. Teisėjas svarsto tą rei
kalavimą.

Jungt. Valstijos J reikalauja 
Martin Insull išduoti Chicagos 
teismui už pasisavinimą jo val
dytų kompanijų pinigų. Išdavi
mo byla tapo kelis sykius ati
dėta ir dabar yra nuskirta svar
stymai vasario 7 d. . Tečiaus 
prokurorui patiekus naują rei
kalavimą, byla 
atidėta.

Graikija gi, 
šaus kaltinimo 
ti Jungt.
Samuel Insull.

galbūt ve! bus

dėl visai pana- 
,atsisakė išduo- 

Valstijolns jo brolį

Atsidaro automobi
lių paroda Chicagoj

Chicago.— šiandie 2 vai. po 
piet, Coliseume, prie 16 ir Wa- 
bash gatvių, ‘ atsidaro metinė 
automobilių paroda, kuri tęsis 
visą savaitę. Tikimąsi, kad per 
tą laiką parodą aplankys 65,000 
žmonių. Bus išstatyta virš 2.50 
automobilių.

Dvi-Santiago, čili, s. 27. - 
kovoj liko užmirštas inžinie
rius Orrego ir sunkiai sužeis
tas senatorius Jose Maža.

Sumažėjo surenkami 
taksai už tabaką

■

New York, s. 27. — žymus 
bankieriai, kurie betgi nenori, 
kad jų vardai butų skelbiami, 
pareiškė, jog jie nemaną, kad 
kas iš bankierių norėtų sustab-’ 
dyti Fordų gaminimą. Jie ma-

Washington, s. 27.— Pernai 
už tabaką surinkta taksų $887,- 
271,269, kuomet užpernai, 1981 
m., buvo surinkta $424,532,735. 
Daugiausia tabako taksų buvo 
surinkta 1929 m. Sumažėjo 
taksai ne tik ant cigarų, bet 
taipjau* ant cįgarėtų ir tabako. 
Reiškia, šiais sunkiais laikais 
žmonės mažiau ruko.

Pamišęs tėvas užmušė
4 vaikus

Chicagai Ir apidinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: į

Giedra, tiek pat šalta; aptils
iąs šiurvakarių vėjas. t

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4 >
58. ■ ;

Berlynas, s. 27. — Vokieti
jos junkeriai ir nacionalistai 
nuolatos gyrėsi skaistumu sa
vo vardo1 ir visur šukavo apie 
“socialistų pelkę“ ir “demokra
tinį, graftą“.

Bet dabar Junkeriai įsivėlė 
į tokį skandalą, prieš kurį 
blanksta visokis graftas, kokis 
ikišiol Vokietijoje buvo susek
tas. Pasirodė, kad valdžios 
skiriamomis pašalpomis ūkinin
kams, naudojasi junkeriai —ir 
tai patys stambieji, patys di
dieji patriotai.

Valdžia yra paskyrusi nema
žai pinigų atmokėti ūkininkų 
skolas, kur jie patys negali iš
simokėti ,ar kur nuošimčiai yra 
labai dideli, nes valdžia du‘oda 
pagelbą mažais
taipjau atmoka skolas tuose 
atsitikimuose, kur gręsia ūkio 
pardavimas už skolas.

Pasirodė, kad iš to pirmiau
sia • pasinaudojo dvarininkai, 
kurie ėmė valdžios pašelpas, 
nors jos jiems buvo visai nerei
kalingos ir tankiai sunaudoda
vo jas pirkimui automobilių pa
sivažinėjimui *po Francijos Ri
vierą.

Tarp gavusių pašelpą yra 
stambus keturių dvarų savinin
kas Oldenburg-Januschau, ku
ris dar prieš karą siūlė kasie- 
riui pasiųsti karininkus išvai
kyti reichstagą, bet laike karo, 
kada maistas buvo labai reika
lingas, atsisakė dirbti savo lai
kus, nes valdžia nemokėjo 
jo produktus tiek, kiek jis 
rėjo.

Tas skandalas yra labai
smagus valdžiai ,nes dabartinė 
valdžia daugiausia susideda iš 
junkerių-dvarininkų. Net ir 
pats prezidentas Hindenburgas 
yra kilęs iš junkerių ir dau
giausia ant jų atsidėjo. Bet 
šis skandalas galbūt priartins 
galą junkerių luomui.

nuošimčiais,

fv > y

Lietuvos Naujienos
Daugelis vyrų palieka 

šeimas
Kaunas.—Tenka sužinoti, kad 

daugelis vyrų paskutiniu me
tu palieka šeimas. Daugumoje 
tai yra darbininkai, kurie iš
važiuoja neva darbo ieškoti, 
bet negrįžta ir šeimos atsiduria 
labai sunkioje padėtyje.

7 policistai sužeisti 
riaušėse prie šelpi

mo stoties

Dr. Fay-Cooper Cole, galva antropologijos departamento 
Chicagos universitete, rodo skirtumą galvos moderninio indė
no (padarytos iš plasterio) ir kaukuolės ilgakaušių ir plačia- 
nosių indėnų, l^urie Illinois valstijoje gyveno paskutiniame le
dų gadynės periode, 10,000 ar .12,000 metų atgal.

------------------------ ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 valstijos Ūkininkai 
kovoja prieš atėmi

mą;,turto

Nebus registracijos 
prieš aldermanų 

rinkimus
uz

no-

ne

Dvi moterys ir policis- 
tas nušauti Philadel- 

phijoje

po- 
ku-

Philadelphia, Pa., s. 27. 
Nežinomas puolikas nušovė 
licistą ir dvi moteris, viena 
rių yra Mrs. Yetta Cooper, už
taky toj a t virkavimo urvo. Kita 
dar nėra tikrai indentifikuota.

Spėjama, kad galbūt tai yra 
pardžia karo tarp tvirkinimo 
urvų.

Audra ryty pajūry pri
darė didelių nuostolių
New York, s. 27. — Pereitą 

naktį visu Atlantiko pakraščiu 
nuo North Carolina iki New 
Yorko 
vėtra, 
mylių 
justos
liejo niekuriuos pajūrio mies
telius, sudaužė valtis, sugriovė 
namų ir abelnai pridarė dide
lių nuostolių.

siautė smarki audra ir 
kuri kartais pasiekė 70 
į vai. greitumo. Išislie- 
iš vandenyno vilnys už-

Rengiamasi Lietuvos
Vokietijos deryboms
Vokietija stato politinius rei

kalavimus

Chicago.—Wabash Avė. poli
cijos stoties kapitonas James 
L. Mooney ir 6 kiti policistai 
liko sužeisti, riaušėse, kurias 
sukėlė komunistų sukurstyti 
apie 400 bedarbių prie bedarbių 
šelpimo stoties 501 E. 50th; 
Place. Du policistai sužeisti 
kiek sunkiau, o kiti sužeisti 
lengvai, šeši vyrai ir dvi mo
terys tapo areštuoti už kursty
mą prie riaušių. Keli bedarbiai' 
skaudžiai nukentėjo nuo poli- 
cistų buož:ų. Po trumpo susi
rėmimo minia išsisklaidė.

Demonstracijų buvo ir prie, 
niekurių Kitų bedarbių šelpimo 
stočių, bet visur kitur jok pra
ėjo ramiai.

vokiškojo

buvo no- 
bet Klai-

Kovį eina už sustabdymą par
davimų ūkių už skolas iš var- 

a žytinių. , Kitur patys ūkinin
kai; pigiai išperka ir grąžina 
savininkui

Legislatura panaikino antradie
nio registraciją. Chicago su
taupius $437,000

Dės Moines, la., s. 27?— Ta 
kova, kurią pradėjo nesenai lo- 
wa ūkininkai, kad sustabdyti 
ūkių “foreklozavimą” — parda- j 
vimą iš varžytinių už skolas, da
bar persimetė į aštuonias kitas 
valstijas. Kova paliečia apie 
$1,500,000,000 vertės morgičių.

Kova eina visur—ir teismuo
se, ir legislaturose ir tarpusa
vinis ūkininkų susitarimais.

Niekurie teismai sutiko pa
skelbti moratoriumą ir atidėjo 
pardavimą iš varžytinių toli
mesniam laikui.

Kur aplinkybės leidžia, ūki
ninkai kovoja prieš varžytines 
savotišku budu. štai 800 Ohio 
farinerių privertė skolintojų at
stovą pasitraukti iš varžytinių, 
nupirko $800 vertės turtą už 
$14 ir sugrąžino jį savininkui, 
bet jau be skolos, nes varžyti
nes skolą panaikino. Ypač tas 
daroma pardavime iš varžyti
nių už paprastas paskolas. Su
sirinkę Ūkininkai už kelis do
lerius išperka visą turtą ir pas
kui grąžina ūkininkui.

St. Perpetue, Que., Kanadoj, 
s. 27.—Kaip mano policija, ūki
ninkas Lucien Girard • staigiai 
išėjo iš proto ir su kuju ran
koje putele savo keturįus jau- 
nūs vaikus. Visi keturi vaikai’
liko užmuštu

Phenoix, Ariz., s. 27. 
žudymas Mrs. Winnie 
Judd, kuri turėjo būti pakarta 
vasario 17 d., tapo atidėtas 58 
dienoms. Ji užmušė dvi savo 
drauges, paskui jų lavonus su
pjaustė ir išsiuntė į Los An
geles.

- .Nu- 
Ruth

NashviHe, Tenn., s. 27.—Ar- 
cade Co. direktoriai generali
niu manažeriu išrinko Ramsey 
Lewis, vieton ikišiol, tas parei
gas ėjusio Allison Bunting. Rin
kimus pralaimėjęs Bu n tirt g iš
sitraukė revolverį ir vietoje nu*- 
šovė: Lewisą.

. : • :
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Green Bay, Wis„ s. 27.> — 
Trokas, . kuris Važiavo ledu 
Green įlankoj, įlūžo ir pasken
do. Trijų žmonių, kurie troku 
važiavo, pagilindama ir mario- 
ma^kad’ jią žuvį,

• i■
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Kaunas. — Nesenai Lietuva 
yra įteikusi Vokietijai preky
bos derybų programą, o dabar 
tuo reikalu eina gyvas susira
šinėjimas.

Lietuvos pasiūlytoji deryboms 
baze, daugiausia vietos skiria
ma tiems sutarties punktams, 
kurie kalba apie sviesto, mė
sos raguočių eksportą Vokieti
jon.

Vokiečiai kol kas jokių eko
nominių reikalavimų nestato; 
jie siekia politinių tikslų: pav., 
kas liečia Klaipėdos krašto kul
tūrinius ir tautinius 
elemento interesus.

Prekybos derybos 
rima pradėti pernai,
pėdos įvykių dėliai derybos bu
vo atidėtos. Hagoje pralaimėję 
vokiečiai norį atsigriebti Lie
tuvos ūkiškų interesų sąskai
tom

Ekonomiškai vokiečiai Lietu
va intereso nerodą, nes Lietu
von jų eksporto einą apie pusę 
procento viso eksporto. Kas ki
ta politiniai klausimai.

Iš patikimų šaltinių mums 
informitejama, • kad Lietuva 
esanti nusistačiusi politinius 
iripųientus skirti nuo ekonomi
nių ūkiškų interesų.

sitafti dėl pagrindinių, t. y. su
tarties derybų programos daly
kų ir'paskirti delegacijas ir de
ryboms laiką.

Derybos busiančios Berlyne.
Lietuvos Vokietijos prekybos 

sutartis baigias 1934 m. vasa
rio 15 d., bet apie sutarites kei
timą ar nutraukimą viena šalis 
kitai šaliai turi pranešti prie 6 
mėnesius.

Trys žmones žuvo 
nelaimėse dėl sniego
" Ghicago.^^Vnkar sniegas ap- Štohiis dienomis piauoma su- 

sunkino miesto judėjimą ir de- 
liai to įvyko kelios nelaimės, 
kuriose trys žmonės liko Už-: 
mušti.

65 m. nepažystamas žmogus 
užmuštas elektrikinio traukinio 
Bellwoodc, kai jis paslydo ir 
parpuolė ant bėgių.

A. B. Bissel, 1117 N. Dear- 
born St., liko užmuštas, kai 
per sniegą nematydamas kelio, 
automobiliu užvažiavo ant pa
kilios saugumo saliukės.

Mrs. Katherine Driscoll, 30 
m. iš Chicago, liko užmušta kai 
J. J,. Hughes, 42 m., 7611 Do
nore St. susidūrė su kitu au
tomobiliu ant kelio už Lement. 
Hughes sako, kad ir jo automo
bily buvę du žmonės, bet jų 
nesurandama.

Daug kitų žmonių sužeista j- 
vairiose dėl sniego ištikusiose 
nelaimėse.

27.Springfield, III
Valstijos senatas naktiniame 
posėdyje priėmė bilių, kuris 
panaikina Chicagoje piliečių re
gistraciją prieš aldermanų rin
kimus. Registracija turėjo į- 
vykti ateinantį antradienį.

Atstovų butas jau pirmiau 
tą bilių buvo priėmęs ir guber
natorius pasižadėjo jį tuojaus 
pasirašyti.

Registracijos panaikinimas 
sutaupius Chicagos miestui 
$437,000.

s.

Nužudyti 8 aukso ieško- 
kotojai Australioj*

Canberrą, Australijoj, s. 27. 
—Du balti aukso ieškotojai ir 
šeši jų darbininkai, vietos gy
ventojai, buvo užpulti Naujo
sios Gvinėjos aukso laukuose 
vietinių gyventojų ir išžudyti. 
Valdžia siunčia daugiau* policL 
jos, kad apsaugoti aukso ieško
tojus.'

. ..................................................... ..... -

Žmonės laikė šunis 
10,000 metų atgal

Calcutta Indijoj, s. 27.—Apie 
100 žmonių, jų tarpe 40 mote
rų, liko areštuota už bandymą 
laikyti susirinkimą, nežiūrint 
policijos uždraudimo.
K,........ ..............  ■■ ■lū.|I^UlIi

Londonas, s. 27. — Alexander 
Keillėr kalbėdamas priešistori
nių mokslų kongresui pareiškė, 
kad jo kasinėjimai Anglijoje 
rodo, kad jau 10,000 metų at
gal žmonės turėjo prijaukintus 
šunis; /

Tais laikais žmonės turėjo 
daug avių, ožkų, kiaulių ir jau
čių. ’

Santiago, čili, s. 27. — Suži
nota, kad daugiau kaip 100 mo
kytojų liko pašalinti iš darbo 
nes jie feuvę leomunistų;

'i?
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Sūnūs peršovė tėvą
Šiauliai.—ršiaulių valsč., šap- 

nagių kaimo gyventojas Jonas 
Jąkubaitis, 18 metų amžiaus, 
dėl neatsargumo peršovė savo 
tėvą Joną Jakubaitį. šūvis pa
teko į vidurius ir pavojingai 
jį sužeidė. Nelaimingasis 
guli ligoninėj.

Princeton, Ky., s. 24. —Mrs. 
Lonnie Dickson, 48 m., atsikė
lusi ryte pradėjo čiaudėti ir 
ikišiol dar nesustojo, nežiūrint 
daktarų pastangų. Ji Čiaudi be 
jokios paliovos ,apie 25 kartus 
į minutę.

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVONh

Dabar laikąs pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus, Ypatingai, kurie nėra Ame
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. 'Gauti leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie B mėnesius laiko. Todėl tuo
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

• 1 ’ ’

Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimų jums pasakys kokių dokumentų 
reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, NedfHdieniais, nuo 9 ryto 1 vai. po pietų.

fe-?

ir *

m .V

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street



Lietuvon Vikingų Keliais mokesčiai užsivelku

East Chtcago, IndRašo Dr. C. Kasputis

Parsidavė vandens kompanijai

po tris šimtus tuks

A OtNIRAL MOtOtl VALUI

v4iiias>

Deel'Iatn*

8838

MrolH,yehti®.

Trbci

Slieei 
<W83 įve Avė.

merginos 
dėti viso*- 
kuris ir 
prikrau-

rothera,

JAV KETVIRTA SYKĮ PER PASKUTINIUS 
BESIUS METUS CHEVROLET VADOVAUJA

u Rygos lat- 
profesoriais 

tai žvmus ir ži-

ir vlšlje- 
ir kumpio* ir 
ir pomidorų,.

miHs ’ at- 
i jų* esate 
it, pamCid iš

busite už- 
kuri 

bus su- 
atsA- 
nesl- 

raukite bu-

M3(M» g. ’ _____  rjr
llUneto.

BRum

'į t^Vrotlt. 
W.„Chloągd Avė., 

hicojM, iiihinl*.
'-r Ch»v«»let Solet,

7Kn1«nd Ąvenut

OhevroĮel MUM, r mu*»r 
njt, Illinois. 
Motor Sales €o. oosovėk Bood.

Ir ko nebųta 
uos, ir mėsos* 
dešrų, ir sūrio, 
ir vaisių, ir uogų, ir net ariėl- 
kėlės, ir alučio.

Linksniai bešnekučiuodami 
ir besi juokaudami, ypatingai 
iŠ visokių musų senų laikų 
gyvenimo įvykių, persiskyrė- 
me jau apje viduępaktį. : i 

(Bus daugiau)

.clson Chevrolet Sales, 
iš*®. c,yk

Garfleld j 
O, B<

ia<H 
Keltose

Lie 
tai dabar jau ir nebe 

neišleisime!”

iik-srimioK *”r 

« Chevrolet Sale* 
ss&M *

miestas vis 
mo-

Amerika greit pripažino’1 natiją jį Chevrolet kaipo 
neatlaikomą ir geistiną permainų iš visų ‘kitų že
mos kainos karų. Kaipo pąsekmė, Chevrolet tikisi 
ir 1933 metais išlošti pirmų vietą paini avinėj State, 
duodami publikai didesnę vertybę.

Center, 
C«ley Si

t Sale#,

Pirmi jo žodžiai man buvo 
“Kazy, galų gale sngrįž 
tuvon 
išvažiuosi

Tie žodžiai kodėl tai padare 
man įspūdžio ir net patiko. Po 
valandos paliekame palapinę 
ir einame, kur daroma kasinė
jimai.

Pirma, gen. Nagevičius susi- 
pažindina mane 
viu universiteto 
Vienas jų 
noinas mokslo pasauly archeo
logas Balodis, o kitas jo padė
jėjas, taip pat archeologas, 
daktaras Guenther.

Iš pasikalbėjimo pasirodo, 
kad, apart daktaro GuentherO, 
mes visi kitados lankėme Ry
gos Aleksandro gimnaziją, ku
rią užbaigėme dar rusų lai
kais. Nuotaika tarpe musų vi
jų išsyk pasidaro kokia tai 
jauki ir labai draugiška;

Paliekame su generolu’ lat-

jų .Chevrolet; Naujas “Aer-Stream
nauja Fishpr konstrukcija su Nb DraPt Ventiliacija, 
Streateratorius, Octane Sęlectojpius ir Cushtoii Ba*' 
Rimuotas inžinas, net dar didesnė ekonomija, ii* 
neprieinamas pasitikėjimas. —• Visi ši^ svarbus ir 
išskirtini pagerinimai, išskirtinai priklauso Chevror 
let sryčiai.

Park 1 
ai°c hJ*wr*1' 

te. M

Senas Draugas'
Truputį lukterėjau, manyda

mas, kad generolas savo dik
tantą leitenantui tuoj užbaigs. 
Sulaukti nebegalėdamas, rik
telėjau arba geriau užkaman- 
davojau: “Vladai!”

Generolas gulsčias staiga 
apsuko savo galvą, tuoj atsis
tojo ir prišoko prie manęs. 
Pasibučiavome senovišku lie
tuvišku bildu.

Nors nebesimatėva jau be
veik apie trisdešimt metų, 
mano draugas man vistiek iš
rodė lygiai kaip jei aš bu
čiau jį matęs ir palikęs tiktai 
vakar. Nors tą dieną jisai dė
vėjo, jei taip galima pasaky
ti, darbinius generoliškus 
drabužius, visgi nuo galvos 
iki kojų atrodė tikras genero-

Jurgiui generolas žemaitiš
kai pasakė, kad šiandien va
karieniausime pas viensėdi
jos savininką.

Po valandos jau sėdėjome 
prie stalo su maloniu ir labai 
svetingu žemaičiu ūkininku- 
žvakių liepsnos, silpnai mir- 
gėdamor, metę fantastiškus, 
šokinėjančius šešėlius apie vi
są kambarį.

Dailios žemaičių 
vis skubino stalan 
kius gardumynus, 
taip jau buvo gan

Amiums.
ilcajo Aventte, 
,o». niiao*..

iltį,
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Išrūpins atidaryti uždarytų 
vandenį; Kuomet žmonės yra 
taip vargo prispausti, tai pa
rkanka kibirkšties# kad sukurti 
gaisrų. Todėl patariama kaip 
galima greičiau, numušti kainas 
V^mdbnitii.

Tai tiek apie rezoliuciją. Da
bar pažiūrėkime, kodėl musų 
miestų gyventojai turi taip 
tatagto už Vandenį, mokėti. 
Dalykas štai koks: rodosi, prieš 
JųŠtaionis; rųėtus East Chieago 
miestas- pirko vandentiekį iš 

’ptiMiaAinSš kompanijos. Kiek ta
da* pinigų sumokėjo, — tikrai 
neateituenu. Su kompanija bu
vo padarytas kontraktas, ku
riuo einant likusius pinigus 
miestas sutiko išmokėti per 40 
metų 
tančių dolerių per metus.

Vos tik spėjo* miestas paini
....;įi» . I , N.,...... 'n , II ,1.,.,. .................

užima PIRMA VIETA
NAC1ONALESE AUTOMOBILIU PARODOSE

ti vandentiekį į savo rankasi, jus privatinei vandens kumpa 
kaip pasirodė, jog vanduo yra 
netikęs. Teko suleisti dūdas 
giliau, kad iš Michigan ežero 
gavus švaresnį vandenį. Reikė
jo tuoj pirkti naują motorą 
pompai, padaryti naują filterį 
(koštuvą). Tai miestui atsėjo 
labai daug pinigų. To dar. ne
gana, Kuriam laikui praėjus, 
pradėjo trukti vandens dūdos. 
Pasirodė, kad jos yra surūdi
jusios ir nebetinka. Vėl nau
jos* išlaidos. Už kokių penkių 
metų vargu beliks žemėj bent 
viena dūda, kuri buvo pirkta 
iš privatinės kompanijos. Bet 
nežiūrint į tai 
dar turės tai kompanijai 
keti milžiniškas sumas pinigų.

Atrodo, kad iš tos transak
cijos kas nors labai pasipelnė 
ir tiesiog pardavė gyvento-

Bv jokio klausimo- — 1932 buvo Chevroleti metai I 
Chevrolet vadovavo pardavinėjime,, ir išlošė garbės 
vielą nacibnalcse automobilių paraktose. Bet Chev- 
rolei pasiganėditaa tobiauiitoi tuo kaip PUBLIKA 
patiko Chevrolet šešių.

šis karas atidengia pirmutmystes tartomis Chevro
let naudojasi kaipo vadas. Didbsnė pirkimo gulė.
Didesnio ištyrinėjimo, išmėginimo ir Rdbudavojimo 
parankamai. Patyrimas pabudhyojįme dauginus 
kaip 8,000,000 karų, įskaitant virš 3,000,000 šešių.

• • /............./:■/■ .7 '■ •/:. ...

Tai yra didesnis karas ir paaiUlb dauginus nuo
dugnių patobulinimų negu byto viename pirmesnių-

«i«evrobjEaE Motor saees company, oetroit, michigan

Lietuvių Politikos Sąjunga; 
parašė rezoliuGija ir įtaikė jų 
vandentiekio* dittshtimių mitim 
gun iRwhtarijm (miwtoma* kadi 
šio* mihato piiiaštoi) vandattjj 
turi. mflkfitiL^įhmmnoii mritš* 
tas. ktthms; Jtabie likto) miesto* 
gyvantoibi gah visame 
nemska- toto bnangiai už vande
nį, kaip čia. Katibngii dftbar 
siaučia pasibaisėtina dfepneaiįfca 
tai dpugelia žmonių tiestoj n<^ 
turi: pinigų duonai misipiklltih 
nekalbant! jau apie ąymaW^

i------------ y-———r—r—n—~

ir ma
tomės 
didele 

barzda. Geologas man aiškina, 
kaip pagal žemės sluoksnius 
galima tikrai nustatyti metus 
ir tų sluoksnių senovę. Labai 
žingeidi!.

Toliau generolas mane per
siūto visokiems studentams, 
matininkams ir kitiems moks
lo vyrams, visur pabrėždamas, 
kad aš jo senas, geras drau
gas, kuris gan ilgai buvo pa»- 
klydęs kokiuose tai Amerikos 
raistuose.

Po tokių perstatymų aš iš- 
tikrųjų pradedu jaustis lig 
koks tai ypatingas savo rųšies 
amerikoniškas laukinis- sutvė
rimas.

Vėliavos nuleidimas.
Kada jau pradėjo temti, ge

nerolas prisakė leitenantui pa
leisti kareivius. Kareiviai už
dėjo kepures ir švarkus iš iš
sirikiavo aikštėje prie palapi
nės.

Priešais ant kalno, ant dvie
jų 4 aukštų stiebų, plevėsavo

Lietuvos ir Latvijos vėliavos.
Laike tam tinkamų ceremo

nijų vėliavos lėtai buvo nu
leistos ir kareiviai išsirykiavo, 
o mes pradėjome eiti netoli- 
man dvarukan, kuriame gyve
no kasinėjimų štabo dalis.

Archeologai latviai apsisto
jo kitoje viensėdijoj, pas p. 
Alseiką. Tai brolis čikagie- 
čiams gerai žinomo daktaro 
Alseikos, kurta kitą syk lankė 
Ameriką ir dabar gyvena 
Vilniuje.

Iki dvarui gan toli, todėl čia 
bus pravartu paminėti keletą 
faktų apie Apuolę.

Apuolė. >
Senovėje čia gyventa kuršių 

arba kuru. Tai dalinai žemai
čių ir latvių protėviai. Jau 
aštuntame amžiuje nonnanų 
kronikose ir sagose (padavi
mai) minima Apuolė arba lo
tyniškai Apuiia. Tai butą gar
sios kuršių tvirtovės.

Maždaug aštunto amžiaus 
pradžioje švedai dalinai buvo 
užėmę Kurčių žemes, bet de
vintame amžiuje kuršiai šve
dus prie Apuolės sumušė ir 
juos išvaikė.

854 metai* danai pradėjo 
karą su kuršiais. Kuršiai ir 
danus skaudžiai sumušė ir vėl 
savo žemę paliuosavo nuo vi
kingų užpuolikų.

Neilgai po tam švedų kara
lius Olaf vėl užpuolė kuršius, 
paėmė jų tvirtovę Apuolę, ku
rioje rado didelius turtus ir 
vėl privertė kuršius būt pa
klusniais švedams; tūlam lai
kui. Narsi ir liuosybę mylinti 
kuršių tauta neužilgo vėl 
skandinavus sumušė ir pasi- 
liuosavo nuo svetimo jungo.

Vikingų sagos ir runiški raš
tai (ypatingi Senovės Borma
nų'ženklai) aiškiai liudija, kad 
vikingai tai " {žpuldinėdavo, 
tai turėdavo prekybos santy
kius su kuršiais beveik iki vie
nuolikto amžiaus.

Galop 1080 metais danų ka
ralius, katalikų šventasis, 
Knut’as arba Canut’as — An
glijos užkariautojas, pavergė 
kuršių, sembų ir estų žemes.

Vikingai fu senovės lietu
viais turėdavo santykius per 
šimtmečius, todėl ir ne nuo
stabu, kad lietuviškame pajū
ry ir Žemaitijoje randasi 
daug tipų, kurie savo išvaiz
da visai nesiskiria nuo švedų, 
danų arba norvegų.

Tai matote, kodėl Apuolė 
yra didelės svarbos vieta mu
sų istorikams, o ypatingai ar
cheologams.

Taip apie virš minėtus daly
kus su generolu bekalbėdami 
ir eidami keliais ir keleliais 
per ąžuolynus, pievas ir lau
kus, jau sutemus atsibalado- 
jome gan alkani viensėdijon, 
musų buveinėn. ‘

Vikrus Jurgis, generolo ka
reivis pasiuntinys, kieme dar
bavosi su primusu, (gazolino 
pečiukas) kuris nenorėjo de-

J<!eb*ir»er Chevrolet 0o„

IVortlt SI i ore Chevrolet Sales 
811 Maln Ri, 
WU»>ette, gi. (

šokius aukštesnius ir žemes
nius kasinėjimo kvadratus, 
kurie pažymėti baltais ir rau
donais kuolais ir kubiukais, ir 
kurių tarpe dirba ir knisinėja- 
si vienmarškiniai be kepurių 
kareiviai.

Man nuo vienos lentos į ki
tą bešokant, staiga kas tai 
prabilsią geriausia anglų kal
ba: “Take it easy ‘cap’ and 
vateh your step!”

“\Vell, Aveli” tardamas temi- 
įau koks tai Lietuvos karei
vis su skusta galva, plačiai šy
psodamas, žiuri į mane ir an
gliškai pradeda klausinėti, iš 
kur aš, kaip dalykai Ameri
koj ir tt.

Pasirodo, kad tai lietuvis iš 
Bostono, baigęs Amerikoje 
“High school”, o dabar betar
naująs Lietuvos kariuomenėje 
ir esąs sanitaras (feldšeris). 
Lietuva ir tarnyba jam patin
ka ir jisai čia viskuo pilnai 
užganėdintas.

Duodu jam amerikoniškų ci- 
garetų ir einu toliau prie ge
nerolo, kuris kalbasi 
ne perstato geologui 
istorijos žinovas) fti

KMESroNDEHCIJOS
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iną vandens /bilų. Tačiau su 
jais jokių ceremonijų, nedaro
ma 
tai tuoj vanduo uždaromas.

Rezoliucija reikalauja, kad 
vandentiekio direktoriai tuoj 
pradėtų ^įkalus tvarkyti. Pir- 
miausiai turi būti numuštos to 
departamento darbininkams al
gos. Sakysime, manadžerius 
gauna per metaesį. $500.. Jis t.u- 
Kčto. jptuitaBtoti! ' (dviem šim- 

patr 
siuo 

taiku teitos panamą &6* iittiošim- 
čiama gyventoją Tašiau, iš tų 
biedhiokųp begali
užsimokėti* atimama

Totatt. padėtis ym pavojinga, 
sako restoitoljai Šiaip && taipgi 
įgy va n toj ai- nwfe be Wdens 
jhatii. Mina to# mdMi ne
bus dbionmp toii Žmonės*

Mfller Chevrolet Salftf

' ChlĄHRo. UUnola. 
Jtntrny Service » Motor.

Bijai.. Tarp gyveatojų dabar 
prasidėjo bruzdėjimas. Ir lie
tuviai piliečiai buvo pirmieji. 
Kaip tik vietos anglų laikraš
tis visus tuos faktus iškėlė 
aukštyn, tuoj lietuviai sušaukė 
mitingą ir, išnešė rezoliuciiją, 
kurią. įtaikė Watar Works da
rybos pirmininkui. Pirminin
kas pasižadėjo lietuviams duo
ti atsakymą, kaip tik grįš iš 
Indianapolio jo advokatas.

— J. K. M.
. "Iri 1 11 .iįiiV1 iį» w» Oim o w

TiKriMil TUNIKAS CofiTKai/ 
raivina jueu orranizm*. Jehni

{an&Untl rautomis paaekmąmiH. doleri 
t)8 utmokFiotc mvo vaistininkui

RraMotea —- NUGA-TONE ima visą 
koinyoe. Ne laukite nei dienos arba 
kankinkite nei vienoB nakties. __
tei| DABAR — jus reriaiui vaikysite. 
•Reriaus mierosltr — ir bosite pilnai svei 
kas ir normallilcas.

. MAT¥KlTBMrUOSGHfiVR0LET DYLERIUS
įu. . 

Htey O’OMMO Ooter Oo., 
46^3 W. Madlson Street, 

Ctrteago, UUnola.

CHEVROLET
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šeštadienis, sausio 28, 1933 NAUJIENOS, Chicagė, UI

Rašo NORA

rimtos pradžios

W.«tž~ST.

nu

TAUPYTI!
LACHAWICZ IR SUMAI

PAGRABŲ VEDĖJAI
$5.00 įmokėti, o kitus po $1.00 į savaitę.

BALSAMAVOTOJAI

Krautuve Radio, Elektrikinių šaldytuvų, Rekordų

4705

•apie nnvo dukters atei- 
knip ufthaig* mokyklą?

WHFC
WAAF

PADARO
GERESNĘ 
KAVĄ!

Galima 
Nusipirkti 
Grosernese ir 

Kavos 
Krautuvėse

ant drapa- 
skalbiamos 
du kart il-

je užsiėmė Insulto vertybių pla
tinimu rinkoje, įteikti jai visas 
biznio knygas.

Policija nurodo tik 
ra J. Martinkaus nu 

šovinio priežastį

visiems žinomas mu- 
Antanas Pocius, davė 
daugiau pažangesnių 
p. Lulu-Raben-Micevi-

Išvažiuoja Lietuvon apsigyven
ti; plačiai žinomas Chicagoje

DAINUOS “LAIMOJ

Federalė valdžia tardys 
Insulto brokerius

“N-nų” ^telefonistė 
randa, kad jos dar
bas nepavydėtinas

Liuospinigiai 
vers Banko resursų yra cash pinigais 
ir Suv. Valstijų Valdžios Užstatais.

kad “protas padaro kūnų tur 
tingu, o Bismark’as, kad “tau 
ta, kuri turi mokyklas, turi at

skyriuje buvo
gabių mokinių

Taupymo 
Saugios Dėžutės — 
- Banko Draftai.

Antradienio vakare 24 š. m. 
svetainėj, prie 35-tos ir Union 
gatvių įvyko, vaistininko Jokū
bo Raslavičiaus išleistuvių va
karėlis. P-s Raslavičius, plačiai

Pagraby kainos atatinka depresijos laikui, 
Tolumas nedaro skirtumo, 
Moderniškos koplyčios dykai, 
Asmeniškas, mandagus, sympatiškas, patarnavimas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

civilizacijos 
jūsų

— Pradžia 7 vai. vakaro, 
išlaimėjimui.

Kviečia RENGIMO KOMISIJA

‘ 10:45 vai. ryto — “Nusipir
kau šonkaulių ir kopūstų. Ką 
dabar reikia 
virti?”

11:15 vai. ryto. “Kur yra p. 
Jurgis X. šaukiau telefonu, bet 
niekas neatsako. Gal kur pra
žuvo?”

Federalės valdžios senato 
bankinė komisija vakar parei
kalavo iš Halsey, Stuart & Co., 
brokerių firmos, kuri daugumo-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

kosejimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
: ką jis jums gali padaryti.

> Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
. . Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 

kampas Keeler Avė.,_______ Tel. Cravrford 5573

Cicero, I1L 
1439 S. 4901 Court 
Telefonas Cicero 5927

Įstokite i Musų 1933 Metų Kalėdinį 
Taupymo Kliubą.

Kalbame Lietuviškai. Klauskite p. Stungio.

TAUPYKITE PINIGUS
DROVERS BANKE

Mes Užkviečiame Jūsų
Saskaita

didelė proporcija Dro

Jok. Raslavičiui su 
rengtas išleistuvių 

vakarėlis
roję, 1 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite . _ 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: " “ •
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St

Chicago, III.
2314 West 23rd Place 

Telefonas Roosevelt 2515-2516

REŽISORIAVO “LAIMAI

Chicagos detektyvai mano, k.id 
ne ginčas dėl kiaroserijų šo
ferių algų, bet alkoholis at
nešęs jam mirtį.

Jus sutaupykite 
nų, nes namie 
drapanos įveria 
ginus.

Pilnas Bankinis Pa'arnavimas
Sąskaitų Skyriai - 

Siuntimas

rankas 
išsiskirstė.

skirtis, o betgi liki
verčia nutraukt ryšius...

J;> A. Rūkas.

Nora Gugiene, žymi lietuvių dainininkė ir mirzi 
kos žinovė, kuri rcžisoriavo operetei “Laimai”. •

Nuolatinis gražus programas Nedėliomis WCFL 970 kil 
nuo 1 iki 2 valandos po pietų, 

1420 kil. Ketvergais nuo 7:30 vakare. 
910 kil. Pįtnyčiomis nuo 4 po pietų.

Ar jnu ralvopitft 
t|? Ka JI veikt 
Mni ,vr» proga iftnokti <lre»ių dor.alninimo 
arba akrybolių dirbimo ir inrAii repą už
darbi. M r* išmokinkime 1 trumpa laika. 
Kedarblank boatmoklndomn. Rašykite <fcd 
knygute* L. Gauaite dykai.

MASTER COLLEGE OF 
DRESSMAKING 

339 So. Wabash Avė. 
TeL Waba$b 9075

Chicagos policija vakar 
sprendė, kad Bridgeporto • lie
tuvis Juozas Martinkus, 39 m., 
3315 Auburn Avė., žuvo ne dėl 
ginčo tarp karoserijų unijos 
šoferių ir samdininkų dėl al
gų, bet dėl alkoholio.

Juozas Martinkus žuvo ant
radienį naktį, kuomet du vy
rai jį užklupo ir pradėjo šau
dyti iš dvejų revolverių. Mar
tinkus tuo laiku vežė savo au
tomobilį į garažų. Jo duktė 
Jozefina patemijo automobili, 
kuriame gengsteriai tykojo jos 
tėvo. Martinkų nušovę, jie grei
tai sulinko į jį ir pranyko nak 
ties tamsoje.

Detektyvų viršininkų padėjė
jas William’T BJaul palytė, 
kad Martinkus buvo patekęs į 
federalių prohibicijos agentų 
rankas apie tris menesius at
gal. Gengsteriai jam keršiję.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS w

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avc. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool. ; t

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. ______

tegul naujas 
išradimas sučėdina 
sveikatą ir laiką.

.keinnrRAOsonjH
FUIWING,N-Y» : •

.7/ įtų'i .tintai i koks ryloj oras, 
kaip virti šonkaulius su ko
pusiais ir ką Dr. Basanavi- 

\ eitis pasak® įnirdamas.

“Kiek aukščio yra “Soldiers 
Monumcnt Grant Parke”, “ku
riais metais, mėnesį, valandą 
ir dieną gimė buvęs Lietuvos 
prezidentas K. Grinius?”, 
“Kaip Jack Sharkey tėvo var
das?”, “Kada į Ameriką atva
žiavo pirmas lietuvis?”

Maždaug tokius klausimus, 
kurtais keblesnius, kartais 
lengvesnius “Naujienos” turi 
atsakyti kiekvieną dieną įvai
riems asmenims, kurie per te
lefoną šaukia raštinę informa
cijų.

Kuotankiaus man tenka lan
kyti įvairius lietuvių rengia
mus muzikališkus vakarus, 
tuom daugiau persitikrinu4, kad 
Lietuva yra ištiesų dainos ir 
muzikos žemelė, ir jos sūnus 
ir dukterys išvyksta svietan 
turėdami tą įgimtą turtą, mei
lę dėl muzikos ir dainų, kurios 
juos rodos, kaip švelni, jautri 
motutės ranka, paglosto ir ra
mina nelaimėse ir prideda ypa
tingą smagumą džiaugsmuose. 
Tėvai suprasdami, kad muzika 
sutveria jiems ypatingai bran
gius vaizdus, neša jų mintis 
prie ko nors gražaus, malonaus, 
nori kad jų vaikai irgi netik 
mylėtų išgirsti kitu's grojant 
arba dainuojant, bet ir patys 
ištikrųjų mokėtų suprasti ir į- 
vertinti gražesnę ir ideališkesnę 
pusę gyvenimo. Tas padaro jų 
pačių gyvenimą ir ateitį ver
tingesne. Pasirodo, kad tokių 
lietuvių tėvų yra daug ir tas 
apsireiškimas labai girtinas.

Rodos Shakespearc’as pasakė,

su namuose drapanas p 
ginus, geriaus ir balčiau

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167

vaistines 18-toje 
Parke ir kt. Jo 
garsinta; tečiau 
klebono Linkaus 
čiaus draugų surengta kuklus, 
bet linksmas vakarėlis; susirin
ko p. Raslavičiau‘3 giminės, 
draugai, ir pažįstamų geras bū
relis palinkėt p. Raslavičiui ge
ros kloties. Jis išvažiuoja nuo
latiniai apsigyventi Lietuvoj, į- 
Mariampolės apskritf.

Vakarėli įvairino: gėrimai, 
užkandžiai, muzika ir šokiai. 
Kaip 12:30 svečiai paspaudė iš
keliaujančiam rankas, prašė 
neužmiršt rašyt ir

Gaila 
irias

Praeitą antradienį nuėjus į 
Mark White Sųuare, kur Beet- 
hoven’o Muzikos Konservatori
ja, kurios steigėjas ir direkto
rius yra 
zikas p. 
koncertą 
mokinių 
čienės, smuiko skyriaus, p. Ge- 
nevieve Gettling-Gicdraitienės, 
dainavimo skyriaus, ir pa
ties p. A. Pociaus, pia
no skyriaus, kartu su konser
vatorijos orkestrą po vadovyste 
p. Raben-Micevičienės, dar dau- 
giaus sustiprinau savo įsitikini
mą, kad lietuviai dauginus ir 
dauginus siekiasi lavintis mu
zikoj ir j ieško 
savo darbui.

Kiekvienam 
galima surasti 
ir mokytojų atsidavimą jų to
bulinimui, tačiaus smi.’ikos sky
rius turėjo ir parodė gal dau
giausia žadančio talento ir pa
rode šio skyriaus vedėjos, p-ios 
Raben-Micevičienės, rūpestingą 
prirengime savo mokinių.

Ypatingai malonų įspūdį pa
darė jaunuolių orkestras, susi
dedantis iš suvirs trisdešimts 
muzikantų, po vadovyste p. Ra
ben-Micevičienės.

Ištikro nepavydėtinas telefoni
stės darbas

1:30 po piei. : Kaip mieruoti 
lotą? Nusipirkau lotą, bet 
nežinau kaip didelis jis yra?”

2:45 p. p. “Kur gyvena ku
nigas Vaitkevičius? Kiek jo

žinomas Chicagos lietuviams 
kaipo vaistininkas laikęs savo 

ap., Brighton 
išleistuvės ne- 

pastangomis 
ir p. Raslavi-

parapija turi parapijom}!
4:50 p. p. “Kaip reikia ke- 

niioti žalios ‘tomeitės’?”
5 vk vak. “Kodėl kunigas 

vandenį pila vaikui ant kaktos 
kai jį krikštija?”

6:16 v. v. “Ką sakė Dr. Ba
sanavičius prieš mirdamas?” 
ir taip toliau ir taip toliau.

Ištikro, nepavydėtinas tele
fonistės darbas.

Į LIETUVĄ
PER H A M B U R G Ą

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas visose 
klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Patogus ir greitas geležinkeliu susisiekimas 
iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
177 N. .Mlchigan Avė., Chicago, III.

Naujos 1933 Elektrikinės 
Plaunamos Mašinos po

549.00 
ir aukščiau.

Dainininkas Jonas Romanas, kuris atliks “mi- 
nisterio Roko rolę. “Laimoj”. “Pirmyn” šią operetę 
stato šį - sekmadienį, rytoj, Chic. Liet. Auditorijoje.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

TlRūVERS
■ ■ NATIONAL BANK 
JL> TRUST&SAMNGSBANK

Halsted at 42nd St.
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj

9 ryto -8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

IŠKILMINGAS BALIUS
SU DOVANOMIS 

renyia Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas Amerikoje 

Subatoj, Sausio-Jan. 28,1933 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, žemutinėje Svetainėje.

3 I 33 South Halsted Street.
Gros puiki orkestrą lietuviškus-angliškus šokius.

Laike Baliaus prisirašymas į Kliubą DYKAI 
Meldžiu grąžinti tikietų slipsi

..................................... iii . ....................į........... i n|l »ln ■ nu i, .. .i. ..........
I ( . . • p

“Ką. reiškia 22-ra valanda?“
Nemažai galvosūkio jie kar

ais sudaro telefonistei, kuri į 
pašaukimą ataako. Jeigu kar
tais ji kramto savo pirščiukus 
ir sėdi suraukusi kaktą, tuo- 
, au galima suprasti, kad ji ieš
ko atsakymo į informacijų 
eškotojo paklausimą “koks 

rytoj bus oras”, “ką reiškia 
22-ra valanda”, “ką daryti, 
cad plaukai nepražiltų”ir “ko
de! ‘tas niekšas’ Jogaila nužu
dė kunigaikštį Keistutį” ar tam 
panašiai.

Kiek įvairių keistų klausimų 
priseina atsakyti į vieną die
ną parodo šis telefonistės “ra
portas”:
“Koks rytoj bus oras, šilta ar 

' šalta?“
9 vai. ryto. “Kokia bus ne- 

dėlioj diena? šilta ar šalta”, 
klausia moteriškės balsas. 
“Rengiuos į koncertą”.

9:35 vai. ryto. “Kada bus 
švenčiama Decoration Day, 
pirmadienį ar sekmadienį?”

10:05 vai. ryto. “Kiek laiko 
trukdavo registruotam laiškui 
nueiti į Lietuvą 20 metų at-

HpA
APC
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Kriminaliam teisme Chicagoje prisaikintieji teisė
jai išteisino 17 metų amžiaus vaikiną Varner Corry, 
kuris nušovė policininką. Pirmiaus teismas tą patį nu
sikaltėlį buvo nuteisęs 18 metų kalėjimo.

Skirtumas tarpe šitų dviejų teismo sprendimų, to
je pačioje byloje, yra be galo didelis. Vieną kartą aš
tuoniolika metų kalėjime, antrą kartą visiškas išteisi
nimas! Kuo tą skirtumą išaiškinti?

Paprastai manoma, kad teisme be prisaikintųjų 
teisėjų (jury) kriminaliems nusikaltėliams esą lengviau 
išsisukti nuo sunkios bausmės, negu teisme su prisai- 
kintaisiais teisėjais. Bet šiame atsitikime buvo kaip tik 
priešingai. Aštuoniolikos metų bausmę tam jaunuoliui 
buvo uždėjęs teisėjas be “džiurės”.

Teisiamasis nesigynė užmušęs policininką. Jisai 
prisipažino dagi, kad revolveris, kuriuo jisai šovė į po
licininką, buvo pavogtas. Paprastai šitokiose apystovo- 
se teismas būna aštrus su nusikaltėliais.

Tačiau kokia, iš tiesų, nauda butų buvusi visuome
nei, jeigu teisingumo vykintojai butų uždarę jį keliems 
ar keliolikai metų j kalėjimą? Ar jo bausmė butų ati
taisiusi tą skriaudą, kurią padarė jo nusikaltimas?

Baudimo problema šiandie dar nėra kaip reikiant 
išspręsta, ir teismų sprendimai dažnai iššaukia žmonė
se nusistebėjimą.

kričio 6 d. ir beveik pasiekė to 
skaičiaus, kurį jie buvo gavę 
rugpiučio gale.

Tuo tarpu nacionalsocialistai 
(hitlerininkai) padidino balsų 
skaičių, palyginant su lapkri
čio rinkimais, bet toli-gražu 
neatgavo savo pozicijos, laimė
tos rugpiučio menesį.

O komunistų balsai, palygi
nant su lapkričio rinkimais, 
nupuolė apie pusketvirto tūks
tančio. Matyt, dalis komunistų 
balsuotojų šį kartą persimetė 
į Hitlerio pusę.

Įdomu, be to, pažymėti, kad 
nacionalistų (monarchistų) par
tija neteko beveik pusės savo 
balsų: lapkričio mėnesį ji bu
vo gavusi Lippe valstybėje 
9,414 balsų, o dabar — tik 
5,923. Taigi, nors viso pasau
lio spauda rašo apie monarchiz- 
mo atgijimą Vokietijoje, bet

monarchistų įtaka Vokietijos 
liaudyje smunka, o ne auga.

LDS 120 KUOPA PRIEŠ 
CENTRĄ

Ką nedarė “darbininkiško 
susivienijimo bosai su 120-ta 
to susivienijimo kuopa St. 
Louise, bet jiems nepavyko par
klupdyti ją ant kelių. Kuopa 
savo susirinkime po Naujų Me
tų pakėlė balsą prieš centrą, 
kuris neteisingai suspendavo 
vieną jos narį (nebimbinį), ir 
vienbalsiai parėmė kito nario 
skundą prieš centro įgaliotinius 
Abeką ir Daujotą, kurie per
nai darė “tvarką” kuopoje.

LDS. centras, tur būt, turės 
tos kuopos maištininkus išde- 
portuoti ar ką nors kita jiems 
padaryti. Nes pasipriešinimas 
vyriausybei pas bolševikus yra 
“smertelnas griekas”.

Guldo da Verona. Vertė K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
(Tęsinys)

—Aš išeisiu ant visados, se
nis Noeli. Bet tu žinai, kad aš 
negaliu išeiti, neatsisveikinęs 
su Ivana, nepaprašęs jos kai 
kurių mano daiktų, kurie pa
siliko ten, mano kambaryj... 
Tu juk tas pats Noelis? Pas

saugojamas šuns Bango.
Tai buvo jų dviejų pirmas 

bučkis.

susikrimtimo pelenai, rojaus 
pasigėrėjimas, nustelbiantis 
visus pavojus ir visas nuodė
mes, — tame jų dviejų pirma
me bučkyje.

Kas tai neišaiškinamo vyko 
jų dviejuose, aplinkui jų dvie
jų, laike ir gyvenime. Juodu 
buvo vienam momentui lai
mingu, apsvaigusiu, be sąmo
nės, be kvapo, be sielos: dvi 
aistroj nenutraukiamai besi
jungiančios, jaučiančios, kaip 
viskas susilieja jų dviejų svai
gulingame užmaršume.

Dalia, kurios niekas negali 
nukreipti: mylėti tą, kas lau
kia meilės. Priklausyti tam, 
kas jau mlisų. Sujungti su sa
vim tai, ko mums trūksta; 
kitą.

Viską ir nieko. Dvi poros 
raudonų lupų. Sustojusi am
žinybė. Amžinas stebuklas. 
Pirmas bučkis.

Kito niekuomet nebebus, 
niekuomet.

Juodu tylėjo.
Svaiginanti naktis buvo ku

pina įkvėptos muzikos.
Kažkokie sparnai/ neramus 

ir nepailstantys, žalioj bega
lybėj nepaliovė savo lenkty- 
niavimosi.

Viskas ir niekas. Visa kita 
gyvenime, tai niekis... švelni,

Jos durnų spalvos plaukuo
ta įsipainiojo žvaigždžių ato
mai.

Juodu tylėjo, prisiglaudžiu
siu vienas prie antro, susikau
pusiu, nulenkusiu galvas.

Jinai buvo ten... visai arti... 
savo iš ąžuolinių lentų sukul
toj šaltoj dėžėj, kuri buvo ap
traukta melsvu aksomu.

•

Ji miegojo.’ Jos tamsus ir 
spurguoti plaukai slėpė baus
mės žymę.

Niekuomet daugiau nepa
tirs bučkio jos išlepintas kū
nas: niekuomet.

Ji drįso paimti tai, kas jai 
nepriklausė... Tamsos amžinoj 
muzikoj ji dabar turėjo atsi
teisti už tas laimingas ir pasi
tenkinimo kupinas valandas*, 
kurias ji patyrė Miguelio na
muose.

Juodu tylėjo: juodu galvojo 
apie ją, apie jos baltą kūną.

Apie viską> kas buvo joj 
švelnaus ir šilto.

Apie jos balsą, kuris pasi
žymėdavo vibracijomis ir ypa
tingomis pauzėmis...

Staiga Ivana visai ramiu 
balsu pareiškė: :

—Tai aš viską papastakojau 
tėvui Migueliui, tu žinai tai...

—Tu tu?... Tu, Ivana? Ne! 
Ne!... Pasakyk man, kad tai

netiesa! Prisiek, kad tai nega
limas daiktas!...

—Tu pats puikiausiai tai 
žinai, Cherardo. Tai aš viską 
papasakojau levui Migueliui.

Paskui ji pridūrė:
—Kad atkeršyti.
—Kam?... Jai?.,.
Ji vėl padarė pastabą:
—Kad paliuosuoti tave.
Tada jis suspaudė ją savo 

glėbyj, kad dar labiau apavai- 
gusiu bučkiu nustelbti savyj 
besiveržiantį prakeikimą.

—Aš tai padariau todėl, kad 
mylėjau tave, Cherardo. Dėl 
tavęs aš netekau pusiausvi
ros. Nori manęs? Nenori? Bus 
taip, kaip tu norėsi. Tik tau 
vienam yisame pasaulyj aš 
galiu priklausyti. Gali mane 
pasiimti su savimi. Gali muš
ti mane, gali sunaikinti. Aš 
mylėsiu tik tave vieną, pri
klausysiu tik tau vienam pa
saulyj. Žinai, kaip aš tai pa
dariau?... Kartą vakare Mi- 
guelis grįžo namo, visai nie
ko nenužiurėdamas. Jis įėjo į 
savo kabinetą ir pradėjo da
ryti sąskaitas. Tada aš įėjau 
į kambarį. Aš atsisėdau šalia 
jo, į krėslą, kuriame papras
tai sėdi'senas Noelis, kada 
juodu ginčijasi dėl produktų 
kainų... Bet palauk; geriau aš 
tau viską smulkmeniškai pa
aiškinsiu. (Bus daugiau)

balta kakta — tai viskas. 
Pasišalinti, pasislėpti, pra-

Janie buvo kraujo skonis, nykti.
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SKAMBA NEPATIKĖTINAI-BET TAI TIESA

“ATGAL, ATGAL!”

Rusijos komunistų partijos centralinio komiteto 
plenume (pilno sąstato susirinkime), kuris tik-ką pa
sibaigė, buvo išklausyta įdomių raportų ir padaryta 
keletas sensacingų tarimų, žymi jų dalis liečia naują 
opozicinį judėjimą komunistų partijoje. Keli stambus 
bolševikų šulai tapo pašalinti iš partijos arba iš atsa- 
komingų įstaigų. Kai kurie jų buvo viešai įspėti, kad 
jie “pasitaisytų”, jeigu jie nenori užsitraukti partijos 
bausmę.

Tarpe nusidėjėlių, gavusių tokį įspėjimą, yra ir se
nas “griešninkas” Grigonį Zinovjev, kuris seniau bu
vo komunistų internacionalo galva ir visuose kontinen
tuose organizavo “pasaulio revoliuciją”.

Liaudies komisarų tarybos pirmininkas (t. y. prem
jeras) Molotov, kalbėdamas savo raporte centro komi
tetui apie Zinovjevo ryšius su opozicija, paduoda to
kius jo žodžius:

“Mano įgytais įspūdžiais, žymi dalis partijos 
draugų pasidavė pavojingai idėjai, kad reikią 
trauktis atgal, kur nors atgal. Įsigalėjo neaiški 
traukimosi atgal idėja.”
Pastebėtina, kad Zinovjevas pripažįsta, jogei dau

gelis komunistų partijos narių jau yra apimti tos idė
jos, kad reikia “trauktis atgal”. Kur trauktis, jie patys 
nežino. Bet jie jaučia, kad Stalino politika nuvedė so
vietų Rusiją pertoli, ir kad eiti toliaus nebegalima; ne 
tik negalima eiti toliaus, bet negalima ir stovėti vieto* 
je, reikia trauktis atgal.

Kelias atgal veda į “nepą” (naują ekonominę poli*; 
tiką). Bet “nepas” buvo laikinis stovis: nei komuniz-. 
mas, nei privatinio ulpo sistema. Iš tos neaiškios padė-‘ 
ties Rusija jau buvo priversta išeiti. Grįžti dabar į ją 
atgal, butų nesąmonė. Bet tuomet kur eiti?

Buvęs “pasaulio revoliucijos” generolas, kuris sa
vo laiku siūlėsi išvesti visų šalių darbininkus iš kapita
lizmo nelaisvės, šiandie pats nežino, kaip išvesti Rusi
ją iš bolševizmo nelaisvės!

RINKIMAI MAŽIAUSIOJE 
VOKIEČIŲ VALSTYBĖJE

Sausio 15 d. įvyko seimo 
rinkimai mažiausioje Vokieti
jos valstybėje Lippe, kuri tu
ri viso tik apie du šimtu tūks
tančių gyventojų. Rinkimuose 
dalyvavo 98,451 piliečiai, arba 
81.7% visų žmonių, turinčių 
balsavimo tefaę.
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Rezultatai buvo toki: social
demokratai gavo 29,735 balsus, 
liaudies partija 4,352 b., na
cionalistai 5,923 b., kaimiečiai 
700, komunistai 11,026, valsty
bės partija (demokratai) 880, 
nacional-socialistai 38,844, ka
talikų sąjunga 2,531, evangeli
kų sąjunga 4,510.

palyginant su dvejais rinki
mais, įvykusiais pernai metais, 
rugpiučio 31 d. ir lapkričio 6 
d., pasirodo, kad iš visų stam*- 
biųjų partijų geriausia pasise
kė socialdemokratams. Jie gavo 
4;000 balsų daugiau, negu lap

tave juk dar pasiliko šiek tiek 
prisirišimo prie manęs?... Eik 
greičiau ir pasakyk Ivanai, 
kad aš čia sode ir būtinai no
riu su ja pasikalbėti.

—Šeimininkas Miguelis sėdi 
kalėjime dėl jūsų...—kartojo 
Noelis, nesijudindamas iš vie
tos.

—Jis sugrįš, senas Noeli. Jį 
paliuosuos; šeimininkas vėl 
bus čia. Nusiramink. Bet aš 
noriu matyti Ivaną, aš tik no
riu matyti Ivaną. Padaryk 
man tą malonę, ;senas Noeli, 
nes priešingame atsitikime aš 
pats eisiu.

Noelis nuleido galvą ir nti- 
kiutino link namų.

Neužilgo Ivana priėjo prie 
kampinio lango; ji padare 
Cherardo ženklą, nurodyda-: 
ma vietą, kur jis privalo jos 
laukti. ,

Cherardo nieko dailiau ne
bejautė; jo širdis, kuri visuo-’ 
mel būdavo rami, dabar pla
ke su toki u smarkumu, kati p 
plaka didelės baimės: apimto 
žmogaus širdis.

Per apšviestą pievą jis nu
žygiavo į mišką.

Nuo mėnulio apšviestų na
mų ėjo karštų oleandrų ir 
svaiginančių jasminų kvapas. 
Kvepiantis aliejaus medis tri
kdė nakties ramumą savo aro
matu, nerimastingu, kaip ku
pinų nuodėmes lupų mcilavi- 
mas.

Žolė atrodė beribiu kilimu 
iš sidabrinių siūlų.

Mėnulio švietimas dengė vis
ką beveik akinančiu baltu
mu; žydintys krūmai siuntė 
tiek daug kvapsnio, kad aL 
rodė, lyg jų aromatas ruko 
kamuoliais ir žibančiomis dul
kėmis kyla į dangų.

Tas aromatas svaigino. Tas 
aromatas buvo persisunkęs 
kokia tai gyvybe, kuri, kaip 
nuolat įsigalinti liepsna, kilo 
aukštyn.

Štai ir Ivana.
Jis pamatė, kaip Ivana išė

jo, pasislėpė, pradėjo bėgti to
mis vietomis, kur buvo šešė
lis.

Kai ji prisiartino prie jp, jis 
taip drebėjo, lyg jį butų dru
gys krėtęs. Jam atrodė, kad 
jis iš didelio sąjūdžio suriko.

Niekuomet jis taip nenorėjo 
jos, niekuomet, niekuomet,..

Jis norėjo kalbėti... Jis nu
stojo žado; nei jis, nei ji ne
gulėjo tarti nei: vieno žodžio.,.

Ivana puolė į jo glėbį...
O kraujo srovė leidosi že

myn, krito, lašas po lašo, i£ 
lango prakeiktų namų, įkur 
gulėjo ajinuogiiilas lavonas,

yra didelis straight 8 
pigiųjų kainų srytyje

The 4-door Sedan, $495, f. o. b. 
Pontiac. Spėriai etjuipmont extra 

Eaiy G.M.A.C. termr.

* ĖCONOMY ŠTR AIGHT 8 ’ 
T15-INCH WHEELBASĖ 

3265* POUNDS OF WE1GfĮt 
78 .actua/ MlLES PER HOUR

77 HORSEROV^ER
’■ L.t-. . ■■■■ fe 4-? v

IJIEISYBĖ. kad tik didelis karas gali duoti jums didelio 
karo išpildymą ir patogumą—jus tą žinote, kiekvienas 

tą gerai žino.

Grožybė? Tik pažiūrėkite į jį.
Tik labai keblu buvo gauti tą patogumą ir gražumą ne tik už žemesnę 

kainą, bet ir už ekonomiškesnę operavimo kainą.

Pontiac -Economy Straight .8 yra visai skirtingas karas — naujos rų- 
šies karas, ;žemiųiių :kainq 'Sttytyįje. Tai yra tikras automobilius — DIDE
LIS ikaras* Birt Jisai nereikalauja iš jus daryti ekonomijos. Greičiaus, ji
sai jums duoda visus didelio ikaro patogumus, kuriuos jus norėjote gauti 
jau ilgą laiką, su -vidutine ąpetavimo ekonomija, kurią turite dabar.

J-ųs norėjote (turėti Ikalp’ įtik ttokį Ratą jau daugelį metų — kiekvienas 
tai ,no>rėjo — 4r dabar jisai jau čiayra — siūlomas per General Motors. 
Jus tam turite patikėti.

Nieko nėra apgaVitigtt apie ši naują iPohciac. Tai yra tas pats tikras, 
saugus, greitas Straight 8 tLMpo iožino paišinys, kutis išlošė kiekvienas 
lenktynes Indtanapcilyje per paskatintas JO metų. Dėl puikaus inžine- 
rijos mdkšlo iir ipatpgių’lfcttdavojimo-parankumų, buvo galima pabudavoti 
šį didėŲ SRamitac iBtfonotrty ‘Straight «, ihuįtis tikrenybėje ir legaliai už
ima Žjtaiiią Vietą >ne (tik iMpo žemos įkainos ikaras, ibet ir kaipo karas 
ikutio cpėravimas itaįpgi ne daug kainuoja.

Išpildymas? Išsiverkite jį ant Jcetio ir 
tik su tais Pontiac kainų srytyje.

palyginkite su byle karu ne

Patogumas? Jisai turi ir didį ir svorį, 
ir jisai turi labai gražią naują Fisher konstrukciją su Fuher NO-DRAFT 
VENTILIACIJA (individualiai kontroliuojamai) 
gumas, patogumas ir sveikatai apsaugojimas nuo to laiko kaip uždaryti 
karai buvo išvystyti.

kurį dėl patogumo reikia turėti.

didžiausias sau-

Gaukite sau šimet tokį karą kokį jus jau seniai norėjote 
Pontiac the Economy Straight 8.

M sT O

^'•Curb Svoris 4-Durų Sedano

Ataukite kovo priimtuvo ir paalkUunykite Pontiac 
Rudio Progratno, kuriame prezentuojama Col. Stoop- 
imgle Ir Budd, Jeanle Lang, Wllliam O’Neal, Andre 
KostelancU' 2n ginotų Orchestra Ir rpa)i«yti» choram. 
Columblu Stoflų Tinklo kas ketvirtadienio vakari) 

0:30 Eastern Standard Time.

butent
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L U

noM
(0MMUNW MOTOHB, Ino. 

(IMI) JBrOmiway

GRosšiNtH^R Motor haUes IJ
»tJ0« Lamrimoe Avo. u

HEINZ MOtVOB 00.
8140 Lincoln Avė., Nlhm COntor

NORTH HHOHE OUIOK «Q.
1131 Chicago Avo., Evanston . . . .. WJ(lK j.H8t (J

N(I10HSo. ’lit 'St.,’ llfRIrtaml purk
WARNER , MOTOR SALRS 

3(MW Bouthlmrt Avė.
WM. UUS8E Ui SONS, Juo.

134 N? Purk Avo.. Purk Rldge, 111.
........b Wd liti ii ui MiAiSMiįį m wmi<an f miiiii mi»

OS §IA|OI ,**"11111;. f fp1. 
(JOMMUNn'Y MOTORS, Ine., Distributoriai, 235 E. 33rd Street CHICAGO, ILL.

COMMKRCIAL MOTORS 
18310 Western Ave,y Hlnc lelohd 

FRED HALL MOTOR SALES 
6017 S. Western Av*. 

KOljS MOTORS. Ino. 
0843 So. Ashland Avė.

MMfARLANO & KEKNAN, Jllc. 
r H. Halsted Ht.
MILDA AUTO HALES , 

806 W. sur St.

NORTHVTEST 
MOTORS, Ino. 

M473 Mllwaukee Avė. 
N0H«)UWEW 1HU0K 00. 

HMM XUwrcnce Avė. 
SMAH0N MOTOR SALES 

nflipg Graud Avė.
Hl^iW)H(l MOTOR SALES 

3030 N. Cicero Avė.
SOUTH

co.
SOUTli ( HlCACiO, BUICK CO.
STEKXllErtU,nSAbES A&* * SKRVICK, lUc.

0090 Cottuge Or®ve Avė.

WE8T

COMMllMTY MOTOKH. Ine. 
4040 W. Madlnon 8t.

EMU. MAREN MOTOR HALUS jnoo-oie w. m.
CIlICAoo AVKNVK MOTOR HALES 

WSO» W. Chlearo Avė.
EMIL UKNUMARK, Ine.

418 Uurllngton Road, La (.rauge.
1‘JCCKAT BROS. MOTOR BALĘS 

■Rooeevelt Rd. « And Avė., Ma> wood
A. L. MAKGNY, Ine.
' te Madkon SL, Oak Tark 

( KERO BL1CK SALES CO.
03W. W8ud St,

... ............... ..... m i m iuwi>iiiiimiiiiw
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Pirmyn” choro nare 
taria žodį apie “Lai

mos” pastatymą”

įgyti jūsų paramą, kad ateity
je galėtume pastatyti scenoje 
dar geresnius kurinius...”

Ragina lietuvius 
tapti šios šalies 

piliečiais
Lietuuių PU. Brolybės kliubas 

ateina visiems į pagelbų, sa
ko korespondentas; šį vakar 
rengia balių.

“LAIMOS” REŽISORIUS

“Mes netrokštam laurų, nesi- 
didžiuojame... Mes norime pa
rodyti ką galime padaryti.”

Jaunutė “Pirmyn” choro na
rė Venera Grybiutė jaučia, kad 
“Laimos” pastatymas neapvils 
Chicagos lietuvių ir kviesdama 
visus atsilankyti į Chicagos 
Lietuvių Auditoriją sekmadie
nį, štai ką rašo,

“...pašventėm daug laiko ir 
darbo, privarginom mokytojus 
ir p. Gugienę ir K. Jurgelionį 
ir choro vedėją... Bet ir tokį 
sunkų darbą nugalėjome. Už
tai dabar mes esame linksmi 
ir pilni energijos, kad musų 
svečiai, kaip pernai, taip ir šį
met nebus suvilti. Tik šį kartą 
bus trigubai gražiau...

“...Mes čia gimę ir augę lie 
tuviai ir lietuvaitės dainuosime 
lietuviškai dainas, kalbėsime 
lietuviškai, jus linksminsim. 
Bet netrokštam už tai laurų, 
nesididžiuojame... Mes norime 
parodyti ką galime padaryti ir

politika, 
piliečiais 
ateinan-

yra

ru-
yra

y

■f M, ■■

MVfC»
Chicagos mokytojai 
stengiasi gauti pa

skolą iš R. F. C.

LIETUVIŲ VALANDA

su šiuo pasauliu sau- 
3:30 valandą po 

pietų 1933 m., sulaukęs 5 3 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr. ir 
parapijos. Plauginių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Kazimierą po, tėvais Kazdailiu- 
kf. 3 sūnūs Joną, Juozapą ir 
Adolphą. brolį ir brolienę Pran
ciškų ir Kazimierą Demereckius, 
seserį Palionią Valftnf, švogerį ir 
Švoąe*ką‘* Kazimierą—ėe- Emiliją 
Kazdatlius ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3627 
W. 55 Place.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
sausio 30 dieną. 9 vai. ryte iš 
namų j šv. Gali parapijos bažny
čią. 55 ir Kedzie Avė., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Demerec- 
kio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį- patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliudf liekame.
Moteris, Sunai, Broliai, 
Brolienės, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riąs Mąžeika Tel, Yards 1138.

šiandien dauguma 
yra užsiinteresuoti 
rūpinasi tapti šalies 
ir ypatingai domisi 
čiais miesto valdininkų rinki
mais, kurie įvyks vasario 28 
d. Kiekvienas* pilietis turėtų 
balsuoti tą dieną už tuos kan
didatus, kurie jų manymu 
tinkamiausi.

Nors didžiuma lietuvių 
pinasi pilietybės reikalais,
ir tokių, sako Lietuvių Pilie
čių Brolybės kliubo korespon
dentas A. Zalagėnas, kurie 
vengia pilietybės, nors yra or
ganizacijos, kurios stengiami 
jiems* padėti.

“Vienas iš tokių kliubų yra 
Brolybės Kliubas,” tęsia kores
pondentas. “Dabar atėjo lai
kas, kuomet mes visi turime 
priimti pilietybę, nes ši šalis 
yra musų antra tėvynė ir tuo 
bildu mes galėtume pagerinti 
savo būvį.

“Musų kliubas gelbsti savo 
narius sunkesniame rei
kale ir darbuojasi jų labui 
įvairiais budais”.

Šį vakar, saus. 28 d., Broly
bės kliubas rengia iškilmingą 
balių su dovanomis Liet. Au
ditorijoje. Kad arčiaus suvie
nijus lietuvius, kliubas priims 
be įstojimo mokesnio naujus 
narius.

LIETUVIŲ šOKgJŲ GRUPĖ 
PASIRODYS MILDOS 

TEATRE
Sekamą šeštadienį, vasario 4 

d., Mildos teatre, 3140 *S. Hal
sted st., pasirodys lietuvių šo
kėjų grupė, kuriai vadovauja 
H. Chunick. šokėjai išpildys 
keletą grupinių šokių. Prieg- 
tam bus rodomas garsinis fil
mas “Mask of Fu Manchu”.

Tikietai iš kalno pardavinėja
ma p. Jos. Bu'driko krautuvėj, 
Universal Shoe Store ir “Nau
jienų” ofise.

Patartina tikietuc, pirkti iš 
kalno ir tuo budti paremti šo
kėjų grupę. Tik iš kalno par
duoti tose vietose tikietai cii 
šokėjų naudai.

PADEKAVONe

Kazimieras Laucius
Norime išreikšti nuoširdžia padėką visiems dalyvavusiems mano my

limo žmogaus ir tėvelio laidotuvėse.
Giliausiai tariame ačiū dvasiškijai Gerb. Klebonui A. Briškai, A. 

Valančiui. S. Joneliui už atlydėjimą kūno iš namų į bažnyčią ir už 
gedulingas pamaldas. Klebonui A. Briškai už graudingą pamokslą ir už 
palydėjimą į kapines. Ačiū gerb. vargonininkams, J. Kudirkai, V. Dauk
šai. A. Mondeikai ir Bražaičiui. Taipgi ačiū ponei A. Oželienei už su- 
giedojimą solo per Mišias. Ačiū šv. Kryžiaus vyresnėjai sesutei, Maria 
Almai už užsakytas šv. Mišias. Ačiū visoms sesutėms už atsilankymą į 
namus ir už jūsų brangias gausias maldeles. Ačiū visiems už užsakytas 
šv. Mišias ir už prisiųstas gėles, ačiū už užuojautos laiškus ir telegramas.

Vienu žodžiu tariame ačiū visai giminei, draugams ir pažystamiems 
už atsilankymą ir prisidėjimą prie musų mylimo tėvelio laidotuvių.

Taipgi prašome visus gimines, draugus ir pažystamus pasimelsti ir 
išklausyti šv. Mišias kurios bus už Amžino Atilsio musų mylimo tėvelio 
pirmadieny. Sausio 30 ir taipgi Šeštadieny, Vasario 4-to, Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. Bažnyčioj 8:00 rytą.

Brangusis tėveli palikai mus su neišdildoma žaizda musų širdyse. 
Ilsėkis šaltoje svetimoj žemelei ir lauk mus ateinančius pas tavę.

Pasiliekam nuliūdę,

Žmona Marijona, sunai Kazimieras ir Antanas, duktė Izabelė it 
dvi marčios Kazimiera ir Marijona.

SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA ,

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatėm į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankictams ir Pagrabams Vainikai ,

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Kl. Jurgelionis, kuris kartu su Nora Gugiene 
rezisoriavo operetei “Laimai” 

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

SPORTAS Ekonomiški šios sa f
RISIS DAN BLOŽIS SU 

RAGOCKI

Rytoj 2 vai. po pietų Bridge- 
port Health kliube, 3236 S. 
Halsted st., kaip ir paprastai 
įvyks ristynės. Risis vienas 
geriausių lietuvių ristikų, Dan 
Bložis. Risis jis su' lenku Ra- 
gocki.

Tai svarbiausia pora. Be to, 
dalyvaus daug ir kitų ristikų. 
Ristynių mėgėjai yra kviečiami 
atsilankyti.

Šįvakar Įvyksta šo
kiai bedarbių naudai

S. L. A. 208 Moterų kuopa 
šį vakar rengia šokius, yra 
Medinah AlhleticGlub, 505 
North Mičhigan Avenue, pra
džia >8-ta vąL įžanga 1 
dol.

Viršminėta vieta yra labai 
gražiai įrengta, be to, gerbia
mieji pinoto šios kuopos narių 
draufjįški’iną? “Good time” 
yra ištikrintas.

šiq j parengimo pelnas eis lie
tuvių,' bedarbių sušelpimui.

O-tė.

NAUJIĮE^Ų KONCERTAS
Vas. Liet. Auditorijoj

i—

vartės mėsos 
pirkiniai

Ryt dieną nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų bus gražus ir įvai
rus radio programas iš stoties 
WCFL, kurį duoda Jos. F. Bud
rike radio ir rakandų kraulu<- 
vė, 3417 S. Halsted St.

Programe dalyvauja žinomi 
dainininkai Kazys Pažerskas, 
p. Pažerskienė, Jonas Čepaitis, 
Ona Vaicuk ir Stasys Puta.

Taipgi Budriko akordinistai 
palinksmins visus gera muzika.

Kitas dainininkų ir muzikan
tų kontestas įvyks Seredos va
kare, vasario 1, Mark White 
Sąuare svet., Halsted ir 30th 
St. Reikia užsiregistruoti Bud
riko krautuvėje.

Taipgi Budriko programai bū
na penktadieniais 4 vai. po pie
tų iš stoties WAAF—910 kil.

—S.

Chicagos mokyklų taryba 
stengiasi gauti $22,000,000 pa- 
skolų iš Federalčs rekonstruk
cijos korporacijos algoms ir 
kitiems bėgantiems reikalams. 
Korporacija kiek anksčiau at
sisakė suteikti tarybai tokią 
pat paskolų, bet mokytojai ti
kisi, kad šiuo kartu turės dau
giau pasisekimo.

Nusižudė Kane apskri 
čio viršininkas

Vakar St. Charles mieste val
džios raštinėje rastas nusižu
dęs Harold H. Davis, Kane ap
skričio viršininkas ir to paties 
apskričio miškų “preservų” ta
rybos pirmininkas.

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

<£raboriai

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Aviatu 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

OFISAS

4645 S. Ashland Avė., 
■»f|so valandos aue. Z iki 4 Ir aa* e ik) 

« vai. vak. Nedaliomis pagal stotartt
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect 1930

.   ..•■■■-i ■ i  - m m 

Pbone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Seredomis ir nedėliotais pagal sutartį 
Rezidtncije 6628 So Richmond Streel 

Telefonai Republic 7868

Reguliariame savaitiniame 
mėsos kainų biuletene, Chica
gos mėsos taryba rekomenduo
ja šeimininkėms pirkti šviežią 
kiaulieną—kaipo pigiausią šios 
savaitės mėsą. Beto, už paly
ginamai žemą kainą galima 
pirkti jautiena kepsniams.

Lachavich ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS*

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 ’

Ofiso Telefonas Yards 0344

Dr. Vincentas S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS

Valandos Kasdieną
9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30

756 W. 35th St.
CHICAGO, ILL.

.... ' !.■»

Graboriai

Tek Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

Tėkfbftiį Yardl 1138

Stanley jP. Mažeika
ius ir

—IV- -------

jin n A gėlininkas
VESTUVĖMS. BANKIETAMS 
ir PAGRABAMS VAINIKAI

PRISTATOM Į VISAS MIESTO DALIS.

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

----------------—---

L J . ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel, Boulevard 5203 ir 8443

1327 So. 49 Ct
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai* 

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

3324 S. Auburn Avė. Tel. Boulevard 2035

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

mBORIU ĮSTAIGA
BUDRIKIS ir vAl pwtebiho publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos njšies palaidojimą. Mes plako 

; norokuojamp ni atvežimą mirusio žtaogaus famo | muR 
įstaigą iš bile kokios miesto daliem.

Reikalui esant, musą automobilius atvažiuos | jusą 
namus ir atveš |( musą įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų Ir už tą pa
tarnavimą jums visai, nieko nereikės mokėti, nežiūrint 

< | tai,.ar jus ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurto 

■ teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju- Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
fiermanų« Pašaukite EUDBIKĮ pirm negu kreipsitės kur 

/ kitur.

' DUfNk į’.'

4605-07 South Hermitage Avenue
W THaftBBfe YARDS 1741 -to 5»«t

Lietuviai Gydytojai
->jXj-trTLr~L Jrir~L~ j~ ■“ — — — — — — ——

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuettr Rd. arti Wietern Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomn 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįio ii Europot ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

^RA^DRIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė "jr Šįaži koplyčia dykai

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 raki 

Tel. Seelty 7330 
Namą telefonas Bruniwick 0597

Tik Roosevelt 7532

Phone Boultevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas' lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ninga* ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui sky-

■ rią.
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSB 

Physical Therapy 
8 Midwife■ H Naujoj vietoj

6109 South Albany.
Avenue
Phone 

Hemlock 9252 SS*- ISHil Patarnauja prie gim- 
dymo, duodu mas- E saS0- electric. treatri
ment ir magneric 

' blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
nom patarimai do-

♦ vanait

2, Akiu- Gydytojai

DU. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akią aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste ir tpliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas■ darpmas su elektra^ paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinią kainos per puse pigia u s, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
...........................     niii.i wn «... i

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
■ I r. Komplikuotume

AtsitiWwose

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

Nedžlipmų puo 10 iki 1.2

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette M, 

kampai 67th ir Artelia n Ava.
Telefonai Grovebill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredoms po pietą it 

nedėlioms pagal susitarimą.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Ivintaditnio ir ketvirtadiinio

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

-Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

Šventadieniais pagal susitarimo

Office. Vafandos, 2-4: 7-9
4140 Archer Avenue

Tel; Lafayette 7650

©r. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St

s. (Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdą gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 T. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialuti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYBTTB 7337 

Ofiso vai, kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 rvto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nno 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395
—.................. - ........................... toto*—»—

©R. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archet Avmiu 
Telefonas Vlrglnu 0036

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Pbone Boulevard 70*2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nno {Pirmadie

nio, sausio 15 dienos. 1933
DR. A. J. GUSSEN ?

‘ DENTISTAS > 
4847 W. 14th St 

Cicero, III.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR.HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 Me
tus kaipo patyręs gydytojai chirurgą* b 
akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškai ligas vyrą 
moterą ir vaiką pagal naujausius me 
todui X-Ray h kitokius elektros prie 
teisus.

Ofisas ir Laboratorija* 
1025 IV 18rh St„ netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
ouo 6 iki 7:30 vai. vakarą 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgdt Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava. 2 labo* 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAI®
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po olos

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dreve! 9191

DR. A. A. ROTU
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistai odos ligų ir venerUhų ligų

3102 So? Halsted St
kampai 31st Street

Vai.: 10— l!l ▼. ryto. 2—4, 7—9 V.v 
Nedėliomia ir iventaditmab 10—2.

'"klivoMr

A. A. SLAKIS
Advokatas

Minto Ofitaa 77 W. W<uhington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966 

Valandos! 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai
4145 Archer Avė. Tel. Lafayetto 7337

Namą Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7660; Valandos 9—fi 

„ W;ęnt Side: 2151 W. 28nd St. „ 
PanedėUo. Seredoa ir Pttnyčtoa vak. O Ud 0 

Telefonas Roosevelt 0000

o
TaMMss BepubUe MM 

........ ton miliniu i — 

JOSEPH J. GRISU 
lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aus.
Tel. Boulevard 2800 

6515 So. RocAmeK 
lel Republic $723
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Teismas Sulaikė J. J. Zolpį PRANEŠIMAI

EXTRA!I

Educational

ii

CDASSIFIED ADS. Į

RENDON soft drink parlor ir 4 kam
bariai. gera vieta tarp dirbtuvių, renda 
pigi, 4300 So. Wood St. Telefonas 
Virginia 1564.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia 

PAIEŠKAU pusininko į restaurano 
biznį. ' Biznis geras ir vienam persun- 
ku apsidirbti. 3517 So. Halsted St,

tautų apgyventa, 
vietos.

47 St.
0780

Jo bylą Felony teismo teisėjas atidėjo iki 
vasario 15 d.; jį skundžia kreditoriai

f' - - --------- [ ■ — -.. .

f

e^ignavo J. J. Zolp’io kreditorių komitetas, nie 
ko negalima padaryti, sako sekr. J. J. Grish

J. J. Zolp, buvęs realestati- 
ninkas ir biznierius, su ofisu 
prie 4559 South Paulina Street, 
vakar buvo areštuotas, kuo
met asmuo, kuris buvo užsta
tęs už j j kauciją, ją atsiėmė.
J. J. Zolp patrauktas teisman

J. J. Zolp kiek laiko atgal 
buvo patrauktas į teismą tūlų 
jo kreditorių, dėl netikslumų 
biznyje. Jo byla atėjo prieš 
Felony teismą, kriminaliuose 
teismo rūmuose, ir teisėjas su
tiko paleisti J. J. Zolp už kau
ciją, kurią tuo laiku sutiko už 
jį sudėti tūlas draugas.

Vakar prieš Felony. teismą 
J, J. Zolp byla vėl buvo atėju
si, bet ji buvo atidėta iki vasa
rio 15 d. Apskųstasis tuo tar

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliūtų 
Amerikoj metinis Balius įvyks subatoj, 
sausio 28 d. 1933 Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St., kaip 7 vai. 
vak. Įžanga 25c. su išlaimėjimais. Mu
zika bus iš pat- Kauno miesto. Nau
jiems nariams prisirašimas veltui.

Visus kviečia Komitetas.

S. L. A. 6-to Apskričio metinė kon
ferencija. Nedėlioj, sausio 29 d., 1 vai. 
po pietų Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St., Chicago, III,, 
įvyksta S. L. A. 6-to Apskričio metinė 
konferencija. Visų kuopų išrinkti atsto
vai* malonėkite į šią metinę konferenciją 
pribūti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui, be to šioje konferencijoje bus 
renkama 6-to Apskričio valdyba 
Kuopos neprisiuntusios mandatų 6-to 
Apskričio sekretoriui malonėsite atsivež
ti į konferenciją.

Anton J. Zalatorius pirm. 
Justas Čiliauskas sekr.

2404 W. 46th St„
Chicago, III.

Harvey, Lietuvių Amerikos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks 29 d. sausio 
1933, 2 vai. po pietų J. Piekarskio sve
tainėje, 15709 So. Halsted St. 
visi nariai privalote dalyvauti, 
renkama valdyba dėl 1933 m. ir bus 
svarstoma kliubo konstitucija. Yra svar
bu visiems nariams dalyvauti susirinkime 
taipat turime daug svarbių reikalų aptar
ti. A. L. Skirmantas, nut. rast.

Business Chances
_ Pardavimui Bizniai

Siunčiame pinigus Lie
tuvon doleriais už 50 
TELEGRAMŲ ARBA 

PASTA PIGIAU
Parduodame Laivakor
tes ant visų Geriausių 

Laivų.

CLASSIFIED ADS. Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 miegami kamba

riai apšildomi prie mažos šeimynos, 
5612 So. Savvyer Avė. Republic 3610.

KAMBARYS ant rendos karštu van
deniu apšildomas, su visais patogumais. 

4517 So. Rockwell St.

RENDON šviesus kambarys su visais 
parankamais pavieniams ar porai pigiai. 

5939 So. Rockwell St.

RENDON apšildomas kambarys su 
visais patogumais, su valgiu ar be val
gio. 3001 W. 41 PI. 1 lubos.

IŠSIRENDUOJA didelis. šviesus 
frontinis miegamas kambarys, apšildo
mas, su visais patogumais, galima ma
tyti visuomet. 2 lubos iš fronto. 3 334 
So. Lowe Avė. Boulevard 8143.

Miscellaneous for Sale 
IvairuR Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
Šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Baniams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Automobiles
HUPMOBILE 8 PASKIAUSIS 
CUSTOM DE LUXE SEDANAS 
Mažiaus negu 5 mėnesius senas. Va

žinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas. Su liuosu wheel- 
ingu, šeši dratiniai tairai, beveik visai 
nauji. Karšto vandens šildytuvas, 
kainavo man virs $2000. Reikia cash, 
paaukausiu už tiktai $500. Atsišau
kite tiktai nedėlioj. 2020 North Spauld
ing Avė. 2 Apt.

LINCOLN DE LUXE PASKIAUSIS 
1930 MODELIO SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau. Originalis, gražus dviejų spalvų 
išbaigimas, — be jokio ženklo, pui
kus tairai. Reikia pamatyti kad įvertin
ti. Paaukausiu už $350. Namie bile 
laiku nedėlioj. 1715 Humboldt Blvd. 
1 Apt.

PACKARD PASKIAUSIO MODELIO 
SEDANAS

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiaus negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kadanors turėjau. Turi 6 ratus, 6 
tairus ,kaip naujus. Reikalas casb ver
čia mane paaukauti už $350. Atsi
šaukite nedėlioj 4832 North Winchestet 
Avė., arti Lawrence Avė. 2 Flatas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

KENDŽIŲ krautuvė ir Ice Cream 
Parloris, taipgi lengvas lunch ruimis, 6 
kambarių flatas užpakaly. Parduosiu 
pigiai. 2025 S. Western Avė.

——————————— •

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO
SERNĖ.

3347 W. 51 St.

PARDAVIMUI . bučernė ir grosernė 
su namu, yra 4 kambariai pagyvenimui. 
Geroj vietoj, naujar muro i garadžius. 
pigiau Atsišaukite greitu laiku. Sa
vininkas apleidžia Chicago. 3808 Lowe 
Avė. Tel. Boulevard 6502.

Pardavimui bučernė ir 
grosernė

Biznis išdirbtas per ilgus laikus, biz
nis cash. Visokių 
Priežastį patirsit ant

4135 W.

pu buvo sulaikytas Cook ap
skričio kalėjime, iki bus už 
užstatyta nauja kaucija.

Bylos svarstymas parodys 
kaltinimų teisingumą

Dabar visuomenėje pradėjo 
plisti įvairus gandai apie J. J. 
Zolp ir sako, kad daugelis jo 
kreditorių sunkiai nukentėjo. 
Bet kiek tame tiesos, parodys 
galutinas jo bylos išsvarsty- 
mas. Felony teismui radus J. J. 
Zolp kaltu, jo byla bus perduo
ta grand jury, kuri arba jį pa- 
liuosuos, arba išneš formalį ap- 
kaltinimą-indictmentą.

Zolpio turtas siekiąs $54,000
Ketvirtadienį vakare Ezers- 

kio svetainėje, 4600 S. įPaulina 
Street, įvyko jo kreditorių su- 
sirinkimas. Kreditoriams pir
mininkavo J. J. Yurchas, o 
sekretorium buvo adv. J. J. 
Grish.

MAINOME ČEKIUS Taigi 
Bus

ATYDA
SOUTH SIDĖS MERGAITĖS

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ

$2 ĮMOKĖTI
$3.00 į savaitę

turime virš 600 KOSTUMERIŲ 
SAVAITĘ, kas duoda galemybės 
mokinėms įgyti patyrimą ir progos 
užsidirbti dar besimokinant.

ĮRANKIAI DYKAI 

SELAN SYSTEM 
(Pilnai akredituota)

1547 W. 63rd St., arti Ashland 
Tel. HEMLOCK 5702

BUČĖRNfc ir grosernė labai geroj 
vietoj, nėra kitos bučemės per du blo
kus. Biznis cash, parduosiu visai pi
giai, nes einu į kitą biznį. 1025 W. 
65 St. Su mainais neatsišaukite.Apdraudžiame nuo ug

nies namus ir rakandus
Ofisas atdaras, Panedėliais, Se- 

redomis, Pėtnyčiomis iki 
6 vai. vakaro.

Utarninkais, Ketvergais ir Su- 
batomis iki 9 vai. vakaro.

CENTRAL 
SERVICE 
BURBAU

4641 So. Ashland Avė.
B. ZALESKT, Managerfe. 
Patyręs tame biznyje per 

25 metus.

Mes 
KAS 
musų

PARDAVIMUI pigiai barbernė arba 
išranduoju su fikčeriais. Knygynas, Box 
83, 3210 So. Halsted St.

;—O----

MOKINAME
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki ‘i po pietų, ir nuo 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 g. Halsted St.,
CHICAGO. ILL. '

Šau-

•SVcty

Dau

Wzi-

ir

t

J

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAF TE 1083

KURUI MALKOS — $3.00. 
kitę po 7 vai. vakare.

' CANAL 7158

$20.00; Paskiausis Modelis

PI

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystčs 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

—o—
PARDAVIMUI pelninga grosernė 

gražiai įrengta, parduosiu už pirmą 
teisingą pasiutimą.. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos.

3514 So. Emerald Avė.

STEBINANČIAI

MAŽOS
KAINOS

dabar siūloma ant

R A DI 0 ir 
PLOVIKLIU

sis GRAŽUS 
ELEKTRIKINIS RADIO 

PILNAI ĮRENGTAS ’ 
KAINA TIK 

$14-75
Galima pirkti ant lengvų 

i HmoMJIinh.
Taipgi pilnas pasirinkimas visų 1933 

metų modelių RCA VICTOR, 
SPARTON. MAJESTIC. 

STEWART WARNER.
CROSLEY. PHILCO. ATWATER 

KENT. ZENITH ir kitų.

Naujos mados, gražios 
tvirtos Standard padarymo, 
pilnai garantuotos drabu
žių plovyklės, vertės $90.00, 
dabar tiktai $ 39.50

Matykite tuoj aus!

PEOPLES
Fu mitu r e Co.
2536-40 W. 63rd St. 

Corner Richmond Street 

4177-83 Archer Avė. 
Corner Maplewood Avr. 

CHICAGO, ILL.

Financial
Pinansai-Paskolos

NEPAPRASTA PROGA
$5000 mortgičius ant 2 flatų muti

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $3000. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Atsikreipkite į Naujienas
Klausdami p. A. Rypkevičiaus

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO Witconsin farma 40 

akerių ant Chicagos kelio. šaukit 
Spaulding 2396.

ANT MAINYMO medinis 4 flatų 
po 4 kambarius namas ant farmos. Agen
tai neatsišaukite. 9220 Ellis Avė.

Kreditorių komitetas rezignavo
J. J. Zolp’io advokatas E. M. 

Libonati tame susirinkime pa
reiškė, kad nieko negalima pa
daryti iki visi kreditoriai su
tiks veikti bendrai ir priims 
J. J. Zolp’io turtą, kuris siekia 
$54,000 (daugiausiai real- 
eštate). Bet atsiminus, kad tie 
namai yra sunkiai užmorgičiuo- 
ti, pareiškė komiteto sekreto
rius J. J. Grish, tas turtas ma
žai ką vertas. <

Advokatas susirinkusiems nu
rodė, kad dalykams taip sto
vint nieko negalima padaryti. 
Skųsti bendrai negalima, tik 
pavieniai kreditoriai tai gali 
padaryti, ir todėl, rezignavo iš 
komiteto. Jo pavyzdžiu pasekė 
visi komiteto nariai, su pirmi
ninku J. J. Yurchu.

Kokie yra tolimesni išsivys
tymai J. J. Zolp’io reikale, dar 
nežinoma.
J. J. Zolp savo noru sušaukė 

kreditorius
J. J. Zolp’is kiek laiko atgal, 

pasitraukdamas iš biznio, savo 
noru sušaukė kreditorius ir 
jiems pavedė visą turtą už sko
las. Pareiškė, kad dėl sunkių 
aplinkybių biznio negali toliau 
varyti. Pirmame kreditorių su
sirinkime buvo sudarytas ko
mitetas, užvakar rezignavęs.

J. J. Zolp, plačiai žinomas 
Chicagoje kaipo biznierius, bu
vo žymus sceniniame veikime 
ir yra parašęs eilę komedijų, 
kurios pasižymi savo humoru.

TVKSTANCIAMS GREIT PAGELBĖTA SC 
DR. HCHYMAN’S 2OLRMIR

Paatebėtini Žolių Vaiatai padaryti ifi gre- 
riauHių žolių nurinktų Europoje, Amerikoje 
fr Ryt. Indijoje dabar pasiulopti ligoniams 
ir sorguliujantienis. Tūkstančiai sirguslųjų 
padaryti sveikais per paskutinius 35 metus 
paliudys!

Dr. Šimanskis, sūnūs Žymios Motina He> 
iena per 70 metų Žolių Specialistes, 18G9 
No. Damen Avė.. Chicago. 111/ pasiūlo jums 
$1.00 5—dienų Žolių Treatmenta už 26c. 
Nueikite pas jį dėl treatmento. taipgi egza- 
minaclja Dykai. Suraskite ligos priežastis ir 
kokie Žolių Vaistai jums tikrai reikalingi 
dėl jūsų speciales ligos. Nelaukite I Atei
kite arba rašykite su skelbimu Dr. P. D. 
Šimanskis. Nature’s Herb ir Electric Health 
System, 1800 N. Damen Avė., Chicago, Iii, 
N-l-28-33.

LINKSMAS BALIUS
NEDĖLIOJĘ

Sausio 29 d., 1933 m.
TAUTINĖS PARAPIJOS

SVETAINĖJ 
3500 So. Union Avė. 

Pradžia 6 vai. vakare 
įžanga 25c.

Kviečia visus
KOMITETAS.

AR - - -
ATSIMENATE?

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

“Naujienose” 18-ka 
metų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” sausio 28 d., 1915 m.

Protesto mitingas.
CHICAGO — Vakar vakare 

(sausio 27 d., 1915) Oak svetai
nėje įvyko protesto mitingas 
prieš policiją, kuri skaldė be
darbiams galvas 17 d., sausio 
prie Hull House.

Kalbėjo Lucy Parsons, vie
na iš areštuotųjų bedarbių de
monstracijoje, \Vm. Thurston 
Broivn, buvęs kunigas ir Colo- 
rado valstijos soc. part. sekre
torius ir kiti.

Kas su kuo ženijasi?
Mykolas Lukas su Ona Ske- 

veriule.
Petras Garionas su P.

Viliute.
Jonas Lauraitis su M. 

gistaite.
Juozas Kiras su Mare 

antka.
Jonas Mačiulis su Marcele 

Bamadusaite.

“Naujienose” 14-ka me
tų atgal

šios dvi žinios tilpo “Naujieno
se” sausio 28 d., 1919 m.

Pavėžino ir...apkraustė.
(CHICAGO) — Victor Chri- 

stiansen, 1728 N. Albany Avė., 
ėjo Wabansia *Ąve., arti Mo- 
zart g.; jis žiuri privažiavo 
žmogus automobilyje, sustojo 
ties juo ir paliepė jam lipti\ 
automobiliun ir nuvažiavo to
liau, bei tik iki jį apkraustė; 
paėmė iš jo laikrodėlį su^gran- 
dinėliu, segamą špilką ir 75c. 
pinigais. Apkraustęs išsodino 
jį ir nuvažiavo sau.

Chicago turės studentų ar
mija iš 14,500 vaikų. 
....WASHINGTON — Chicago 
turės didžiausią aukštesniųjų 
mokyklų armiją pasaulyje, su
lig pieno lavinti vaikus kari
niam prisirengimui, užgirio 
šiandien karės departamento, 
po konferencijos su Chicagos 
apŠvietos tarybos prezidentu 
Jacob M. Loeb.

IEŠKAU PASKOLOS

Dirbtuvė verta $60.000 norime gauti 
paskolos $6,000 ant pirmo mortgičiaus.

Kas turite rašykite laišką. 
Box 1531 
Naujienos,

1739 So. Halsted St.

B. W. KORSAK, Sav. 
1513-18 WEST GRAND AVĖ. 

arti Ashland

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

. . iZ *
INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ.,. AGENTŪRA

Business Service
Biznio> Patarnay^^^ _______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

Real Estate For Sale
Namai-Ženife Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerą pirkinių pardavimui pigiai 

perčių. biznių, lotų ir farmą. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
,r- ■ — _ _ 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di- 
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios Mies dokumentus, kaip tai, 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus.

~ v ‘' * - _ - - -
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš-

2608 Wėst 47th St
*

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 

■ Tel. Englewood 5840

Vacek&Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame 

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 į metus 
su pridėjimu taksų.

PINIGAI Mes siunčiame pi
nigus j Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo toniados, automo- 

k bilių apdrauda ir tt.
LAIVAKORTfiS Parduodame 

laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Meš išmainysime 
jūsų Čekius.

NUOŠIMČIAI Mes iŠkolek- 
tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895

Informacijas ir Patar- 
navima

Reikale paskolų, pirkimo, pardavimo, ap- 
draudos ir panašiai, suteikia

J. J. Hertmanavičius
3241 So. Halsted St.

už casb, ir mainymui visokios rūšies pro- 

pinigų 
f.
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos
• _ 1 — — e------— f J—-j

artimus ryšius su’ stipriausiom Jr di-

me visokios tošies dokumentus, kaip tai, 

Bills Of Sale, Leases ir tt. Musu obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate-*Loans—Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455 

-II. . , u't .I.... ... . RI.Į <
BUNGApOW — Naujas 5 kamba

rių, mūrinis. $4,950; furnace šildo
mas, 5/th Place arti mokyklos, gatvė 
išmokėta, nėra mofgičių. Tikras pir
kinys. . Atsišaukite.

4213 So. Halsted St.

PINIGAI nupuls, o. namai ir farmos 
pakils. Dabat pirkit — r — 
Didžiausis pasirinkimas namų — farmų, 
visose vietose. Kreipkitės: 819 W. 35tb 
St. Tel. Yards 1433.

reta proga.,,

RETA PROGA
Su labai dideliu troku važiuoju apie 

250 mylių į North Wisconsin. Jeigu 
kam kas reikalinga yra nuvežti, pada
rysiu už pigią kainą. Apleidžiu Vasa- 
rio-February 1 d.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 
817 W. 34 St. 

Šaukite Boulevard 9336

Furniture & Fixtures .
,~JL

MAITAG beveik kaip naujas. Tu
riu tuojaus parduoti, už pusę kainos. 
Republic 1744.

VACUM VALYTOJAI. HOOVER:
Modelis 102 — $2.00 Mds. 103 — 

$3.00; Mds. 105 — $5.00; Mds. 541 
—. $6.00; Mds. 543 — $10.00; Mds. 
700 
725 — $35.00. Wholesale ir Retail.

7521 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserio fikčeriai pi
giai. Geri Sbow Cases, Registeris, 
Svarstyklės. 3407 So. Wallace St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

MOKSLO KNYGA (The Book of 
Knovvledge) Du vyrai turinti patyrimą 
pramoninėj apdraudoj arba panašų par
davinėjimo patyrimą gali padaryti ge
rus ryšius su seniai įsteigta firma. Nau
jas pardavinėjimo planas. Reikalaujame 
paliudijimus. Mr. Morris, 307 No. 
Michigan Avė. Kambarys 609.

Help Wanted—Male-Female
Pąi’bininkųReilrią

VYRAI ir MOTERYS operatoriai 
dirbanti prie moterų kautų day light 
dirbtuvėje 60 mylių nuo Chicagos. Iš
mokinsime vyrus operatorius dirbti prie 
motetų kautų. 
dieny.

310 W. Jackson 
j 5-tos lubos

Atsišaukite tiktai šešta-

, Stato CHICAGOS LIETUVIU CHORAS “PIRMYN”

“I AI1AA99 Ned., Sausio-Jan. 29,1933,4:30 p. p.
Lnllvln LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

PO VAIDINIMO ŠOKIAI

3 Veiksmų Komišką Operete

Įžanga 75c ir 50c

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė su 
namu arba be namo.

Lafayette 8780

EXTRA BARGENAS
Gera biznio prapertė ant 5125 So. 

Ashland Avė., Storas ir 3 flatai, 2 karų 
garadžius, pigiai.

Klauskite 5129 So. Ashland Avė. 
------- ................ .. ij,,,, ---------

SPECIAL BARGENAS
Kampinė 3 augštų mūrinė. biznio pra

pertė, Storas ir 4 flatai ant geros biznio 
gatves. Išmokėta. Kaina tiktai $7i50O.

Klauskite 5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis 
bungalotv ir 5 kambarių mūrinis na
mas užpakalyje. Puikus bargenas, kas 
dabar pirks, tas nesigailės. Klauskite 
užpakaliniame name

6444 So. Washtenaw Avė.

np •
laip,

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

jau pardavėte savo biznį,Malonu girdėti, kad
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iŠ skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Tamsta

Telefonas yra

rooseAilt g5QQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




