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ŽUVOPENKI JURININKAI

pie

opera

ORR Dar vie

nominavo

Prezidentas pasirašė 
degtinės taksų bilių

Apkaltino apdraudos 
komp. viršininkus

Pieno išvežiotojai 
grūmoja streiku, jei 
bandys kapoti algas

Valdžia tirs degtinės 
gaminimo kainas

Išrinko jury Dr. Alice 
Wynekoop byloje

Mirė prieš pat prasidėsiant jo 
bylos nagrinėjimui, kuris ga
lėjo sukelti didelį skandalą 
tarp Chicagos politikierių KETCHIKAN, Alaskoj, s. 12. 

—Manoma, kad yra žuvę penki 
jurininkai, kurie motorine val
timi gruodžio -1 d. išplaukė iš 
Wrangel į lapių ūkį Marsh sa 
loj ir nebesugryžo.

Karas su Amerika yra neišvengtinas ir Ja 
ponija tam karui yra prisiruošusi, sako 

Japonijos karo laivyno komanduotojas

Auto- 
žmonaChicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ar sniegas ryte, 
biskį Šalčiau.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:-

Sušvelnino puolimų 
valdžios dėl Sta- 
viskio aferos

Lietuvos Naujienos

BOGOTA, Colombia, s. 12. — 
Tikimąsi, kad moterys pradės 
vesti smarkių kampanijų prieš 
šio miesto mėrų, kuris uždrau
dė miesto stenografems paudb- 
riitotis, rūkyti ir gerti juodų 
kavų darbo valandomis. Darbi
ninkės yra labai pasipiktinusios 
tokiu mėro patvarkymu.

Neduos paskolų ne 
mokančioms skolų 

valstybėms

Vakar 3:50

Bedarbiai gula Kauno 
rotušę

Valdžia tirs buvusį 
pieno ūkininkų 

streiką

TRYS NEGRAI NUŽUDYTI 
ELEKTROS KĖDĖJ

Per 4 mėnesius penkios 
nelaimės

Veterinorius — Klaipė 
dos nacių agentas

Akmenų skaldymo 
aukos

PEORIA, III 
jury išnešė f 
prieš Emmett C. May, buvusi 
prezidentų Peoria Life Insvi 
rance Co. ir prieš George B. 
Pattison, buvusį sekretorių.

Abu jie yra kaltinami priga 
vingu budu išgavę iš kompani
jos $250,000. Be to May yra 
kaltinamas išeikvojęs $35,000 
kompanijos pinigų.

NACIŲ TERORAS AUST
RIJOJ

Auto nelaimėj žuvo žymus 
komikas

Francija ir Rusija 
pasirašė prekybos 

sutarti

s. 12. —Grand 
? apkaltinimu

operacija, tečiaus prisimetė k> 
tos komplikacijos, nuo kurių jis 
ir pasimirė.

Rosenberg pradėjo karjerą su 
“džiunkšapiu”. Sąryšy sir tuo 
bizniu jis buvo patekęs federa- 
linin kalėjimai). Išėjęs iš ka
lėjimo jis susidėjo su demo
kratais ir buvo tiek darbštus, 
kad greitai atkreipė bosų domę 
ir jis patapo 24 wardo demo
kratų komitimanu, užimdamas 
vietų savo brolio, kuris pasimi
rė būdamas sanitarinio distrik- 
to trustee. Jo warde demokra
tai laimėdavo veik vienbalsiai. 
Tas atkreipė teismo domę ir

padėties 
nuo už-

CHICAGO.—Vakar liko pa
baigta rinkti jury Dr. Alice 
Wynekoop byloje dėl nužudy- 
m6 savų marčios Rheta. Jury 
išrinktas t'okis, kuris sutiko iŠ 
nešti mirtfes nuosprendį, jei 
teisiamųjų rastų kaltų ir«< tos 
bausmės užsitarnavi/sią. Po to 
teisėjas Davis tolimesnį bylos 
nagrinėjimą atidėjo’ iki pirma* 
dieniu.

—Lietuviškų odinių pirštinių 
norėtų pirkti didesniame kieky 
Estija.

—Kauniškis loterijos kolekto
rius Feldmanas už platinimą 
vokiečių loterijos bilietų nu
baustas 150 litų arba 10 parų 
arešto.

—Išdirbtas valdininkų uni
formos projektas ir išsiuntinė
tas įvairioms įstaigoms susipa
žinti.

Mirė atiduotas teis 
mui politikierius 

Rosenberg

MASKVA, s. 12 
nas svarbus žingsnis so
vietų Rusijos susiartinimui su 
vakarų Europa ir nusvėrimui 
pavojingos padėties Tolimuose 
Rytuose tapo atsiektas Pary
žiuje, Rusijai ir Francijai va
kar pasirašius ilgai lauktų lai
kinę prekybos sutartį.

Yra 7 
nemoka 
Belgija, 
kija, Vengrija ir Jugoslavija. 
Kitos tik daro mažus įmokėji- 
mus, laukdamos iki skolų klap
simas bus išrištas. Ir tik vie
na Suomija skolas moka pilnai.

WASHINGTON, s. 12.— Se
natorius Thomas paskelbė, kad 
Utah bankierius Ogden tapo 
paskirtas iždo sekretoriaus pa- 
gelbininku kaipo patarėjas fi
nansiniuose klausimuose.

nas
ras

KAUNAS, gr. 12 
Kaimo m. savivaldybės statybos 
skyrius vis dar bedarbius re 
gistruoja. Bet į viešuosius dar
bus esą įrašomi tik tie, kurių 
šeimos susideda nemažiau kaip 
iš 6 žmonių. Jei bedarbis tu
ri tik 4 arba 3 vaikus, tai 
jis į viešuosius darbus neregis
truojamas.

Prie registracijos langelio vir 
sų laikų yra susigrūdę būriai 
žmonių. Vakar prieš piet į 
rotušę buvo susrinkę apie 1,000 
bedarbių—pilnas statybos sky
riaus kiemas.

Bedarbiai bestovėdami suša
lo, alkani, o nieko gero nesu
laukdami, kai kurie ėmė ir ne
rimauti, kelisyk sušukdami 
“valio”.

Buvę keli ten policininkai mi
nios negalėjo sutvarkyti. Bu
vo iššauktas policijos rezervas, 
kuris atvažiavo ir ėmė bedar
bius skirstyti.

šiandie nuo 8 vai. ryto ties 
statybos skyriumi vėl susirin
ko apie 200 bedarbių. Jų tarpe 
matosi ir moterų. Bedarbių 
eilė išsirikiavusi pasieniais lėtai 
slenka prie registracijos langė
lo. Bedarbiai skundžiasi: jie 
patys, žmonos ir vaikai neturį 
ko valgyti, jų butai nekūrenti.

žiemai atėjus nedarbo 
klausimas Kaune yra aštrus.

mus tame ,warde. Delei to vi
sas būrys rinkimų viršininkų 
atsidūrė kalėjime.

Jis buvo kaltinamas, per 
viejus metus jis nesumokėjęs 

valdžiai $64,317.33 pajamų tak
sų. Vienais metais jis turėjęs 
pajamų virš $270,000,000, o ki
tais metais virš $75,000,000. 
Valdžia neskelbė iš kur jis tas 
pajamas gavo—tai butų paaiš
kėję bylų nagrinėjant.

Jo bylos su pasibaisėjimu lau
kė politikieriai, nes galėjo kilti 
didelis skandalas politikierių 
graftui išėjus aikštėn. Todei 
visaip buvo bandoma bylą už
glostyti, teČaius Washingtono 
valdžia .nenusileido.

Betgi skandalo jau nebus, nes 
Rosenberg spėjo numirti prieš 
prasidėsiant jo bylos nagrinė
jimui....

PARYŽIUS, s. 12. — Roja 
listų sukurstytos riaušės dėl 
Staviskio aferos tebesitęsia. 
Bet atstovų bute puolimai kabi
neto ir valdžios kiek sušvelnė
jo, premierui Chautemps įspė
jus, jog kraštutinieji gaivalai 
bando panaudoti tą aferą, kad 
sunaikinti respubliką ir pa
skelbti direktoratą. Premjeras 
prižadėjo atiduoti teismu*) visus 
susirišusius su ta afera, nežiū
rint šeimynos, partijos ar asme
ninio draugiškumo.

Dabar valdžią tebepuola tik 
komunistai—iš kairės ir roja
listai—iš dešinės.

KLAIPĖDA 
leivis” gruodžio 28 d. paskelbė 
dr. Neumanno “sočiai i stiškos 
liaudies bendruomenės” propa 
gandos skyriaus laiškų, adre
satą Šilutės ūkio mokyklos mo
kytojui Brockophui. Tame laiš
ke, tarp kitko, kalbama ir apie 
dr. Luetgensą, kuris Klaipėdo
je, kaip vokiečių veterinarijos 
gydytojas, kontroliuoja iš ši) 
crašto į Vokietiją vežamų gy 
vulių sveikatingumą. Dr. Luet 
gens turi diplomatinį pasų ii 
naudojasi Vokietijos diplomato 
teisėmis. Tame laiške sako
ma: “Tamstai pranešame, kad 
šeštadienį iš ryta tarp 8—9 vai. 
pas Tamstą atsilankys p. dr. 
Luetgens. Dr. Luetgens va
žiuoja į Tilžę pas dr. Neuman- 
ną ir žada jam pateikti aiškų 
pranešimą apie judėjimų Šilu
tėje”. “Lietuvos Keleivis” sa 
vo pranešimo pabaigoje rašo, 
kad “kodėl dr. Luetgens iš dip
lomatinio valdiško veterinoriaus 
pasidarė neumanininkų partijos 
diplomatinis karjeras, paaiškins 
tolesnis tylimas”.

VIENNA, s. 12. — Du na
ciai liko Užmušti, keli sužeisti 
ir daugiau kaip 500 pasodinti 
kalėjimai) naciams visu smar
kumu atnaujinus savo terorą.

Pirmą kartą visoj Viennoį 
buvo girdimas sproginėjimas 
bombų. Viena bomba apgriovė 
geležinkelio stotį.

BANGKOK, Šiam, s. 12. — 
Karalius Prajodhipok ir jo 
žmona, atlikę ceremonialį išsi
maudymų ir kitas buddistų ap
eigas, išsriuošė 7 mėn. kelio
nei, laike kurios aplankys Jungt. 
Valstijas, kad padaryti 
ei jų karaliaus akims.

Chicago, III. šeštadienis, Sausio-January 13 d., 1934

—Vienas po- 
žu‘malas pa- 

vice-

PORTSMOUTH, Anglijoj, s. 
12.*—Didelis Anglijos karo lai
svas Nelson su 1,000 jurininkų 
buvo užvažiavęs ant seklumos. 
Bet po 12 valandų didelių pa
stangų pasisekė jį nuimti nuo 
seklumos.
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neišvengtinas, jei bal 
įsė neatsižadės viršeny 
Taipjau yra neišvengti 
Japonijos prekybos ka 
Jungt. Valstijomis.

WASHINGTON, s. 12. —Se
natas be jokio svarstymo pri
ėmė Johnson iš Cal. bilių, ku
ris Amerikos firmoms, ban
kams ir kitoms finansinėms į- 
staigoms Uždraudžia skolinti 
pinigus ir pardavinėti ar pirk
ti paskolų bonus tų šalių, ku
rios nemoka Amerikai savo 
skolų, valdžiai, ar privatinias.

Valdžia yra priešinga tam bi 
liui ir prašys senatą jį išnaujo 
apsvarstyti 
tvirtinti

VVASIIINGTON, s. 12. —Pre- 
zidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė degtinės taksų bilių, 
kuris nustato $2.00 taksų ant 
galiono degtinės. Bus imama 
po $2.30 taksų ant maišytos 
degtines, taip vadinamos “blen 
ded”. ’ .........

Valdžia iš degtinės ir alaus 
taksų tikisi turėti $500,000,000 
metinių pajamų.

CHICAGO.— Federalinė 
džia ruošiasi tirti buvusį 
no ūkininkų streiką, ypač laike 
to streiko papildytą smurtą ir 
vandalizmą. Tyrinėjimus ves 
distrikto prokuroras ir agri
kultūros administracija.

Yjpač bus tyriamas sustabdy
mas dviejų traukinių ir atplė- 
šimas vagomf, kas skaitosi di
deliu nusidėjimu prieš valdžią, 
ypač kad viename traukinyje 
buvo ir pašto siuntiniai. Taipgi 
bus tyriamas užpuolimas ant 
vienos nepriklausomos pieninės 
Chicagoje. |

WASHINGTON, s. 12.—Pra
dedama vajų, kad nupiginti 
degtinę ir ti.'o sustabdyti but- 
legerystę, federalinė alkoholio 
kontrolės administracija, pa
skelbė, kad ateityje ji reika
laus iš visų degtindarių pri
duoti apyskaitas jų dirbtuvių 
operavimo ir kiek kainuoja 
jiems degtinės gaminimas. 
Taipjau bus tyriamas ir distri- 
butorių pelnas, *ka.d pašalinti 
iš degtinės pramonės pelnagau- 
dystę.

WASHINGTON, s. 12.— Pu- 
erto Rico gubernatorius Gore 
rezignavo ir; jo vieton prezi* 
dentas Rooseveltas 
gen. Winship.

BIRŽAI, XII. 4. d. pik M.— 
Dagys ’ Jokubiškių km., savo 
ūkyje skaldė akmenis. Betai
sant knatų, užtaisalas sprogo 
ir apdraskė rankas, galvą ir 
kūnų. Paguldytas Biržų ligoni 
nėję.

Šio mėn. 5 d. Klausučių km. 
pil. Dubra taip pat skaldė ak 
menis ir sužalojo veidų ir kai
riųjų rankų. Keturi mėnesius 
negalėsiąs dirbti.

Šioje apylinkėje dėl akmenų 
skaldymo nukentėjo apie 60 
žmonių. ~

Japonų admirolas numa 
to karą su Amerika

Organizuoti pie
no išvežiotojai vienbalsiai įga
liojo unijos valdybą paskelbti 
streiką, jei pieninės ir toliau 
spirsis, kad darbininkai prisi
imtų algų nukapojimą, ar ban
dytų tą algų nukapojimą pra
vesti.

Jau baigiama prisirengti prie 
svarstymo pieno kainų ūkinin
kams. Chicagos pieninės savo 
arbitratorium išrinko W. D. 
Hunnicut iš Cincirinati, pieni
nių asociacijos viršininką. Ūki
ninkai savo arbitratorium išsi
rinko ūkininkų laikraščio Prai- 
rie Farmer redaktorių Clifford 
V. Gregory. Abu jie išsirinks 
trečią arbitratorių, kuris ii 
padarys sprendimą dėl pieno 
kainų ūkininkams. Tuo trečiuo
ju arbitratorium buriąs chiea- 
gietis, lygiai gerai žinomas uki- 
innkams ir pieninėms.

Argentmos įmestai Kosario (viršuj) ir Santa Fe (apačioj), kuriuose įvyko radikalų sukilimai, 
kurie tečiaus liko greitai numalšinti. Kairėj — Argentinos prezidentas Augustin Justo. Dešinėj 
— sukilėlių vadas buvęs prez. De Alvear, kuris tapo suimtas ir su šimtais sukilėlių ištremtas į

Bilių dar turi pa 
atstovų butas, 
valstybės, kurios visai 
savo skolų—-Francija, 
Lenkija, Estija, Grai

Trumpos Lietuvos 
žinios

MĖSA, Ariz., s. 12. — Ap
virtus automobiliui liko užmuš
tas garsus komikas Charles E. 
Mack, kuris kartu su George 
Moran sudarė garsųjį “tymą” 
‘Two Black Crows”. Kartu1 va
žiavo su žmona, duktė, Moran 
ir krutamu jų paveikslų gamin
tojas Max Sennett. Pastarasis 
irgi sunkiai sužeistas, 
mobilių valdė Mack 
Nelairpč atsitiko sprogus “tai- 
rui”. Automobilius nuvirto į 
giovį ir kelis sykius apsivertė. 
Visi jie važiavo j Hollywood vai
dinti krtftamuosiuoso paveiks
luose.

m., kada didžiosios valstybės 
susirinks svarstyti karo laivy
nų mažinimą. Su tuo Japoni
ja niekad nesutiks. Japonija 
taipjau niekad negrąžins tų sa
lų, ant kurių ji gavo iš tautų 
sąjungos mandatą. Japonija lik 
per karą atiduos tas salas.

Japonija dabar yra taip pri
siruošusi, kad jai nėra reikalo 
bijotis užpuolimo iš jurų, ar iš 
oro, sako admirolas, nes ji tu
ri labai stiprų submarinų lai
vyną, o ir gali atmušti visus 
puolimus iš oro.

Karo laivynų mažinimas, sa
ko admirolas neužtikrins tai
kos. Tik tas gali užtikrinti 
taiką, jei baltieji atsižadės sa
vo viršenybės ir pripažins ly
gybę visiems žmonėms, nežiū
rint rasės ar spalvos.

šitokis atviras vyriausio lai
vyno komanduotojo, kuris ka
ro metu yra numatomas laivy
no ministeriu, pranašavimas 
apie neišvengtiną Japonijos ka
rą su Jnugt. Valstijomis, nepa
tiko ir pačiai Japonijos vyriau
sybei, kuri apie tai dar neno
rėtų atvirai kalbėti. Todėl pra
dėta teisinti admirolą, kad gal 
laikraštis neteisingai perdavęs 
jo nuomonę. Be to primena
ma, kad admirolas jau buvo sy
kį baustas už jo išsišokimus po 
Londono nusiginklavimo konfe
rencijos.

TOKIO, s. 1 
puliaris japonų 
skelbė pasikalbėjimą 
admirolu Nobumasa Suetsugu, 
vyriausiu komanduoto j u Japo
nijoje karo laivyno, kuriame 
admirolas pareiškė, kad jis nU- 
mato Japonijos Karą su Jungt. 
Valstijomis. Tam karui jau da
bar Japonija ruošiasi.

Jis sako, kad Amerika ban
do apsupti Japoniją ir kad tik 
tuo tikslu Jungt. Valstijos pri
pažino sovietų Rusiją.

Atsitikime karo Rusija pul
tų Japoniją iš oro iš vienos pup
sės, o iš kitos pusės pultų 
Jungt. Valstijos.

Net ir Lindbreghų atsilanky
mas Japnonijoje veikiausia bu
vęs tik šnipinėjimo tikslais, tir
ti oro kelius puolimui Japoni
jos.

Karas tarp geltonosios ir bal
tosios rasių, pasak admirolo, 
darosi 
toji r
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Tečiaus karo su Jungt. Vals
tijomis nėra ko bijotis, nes 
Japonija yra prisiruošusi ir 
delei savo geografinės 
jai lengva bus gintis 
puolimo.

Admirolas sako, kad 
susikirtimo galima tikėtis 1935

KRUOPIŲ vai. Čičinskas per
šovė ' Kantautą; Milkintienę 
Morta actu nusinuodijo; Juo
zas Karvelis (apie 50 metų) 
dėl nesantaikos savo šeimynoj 
pasikorė; gruodžio 2 d. Klemas 
Skėrys iš Semeniškių kaimo 23 
metų amžiaus įkišo į garinę ku
liamą mašiną koją, kuri nu
traukta ir po to Šiaulių ligoni 
nėję darant operaciją mirė; 
gruodžio 6 d. apie 13 valandą 
Julijonui šešeriui tėpant trans
misijos kamračius j juos pa
kliuvo šalikas ir Seserį, 55 me
tų, mirtinai sutriuškino. Tai 
per 4 mėnesius 5 nelaimės.
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OSSINING, N. Y 
Trys negrai liko nužudyti elek^ 
tros kėdėj vakar-vakare už nut 
žudymą laike plėšima kavinės 
savininko

CHICAGO
po piet, Frances E. VVillard li
goninėj1 pasimirė stambus Chi
cagos , demokratų politikierius 
Moe Rosenberg.

Jis buvo patrauktas federa-|buvo pradėta tyrinėti balsavi 
linin teisman už nesumokėjimą 
pajamų taksų ir jo bylos nag
rinėjimas turėjo prasidėti sau
sio 2 d. Keliomis dienomis 
prieš tai jis stf buriu politikie
rių buvo išvykęs į VVashingto- 
ną, kad geruoju susitaikinti su 
valdžia ir tik sumokėti taksus 
ir pabaudos. Bet valdžia su 
tuo nesutiko ir nutarė jo bylą 
vesti. Sugryžęs iš Washingto- 
no ir už dviejų dienų prieš 
prasidėsiant jo bylai, Naujų 
Metų išvakarėse jis susirgo ir 
tapo išgabentas ligoninėn. Del 
ligos jo byla buvo atidėta iki jis 
pasveiks.

Tečiaus pasveikti jis nebe- 
pasveiko. Jam buvo padaryta
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

(Tęsinys)
Karščiau)

Dvaro ponios atsiuntė stu
dentą su užkvietimu išgerti 
šalto gėralo, kurį jos pagami
no iš obuolių.

Diena buvo gana karšta. Kaip 
dėl Lietuvos, tai beveik nepa
kenčiama. Viena tų dienų, ku
rioje vargšas žmogus bando 
nuo karščių kur nors pasislėp
ti arba pabėgti) Bet, tai pada
ryti nepajėgdamas, kankinasi 
ir nerimai a.

Dvaro šeimininkę ir panel's 
radome viename gonkų, kuris 
išeina sodnan. Viena panelių 
pripylė visiems didelius gels
vo, beveik auksinio, šalto, 
obuoliais kvepančio skystimo

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVE
Išparduos

150
PLOVYKLIŲ

NEGIRDĖTAI

stiklus. Tai buvo koks tai ypa
tingai skanus tikras obuolių 
nektaras. Prašau nemaišyti su 
Amerikos obuoliniu sidru*. Kaip 
jisai gaminamas — nežinau 
Tai Lietuvos šeimininkių pa
slaptis. ' * e

šnekučiavome apie svarbiau 
sius dienos nuotykius — ki
taip apie karščius. Pasakojau 
apie Amerikos karščius, ypač 
Chicagoje. Ypač apie tokius, 
kada žmonės nuo jų net mie
šta. Mano klausytojoms tai bu
vo negirdėta — stebėtina. Vie
na panelių pareiškė, kad jinai 
tokiame krašte negalėtų gyven 
ti. Jinai stebisi, kaip aš dar 
išlikau gyvas ir sveikas.

Pasakojau jai, kad aš jau 
asiklimatizavęs — kitaip apsi
pratęs. Aiškinau nėkurius sn 
vo budus nuo karščių apsi
saugoti ir padaryti juos labiau 
pakenčiamais. Tokiomis dieno
mis vietoje šalto su ledais van
dens bei gėrimų, aš atvirkš
čiai — vartoju karštus gėri
mus. Ypač pietų Amerikos ar
batą arba žolę, kuri vadinasi 
“Yerba Mate”. Tai stebuklinga 
žolė, kurią gerai pažįsta lietu
viai, buvusieji Argentinoje ir 
pietų Brazilijoje.

Tai žolė, turinti savyje vi 
sas arbatos, kavos ir alkoho- 
liaus gaivinančias ir stimu’liuo- 

vi- 
pa-

MAŽOM KAINOM

Ši nauja 1931 metų mados

MAYTAG
Aluminuin Plovykla $133.50 

vertės, di^bar tik

89.50
$70 (M) vertės, naujos THOR 

Plovyklės po 

35.00
$80.00 APEX arba BEE

VAC naujos Plovyklės

'39.50
Kilos geros Plovvklės tik

’15 20
po

DYKAI!
Duodame puikią prosą ir 

su kiek-
viena Plovykla.

Didelė nuolaida 
tų vartotą Plovyklę.

Lengvus išmokėjimai.
Matykite tuojaus.

na t amis-

3222-24-26 South 
Halsted Street

Tel. Victory 4226

Ji Kaledinskas, J, Romanas 
l Vedėjai.

Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlią, 11-tą v. 
prieš piet iš stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles. - .

’gome ir paaštrinome apetitą 
vakarienei.

į Studentas užsikrėtė, taip sa
kant, golfo mikrobu ir liko jo 
entuziastišku mėgėju ir pase
kėju*. Vienas kam golfas ne
patiko, tai buvo mažas lietu 
viskas piktas šuniukas. Jisai 
visą laiką prie tvartų draskėsi 
ant grandinės ir mums prie jo 
prisiartinus, lydėjo gausiu, šii 
dingu lojimu. Savo gyvenime 
jisai dar nematė tokio kvailo 
užsiėmimo.

Tai toks buvo pirmas neva 
golfo pamėgdžiojimas Suvalki
joje. Tas garsus, istoriškas 
sporto įvykis atsitiko netoli 
Vilkaviškio, šapaluose. Tai bu 
vo vieną gražų, karšią sekma
dienio popietį. Mėnesy, kada 
Lietuvoje pjaunama rugini. 
1932 krikščioniškos eros krizio 
metais.

Gblfo nauda.

euzų ir vokiečių kalbose išver
stas gerai ir skamba visai kaip 
lietuviškai.

Tai gera, ir gana stipri pro* 
pagunda.

Bet anglų kalboje: — “Hear 
ye, oh peoptes! Vilnius, stolen 
by the Peles, i s Lithuania’s 
capital!” — skamba ne tik' 
gramozdiškai, bet visai netiku
siai. >

Tai tokie, matyt, anglų kal
bos žinovai Lietuvoje. Tiek to.

■ ■' " į■' ,' ■ * ■ '

Kitą kartą paliksime svetin
gus, malonius šapalus ir Su
valkiją — ir trauksime į Lio 
tu vos metropoliją — Kauną.

(Bus daugiau)
■■...ii.....i**1'*“'''''*!
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New York, N X

pa- 
lyg

I jaučias ypatybes, tiktai be 
|sų tų jų blogų ir sveikatai 
Įvojingų pasekmių.

Chicagiečiams toks mano 
sakoj imas tai gali skambėti
ir kokios nors “Motinos Mag 
dalenos” stebuklinga žolė. Pra
šau nesijuokti ir mane su šar
latanais nemaišyti.

Studentas, tėmijau, visą lai
ką nerimavo. Sėdėjo lyg ant 
adatų. Galop neiškentė nepa
prašęs, kad jam parodyčiau 
golfo lošimo paslaptis.

Atsiprašėme ponių ir išėjo
me į išsivaizduotu musų gol
fo aikštę, — kitaip dvaro kie
mą.

Gerai bptų, jei kur nors Lie
tuvoje atsirastų nors devynių 
duobių gjolfo aikštė. Golfas 
atitrauktų daugelį nuo girtuok
liavimo, naktinio gyvenimo ir 
visokių kitų panašių ydų. Pra
tintų žmones, ypač kuriems 
tenka daug laiko praleisti Vi
duryje, prie atviro oro, vaikš
čiojimo, mankštos ir daugiau 
reguliario gyvenimo. Pakrikęs 
žmogus golfo lošti nebegali. 
Joks sportas nereikalauja to
kios nervų ir raumenų koordi
nacijos kaip golfas, žodžiu, tai 
išeitų Lietuvos sveikatai ir 
hau’dai.

Girdėjau 
vai devynių 
štė randasi 
visai tikusi.

Amerikos
girti jau dviem golfo čempio
nais. Vienas jų tai Burk e (Bur 
kauskas), o kitas tai J. Good
man.

Anglo — saksų kraštai, ypač 
Amerika, supranta to sporto 
naudą savo piliečiams. Kas me 
tą tam tikslui išlęijdžįapuu de- 
setkai milionų dol^/v/t

Tai tiek jums iš golfo 
ties.

artimiausia Lietu- 
duobių 

Berlyne.
golfo aik>
Ir tai ne

lietuviai gali pas i

sn-

Metinis nuošimtis už tą sko
lą siekė $43,300,000.

Dabar New Yorkas turi sko
lų $1,900,000,000; nuošimčių 
išmoka per metus $106,000, 
000. Tad kiekvienam New Yor- 

gyventojui pripuola tik 
pei

yra

Vie- 
Nevv 
žmo- 
pini

sų, bet dar trūksta 2,500 bal
sų, kas visai lengva gauti, jei 
ik jus panorėsite. Tie, kurie 
esate prisiu’ntę savo įgalioji
mus, tai pakalbinkite kitus, kad 
pasiųstų. O tie, kurie dar ne- 
irisiuntėte, pasistengkite pri
siųsti. Tik ne vėliau, kaip 
mėnesio sausio 25 d. 1934 
nes seimas įvyks sausio 30

liškas permainas. Nepraleiskite 
šios progos.

A. B. Strimaitis,
Sekretorius.

šio
m., 
d.

JUOKAI

tėmijo ir 
didžiausiu 
jisai man 
kojų pir-

Golfo pamoka.
Padėjau kamuoliuką ant žo 

lės. Paėmiau į rankas variklį 
ir pradėjau teisių, o dabar en 
tuziastiškam golfo studentui 
aiškinti ir rodyti visą varik
liu užsimojimo ir kirtimo pro
cedūrą, geriau painiavą.

Studentas viską 
stengėsi pagauti su 
atsidavimu. Išrodė 
nuo galvos iki savo
štų viena įtempta atida.

Persikeitėme savo vietomis 
Studentas visas štyvas gana 
gramozdiškai užsimojo varik
liu ir visa pajėga, kokia ga
lėjo, kirto. Pasikėlė dulkių de
besis nuo išdžiovintos žemės. 
Kamuoliukas gulėjo ant vietos. 
Mat, vietoj suduoti kamuoliu
kui, jisai sudavė į žemę.

Pataisiau jį ir vėl paaiški
nau, kaip varikliu siūbuoti, ge
riau mosikuoti. Studentas vėl 
užsimojo ir smarkiai paleido 
variklį į kamuoliuką. Bet, da
bar tai jau pataikė ne į že
mę, o varikliu 
delį ratą, kad 
neapsivertė.

Ir taip mes
na ilgai, o baltas bešypsantis, 
gražus kamuoliukas vis sau ra
miai gulėjo ant žolės. Sena is
torija. Išmokti kamuoliuką at
sakančiai pasiųsti oru į iš
brėžtą tikslą ima kelių bandj 
m o ir praktikos fnetų.

Patariau besiprakaitojan- 
čiam savo mokiniui kirsti į ka
muoliuką lyg ir kirviu į kokį 
medį. Tai pagelbėjo. Kamuo
liukas pasirito keletą žingsnių. 
Karlais pasitaikydavo ir ge
riau. žodžiu, mano studentas 
pasidarė beveik tiek geras gol-

Šachmatai Lietuvoje.

Po vakarienės* visi vyrai 
sirinkome p. Lalio kabinete. 
Lošėme šachmatais. Aš likau 
pergalėtoju. Chicagą palikęs, aš 
visur buvau pergalėtoju. Tik 
vėliau Kaune gavau pilti į kai
lį nu’o prof. V. Biržiškos. Tai 
brolis Mykolo, kuris viešėjo 
Amerikoje. V. Biržiška yra ma
tematikos profesorius Vytauto 
universitete. Iš trijų partijų iš
lošiau tik vieną.

Tėmijau Lietuvoje beveik 
viši lošia šachmatais. Kavinė
se, kliubuose net ir paprasti 
darbininkai dirbtuvėse lošia 
liuosu laiku*. Tai 
sto” skerdykloje 
pats lošiau.

Girdėjau, kad
madoje net ir “Bridge” — kor
tų lošimas.

Tai, matote, Lietuva visgi 
progresuoja net ir kultūringos 
rekreacijos atžvilgiu.

Anglų kalba.

Panevėžio gimnazistas,
Lalio giminaitis, tą vakarą 
mums pasakojo, kaip jie mo
kinama anglų kalbos. Lietuviš
kų vadovėlių anglų kalbai nė
ra. Mokinama iš latviškų. Iš 
tokių vadovėlių ir, matyt, pa
našių mokytojų, mokiniai vie
toje anglų 
bO3.

Keista, 
Amerikoje
ko jaunimo, baigusio Visokias 
aukštesnes mokyklas. Daugelis 

•jų neturi ką veikti, arba turi 
dirbti sunkiai kastuvais ar pa
našiai.

Šiandien iš Lietuvos gavau 
laišką. Ant voko vienoje pu
sėje Lietuvos žemėlapis su pa- 

fininkas, kaip it dantelis ki- ženklinta atplyšta lenkų dali- 
tų, kurie nemokinaši. jmi. r41’-

Žaidėme, kol sutemo. Ture- kalbose' 
joftie daug jtidko, Užgan^di- štai kaip skamba: 
mo, net ir kivirčų, Kaip tai kar- kitę, tautos I Lietuvos sostine, 

Vilnius, lėnkų išpiešta!”
Tas pats atsišaukimas fran- Vį

šu

mačiau “Mai-
Kaune, kur

dabar labai

p-
ore padarė di- 
beveik ir pats

kankinomės ga

išmokstu latvių kal-

ypač kada dabai 
yra daug lietuviš-

“Tammany ir miesto
reikalai1

m Miaam ■ • iianiMUMto

Tikiu, kad “Naujienų” skai
tytojai ne kartą yra skaitę 
apie New Yorko “Tammany 
Hali”. Bet ką tas reiškia, — 
ne visi aiškiai galime supras
ti. “Tammany Šalį” yra nie
kas kitas, kaip tik tam tikra 
politikierių organizacija, ge
riau sakant 
kieriai 
tai jų politiškas
Tammauy Hali. Politikiškai jie 
sakosi yra demokratai. Tam
many Hali yra be galo stipri 
organizacija, todėl šita politi
kierių šaika New Yorką valdė 
per praeitus 16 metų. Per tuos 
ilgus ir riebius metus ta gro- 
bikį* šaika didįjį New Yorką 
nustūmė į bedugnę. Miestą pa
skandino skolose tiek, kad ban
kai atsisakė daugiau jam pi
nigų skolinti. New Yorkas tiek 
pagarsėjo graftais', ‘ kad iššau
kė didžiausi žmonių pasipikti
nimą ir, galop, Tammany Hali 
arba kaįp juti yągpųą “Tigras” 
liraeitu’dsė' a * rinkimfhbse viską 
pralaimėjo, — tapo sumuštas 
į dulkes. . > ■

čia paduodu trumpas ištrau
kas, skatlinėmis, iš**kurių skai
tytojas matys didmiesčio New 
Yorko metines išlaidas. 1918 
metais, esant paskutiniam fiu- 
zionistų merui, pagalvinė mo
kestis-buvo $43.37’ 1932 Tam
many Hali pasiekė $87.42. At
sistatydinus’ juokdariui WaL 
keriui iš mero vietos, ir vėl 
Tammany Hali įkišo savo pa
kaliką į mero vietą airišį Pat 
O’Brien, kuris įsakė sumažin
ti miesto lėšas iki ipačiam kau
lui, todėl pagalvihė mokestis 
pasidarė $75.50.

šešiolika metų > atgal Nevv 
Yorko metinės išlaidos (kurias 
miestas turėjo surinkti takso
mis) buvo $211,000,000. Da
bar, kuomet O’Brien įsakė mie
sto lėšas sumažinti' iki pačiam 
kaului, metinių lėšų apskait- 
liuojama $518,000,000. ŠėšioU- 
ka metų atgal, kuomet Tam
many Hali paėmė miestą į sa
vo rankas, miestas tuo laiku 
skolų turėjo $1,051,000,000.

Tie, kurie turite surinkę įga
liojimus, nelaikykite pas save 
iki paskutinių dienų. Ku'rie ma
note atvažiuoti seiman ir kar
tu įgaliojimus atsivežti su 
vimi, — atsiminkite, kad 
įgaliojimai reikia patikrinti 
esamais Centre rekordais,
pat dieną to padaryti negali 
m a.

Sfl-

su
Ta

savo deparla-
kiek vaikas

Kurie turite įgaliojimų, o 
seime nemanote dalyvauti, tai 
tuojau atsikreipkite į centrą, 
— bus ju’ms prisiųstos blanko* 
parįgaliojimui kitam asmeniui, 
kuris seime tikrai dalyvaus.

ši yra paskutinė proga su
krusti visiems, o sudarę kvoru
mą, galėsime padaryti radika-

organizacija,
— šaika. Politi • 

susirašo ir sako, kad 
kliubas —

ko 
nuošimčio sumokėti $9.00 
metus.

Kadangi visos skaitlinės 
tokios, didelės, ilgos ir sausos, 
todėl daugelį jų apleidžiu 
nok verta paminėti, kaip 
Yorko politikieriai mėtė 
nių taksomis sumokėtus 
gus.

Vienas politikierius, va, ką 
yra pasakęs: “New Yorkas tu
ri gerai apmokamų patarnau
tojų, kuriuos mes vadiname 
komisionieYiais. Jų metinė al
ga yra nuo $10,000 ligi $15,- 
000. Bet jeigu jie dirbtų kur 
kitur, tai jie vargu gautų $1,- 
500 per metus”.'

Toliau jis sako: “Tie gerai 
apmokanų komisionieriai tiek 
supranta apie 
mente pareigas, 
gatvėje”.

16 metų atgal miesto meras 
turėjo’ vieną automobilių. Pas
kutinis meras O’Brien turėjo 
jau keturis automobilius. 1932 
New Yorkas turėjo 835 auto
mobilius, kurie miestui kaina
vo $1,082,000. Miestas samdė 
509 Šoferius, -— jų metinė ab 
ga buvo $1,027,000 ir tik dėl 
to, kad daugelis miesto palar 
nautojų jautėsi tokie dideli, 
kad važinėjo miesto pirktuose 
lemazinuose ir dar miestas da
vė jiems ir šoferį.

New Yorkas atėmė miestą 
iš Tammany Hali grafterių ir 
atidkvė dabartiniam fiuzionis 
tų vadui LaGuardia. Bet ir ši
tas vargu ką gero miestui ža
da. Jis be galo dabar šturmą 
kelia kas link miesto finansi
nio stovio ir reikalauja, kad 
valstijos gubernatorius duotų 
jam diktatorišką galią ant 
dviejų metų tvarkyti miesto 
finansus. Vienok Nęw Yorkas 
eina prie radikalių, permainų, 
žmonės bando 
protauti,
limas daiktas, 
ateityje New Yorke gali tas 
pats atsitikti, kas atsitiko 
Bridgeport, Conn. Būtent, so
cialistai paimti miestą tvarky
ti; tuomet butų permaina, 
žmonijos progresas eina gana 
lėtai, bet visgi eina. Todėl ga
lima tikėtis su laiku4 atmainos 
draugijiniame gyvenime.

— A. J. Viznis.

kiek daugiau 
ir štai labai ga- 

kad trumpoje

Lietuvos atstatymo 
bendrovės šeriniu- 

kams paskutinė 
proga

Praslinko metai, štai jau’ ir 
vėl rengiamasi prie L. A. B- 
ves seimo. Per visą tą laiką 
buvo dedamos pastangos su
rinkti reikalingą balsų skait
lių, kad busimame seime butų 
galima turėti reikalingas kvo
rumas. Tos pastangos davė ne
blogas pasekmes, nes ligi šiam 
laikui jau susirinko 15,000 bal-

“Aš radau gerą būdą . įspėti 
gydytoją nuo siuntimo mano 
žmonos į pajūrį”.

“Kokį?”
“Aš pasakiau jam, kad jeigu 

jis siųs ją prie juros, aš nega
lėsiu užmokėti jo sąskaitos”.-

(“Dorfbarbier”, Berlin).

“Hermane, eikš čia. Trina 
keistai elgiasi — degtinės bu- 
teris yra tuščias ir ji bando 
mėgsti liemenę iš makaronų”.

(“Luestige Koelner Zeitung”,
Koeln).

“Padavėjau, mano sąskaito
je pažymėta 14 kronų vietoje

“Mat, pone, aš maniau, kad 
tamsta gali būti prietaringas”.

(“Kasper”, Stockholm).

WEST TH1RTY FIRST 
STATE BANK 

31-ma gatvė prie Wallace Street <

Jums nebereikia ilgiaus daryti skirtumą. Depositai šiame 
Banke yra garantuoti kaip reikalauja 1933 metų Banki

nis Aktas ,

Saugios Pasidėjimui Skrynutės $3.00 
ir daugiaus.

Pirmi Morgičiai
PARDAVIMUI

NEŠA 6 NUOŠIMTĮ

$1500—pasibaigs į 4 metus, 2 augštų mūrinis namas, 2 
lotai, vertes $6500, 2029 W. Coulter St., Chicago, nį.

$2250—ant namo adresu 6118 S. Karlow Avė., vertė 
namo $6000, 7 kambarių bungalow.

šio

$2500—ant namo adresu 7301 So. Langley Ave./vertė 
namo $8000, 2 augštų, 4 flatų modemiškas namas 
ant kampo.

šio

$1000—ant namo adresu 1530 So. 49th Ct., Cicero, III 
vertė šio namo $3000, 2 augštų medinis (dwelling).

$3500—ant namo adresu 7206 So. Talman Avė., vertė šio 
namo $10,000, 2 augštų mūrinis namas (dwelling) po 
6 kambarius.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2515-2516

2324 So. Leavitt Street
Tel. CANAL 1678-9

Š AR .NORITE PASVEIKTI?
rjsalutaras Hitleris prašalina visokią pilvo netvarką, KATPJJ 
ffpRIETVARĄ, PRASTĄ APETITĄ, IŠPŪTIMĄ, 'GALVOS*! 
W SKAUDĖJIMĄ, ATSlRAUGEJIMĄj NERVIŠKUMĄ ir tt. g 
rj Išdirbėjai
H SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
S 639 West 18th Street

CHICAGO, TLL.jjįį

•___________ _________ M...................

tyTelęphone Canal- -1133 t

Kitoje pusėje visokiose 
atsišaukimas, kuris 

Klaušy-

11 ton u i'MtoH

tais golfą belošiant pasitaiko. 
Laikas praėjo greitai. Pavar

DIDELIS BALIUS
Rengiu Rita Dislributing Lietuvių Kompanija.

10411 Šo. Michigan Ave. tel. Putlman 0934
; A. Petronis, K ’W6idttt,pG. įtenkins and J. K. Sharkey 

'A: Salininkai.

ŠEŠTABIENV, SAUSIO 13 d, 1934 re
BALCHUNAS SVET., 158 E 107th St.

Pradžia 7:30 vai. vakare, įžanga 10 Centų.
Muzika HAROLD WHALEN ir jo 'Orkestras iš 9 niuzik.

. .........................................  įimti ui lu i

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI
Pagrabų kainos atatinka depresijos laitui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai, *
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
1439 S. 49th Court
Telefonas Cicero 5927
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Ragina visus Burn- 
sidiečius dalyvauti 
ALTASS parengime

BURNSIDE. -- ALTASS. 
Roselando skyriuj rengia ma
sinį mitingą ir koncertą sau
sio 14 dieną, Balčiūno svetai-

SAUSIO MĖNESIO
DIDIS 

IŠPARDAHMAS

$20.00 vertės SPRINGSI- 
NIAI MATRASAI, parsi

duoda tik po 

’9.95 
vertės, Baltos$9.00

15-iu
valos,

svarų M ATRAŠAI,

4.45
tik

ant•KIS.(M) vertės Garantuoti 
25 metų geriausi Lovom

SPRINGSAI

*9.95
vertės, raitytų 

ir minkšti 
SPRINGSAI

*3.95
tvirti

dratų
LOVOM

Šį Naują 1934 metų mados 
Alluminum MAYTAG dra
bužių plovyklą $149.50 ver-

S ,'“"r *89.50

PEŪPLES
FURNITURE CO
2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė, 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

nėję, 158 E. 107th St., 1 vai. 
po pietų su įžanga tik 10 cen
tų. Ten bus patsai J. R. James- 
Janušauskas, kuris ketina šiais 
metais skristi tiesiai į Kauną, 
bus ir daugiaus kalbėtojų ii 
dainininkų ir šiaip visokių pa- 
marginimų. Musų privahrmas 
yra visiems dalyvauti tokiame 
parengime, kaip tai Burnsidės 
ir South Chicagos, taip pat ii 
kitų kolonijų lietuviams, nes 
kitos progos nebus pamatyti 
patį lakūną. Mes visi kaip vie
nas turime paremti jojo už 
manytą tikslą per tai ir mums 
visiems bus didelė garbė.

■S. L. A. 63 kuopa veikia; 
laikytame susirinkime, sausio 
5 dieną, 1934 m. paaiškėjo iš 
komisijos, kad jie dirba kiek 
galėdami, štai, yra rengiamas 
vakaras, kuris įvyks sausio 21 
dieną svetainėje, 1200 E. 93rd 
St. Įžanga 25c ypatai. Bus duo
dami užkandžiai veltui ir ki4i 
dalykai. Komisijos nariai yra 
gana veiklus ir stengiasi kilus 
išjudinti. Ji susideda iš A. Te- 
liČeno, M. Bertulienės ir J. Klo- 
nienės, kurie yra patyrę tokia
me darbe.

Neatsilieka nuo kitų

S. L. A. 63 kp. neseniai pa 
aukavo $5.00 į ALTASS. Fon 
dą dėl Janušausko skridimo į 
Kauną. Na, o ką veikia kitos 
vietos draugijos, kad neprisi
deda prie tokio svarbaus dar
bo? gal jiems lietuvių reika
lai visai nerupi arba nesvar
bus? Betgi nereikėtų taip la
bai apsileisti, kad lietuvių rei
kalai peržemi. Ir lietuviai ga
li būti tokie geri kaip ir sve
timtaučiai. K.

SLA. 208 kp. rengia 
šokius Congress vieš

butyje paminklo 
naudai

Veikli SLA. 208 moterų kuo
pa šeštadienį, vasario 3 dierą 
rengia šokii.’s Congress viešbu
čio Florencijos salėje, kurių vi
sas pelnas yra skiriamas į Da
riaus ir Girėno paminklo fon
dą. Tos organizacijos šokiai 
visuomet yra pasigėrėtini ir šių 
metų parengimas nenukryps 
nuo pramintos tradicijos. Įžan
ga į šokius — $1.00.

Lietuviu “Raganius” 
nušalo rankų pirštus

_______
Kai laike Kalėdų buvo už

ėjęs didelis šaltis, iš Bridge- 
porto į 18-tą Apielinkę eida
mas namo A. Kazakevičius nu
šalo rankų pirštus ir dabar 
randasi Apskričio ligoninėje.

A. Kazakevičius btfvo žino
mas plačiai Chicagai, nes už
siiminėjo kortų kėlimu mote
rims ir visiems, kurie to pa
geidavo. Jis pats save dažnai 
vadindavo “Raganium”.

Visi Adomo Kazakevičiaus 
draugai prašomi aplankyti jį. 
nes dar turės būti ligoninėje 
apie mėnesį ar daugiau laiko.

Senas Petras.
----- «-----------

Bridgeporto lietuviai 
bučeriai rengia 

vakarienę
BRIDGEPORT. — Bridge 

porto lietuviai bučeriai jau ge
rokai laiko atgal susiorgani
zavo j sąjungą, kuri gerai vei

kia. Paskutiniu laiku įgijo 
daugiau narių ir būrį žymiai 
padidino.

Organizacija taip tvarko bu
čerių reikalus, kad jie galėtų 
suteikti geresnį patarnavimą 
savo klientams.

Kad nariai galėtų geriau su 
vienas kitu susipažinti, Sąjun
ga rengia vakarienę Chicagos 
Liet. Auditorijoje, 3133 S. Ilal- 
sted st., sausio 14, 6 vai. vak. 
Butų gerai, kad dalyvautų ir 
bučeriai iš kitų kolonijų ir su
eitų j pažintį su Bridgeporto 
biznieriais.

Sako, kad vakarienėj tift’ės 
skanių užkandžių, o žinia, kad 
pas bučerius niekuomet nieko 
netrūksta. Pažiūrėsim ar ištik- 
rųjų taip bus.

, Girdėjęs.

medical cou’rse. Likę father, 
likę daughter, —Aldona im- 
pressed the girls with her good 
nature and vvinning and frank 
smile and that is explanation 
enough of why she is now a 
K R. (

Bernice Malela, of 925 
Eighth Street, Waukegan, is 
a senior at Lake Forest Col- 
lege, where she has been del- 
ving deeply into the subjects 
of English and Economics. We 
shall describe Bernice as an 
interesting young lady and a 
good club-worker. Need we say 
more ?

Of course, both of these 
young ladies will be at the 
K R WINTER CARNIVAL, 
Saturday, February 3, at the 
Allerton Club, 701 N. Michigan 
Blvd.

And, to be su're, to be sure, 
there will be many other charm-> 
ing young ladies and fascinat- 
ing young men. Above all, we 
mušt mention again our guest 
of honor of that evening: 
Joseph R. James (Janušaus
kas).

Remember, folks, that at 
the K R Winter Carnival you 
have a cbance to be picked 
the lucky one who‘will get a 
FREE AIRPLANE RIDE this 
spring, before Mr. James leaves 
to conųuer the Atlantic Ocean 
and to break the vvorld record

Therefore, ' hasten, folks, 
hasten to get your tickets. 
Only seventy five cents. Get 
them from any K R member, 
or at the NAUJIENOS Office, 
or write, care of this column, 
to KR Newsy.

RAKANDU BARGENAI 
SAUSIO MĖNESY, 1934

Wl DO OUR FAKT

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. Bulaw

P-lė ONA SKEVERIUTĖ

Visko po t rupulį

Mes Chicagos lietuviai esam 
praleidę daug linksmų valan
dų parengimuose, kur dalyva
vo p-lė Ona SkeVeriutė. ši 
jauna lietuvaitė yra visų mė
giama dainininkėj 
nam žymiausiam 
mums teko girdėt 
jaut. Bet ateitis

Ir kiekvic- 
parengime 
ją dainuo- 
mums pri

klauso ir tuo daugiausia rūpin
damies, turim pažymėti, kad 
mes tą visų mėgiamą daini
ninkę vėl išgirsite dainuo
jant sausio 28 d. St. Agnės 
Auditorium, kur Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn” po va
dovyste K. Steponavičiaus sta
tys operetę “Agurkai”.

The English Cohimn i
k——------------ -J

K R’s Initiate Ber
nice Malela, Aldona 

Yuška i
At the lašt meeting of the 

I^jR’s, there certainly was 
much-ado. It took place at the 
home of Birute Briedis, the 
new Vice-president, who prov 
ed herself an hostess “par ex- 
cellence”. Only there is one 
doubt left in our minds: did 
Birute prepare that sumptuos 
feast in honoę of the install- 
ation of the new officers or 
was it the initiation of ’ the 
new members?

Any way, here’s the news 
about our new K R’s. Aldona 
Yuška, Dr. Yuška’^ daughter, 
is a graduate of Lindblom High 
School and is now attending 
Mofgan Park Junior .College, 
where she is taking a pre •

1882 - 1934
MINKŠTAS KRĖSLAS

2 šmotų sek- ftfi 
lyčios setas WVhUU
Valgomo kambario 7 šmotų 
riešuto med
žio setas

Per 52 metus Drovers Banko 
nusistatymas buvo konserva
tyvus. Didelė proporcija jo 
Resursų yra Cach ir Suv. 

Valstijų Valdžios Užstatais. Drovers šian
dien turi neišpasakytai augštų laipsni Liuos- 
pinigų.
Jeigu pradėsite savo Taupymo Sąskaitą Dro
vers ne vėliaus Sausio 10 d. nuošimčiai bus 
mokami nuo Sausio 1 dienos.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

Halsted at 42^ Street - CHICAGO

Bankines Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po 
piet. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

IŠKILMINGA VAKARIENE
Rengia

Bučerių ir Groserninkų Sąjunga
Nedelioj, Sausio-January 14, 1934 m.

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Pradžia 6-tą. vai. vak. Įžanga 50 centų ypatai.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

M. Bertash Btičernėje
3239 So. Halsted Street

Šeštadieny, Sausio 13 d., 1934
ŠVIEŽIAI UŽMUŠTOS VIŠTOS ‘

POR)K LOINS (šviežiai kirstas)

PORK ROAST

JAUTIENA DĖL KEPIMO

AVIENA DĖL VIRIMO

KIAULIŲ KOJOS

VERŠIO. KULŠIS

RŪKYTAS

ŠVIEŽIAS

PETUKAS

SVIESTAS

COIL SPRINGSAI

SPRINGSINIS MATRACAS

VATINIAI MATRACAI 45 svarų

ELEKTRIKINĖS ANT GRINDŲ
PASTATOMOS LEMPOS ..........
GELEŽINĖS LOVOS PO .........

1 •
VIRTUVĖS BALTAS SETAS 5 ŠMOTŲ $

9x12 KLIJONKĖ (LINOLEUM)

‘49.00 
’12.50 

‘4.95 
‘8.95 
’3.95 
’3.95 
’3.95 

12.50 
’3.95

Didelis pasirinkimas skrynių (cedar, chest) dėl sudė
jimo drabužių, kad kandys nesuėstų.

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD
Telefonas Seeley 8760

. . ----------------------- ---- . A ................ .........

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMM1NG POOL PHONE CANAL 9560

PRANEŠIMAS
IŠKILMINGO ATIDARYMO 

WHITE STAR TAVERN 
2649 West 43rd Street 

Telefonas Lafayette 8980 
Šeštadienio Vak., Sausio-Jan. 13, 1934 
Dykai Lunčius — Geras Alutis — Visą naktį šokiai — Gera muzika. 
Užprašome visus savo draugus ir pažystamus atsilankyti ir linksmai 
ir smagiai laiką praleisti J. OKSAS — A. RENKUNAS, Sav.

"• 12 c
sv.

4 10c
"• 10!ic

sv.
i,

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

S-'. ’

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūsles, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kitf negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 

' tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

19 c 
1 1 cRŪKYTAS 
___ ,

Taipgi didelis pasirinkimas visokios kitokios mėsos — 
ir paukštienos. MES PRISTATOME.

KUMPIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE!”

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSFVELT ROAD 
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

V ano*, lietau* ii druekoa »ano» 
twimming pooi.

Ruaiška ir turkiška pirtie moterimi 
įeredomii iki 7 ▼. ▼.

Chicagos Lietuviu Draugijos Metinis Vakaras-Koncertas
Nedėlioję/ Sausio-Jan. 14 d., 1934

Wicker Park svetainėje, 2040 W. North Avė.
PROGRAMO PRADŽIA 6 VAL. VAK.

* ' J
* . ' ' ■ i .

ĮŽANGA 40 CENTŲ-

y/'-
■'r -■ ’ >'

ii, j-į

■
- . '■ • .v

'• .. >f' J ’•?,!*■$ ■ A- ' '? /.'L . ■‘V’i’-

Vakaro programas bus įdomus — dalyvauja viena žymiausių Chicagos lietuvių 
dainininkių, p-lė Sophie Paškevičiūtė, Stasys Rimkus, Jonas Čiapaitis, šokėja p-lė 
Josephine Aleksiutė, pasižymėjęs duetas — p-nios Gunauskienės ir Vinco Ascillos, 
Pirmyn Choras po vadovyste K. Steponavičiaus, Stephens’ Revelers Orkestrą ir tt.

Chicagos lietuviai nepamirškite sekmadieny būti Chicagos Lietuvių Draugijos 
vakare — esate visi čia laukiami svečiai;



NAUJIENOS, Chicago, III

Robert Louis Stevenson Vertė A. Kartonas

Turtų Sala

ŽMONES MANOISTORIJA “NAUJIENOSE

Wisconsino lie

vilties ir lais

DIDESNIS

?* *» A.’® .

nes
PABALTIJO UNIJA’

“PONTIAC DEALERIAI

sudaryti paini'

Įsigykite
Straight 8

$8.00
4.00
2.00
1.50

šiandien. 
Straight 
jūsų pi-Unija

las yra piešti gyvenančių apie 
Baltijos jurų tautų bendradar
biavimų kultūrinėj, ekonominėj 
ir politinėj dirvoj. Jos steigia
mam susirinkime dalyvavo Lat-

Lietųvos, Latvi 
— sąjungos idė

y
%

dienu C 
kuris at
pusi ryžęs 
Atlantika

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
IK Telefonas CANal 8500.

Balandžio 27 d. 1933 m. bu- 
• įsteigta Rygoje Pabaltijo 

draugija, kurios tiks-

atsteigti savo suirusį ūkį. Bet kaize- 
generolai. padiktavo sovietų atstovams Brest-Litov- 

blogesnes sąlygas, negu vėliau padaryto

remia laku 
drąsų pasiryžt 
į musų tevyi?'

Turiu vilties, kad Vietinio 
iškeltų klausimų SLA. 10 ap 
skričio konferencijų tinkamai 
apsvarstys ir pasisakys už tai, 
kad jis butų įkūnytas.

— Wm. Staupi'ckas.

vijos respublikos prezidentas, 
seimo pirmininkas ir įvairių ša
lių diplomatiniai atstovai.

Pabaltijo Unijos pirmininku 
išrinkta buvęs Latvijos prezi
dentus G. Zemgals, sekretorium 
— pirmas Latvijos pąsiųptinys 
Amerikai K. Ozols.

ši orgąnizųcija šyąrtįnja 
ir sujungti kultūriniais, ekono
miniais ir politiniais ryšiais, se
kančias valstybes: Liętuvų, Lat. 
vijų, Estiją, Suomiją, švędiją, 
Norvegiją ir Daniją. Galutinas 
jos siekimas

KILNUS SUMA 
NYMAS

^Tėvynė’1 praneša, kgd sau
sio 7 d. mirė savo namuose 
B,rooklyne senas darbuotojas

vių kolonijomis turime pasi
stengti, kad musų drąsusis la
kūnas Janušauskas butų ’ apru 
pintas visais reikalingais ir mo
derniškais instrumentais. Tadu 
ir jo žygis bus sėkmingas.

Petras Mikolainis, sulaukęs 65 
metus amžiaus.

Nabašninkas buvo laikraščių 
ir knygų platintojas Lietuvoje, 
kuomet dar buvo uždrausta lie
tuvių spauda. Jisai gyveno ke
lis metus Prūsuose, pabėgęs 
nuo Rusijos žandarų. Prūsų,po
licijai ūmus jį persekioti, jisai 
atkeliavo Amerikon, ir čia du 
kartu redagavo “Vienybę Lie
tuvninkų”, paskui gavo darbų 
Kilis Island’e, imigrantų inspek
cijos namuose. Vėliau Petras 
Mikolainis turėjo savo laivakor
čių pardavinėjimo ir pinigų

balsų aš pažinau, tai 
vairuotojo, Izraelio

siuntimo agentūrų.
Nabašninkas buvo tvirto bu

do ir nusistovėjusių pavalgų 
žmogus. Kai 1926 metais įvy
ko karininkų “pučas” Lietuvo
je, kuriuo buvo nuversta žmo
nių rinkta valdžia, Petras Miko
lainis susipyko su. “Vienybe” 
dėl jos pritarimo fašistams. Ji
sai buvo įsitikinęs laisvamanis.

Į trečia dienų po mirties, na- 
bašninko kūnas buvo sudegin
tas Fresh Pond krematorijoje, 
dalyvaujant nemažam burini 
giminių, draugų ir visuomenės 
darbuotojų.

kai aš nieko daugiau ne- 
aš pradėjau daugiau

kalus, kad aš nei neklausiau 
ką jie kalbėjo. O dabar, ta
čiau 
veikiau, 
temyli.

Vieno 
Ipivo 
Hands, kuris buvo buvęs Flin- 
t’o patarankų viršyla. Antra
sis, tai mano draugas, nešiojęs 
raudonų kepurę. Abudu bu
vo, matyt, jau nusigėrę, bet 
vis dar tebegėrė; nes, man be
siklausant, vienas jų atidarė 
langų ir nusigėrusio šauksmu, 
išmetė ką nors pro langų, kas 
man atrodė kaip tuščias bute
lis. Jie ne vien tik buvo nusi
gėrę; buvo aišku, kad jie bu
vo baisiai įniršę. Keiksmai pa
sipilė, kaip krušos ledai, o lai
kotarpiais, aš maniau, kad jau 
tikrai jie susimuš, kaip jie puo
lė ant viens kito. I)et kiekvie
nų kartų barniai praėjo ir dun
dėjimas aprimo valandėlę, 
kol vėl nęiškilo iki smarku
mos, ir, kaip ir pirma, užsi
baigė be rezultatų. (B. d.).

Jeigu jūsų 
<1 h b a r t inis 
karas tar

naus kaipo įmokč- 
jimag pigesnio iš- 
dirbimo karui, ji
sai -be abejo bus 
geras taipgi kaipo 
įmokėjimas dides
niam, naujam Po
litine. Jusu mėne
siniai mokėjimai 
b y 1 e atsitikime, 
bus tiktai kelętas 
dolerių daugiaus. 
Ko(Ūl laukti? pa
matykite ir važiuo
kite dideliu nauju 
Pontiac 
Nusipirk 
Eight už 
nigus.

Kada “Naujienos” pradėjo eiti, Jungtinėse Valsti
jose siautė pramonės krizis, depresija. Ta depresija 
prieš 20 metų, tiesa, nebuvo tokia sunki, kaip dabar, 
bet vistiek daug žmonių skundėsi negalį gauti darbo. 
“Naujienos”; tuomet dar savaitinis laikraštis, svarstė, 
iš ko kyla pramonės kriziai ir kaip su jais kovoti.

1914 metų rugpiučio mėnesį prasidėjo pasaulio ka
ras. To mėnesio 5 dieną “Naujienos” pąvirto dienraš
čiu, patapdamos pirmu lietuvių dienraščiu Amerikoje.

Ėjo metai po metų. Karas tęsėsi, pergalei krypstant 
tai j vieną, tai į kitą pusę. Bet Vokietijai sekėsi geriau. 
Nors prięš ją stojo vis daugiau ir daugiau priešų, bet 
kaizerio armijos ėmė viršų viename fronte po kito.

1917 metais į karą įstojo Jungtinės Valstijos. Ru
sijoje tuo tarpu kilo revoliucija prieš caro valdžią. Su
mušta ir sudemoralizuota šali^ bandė laikytis su savo 
sąjungininkais karo fronte, bet nebeturėjo pajėgų. To- 
liaus vis garsiau jos laikinoji vyriausybė ir visuomenė 
reikalavo taikos. Galų gale, ji nebeatsilaikė.

Karo tęsimo priešai paėmė į savo rankas valdžią 
Rusijoje, tikėdamiesi, kad kraštas, pasitraukęs iš karo, 
galės atsikvėpti 
rio 
sko sąlygas 
Versalėje traktato. Trockis atsisakė pasirašyti, paskelb
damas “nei karą, nei taiką”. Tačiau kaizerio pulkai ėmė 
maršuoti link Petrogrado, ir bolševikų valdžia buvo pri
versta nusilenkti.

Rusijoje prasidėjo ilgas karas, kuriam buvo lemta 
tęstis apie trejetą metų. Jei ne Antantės valstybių ir 
Amerikos pergalė ant Vokietijos, tai kaizeris butų pa
vertęs Rusiją savo provincija. Bet lapkričio mėnesį 
1918 m. vokiečiai buvo priversti pasirašyti musių pa
liaubų sutartį ir padėti ginklus, atsidėdami pergalėtojų 
malone.

Ėmė kilti revoliucijos karą pralaimėjusiose šalyse. 
Kaizerių ir karalių sostai griuvo. Mažosios tautos, ku
rios buvo didžiųjų valstybių pavergtos, pradėjo organi
zuoti savo nepriklausomas valdžias. Atrodė, kad prasi
deda visame pasaulyje nauja gadynė 
vės gadynė pavergtajam žmonijos daugumai.

Bet neatsirado jėgos, kuri tuomet butų parodžiusi 
kelią į geresnę ateitį. Rusijos revoliucija pradėjo išsi
gimti j nuožmią kovą dėl senosios tvarkos palikimo. 
Vakarų Europos darbininkai, užuot sutartinai šlavę 
lauk monarchijų šlamštą, ėmė kovoti tarp savęs, ginklą 
vieni prieš kitus vartodami. Žadėtoji demokratiška tai
ka buvo pakeista imperiališku Versalės traktatu.

žmonijos viltys sudužo. Reakcija, imperializmas ir 
kontr-revoliucija pradėjo kelti galvas. <

Naujosios valstybės ėmė skriausti viena kitą. Lie
tuvai buvo išplėšta^ Vilnius. Rusijos bolševikai sutriuš
kino nepriklausomas Gruzijos ir kitų Kaukazo tautų 
respublikas. Italijoje įsikūrė kruvina fašistų diktatūra...

Paskui buvo keletas neva ekonominės gerovės me
tų, po kurių atėjo baisi depresija ir nauji fašistų bei 
reakcininkų laimėjimai.

Dabar susilaukėme Roosevelto “naujosios dalybos”. 
Kur ji Ameriką atves ir kokį pavyzdį ji duos kitoms 
šalims, kolkas dar sunku atspėti.

Per visą tą laiką ėjo “Naujienos”, ir visa, kas per 
tuos 20 metų įvyko, yra užrekorduota ir išdiskusuota, 
“Naujienų” puslapiuose. Kas skaitė “Naujienas”, tas 
pažįsta vieną įdomiausiųjų žmonijos istorijoje periodų. 
Tikimės, kad jie jį ir supranta geriau, negu dauguma 
kitų žmonių.

(Tęsinys)
Todėl aš visai nusiraminau 

ir jeigu laimė ypatingai nebū
tų atėjus į pagelbą, man butų 
priseję atsisakyti viso savo už
manymo. Bet lengvas *vėjas, 
pūtęs iš pietrytų ir rytų, sute
mus,, pradėjo pusti iš pietva- 
karų. Man begalvojant, užėjo 
smarkesnis vėjas, pagavo His- 
paniolą ir nustūmė ją į srovę;! 
ir mano dideliam džiaugsmui, 
aš pajutau atsileidžįantį lyną, 
o ranka, kurioje aš laikiau jį 
buvo net paneria kokią se
kundą.

Taip esant, aš tuoj aus nus
prendžiau ir išsitraukęs peilį 
dantimis atsilenkęs jį, pioviau 
vieną pluokštą po kitam, kol 
nepaliko tik du phiokštai. Ta
da aš vėl ramiai laukiau, kol 
vėjas vėl neužeis ir dar kartą 
nepaliuosuos lyną.

Visu tuo laiku aš girdėjau 
garsiai kalbančius kajutoje; 
bet, liesą pasakius, aš buvau 
taip susirūpinęs apie kitus rei-

Naujienų” tre- 
lilpo korespon 
Mihvaukee, po
Vietinis. Tarp 
iškelia klaiftd-

VVisconsino lietuviai kito grei
čiausiu laiku susiburtų ir prie 
pirmos progos surengtų lakū
nui Janušauskui aviacijos die
ną. Jau daugelis lietuvių ko
lonijų turėjo aviacijos dienas 
ir jos praėjo gana sėkmingai 
Reiškia, lietuviai 
no Janušausko 
mą nuskristi 
Lietuvą.

Taigi ir mes 
tuviai, jeigu norime, kad laku 
nas Janušauskas sėkmingai 
įvykdytų savo sumanymą, pri
valome nuo kitų kolonijų ne
atsilikti. Susibarkime į krūvą 
ir dėkime visas pastangas, kad 
surengti tinkamą aviacijos 
dieną.

Mes kartu su kitomis lietu

Štai yra ka- 
1 r a š, kuris 
'duoda jums 

įgimtą švelnumą, 
lankstuką ir pa
togumą Straight 8 
transportacijos už 
kainą kuri lengvai 
susilygina su dau
geliu karais, ku
rie ne turi lokiu 
geru cylinderių, iš
pildymo ir dįdžio. 
Naujasai . Pontiac 

atsiminkite,

.Pi r a ė j u šių 
&M1, metu P o n- 

tiac’ buvo ži
nomas kaipo Eco- 
nojny St r a i g h t 
Eight nes jo ku
ro išlaidos buvo 
šešių srity, šian
dien Pontiac, ačiū 
naujiems tobulu
mą m s savo 
Straight Eight mo 
tore, duoda jums 
daugiaųs mylių už 
kiekvieną galiopą 
iki gerų 10 nuo
šimčių. Didesnis, 
greitesnis ir į ga
lingesnis karas su 
pąstebėtiąą ekono
mija.

nėtųjų valstybių sąjungą. Bet 
pirmas žinksnįs į tą galutiną 
tikslą yra, anot pirmininko 
Zemgals, Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos sąjungos sudarymas.

Klausimu, kodėl tos valstybės 
turi jungtis, pasakė ilgą kalbą 
generalinis sekretorius Ozols. 
Jisai nurodė, kad naujomsioms 
Pabaltijo respublikoms — Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai — 
sunku išlaikyti savo nepriklau
somybę, laikantis skyrium, nes 
visą laiką tykoja jas pajungti 
didžiosios valstybės. Kalbėtojas 
atpasakojo Lietuvos likimą nuo 
pasaulio karo pradžios. Jisai pa
sakė:

“Pasaulio karo pradžioje 
Lietuvą greit okupavo ir ji 
pateko IX) Vokietijos įtaka. 
Įsikūrusį 1917 metais ‘Tary
ba’, tiesa, pareikalavo Lietu
vos nepriklausomybės, būt 
pati, kaip tai Lietuvos diplo
matas, pasiuntinys Paryžiuje 
prieš 2 metus Tarp. Diplom, 
Akademijos posėdyje pareiš
kė, kalbėdamas apie Lietu
vos tarptautinę padėtį, — 
atsidūrė apgailėtinoj padėtyj 
prieš Vokietiją. Tai Lietuvą 
privedė prie ‘Anschhiss’o’ ir 
vėliau ji <tapo Wuertembergo 
kunigaikščio valstybe; o vė
liau po lapkričio mėn. 11 d., 
t. y. po Vokietijos nugalėjir 
mp — prie ‘Spldatenrat’o’ 
(kareivių tafybų valdžios Vo
kietijoje)... kas įleido Lietu
von bolševikus.”

Toliaus p. Ozols paminėjo, kad 
Lietuva prarado Vilnių Lęnki-

'Jus galite 
K K gauti didelį 

ružmingą 
P o n tiac Straight 
Eight už kainą ku
ri yra truputį au
kštesnė už pigiau
sios rųšies karą. 
Nauji, puikus Fi- 
shcr bodies yra 
geresni ir ruimin- 
gesni. Pagerintas 
Straight Eight mo
toras duoda jums 
daugiau ■ jpgos ir 
greitesni b ė g imą 
—pilnai 84 arklių '• yra 
jėgos ir bėgimą iš žemųjų kainą sri

per valąnda.
VISUR — PAMATYKITE TĄ, KURIS RANDASI

» .. .«>

Žmonės šian- 
LSiįį die linksta i 

Straight 8-s 
Pontiac Straight 
Eight 1934 metu 
mažiaus nusidėvės 
ir visi daviniai į- 
rodo, didesnę par
davimo vertę “ga
le jo kelionės” tik 
todėl, kad tai >ra 
Straight EUght. 
Tai kita svarbi 
priežastis kodėl šis 
didelis, naujas Po
ntiac yra toks iš
mintingas invest- 
ipęntas.

ARČIAU JUSU NAMU

klausimas 
remtinas. 

Aš jo sumanymui pilniausiai 
pritariu ir pageidauju, kad

Švelnesnis, greitesnis straights 
presentuoja KNEE-ACTION RATUS

Sausio 4 d. ‘ 
čiame numeryje 
dencija iš So. 
kuria pasirašo 
kitko Vietinis 
mą, kad SLA. 10 apskričio su
važiavimas turėtų pasisakyti 
už tai, kad visi Wisconsino lie
tuviai rengtų aviacijos 
lakūnui Janušauskui, 
einančią vasarą yra 
skristi per audringą 
į Lietuvą.

Vietinio iškeltas 
yra labai svarbus ir

FISHER BODIES — ILGESNĮ WHEELBASE (117 inčų) — 
STARTORATORĮ — GAZO-ĘLEKTORĮ — CROSS-FLOW 

RADIATORĮ — FISHER NO DRAFT 
VENTILIACIJA

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ......................-......
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ---------
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ...... —

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ..--------- -
Savaitei ...... -......... . ...........
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .... .............................. $7.00
Pusei metų ...................   8.50
Trims mėnesiams ..........   1.75
Dviem mėnesiams  ......... —. 1.25
Vienam mėnesiui ...........   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

“Kažin kokios nepatirtos 
sutartys tarp Vokietijos ir 
Rusijos”, tęsė kalbėtojas,, 
“draugavimasi ir visoki pa
remti ar neparemti įtarimai 
prieš Lietuvą, taipgi ir intri
gos privedė prie nemalonaus 
Vilniaus klausimo.

“Aš noriu pabrėžti — jei
gu Lietuva šių apystovų dė- 
liai prarado Vilnių, tai da
bartinės aplinkybės., išnaudo-

• r y *■/ •*>» ■ -*

jamos ir net palaikomos, kad 
neišnyktų tos pačios abejo
nės ir kad jos trukdytų Pa
baltijo valstybių palinkimams 
jungtis, tai taip vadinamoji 
didžioji politika.

“Po to, kai tai įvyktų, t. 
y. kai Pabaltijo valstybės at
sistotų kiekviena atskirai, 
jos jau nebeįstengtų ekzis- 
tuoti nepriklausomai ir turė
tų novoms ar Penoroms pa
siduoti kitų įtakai, kaip, kad 
buvo ‘Tarybas’ laikais”.
Bet pavojus grasinąs ne tik 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybei. Pabaltijo U- 
nijos sekretorius mano, kad 
— “jeigu viena iš tų trijų Pa
baltijo valstybių patektų ku
rios nors kitos valstybės įta
kon, lai kitoms taipgi padidėtų 
pavojus”. O jeigu kas nors pa
vergtų visas. tris, tai ir Suomi
ja neišvengtų tokio pat likimo. 
Bet tokiame atsitikime, —

“Skandinavijos valstybės 
užimtų, musų vietą.”
Taigi p, Ozols ragina visas 

apie Balj/ijos jurą gyvenančias 
tautas rūpintis savo, bendru rei
kalu — jungtis į daiktą savo 
laisvės ir nepriklausomybes gy
nimui. ‘

Dabartinė Lietuvos valdžia, 
deja, eina priešinga kryptim. 
Ji prięšjnąąi net t,rijų, Pabaltijo 
valstybių — 
jps ir Estijos 
jai, sakydama, kad Lietuva tu
rinti būti “neitralė” ginčuose 
tarpe lenkų, vokiečių ir rusų. 
Neitralitetas čia, žinoma, geras 
dalykas, bet Lietuvai bus sun
ku j j išlaikyti, jeigu Vokietiją, 
Lenkiją ir Rusija susitars pa
sidalinti jos kailį. Tai jos gąli 
padaryti, Rusai su lenkais, pąy. 
yra sudraskę ir pasidalinę tąrr 
pe savęs 
Baltgųdiją,

■ r n « » .. .. ..;i \

MIRĖ PETRAS MIKOLAINIS

NAUJIENOS
* The Lithuaniai) Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Fub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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NAUJIENOS, Chicago, Ui.šeštadienis, sausio 13, 1934

A.L.T.A.S.S. narių šeimyna nuolat auga; Pirmas, lietuvis Dan DR. STRIKOLTS

visa Amerika remia Janušauska

IŠPARDAVIMAS
Rubcn’s

Lietuviai Daktarai

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Ofiso Tel. Boulevard 5914

Buk ALTASS nariu

| State St. Next DoorRiaHo Tficater. Į

8

9

ILL.

326 S. STATE s/

anglies rųšių. O kiekvie- 
vagonas anglies, savo ke- 
reiškia keletą šimtų dole-

Dalyvaus Roselando ALTASS. 
komiteto rengiamame masi
niame mitinge ir koncerte

?>• s
» •

Išpardavimas tęsis šiandien 
ir rytoj. Tų, kurie pirks už do
lerį ar daugiau, laukia naudin
gos dovanos.

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

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi>u: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

r?

756 W. 35th St 
(Cot- of 35th B Halsted Sts.) 

Ofiao vakandos nuo 1-3. nuo 6x30-8:30 
NrdrldUMab pagal sutarti

756 W. 35th St
(Cor. of 35th « Halited Su.)

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedeldieniais pagal sutartį.

ANGLIES IR KOKSO 
KIEMAI

DR. A. L. YUŠKA 
2422 TV". Marquette Rd. 

kampai 67th ir Artesian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomia pagal susitarimą.

įvyksta Wickcr
2010 North

Tel. Lafayctte 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1 I 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Ree. 6600 South Artesion Avenue 
Phone Proapect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvtll S t. 
Tel. Republic 9723

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

2400 W. Maditon St.
VaL 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Bransvtck 0597

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Teįepbone Plaza 3200

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: \ 

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Išgirskite jį. 
apie laiką ir kur 
rasite kitoje, vie-

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

TeL BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS 
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

DR. V. A. ŠIMKUS 
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

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

Tel. Boulevard 1401

DR. BERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 15 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vjukų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. Tel. Canal 5174 

CHICAGO. ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne it patogesne vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietį 
ir nuo 6 iki 8 vakare

Iventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St.
T«l. REPUBLIC 3100

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu ‘busite užganėdinti. 
TcL Ganai 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
TĄ Cicero 5927

Viso ...............  $42.00
ALTASS fondas smarkiai 

auga.

JOHN R BORDEN 
UETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.» prie Clark 
Telflfona» State 7GflO; Valandos »—fr 

W. Side: 2Ž01 W. 22 St. (CermaUc Rd) 
PaacdAlio. Herertoi Ir PStnydio* rak., e Iki B 

TelefoMs 0*aai eiM 
NOmah 6459 S. Rockvrell Streei

UUrBfako, RMverso Ir Snbato: vak. 1. 0
tr*l»foaa* SUpnbJJ® 9906

Laidotuvėse Prišaukite..!

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšiu eu firma tuo pačiu vardu)__

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomia sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL,

Siunčiame Gėlės per Telegrama po 
visų pasaulįLOVĖlklS

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams ir 

Pa grabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago. III.
Phone Boulevard 7314

į Lietuviai Biznieriai ir jiį Bizniai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tek Drexel 9A91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojau ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedaliomis iŠ Šventu

mais 10—12 diena.

Advokatai

Graboriai_______
Telefonas Yards 1138^ * 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

T91. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1——3 ir 7——8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

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

• i. Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

tva*riJ8 Gydytojai ~~

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,

vių užlaikomi anglies kiemai:
Gitant Works Coal Co., So. 

49th Ct. and 16th St., Cicero.
Vilija Coal Co., 3700 South 

Spaidding Avė., Chicago.
Atlas Fuel Co., 4919 South 

Paulina St., Chicago.
Roseland Coal Co., 343 W 

107th Place, Chicago.
Anton Tumonis Coal Co., 

120th St. and Union Avenue, 
Chicago.

Crane Coal Co., 5332 South 
Long Avė., Chicago.

(Bus daugiau)

Rytoj lakūnas James 
-Janušauskas kal

bės Roselande

Kuraitis Buick ir 
Pontiac bizny j

Anglies ir kokso kiemai pri
klauso stambesniajam lietuvių 
bizniui. Visų pirma investmen- 
tų eilėj tenka skaityti pats kie
mas, kuris užima penketą ar 
šešetą arba ir daugiau kaip de
šimtį lotų. Nusausinimas vie
tos irgi yra investmentas. Au
kšta tvora aplink iš lentų, ku
rių kiekvienas colis reiškia 
taipjau pinigą. Jei kieme ran
dasi ketvertas ar penketas bo- 
nių (sik>s), tai investmentas 
pašoka kur kas aukščiau*. Pas
kui — kur trokai? Tokie tro- 
kai, kad dėl keleto tonų ve
žimo nebraškėtų ir kad pus
nynuose nenuklimptų. Kur dar 
pertvarai kieme, aruodai? Vien 
svarstyklos (scales) kaštuoja 
nuo $1,500 iki $1,700. Vėl gelž- 
keiio šaka tiesiai į kiemą, ku
rią nukloja pats kiemo savi
ninkas.

Tai betgi ne viskas. Ame
rikoj vartojama daugelio rų
šių anglis. Kiemas, kuris tai
kosi platesniam bizniui, pri
verstas yra laikyti gal kelio
liką 
nas 
liu, 
rių.

Investmentai anglies kiemuo
se yra stambus. Antrą vertus, 
konkurencija tarp kiemų aš
tri. Kaip išsilaikyti varžytiuč- 

. se?
Pirmoj vietoj (įia, žinoma, 

vaidina rolę kainos. Negalima 
imti už anglį tokią kainą, ko
kią norėtum. Prisieina tenkin
tis tokia, kokią nustato abel 
nas marketas. O ta marketo 
kaina ne kažin kaip aukštą 
pelną duoda.

Taigi anglies bizny tvarka 
labai svarbi. Ji reikalauja ap
karpyti iki gyvuonies visas be
reikalingas išlaidas, atlikti dar
bą su mažiausiu galimu skai
čių darbininkų. Jei tvarkos ne
silaikysi, teks pasitraukti iš 
biznio, kaip jau ne vienas ir 
pačių lietuvių pasitraukė. Prie 
tvarkos reikia skaityti ir grei
tą pristatymą anglies kosiu- 
meriui, kai gaunama orderis 
ir anglies apsaugą nuo gedi
mo, ir vietos taupymą kieme.

Paskui — pasitikėjimas. Ka
da. perki krautuvėj už dešim 
tuką pustuzinį uobolių, tai ga
li nepaisyti jų kokybes. Nes 
dešimtukas toks mažas pinigė
lis. Bet kada išmoki orderiui 
anglies iki keliolikos dolerių, 
tai jau nori gauti tikrai tokį 
tavorą, koks buvo žadėtas, to
kią svarą, kurį pažymėta by
loj, ir tokia kaina, koki yra 
markele.

Nelengva įgyti šis pasitikę 
j imas. Ima laiko. Bet įgytas 
jis reiškia tikrą turtą anglies 
kiemui. Jis reiškia 
tumerių palaikymą 
gavimą.

Galima pažymėti,
vių užlaikomi anglies kiemai 
Chicagoj ir jos apielinkėj tu
ri kostu’merių pasitikėjimą. Ta
tai liudija jau tas faktas, kad 
didžiumą orderių angliai pri-

• statyti lietuvių kiemai gauna 
per telefoną.

Vienas sunkumas, ypatingai 
varginęs anglies kiemus per 
paskutinius trejetą metų, tai 
kreditas. Kasyklų kompanijos, 
sumažino anglies kiemams kre
ditą iki nago juodimo. Tuv> 
tarpu depresija išsėmė dange 
lio kostumerių paskutinius cen
tus. Ot, ir buk geras: norėtų 
kiemo savininkas duoti, anglies 
kostumerio kreditan, bet pri
verstas yra apsižiūrėti, kas ga
li su jito patim atsitikti tavo
rą liuosiau kredituojant.

Paskutinieji tačiau 1933 me
tai ir pradžia 1934 atrodo an 
glies biznio žvilgsniu žymini 
geresni, nei 4932 m.

Šiuo laiku Chicagoj ir jos 
apielinkėj varo biznį šie lietu-

ROSELAND.—Rytoj Roselan I 
de bus nepaprasta diena. Ši 
sena lietuvių kolonija susi
lauks svečių, kurių senai jau 
bematė, o kai kuriuos pamatys 
tik pirmu kartu.

Visi tie svečiai susirinks 1- 
mą valandą po pietų Balčiūno 
svetainėje, 158 East 107th st., 
kur Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio Skridimo Sąjungos 
Roselando skyrius rengia masi
nį mitingą ir prakalbas, laku’no 
Juozo R. James-Janušausko 
skridimo naudai.

Tie svečiai yra: pats laku 
nas Janušauskas, kuris šią va
sarą įvykins skridimą, “Nau
jienų” redaktorius ir ALTASS 
vice-pirmininkas P. Grigaitis, 
ALTASS pirmininkas p. Anta 
nas Kartanas. Iš vietinių, mi
tinge dalyvaus Sheldon Govier, 
Roselando politinis vadas,' AL 
Kumskis, adv. C. P. Kai ir kili.

Iš artistų parengime daly
vaus dainininkas K. Pažarskis, 
Vytautas Beliajus—šokėjas su 
savo šokėjų grupe “Gėlių Dar
želis” ir kiti.

O Įžanga į tą parengimą tik 
10 centų. Atsimindamas, kad 
parengimas yra kilniam tiks
lui ir kad įžanga taip žema, 
kiekvienas Roselando lietuvis 
turi Balčiūno salėje sekmadie
nį atsilankyti.—X.

Dęrybos dėl “LITUANICOS 
ANTROSIOS” eina pasekmin
gai; aukos į įždą plaukia.

(Daugelis lietuvių intere
suojasi ir nori žinoti ką reiš
kia žodis “ALTASS”. Tai yra 
pirmos raidės AMERIKOS 
LIETUVIŲ TRANS-ATLANTL 
NIO SKRIDIMO SĄJUNGOS 
vardo — A. L. T. A. S. S.).

šiomis dienomis ALTASS 
iždas gavo iš Philadelphijos 
kelioliką aukų, tarp jų aukas 
nuo pp. Stasės ir Jono V. Gri
nių. Pp. Griniui sako: “Vie
ton pasveikinimų prietelių ir 
draugų, su sezoninėm šventėm, 
Kalėdom ir Naujais Metais, 
paaukavome po $2.00 antram 
Transatlantiniam skridimui 
New York — Kaunas.

“Manome, kad šis būdas yra 
į naudingesnis ir kilnesnis šiais 
depresijos laikais”.

O Chicagoje štai į ALTASS 
nariais užsirašė, kad paremti 
lakūno Juozo R. James-Janu
šausko žygį, sekami asmenys: 
Jurgis Nakrošis .............. $2.00

Rytoj Chicagos Lie
tuvių Draugijos me

tinis koncertas

L. Sachs .............. .............
Helen Pavilionis ....... ......
p. Samulionis .................
Antanas Wieta ................
Brone Slabash .................
Antanas Vcnskcvičia .....
John Shukis .................
Dominikos Yakas .............
S.L.A. 122 kuopa ..............
F Urbelis ........................
Wm. Ranba ....................
A. J. Trust ........ ............
Harry Seigan....................
Alex Shnurevičia ..........
Franciškus Kaminskas ... 
Jonas. Kazlauskas ..........

. 2.00
t .00
1 00

. 2.00
2.00

. 2.00

. 2.00
. 2.00
. 5.00
. !L00
. 5.00

2.00
.. 2.00

2.00
2.00
5.00

Ryt lakūnas Juozas R. Ja- 
mcs-Janušauskas kalbės iš ra- 
dio stoties W. W. A. E., Ham- 
niond, Indiana. 
Smulkmenas 
stotį gauti, 
toje.

Nors jau didžiuma Chicagos 
lietuvių žino, kad C. L. D. kon
certas — balius įvyksta rytoj, 
tai yra sausio 14 d. ir čia tik 
tenka priminti, kad šis koncer
tas tai bus lig ir tradicinis. Su 
juomi- atsiverčia naujas drau
gijos istorijos lapas ir dėl to 
šis koncertas bus nepaprastai 
geras. Į jį yra sutrauktos ge-

BRIDGiEPORT.—- Pirmas lie
tuvis Chicagoj Dan Kirvaitis 
gavo autoritetą iš Buick Co„ 
pardavinėti Buick ir Pontiac 
automobilius 1934 metų vėliau
sios išdirbystės.

D. Kuraitis jau per 18 metų, 
kaip užlaiko Milda Auto Sales 
garažą, po adresu 806 W. 31 
St. Per tą laiką šimtai lietiv- 
vių gavo teisingą patarnavimą. 
Ir nuo dabar, kurie atsilankys 
pas ji tuo reikalu, tą patį pa
tarnavimą gaus.—F. Bulaw.

Koncertas 
Park svetainėje, 
Avė. Pradžia 6 vai. vakaro, 
durys atsidarys nuo 5 vai. vak. 
Taigi, rytoj visi pasimatysime 
Wicker Park svetainėj.

J. A-lla.

Chicago Mail Order 
Outlet dėkoja 
“Naujienoms”

Svarbus metinis Jo
niškiečių L. K. Klubo 

susirinkimas

CHICAGO Mail Order Outlel 
garsinimas trečiadienio “Nau
jienose” atnešė tokius gerut? 
rezultatus, kad įstaigos vedė
jai nori viešai laikraščio skai
tytojams už tai padėkoti. Šim
tai “Naujienų” skaitytojų at
ėjo į įstaigą, 511 S. Paulina 
street, ir pasinaudojo nupįgi- 
nimais.

certinęs spėkos, Kurie jau* 
yra lankę šios didžiausios Chi
cagoj lietuvių organizacijos 
metinius koncertus? tai jau tų 
daugiau į juos kviesti nereikia. 
Jie tik laukia kada ir vėl ga
lės pabūti kelias valandas to
kiam skaitlingam lietuvių bū
ryj.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti Į 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, netvuotumo, skaudamą 
akių karštį,, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro-1 
mas su e^ktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Sausio 14 d. ateinantį sek
madienį įvyksta labai svarbus) 
Joniškiečių kliųbo susirinki
mas: vieta G. Krenčiaus svet. 
4600 So. Wood St., pradžia 
1:30 v. po pietų. Valdyba iš
duos pilną metinį raportą; ko
misijos raportas, ir bus svars
toma apie narių mokestis. Vi
si nariai prašomi atsilankyti.

18 APIELINKĖ 
Čeverykų krautuvėj, 2001 So. 
Halsted St., eina didelis iš
pardavimas čeverykų. Kainos 
žemos. Čia yra proga nusi
pirkti nebrangius čeverykus — 
nuo vieno dolerio ir aukščiau.

Žvalgas.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Lietuvės Akut erės
Mrs. Anelia K. Jarush

Pbysical Therapy 
8 Midwif« 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage. eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
kad lietu -

senų kos- 
ir naujų

ALEX KACHINSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 12 dieną, 10 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs 55 me
tu amžiaus, gimęs šiulavos pa-* 
rapijoj, Miškinių kaime,. Rasei
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 

brolj Zigmontą, brolienę Emi
lija, pusbroli ir pusbrolienę Si- 
nickius ir gimines, o Lietuvoje 
seserį Sofiją, brolį Ipolitą ir 
giminės.

Kūnas (pašarvotas randasi 'Ba
ldžiaus koplyčioje,' 668 W. 18 
St.. Chicago, lU.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny sausio 15 dieną, 9 vai. įry-■ 
to iš koplyčios į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Alejf Kachinsko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. /

Nubudę liekame.
Brolis, Brolienė ir Giminės. Į

Laidotuvėse patarnauja gra- 
horius J. F. Radžius, Telefo
nas Canal 6174.

Visi Telefonai: i

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO.
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Progress Programas

For Kent

1900 W

Jūsų Nosius

manim

MORTGAGE BANKERS 5939 So. Rockwell St

CIASSIFIEDADS
Automobiles

RADIO

Pritarė jas
Partners Wanted

L’Africanos” turinio santrauka

Veikėjai

pra

1739THEATRE
35 th

MILDAIii THEATRE ■■

dėki n
Naujienos

Sausio 13
31-ma ir South Halsted St

Budriko Radio Valanda
Sausio 13

‘Midshipman Jack’ su ALICE BRADY

mutzika, dai 
kompozici-

kad
4 ar

Business Chances
Pardayimuj Bizniai

Box 67, 
Naujienos 
So. Halsted St,

Pedro, Portugalijos 
patarėjas
Diego, admirolas
, jo duktė

u BRUCE CABOT 
BETTY/FVRNESS

kimas ]
bus svarstoma seni 
baigti reikalai
te paskirtu laiku atsilankyti

šeštadienis, sausio 13, 1934

Farms For Sale 
’TkUi Pardavimui

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

rengiasi 
savo 
Vai-

Halsted Street

4 ruimai 
pigiai. 670 W. 18th St.

Nepamiršk atsukti Nedėlioj 
radio 1 vai. po pietų WCFL, 
970 kil. Lietuvių programas.

žino, malonėkite

MARŲUETTE Parke saliunas par
siduoda; gera vieta; arba i partne
rius. Vienas savininkas, bus galima 
pasilikti, jeigu sutiktumėm. 2416 W. 
69th Street

savininkai Broliai
W. BALTRUŠAIČIAI 

3139 So. Halsted St.

NELLIE ROZGA, 
4027 So. Brighton PI 

Chicago, III.

Mavtag skalbyklos Model

DRAUGIŠKA UŽEIGA
Daug metu patyrimo turintis mu

zikos instrumentų krautuvėj: reiškia 
padėka už suteiktų paramų praeityje 
savo draugams ir kviečia atsilankyti 
i ALINĘ kur rasite mandagų pa
tarnavimų.

j. Yra 
Tiktai butų labai 
:ų patyręs tokiam 

bizny. Rašykite laiškais j Naujienas, 
Box 66, 1739 So. Halsted St.

Prisirašykite j musų spnlk*

TEL. LAFAYETTE 1083

Lawler Hali, 3929 W. Madison 
Visi nariai būtinai

FRANKL1N DE LUXE paskiausis 
1931 modelio sedanas. Važiavau jau 
labai mažai, yra taip naujas kaip 
dieną, kuomet ji nusipirkau. Origina- 
lis, gražus dviejų spalvų išbaigimas 
—- be jokio ženklo, puikus tairai. Rei
kia pamatyti, kad įvertinti. Paaukau
siu už $300 Namie bile laiku. 1004 
North Kedzie Avė., arti Austi n Blvd., 
2-ros lubos.

K. PIKIEL
1816 So. Halsted St

Norėdamas daugiau pa
turėsi kreiptis į atskiras 

ir tik tuomet galėsi 
kas bus

Garfield Park Lietuvių Vyrų ii 
Moterų Pašelpimo Kliubo metinis su
sirinkimas jvyks nedėlioj, sausio 14 
1934, r ‘ " " --------- —
St., 1 vai. vak 
atsilankykite ir neveluokite, yra daug 
nauji} reikalų apsvarstimui.

Sekretorius.

daug svarbių reikalų aptari- 
Taipgi nepamirškite naujų na- 

atsivesti prirašyti prie S. L. A 
Valdyba.

REIKALINGAS patyręs, nevedęs 
vyras ant ukes, nuolatinis darbas, 
27 mylios nuo, Chicagos. 5652 W.

PATYRUSI 
rėksu (skarmalų) sortavimui 
tinental Paper Grading Co. 
So. Jefferson St.

būtinai
kad neliktumėte iš-

RENDON fornišiuoti kitehenette 
apartmentai, 1 arba 2 kambariai, pa
vieniams arba poroms su šiluma ga- 
sas, elektra, linens tik $10.00 i mė
nesi ir aukščiau. 6040 Union Avė., 
Normai 6513.

Furnished Rooms
APŠILDOMAS kambarys ant ant 

rų lubų, pavieniui arba vedusiai po 
rai. 6830 So. Tai man Avė.

PARSIDUODA tabako 
ir visokių 
priežastis 
miestų,

Brighton Parko vai 
kų d-jele rengia 

vakarėlį

pus gyvai
nio eiga bus naudingų praneši
mų, kuriais galėsite pasinau-i 
doli atsilankydami į Budrike 
radio, rakandų ir muzikalių 
instrumentų krautuvę, 3417 S. 
Halsted St. Re p.

taipgi komedija ir kiti 
įvairumai.

, PARDAVIMUI grosernė, gera vie 
^a ir biznis tarpe lietuvių ir lenkų 
labai pigiai. Atsišaukite 4337 So 
Wood St.

REIKALINGAS partneris j salių- 
no bizni, didelė vieta, labai sęniai 
išdirbta per daugeli metų. Viena iš 
gražiausių vietų South Sidėj 
didelė svetainė. *“...........
geistina, kad būt

šiandien nuo 1:55 po pietų 
iki 5:30 per National Broad- 
casting Company stoties Ame
rican Tobacco Company, “Lucky 
Strikes” cigaretų išdirbėjai, 
transliiros iš Metropolitan Ope
ra New Yorke, “L’Africana”.

mokėti mokėsis kurių yra pasilikę ir 
atsivesti bent po vienų nųujų narį 
prirašyti prie kuopos. Su pirmu šių 
metų susirinkimu turime pradėti pri
rašinėti naujdš narius prie kuopos. 
Kuriems reikalinga paskolos užsi
mokėjimui mokesties ateikite parei
kalaukite iš Centro, nes dabar gali
ma gaui tos paskolos. Sekretorius.

BRIGHTON Parke štoras išsiren- 
duoja dėl bile kokio biznio, randa 
pigi. Taippat pasirenduoja kamba
rys dėl pavieniu ar vedusių. Klaus
kite Mrs. Chesna. 6047 S. Sacra- 
mento Avė. Tel. Hemlock 1655.

uji Radios su Trumpųjų 
ir Ilgųjų Bangomis

Vertės $29.50 už

19.50

ŠTORAS rendai; yra saliuno fik- 
čeriai. Yra salė ir 3 kambariai. Pi
giai. 4147 So. Kedzie Avė.. 2-ros 
lubos.

Naujienų” jubiliejinio 
vakaro

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas garu ipšildomas ant 2 lubų, yra 
gera proga suaugusiai šeimynai, kad 
apsiimtu pečiu pakūrenti, sutaupysi
te $15.00 i mėnesi. Nepraleiskite 
šitos progos. Savininkas turi iš
eiti i bizni ir ten gyventi. Flatų 
galite matyti kas dienų iš ryto iki 
pietų, vakarais nuo 6 ir vėliau, su- 
batomis ir nedėliomis visų die-

Kiekvie.nas pageidauja 
savo dukrelę 
simbolio rolėje

Personai
. Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Elzbietos Platkauskie- 
nės, prieš kiek laiko rodos gyveno 
3131 So. Halsted St. Ji pati arba 
kas apie jų 
nešti laišku.

RENDON štoras geras dėl saliuno 
arba bile kokio biznio — pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
farmos. 4533 S. Wood St. Yards2594

VVest Pullman. Ateinanti sek
madieni sausio 14 d., West Pullman 
Park svetainėje 2 vai. po pietų įvyks 

55 kuopos metinis siisirin- 
Bus raportų, pranešimų ir 

...I, nauji ir neuž- 
Visi nariai privalo- 

užsi-

—Apie tai, sako, negaliu 
daug pasakyti; čia muzikos ko
misijos dalykas. Galiu sakyti 
tiek, kad dainos ir muzika bus 
specialiai tam jubiliejui para
šyta. Matote, visas darbas pa-

PRAŠAU .atsiliepti kas per klaidą 
paėmėte svetimą moterišką Fur Kau
tų gruodžio 30 d. Chicagos Lietuvių 
Politikos Klubo vakarėly. Kautas 
kuris buvo paliktas panašus i pa- 
imtųji tik truputi trumpesnis. Jei
gu patėmysite šį skelbimų ir būtu
mėte geros širdies, tai malonėkite 
man pranešti, busiu labai dėkingas. 
K. Slepitis, 3836 W 65th St.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PARDAVIMUI restauracija su mū
riniu namu. 5 kambariai užpakaly, 
furnace apšildomas. įmokėti reikia 
$2,500. 5714 W. 65th St. Telefonas 
Prospect 3284.

PARDAVIMUI TAVERN, gera 
apielinkė, pilnai Įrengta su reikalin
gu laisniu ant kampo, pigi renda, 

pagyvenimui, parduodam

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė su namu, pardavimo priežastis 
vyro mirtis, parduosime pigiai.

2500 W. 45 St.

BARGENAS. Parsiduoda ūkis 80 
akrų gražioj vietoj, prie ežero ir 
summer resortų; gera žemė ir budin- 
kai, 10 karvių, 7 priauganti ark
liai, kiaulės, paukščiai, padargai ir 
kiti gyvuliai, grudai, lašiniai, pasto
gės prikabinėtos ir viskas palieka 
tam kas pirks. Be skolos. Kaina 
tiktai $3500. Dėl pilnų žinių rašy
kite laiškų, Box 7< 
1739 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza* 
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės | Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—-klauskite Mickevičių.

Teisybės Mylėtojų Draugystės me
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 14-tą d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12-tų vai. dienos.

Visi nariai-ės dalyvaukite, nes bus 
svarbių reikalų svarstymui. Be to, 
valdyba ir įvairios komisijos patieks 
raportus. Kurie nariai-ės esate sko
lingi Dr-tei už 1933 melus 
užsimokėkite 
braukti.

muzikos .numeriais 
gyvcnimo5v/artaų.e

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest2011

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. Užkviečia visus
J. OKSAS, A, RENKUNAS.

. Narkis, Sekretorius 
35th St., Chicago, III

IEŠKAU 2 arba 3 kambarių ga
ru apšildyta apartmentų. Kas turi
te praneškite laišku Box 69, 1739 
So. Halsted St., Naujienos.

(Penkių Aktų Grand Opera, 
parašyta Mayerbeero, 1860 m.)

COMMISIONIERIUS PARDAVĖJAS
Wholesale Dealeris, parduoda

VAISIUS IR DARŽOVES

4039 No. Austin Avė.
Tel. Avenue 0565 

Canal 0212

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Ateikite su 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimų.

Jūsų Žydukas patarnaus 
mandagiai.

REIKALINGAS janitoriaus pagel 
bininkas. Turi būt unijistas. M 
Williams, 1318 Winnenac Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
120 akerių farma, ant miesto pro- 
perties B. Belunski, R. I, Momence, 
Illinois.

RESTAURACIJA — pilnai jreng- 
a, kainavo $1000, parduosiu už 

8300. 4 kambariai — netoli New
Market.. 1435 So Sangamon St.

BIZNIERIAI NEPRALEISKITE 
ŠIOS PROGOS

štai Tavern ir Didelė Svetainė 
Rendon ir 5 kambariai pagyvenimui, 
ant didelio highway, kuris dabar jau 
baigiamas platinti.

8428 So. Vincennes Avė., 
dėl informacijų pašaukite 

MRS. KLIMAS 
Tel. Iriangle 6918.

vargus iš jo naujai atrastos 
šalies, Nelusko ir Selika. Jis 
prašo tarybos naujo laivo, bet 
Don Pedro įtaka jo prašymas 
atmetama. Jam įpykus, jis į- 
metamas į kalėjimų. Don Ped
ro atradęs keliauninko-tyrinė- 
tojo žemėlapius nutaria pats 
juos naudoti.

II AKTAS—Užmigus Vasco 
kalėjime Nelusko bando jį nu
žudyti, bet Selika jį apgina. 
Duete Selika apsako kelių į 
savo namus. Inezė atvykus su 
Don Pedro pareiškia Da Gamos 
paliuosavimų jai ištekant už 
Don Pedro. Vasco atiduoda 
Selika Inezei, kaipo vedybų do 
vonų. Paskirtas naujos ekspe
dicijos galva Don Pedro pa
veda vairininkavima Nelusko.

III AKTAS—Don Aivaro no
ri Don Pedro perspėti apie 
vergų Nelusko, bet jis jam ne
tiki. Išgirdęs jų pasikalbėjimų 
Nelusko išreiškia savo džiaugs
mų dainoje. Vasco sekdamas 
Don Pedro antrame laive pri
siartinęs prie jo mažame laive
lyje bando jį perspėti apie in- 
dusus. Don Pedro pagriebęs 
jį apkalų geležimis. Neužilgo 
laivas užpuolamas ir visi ant 
jo išžudomi arba nelaisvėn pa
imami išskiriant Vasco, kuri 
išgelbsti Selika, užpuolikų ka
ralienė.

IV AKTAS—šis aktas atsi
daro su indusų iškilmėmis iv 
baletu. Vyriausio Brahmos ku
nigo įsakymu Selika turi pri
siekti visus svetimuosius išžu
dyti. Bet ji išgelbsti Vasco 
pareikšdama, jog jis yra jos 
vyras. Neatsižvelgiant Selikos 
užsispyrimo, kad jis slaptai ap
leistų šių šalį, Vasco nutaria 
pasilikti su Selika, bet permai
no savo mintį išgirdęs, jogln- 
ezė gabenama nužudyti.

V AKTAS—Selika paliuosuo- 
ja Vasco ir Inezę ir paliepio 
Nelusko palydėti juos iki lai
vo, kuriuo jie išplaukia namo. 
Jiems laimingai iškeliavus, Se
lika suvalgus nuodingų Manz- 
nillo medžio gelių, ištikimo Ne
lusko prižiūrima, miršta šalę

Kaip ir kas sekmadienį taip 
ir rytoj, sausio 14 d., 11 Yalt 
prieš piet Progresą Furniture 
Co., 3224 So. Halsted St. rū
pesčiu, iš stoties W. G. E. S. 
įvyks koncertinis radio pro
gramas. Dalyvaus grupė žy
mių dainininkų ir daininkių, 
kurie vadovaujant muzikui K. 
Steponavičiui padainuos gra
žių dainelių — ištraukos iš 
operetės “Agurkai”. O prie 
to bus gražios muzikos, žinių 
bei įdomių pranešimų. X.

Sekmadieniai tai yra dainos 
ir muzikos dienos. Todėl ryt 
diena Jos. F. Budriko rakan
dų ir muzikos krautuvė, 3417 
So. Halsted St. patieks radio 
klausytojams puikų programų 
iš stoties WCFL. nuo 1 iki 2 
vai. po pietų. Išgirsite gra
žių dainų, solistų ir duetų taip
gi Budriko radio orkestrą su 
naujais 
Makalų

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS 

įvyksta
ŠEŠTA DENY, SAUSIO 13 d.
BIG BROTHERS

TAVERN
Užviečiame draugus ir pažįsta

mus į musų iškilmingų atidary
mų. Bus skanių užkandžių, 
alaus ir muzika, linksminsimės 
iki vėlybos rifiktieš.

Kviečia

3417-21 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

“Naujienų” skaitytojai rinks 
“MISS NAUJIENOS” viešu bal
savimu. Kuomet balsavimai 
prasidės, “Naujienose” tilps 
tam tikri kuponai, kurį bal
suoju turės išpildyti, pažymė
dami už kurių kandidatų ati
duoda balsų ir pasiųsti jį į 
“Naujienas”. Balsavimai ar 
rinkimai bus paskelbti vėliau.

O tuo tarpu visos lietuvaitės 
nuo 16-kos iki 27 metu am
žiaus raginamos į kontestų įsto
ti ir tai padaryti skubiai, nes 
įstojimo laikas yra apribotas.

Būdamas užinteresuotas bu
simu “Naujienų” jubiliejiniu 
apvaikščiojimu ir tuo, kad pro- 
gramo išpildyme dalyvaus 200 
žmonių, vienų vakarų nuvykau 
f “Naujienas”, kad daugiau pa
tirti apie visų rengimo planų.

Ofise sutikau p. K. August, 
ir tuoj ėmiau kvosti bei sta
tyti klausimus.

—Gerbiamieji, sakau, žinau, 
kad vasario 25 d. Ashland Au
ditorijoj vaizduosite “Naujie
nų Gyveninių”; žinau, kad tu
rėsite 200 aktorių: žinau, kad 
bus su muzika. Tai ir viskas, 
kų iki šiol man teko sužinoti 
O dabar bukite geri suteikti 
man daugiau informacijų. No
rėčiau žinoti, kas sudarys tų 
grupę ir iš kokių menininkų 
bei muzikų.

—Well, sako, bendrai 
bant, galima pasakyti, 
spektaklyje dalyvaus apie 

solistų 
orkestras

Don 
raliaus 

Don 
Ineze 
Vasco da Gama, karininkas 
Don Alvar, 
Vyriausias inkvizitorius 
Nelusko 
Selika
Vyriausias Brahmos Kunigas.

AKTAS—Inzė įsimylėjus i 
Vasco da Gama, kuris randasi 
ant vandenyno bandydamas at
rasti naujų kelių į Indiją, ver
čiama vesti Don Pedro. Šis 
bando įtikinti jų, jog Da Gama 
žuvo vandenyne. Tai panei
giama, kuomet Vasco pasirodo, 
kaipo vienintelis asmuo nežu
vęs ekspedicijoj, ir parsiveža

PAIEŠKAU savo brolio Joe Rož- 
ga, pirmiaus gyveno Seattle, Wash 
Prašau atsišaukti ar žinanti 
nešti už kų busiu labai

na savo dukteris įstoti į 
“MISS NAUJIENOS” kontes
tų, kiekvienas pilnai įsitikinęs, 
kad jo duktė yra gražiausioji, 
populeriausioji ir tikrai laimės 
“MISS NAUJIENOS” titulų.

Suprantama, kad taip, o ne 
kitaip kiekvienas tėvas turi 
jaustis, nes, pagaliau, kas-gi ži
no, gal kaip tik jo duktė ir bus 
išrinkta “Naujienų” skaitytojų 
kaipo tinkamiausia mergaite 
užimti “Naujienų” simbolio ro-

BRIGHTON PARK — čia 
neseniai gimė Vaikų Draugi
jėle, kurių suorganizavo daini
ninkė p. A. Zabukiėnė. Ji vai
kus mokina dainavimo, įvairių 
lošimėlių ir, kaip girdėjau, 
sausio 14 d., vaikučiai rengia 
“Bunco” party, kuriame turės 
ir mažų programų. Jį išpildys 
patys vaikučiai po vadovyste 
p. Zabukicnes.

Man atrodo, kad butų pra
vartu ir mums seniams pama
tyti "kaip vaikučiai darbuojasi 
ir gauti progų šį bei tų išlai- 
mėti. Savo atsilankymu mės 
5aremsime tų jaunutę drau
gijėlę ir paskatinsime jų čiau
piau darbuotis. Taigi, aš la
jai pritariu tokiai organiza
cijai ir nuo šbiyęs kviečiu vi
sus ten atsilankyti.

Vakarėlis įvyks sekmadienį, 
2 vai. po pietų, Hollyvvood Inn 
Yuškos svet., 2417 W. 43 st., 
orie pat Westerh avė. Įžanga 
taip girdėja^K^lsicms prieina
ma — tiktai 25d Ateikite visi.•

Pereitų šeštadienį teko man 
nuvažiuoti į Brighton Parkų ir 
pasižiūrėti kaip musų vaiku
čiai praktikuojasi 
pildyti savo programėlį 
rengiamam vakarėlyje.
kilčiai sudainuoja koletų dainų 
ir gana sutartinai šoka, nors 
pradėjo tik apie porų menesių 
atgal. Mokytoja p. Zabukiėnė 
pašvenčia tam darbui gana 
daug laiko.

Visi kviečiami atvykti į Vai
kų draugijėlės parengimų, kad 
parodyti jog jų darbas yra 
įvertinamas.

Elektrikinė ledaunė vertes 
$95.00 už 

45.00

pė. Vertės $133.50 už

89.50
Vartota Maytag skalbykla

29.00

5 chorai, keliolika 
solisčių, simfoninis 
na, ir dar kai kas.

—Na, o kokių-gi 
nns vartos,—kieno

Didžiausios' 
Naujienų 
Jubiliejaus 
Iškilmės. 
Džiaugsmas 
Linksmybė 
Pasigerėjimas 
Nusistebėjimas 
Klyksmas 
Šauksmas 
Dainos 
Muzika 
Ugnys 
Grožybė 
Vėliavos 
Skaistybė 
Ceremonijos 
Procesijos 
Maršai 
Pažarai 
žiedai 
Gėlynai 
žvakės 
Pyragai 
Gražios mergaitės 
Karalaitės 
Nematytos celebracijos 
Undynės ir gracijos 
Naujienų Jubiliejus 
Naujienų Jubiliejus 
Naujienų Jubiliejus.

matyt 
aujienų”

Draugyste L. Vėliava Amerikoje 
No. 1 laikys metinį' susirinkimų sau
sio 14, 1934 m., 1 vai. po pietų An
tano česnos svet., 4501 So. Paulina 
St., Chicago, 111. Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti, o yra 
svarbus dalykai aptarti.

Sekretorius.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

UNION AVĖ. BUFFET
įvyksta

Šeštadieny, Sausio 13 d., 1934 m.
Kviečiame visus draugus ir drauges atsilankyti | musu iškilmingą 

atidarymą. Bus skanaus alaus ir kitų gėrimų, užkandžių ir gera 
muzika. Linksmybės iki vėlybos nakties.

Kviečia savininkė _ .
MRS. V. LIEKIS, 3601 So. Union Avė.

vesta keliolikai komisijų, ii 
kiek vena savo srityje darbuo 
jasi. 
tirti 
komisijas 
suvesti siūlų galus 
suruošta.

Vėliau sužinojau, kad yra 
keliolika komisijų, kaip tai: 
kostiumų, spalvų, šviesų, buda- 
vojimo specialio “steičiaus”, 
muzikos ir dar kelios kitos. 
Tat kad patirti smulkmenas, 
turėsiu matyti tas visas komi
sijas ir laikas nuo laiko kų pa
tirsiu, pasistengsiu pranešti. 
Laikui bėgant paslaptis turės 
išsiaiškinti

Pigiausi radios pasilinksmi
nimui,, tai yra geras radio 
su phonografu krūvoje.

Nauja Radio kombinacija 
vertės $100.00 už

49.00
DYKAI 6 REKORDAI

saldainių 
smulkmenų krautuvė, 

pardavimo — apleidžiu 
3500 So. Union Avė

Tėvai ragina dukte
ris įstoti į “MISS 

NAUJIENOS” 
kontesta

S. L. A. 129 kuopos metinis su
sirinkimas įvyks sausio 14 d., 1 vai. 
po pietų, G. Chernausko svet., 1900 
So. Union Avė. Visi nariai dalyvau
kite metiniame susirinkime, nes tu
rime 
mui. 
rių 
129 kuopos

MERGAITĖ patyrus dėl abelno 
namų darbo, geri namai, nuosavas 
kambarys TeL Belmont 8431.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, Landas mašinos, geram sto
vy. Parduosiu pigiai arba mainy
siu, kas turi Lietuvoj nuosavybę.

2555 W. 43rd Street

Financial 
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND 
1647 W 47th St.

Business Service
______ Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, H1

taipgi komedija ir kiti įvairumai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ cottage, gazas, mau
dynė, elektriką, West 42nd St. Cash 
kaina $800. Savininkas Yards 1614.

Exchange—Mainai
MAINYSIU bizniavą namą su Sto

ru ir 2 flatai po 4 kambarius ant 
naujo 2 flatų namo Marųuette Par
ke, 4917 S. Keeler Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

J _ -------------------------- ----- — «

moteris reikalinga 
Con- 
1529




