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Prasideda Naujas Pieno 
Kainų Karas

Didžiąsias pieno kompanijas pasekė mažo
sios pieninės ir dar labiau nupigino pieną

CHICAGO.—Chicagoj vėl pra
sidėjo naujas pieno kainų ka
ras, kuris gali žymiai nupigin
ti pieno kainas.

Pirmiausia penkios didžiosios 
pieno kompanijos, kurios apru1- 
pina pienu 
gyventojų, 
pigino iki 
pristatymu
vedė, kad tą patį pieną, be pri
statymo pieno į namus, sankro
vos ę bus galima gauti po 9c 
u*ž kvortą.

Tai yra didžiųjų kompanijų 
pastangos sunaikinti niekurių 
nepriklausomųjų kompanijų 
kompeticiją. Tos kompanijos 
ir ikišiol pieną pardavinėjo daug 
pigiau savo sankrovose, kurių 
išdygo keli šimtai ir labai at
siliepė į didžiųjų kompanijų 
biznį, ypač po to, kai prieš kiek 
laiko jos pakėlė pieno kainą iki 
lc už kvortą, kaip kad net ir 
aldermanai buvo pradėję ragin
ti gyventojus didžiąsias pieni 
nes boikotuoti.

Tos penkios kompanijos vi
suomet buvo didžiausios prie
šininkės nupiginimo pieno kai- 

. . nų ir jei kada pieną nupigin
davo, tai tik priverstos kompe-
ticijos. Dabar jos pirmas pie- rate” pieno kompanijų.

no kainas nupigino ir nepri
klausomos pienines užklupo vi
sai netikėtai.

Daugelis mažesnių kompani 
jų skundžiasi, kad jos ir dabar 
uri nuostolių, tad pieną nupi

ginus jų nuostoliai dar labiau 
padidės. Todėl jos turės ieško
ti kitos išeities ir galbūt pra
šys darbininkus prisiimti algų 
nukapojimą, kuris, žinoma, pa 
lies ir didžiąsias kompanijas.

Bet tas pieninės, kurios ir 
ikišiol pieną pardavinėjo daug 
pigiau1, negu “pieno trustas”, 
jos ir dabar neapsileidžia di
džiosioms kompanijoms. Kai 
“pieno trustas” už pieną san
krovose ims 9c, tai tos nepri
klausomos kompanijos pieną 
savo sankrovose vakar parda
vinėjo tik po 8c.

Kadangi tos kompanijos yra 
pasiryžusios kovoti didžiąsias 
pieno kompanijas ir toliau, tai 
tikimąsi, kad dabar peino ko
va paaštrės ir greitai pienas 
parsidavinės po 7c už kvortą* 
Tuomet daugelis mažesnių ne
priklausomų kompanijų turės 
išeiti iš biznio, negalėdamos at 
laikyti spaudimo iš abiejų pu
sių—iš “pieno trusto” ir “cut-

»

Kupiškio smulkaus kre 
dito banke išaikvo- 

jimai?
KUPIŠKIS.— Kaip, teko pa

tirti iš patikimų šaltinių, nu
šautasis bugalteris Ričardas, 
Petraukas išgavęs iš banko ir 
išeikvojęs apie 18,000 litų. Gir
dėti, kad pats bankas ir nariai 
nieko nenukentės, tik nuken
tės pavieni to banko asmenys.

Tebevaroma košero mė
sos kontrabanda

Dr. Wynekoop byla 
nutraukta iki 

pirmadienio

Dollfuss kaltina Vo 
kietijos nacius už 

terorą Austrijoj

Robert H. Haskell, superintendentas Wayne pavieto Training School, Nothville, Mich 
buriu jo pataisos namuose esančių vaikų. Didelio skandalo sukėlė kaltinimas, kad pataisos na
muose esantys vaikai sterilizuojami (kastruojami) be jų tėvų sutikimo ar žinios. Kaltinama, 
kad ir šiuose namuose liko sterilizuoti be tėvų sutikimo 25 vaikai, neskaitant itų, kurie liko 
sterilizuoti iš tėvų grūmojimais gavus sutikimą. Dabar tas kaltinimas yra tyriamas valdžios. 
Dėl sterilizacijos Michigane jau yra užvesta ir bylų teismuose. Vienoje byloje reikalaujama ne
mažo atlyginimo iš teisėjo ir Šerifo už sterilizavimą vieno jaunuolio, prievarta ir grūmojimais 
išgavus iši jo ir tėvų sutikimą.

Dr. su

Kiek išmokama nuo
mos už Kauno mo

kyklas
KAUNAS.—Šiais metais Kau

no savivaldybe nuomos už bu
tus mokykloms iš viso išmokė
ta 2.79,500 litų. Ateinančiais 
metais ši suma 21,000 litų pa
didės, nes teks padidinti mo
kyklų komplektų skaičių. Todėl 
savivaldybei iš viso reikės sta
tytis 162 komplektams namus.

Latvių seimas ratifika
vo sutarti su Lietuva

Apdraudos komp. 
skolino milionus ant 

bevertes žemes

Tiria dar vieną ap
draudos kompaniją

CHICAGO.—Dr. Alice Wyne- 
koop, 62 m. senutės, bylos nag
rinėjimas vakar liko nutrauktas 
iki pirmadienio. 

t

Užvakar ji du sykiu buvo 
nualpusį dėl silpnos širdies. Va
kar ryte ji buvo atvežta į teis
mą, nežiūrint pasipriešinimo 
kalėjimo daktaro. Tečiaus ji 
buvo tiek silpna, kad davus 
stimuliantų ir nespėjus sulauk
ti teisėją, ji vėl buvo iš teismo 
išvežta.

Atėjus teisėjui, jos advokatas 
paprašė bylos nagrinėjimą 
dėti iki pirmadienio, nes 
pavojaus jos gyvasčiai, jei 
bus duota jai pasilsėti. Pati
Wynekoop norinti bylą tęsti, 
kad dar jai gyvai esant jos var
dą apvalyti.

Teisėjas sutiko bylos nagri
nėjimą atidėti ir, prokurorui 
pasiūlius, paskyrė du bešališkus 
teisėjus apžiūrėti ligonę ir re- 
portuoti teismui.

Jei daktarai pripažins ją pa
vojingai sergančią, tai bylos 
nagrinėjimas bus visai nutrauk
tas ir jury paleistas.

ati- 
yra 
ne- 
Dr.

VIENNA, s. 19. — Austrijos 
kancleris Dollfuss viešoj pra
kalboj pareiškė, kad Vokietijos 
naciai šmugeliuoja į Austriją 
bombas ir vadovauja nacių te
rorui.

Austrijos nepriklausomybes 
išlaikymas, sakė Dollfuss, nėra 
vien Austrijos reikalas, bet rei
kalas visos Europos. Tą pripa
žino Italija, Anglija, Francija 
ir visos kitos Europos valsty
bės, išėmus vieną Vokietiją, bet 
ir ta turės suprasti, kad ji lo
šia pavojingą žaismę.

Savo naujų metų kalboj Doll- 
fuss pasiūlęs Vokietijai derybas 
dėl pripažinimo Austrijos lygy
bės. Vokietija j tai
nauja nacių teroro banga. Aust
rija dabar turinti moralę teisę 
į tą terorą atsakyti teroru ir 
prieš jėgą panaudoti jėgą.

Savo kalboj Dollfuss maldavo 
ir socialdemokratų paramos, 
nes nauja korporatyvė tvarka 
apginsianti darbininkų teises. 
Jis taipgi kvietė krikščionis so
cialus pasilikti savo vietose, iki 
js bus jam reikalingi — bent 
iki bus priimta nauja konsti
tucija.

Daug nacių liko areštuta jų 
specialėj demonstracijoj, pasi- 
tikimui atvykusio j Vienną Ita
lijos vice-preiniero Suvich.

atsake

BUFFALO, N. Y., s. 19. — 
Gaisras sunaikino W T. Grant 
sankrovą Seneca St., South Buf- 
falo. Nuostoliai siekia $100,000.

ir-1

CHICAGO.—-Jau nuo kurio 
laiko eina nagi|nėjimas bylos 
bankrutavusių Security Life Co. 
Northern States Life Insurance 
Co. ir Kansas Life Insurance 
Co. viršininkų, kurie yra kal
tinami išeikvoję kompanijų pi
nigus ir tas kompanijas suktais 
budais nubankrutiję. Visos trys 
apdraudos kompanijos buvo su
sirišę, tarp savęs ir bankrutijo 
vienu ir tuo pačiu laiku.

Jau daugelis liudijo apie tų 
kompanijų viršininkų žarsty
mą kompanijų -pinigus, skoli
nant juos savo draugams ant 
beverčių nuosavybių.

Viena firma iš Waukegano 
liudijo, kad ji prašė $255,000 
paskolos iš Kansas. Life, bet 
Kansas apdraudos departamen
tas uždraudė tą paskolą suteik
ti ,nes nuosavybė neturi ver
tės, kadangi didesnė jos dalis 
yra Michigan ežere. Paskui ta 
firma kreipėsi į Security Life 
ir ant tos mažos vertės nuo
savybės gavo $1,702,000 pasko- 
III- e

Vakar buvo kamantinėj amas 
tų kompanijų receiveris alder- 
manas John Massen, kuris iš
kėlė daugiau tų kompanijų vir
šininkų suktybių. Jis pripaži
no, kad tas kompanijas nuban- 
krutino patys jų viršininkai.

Samda gruodžio mė
nesį sumažėjo 1.8%

T ... j. _ .

WASHINGTON, s. 19. — 
Darbo sekretorės Perkins ra
portas parodo, kad palyginus 
su lapkr. mėn., darbininkų sam
da gruodžio mėnesy sumažėjo 
1.8 nuoš., o išmokėtų algų su
ma sumažėjo 1 nuoš.

OS

7 kaliniai pabėgo iš 
Kansas kalėjimo

ST LOUIb, Mo., s. 19. — 
Grand jury pradėjo tirti reika
lus bankrutijusięs Mississippi 
Valley Life Insurance Co.

Chinijos nacionalis 
tai taikinsis tarp 

savęs
SHANGHAI, s. 19. — Ko- 

mintąngo, Chinijos valdančio 
nacionalistų partijos, viršinin
kai rytoj suvažiuos Nankinge 
laikyti savo susirinkimą. Jame, 
tikimąsi, bus išlyginti asmeni
niai nesutikimai tarp vyriausio 
karvedžio gen. Chian Kai-shek 
ir premiero Wang Ching-wei. 
Gen. Chian pozicija yra labai 
sustiprėjusi nugalėjus Fukien 
sukilėlius, kurie buvo paskelbę 
nepriklausomą valstybę. Galbūt 
bus išlyginti nesutikimai, ir 
tarp kitų nacionalistų vadų.

Samuel Insull vėl 
pralaimėjo: nutarta 

jį ištremti

Ispanai nuteisė 4 
amerikiečius.

kalėjiman
MADRIDAS, s. 19. — Ketu

ri Jungt. Valstijų piliečiai liko 
nuteįsti kiekvienas 6 mėn.-in 1 
dienai kalėjiman už susikirtimą 
su civiliu pęlicistu Paima ho- 
tely, Mallroca. Tarp nuteistų 
jų yra ir viena moteris. Penk
tas amerikietis liko išteisintas.

Tokis susikirtimas skaitomas 
Ispanijoje rimtu nusidėjimu ir 
kaltinamieji, išlaikius juos ka
lėjime 6 savaites, buvo atiduo
ti karo teismui, kuris betgi juos 
išteisino.

Militaris auditorius tečiaus tą 
išteisnimą atmetė ir atidavė 
juos augščiausiam Ispanijos 
teismui, kuris juos ir nuteisė. 
Nors teismas ir nerekomenda
vo pardono, bet nuteistieji ga
li prašyti valdžios pardono.

TILŽE.—Šiomis dienomis Til
žės muitinės valdininkai vėl su
sekė varomą per Panemunę ko
šero mėsos kontrabandą. Bu 
tent, kelios moterys sulaikytos, 
pas kurias po rūbais surasta po 
kelis svarus košero mėsos. Tą 
mėsą Tilžėje supirkinėjo pirk
lys Mertin ir siuntinėjo žydų 
tautybės pirkliui Sacher Schrei 
ber Berlyne. Panemunėje už 
košero mėsos svarą moka apie 
1 litą, tilžiškis pirklys parduo
da jau,po 2 litus, o Berlyne mo
ka po 4 litirs. Košero mėsos 
kaina Berlyne dėl to taip bran 
gi, kad dabar Vokietijoje ji vi
sai uždrausta skersti. Jos pa
reikalavimas vis dėlto nemažas. 
Todėl giliai tikintiems žydų 
tautybės gyventojams Vokieti
joje tenka jos įsigyti kontra
bandos keliu. ' . ..
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RYYGA. VII. 20. Elta. —. 
Gruodžio 19 d., išsprendus sku
biausius reikalus, pasibagiė lat
vių seimo rudens sesija.

Gruodžio 19 d. posėdyje, visų 
pirma buvo ratifikuota preky
bos sutartis su Lietuva. Refe- 
rantai Zemgals ir Celminš pa
brėžė sutarties svarbumą ir pa
reiškė vilties, kad ji prisidės 
prie latvių lietuvių ekonominių 
santykių išplėtimo.

Pabėgo norėdamas iš
vengti pabaudos

I 118

Prezidentas padidino 
karo veteranų 

pensijas

Prezidentas skubina 
kongresą priimti 

pinigų bilių
WASHINGTON, s. 19. —Pre

zidentas Rooseveltas įsake kon
greso vadams pravesti kongre
se iki ateinančio antradienio vi
sus pinigų bilius.

Gavęs grūmojimų 
teisėjas nufotogra

favo publiką

Chicagai Ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4> 
48.

K •

LANSING, Kas., s. 19. — 
Bob prady, Jim Clark ir pen
ki kiti kaliniai perlipo kalėjime 
sieną ir lydiigi kalėjimo sar
gybos šūvių, pabėgo iš kalėji
mo. Abu minėti kaliniai jau 
pirmiau yra pabėgę iš Oklaho- 
ma kalėjimo.

Valdžia išleidžia 
$38,446,089 į dieną
WASHINGTON, s. 19. —Iždo 

departamento raportas apie vai • 
džios pajamas iš išlaidas nuo 
naujų metų iki sausio 15 d. pa
rodo, kad valdžios dieninės iš
laidos siekia vidutiniškai $38,- 

1446,089. v

imi O

ATHENAI, Graikijoj, s. 19. 
—Samuel Insull, bi?vęs Chica- 
gos visuomenės aptarnavimo į- 
monių magnatas, pralaimėjo 
dar. vieną kovą už • pasilikimą 
Graikijoje. Prieį įsakymą ap
leisti Graikiją sausio 81 d. jis 
buvo padavęs apeliaciją valsty
bės tarybai. Tas klausimas bu
vo pavestas išspręsti referentui 
Aggelopoulos, kuris nusprendė, 
kad Insull turi klausyti vidaus 
reikalų ministerio įsąkymo ap
leisti Graikiją.

šis sprendimas yra galutinas 
ir Samuel Insull turės apleisti 
Graikiją prieš vasario 1 d.

Pats Insullas tarybos svars
tymuose nedalyvavo, tik pri
siuntė daktaro liudijimą, kad 
jis serga širdies liga.

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

’ BOSTON, Maąs., s. 19.—Gar
susis Massachusetts “spešelnin* 
kas” Charles Ponai, kuris pir
mas pradėjo visokius “speše- 
lus”, vasario 14 d., bus paliuo- 
suotas iš valstijos kalėjimo ir 
tuojaus bus deportuotas į Ita- 

.... . ■
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KLAIPĖDA.—Povilas Hirsch- 
berg iš Viešvilės ir Vokietijos 
pilietis Strohl buvo nubausti už 
tai, kad be komendanto leidi
mo šaukė slaptus jaimuomenės 
sų^įrinkiipus, guriuose darė ka
rinio paruošimo pratimus. 
Strohl buvo nubaustas 1000 li
tų pinigine bauda arba 2 mėn. 
kalėjimo. Gavęs pranešimą su
mokėti baudą, Strohl pabėgo į 
Vokietiją.

Konfiskuotas “Meme- 
ler Dampfboot”

KLAIPĖDA. XII. 20. Elta.— 
Klaipėdos krašto komendantas 
konfiskavo “Memeler Dampf-" 
boot” 298 Nr. ir uždraudė jį 
paltinti, nes tame numeryje bu
vo įdėtas straipsnis, kuris tu
rėjo sukelti nerimą gyventojų 
tarpe. *.'
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WASHINGTON, s. 19. — 
Prezidentas Rooseveltas auto
rizavo padidinti pašalpas karo 
veteranams $21,092,205.

Iš tų ^pinigų bus padidintos 
pašelpos sužeistiems karo vete
ranams, taipgi bus palengvin 
tas veteranams patekimas į li
gonines.

Nesisekė mokintis, 
vaikas pasikorė

MICHIGAN CITY, Ind., s. 19. 
—Frank William, 13 metų vai
kas pasikorė savo namų rutsy. 
Paliktame raštelyje jis šakotai 
padaręs dėlto, kad jam nesise
kė mokintis ir aritmetikoj ga
vo tik “C” pažymėjimą.

LOS ANGELES, Cal., s. 19. 
—Del rinkimų vietos Amerikos 
Vokiečių Susivienijime kilo by
la, nes nacių priešininkai kai
tina, kad rinkimus dominavo 
nacių šalininkai.

Byla nagrinėjama prieš tei
sėją Bush, kuris gavo kelis 
prigrumojimus jį sumut, jei jis 
neišneš “tinkamo” nuospren
džio. Iš tos priežasties jis į- 
sakė nufotografuoti visą pub
liką tekine* kad reikalui esant 
butų žinoma kas buvo atsilan
kęs į teismą.

Kita fotografija liko nuimta 
nacių liudytojams sudedant 
teismui priesaiką, nes nacių 
priešininkai kaltina, kad'liudy
tojai daro nacių saliutą. Iš fo
tografijų teisėjas išspręs, ar jie 
pakėlė ranką priesaikai, 
nacių saliutui.

Žąsų “emigrančių” byla
KAUNAS.—-Prieš kurį laiką 

netoli Naumiesčio vieno kaimo 
ūkininkų apie 50 žąsų plaukio
jo Širvinta ir Šešupe ir beplau- 
kiodamos persiyrė į Vokietijos 
pusę. Hitlerininkai ūkininkų 
žąsis tuojaus suėmė ir konfis
kavo, motyvuodami tuo, kad žą
sys, vandeniu jas pavarius, no
rėta be muito importuoti Vo
kietijon.

Iš musų ptfees aiškinama, 
kad čia jokios kontrabandos ne
buvo, o žąsys buvo tik nepri
žiūrimos.

Su atitinkamomis įstaigomis 
susirašinėjimas tebesitęsia.

■f
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ar tik

Suėmė banką 
šikus

plė

’NEW YORK, s. 19. —• Po 
operacijos ligoninėj pasimirė 
Harrison Fisheiy 57 m., daili
ninkas ir iliustratorius.

'•?; n"' "" ■ 1 ................. . .

MONTREAL, Que„ s. X9.— 
Konservatorių partijos vada® 
teisėjas A. Brossad, 62 m., su
kniubo besiklausydamas bylon 
ir beveik tuojaus pasimirė.

QUIbJCY, III., s. 19. — Penki 
plėšikai, kurie apipiešė Girąrd, 
III., banką, liko suimti McClin- 
tic farmoj ties West Point.

Policija vijosi plėšikus dau
giau kaip 100 mylių ir jų au- 
tomobįlų ' su varstė kulkomis. 
Plėšikus gaudyti gelbėjo ir lėk- 
tuyas. Persišaudymuose su po
licija niekas nesužeistas.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus^pasirink- 
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidč- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, IL.
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NAtMiteROS,xChicugo, iii šeštadienis, sausio 20, 1934

Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo D r. C. Kasputis

(Tęsinys)
Rengimasis.

Dienai 
tų ryto,

penk-brėkštant, apie 
aš smarkiai tryniau

hagą bei kitus Europos did- 
! mieščius.
I Konduktorius mandagiai man 
patemija, kad sekantis susto
jimas tai Mickevičiaus gatve, 

nikotinu paerzinus bei nura- Išlipti* Metasi į akis kino tea- 
minus savo nervus. Koks kvai
las, bet savotiško smagumo 

r y

žmogui duodantis paprotys.
Labs — žmogus rimtas. Rim

ti žmonės mažai kalba. Gal bū
ti. žodžiu, jisai tylėjo. Visas

savo krutinę, nugarą ir pečius ’ paskendo ir atsidavė bėgančio 
šlapiu, šaltu abrusu. Lalis jau Fordo valdymui. Nesijaučiau 
krutėjo. Jo kambary girdėjosi ir aš gadinti ramios musų 
žingsniai ir bruzdėjimas. | taįKos^žiurinėjau į gražų, auk- 

Neužilgo erdviame valgomame sinį ryto dangų, į besikelian
čią saulę.

Lietuviškas dangus.
štai, augštai, augštai, netoli 

rausvo debesio man pasirodė 
kas tai mirga nt, bejudant 
Įtempiau savo užmigusias, pa
vargusias akis. Iš tikrųjų. Tat 

ukanuotos senovės

tras aukodamos filmos paveik
slais ir garsinimais lietuvių kal
ba. čia tuoj gražus kioskas, 
kuriame galima gauti visokių 
Lietuvos ir užsienių laikraščių, 
saldainių, čokolado, cigaretų, 
gėlimų ir visokių mažmožių.

Gatvės gale stokso kalnas 
su gražiais namais ir sodnais-

Paimu keltuvą, arba kaip 
Kaune iš franeuziško vadina
ma “funiculair”. Prie manęs 
soloje atsisėda kokios tai ele
gantiškos ponios, lietuviškai 
kalbančios. Daugelis vyrų, tč 
mijau, kalnan lipa laiptais.

Pirmieji Kauno įspūdžiai ne 
tik geri, bet tiesiog žavėtini.

Ypač paėmus Jamen, kad Ūk
tai penkiolikjoietų atgal Kau
nas buvo tipingas žydiškai — I 
rusiškas garnižono bei įgulos 
purvinas miestelis.

Didelis kreditas lietuviams 
priklauso už tokį jų darbą. 
Lietuva jau drąsiai gali did
žiuotis savo metropolija, laiki
nąja sostinę Kaunu, kuris vis 
dar auga, puošasi ir moderni 
zuojasi.

Latviai ir kiti su nepriklau
somybe gavo viską gatavą, jau 
pagamintą. Lietuviams gi teko 
viską p2tiems pagaminti ir su
tverti savo darbu ir iniciaty
va.

“Funikularis” lengvai, tykiai 
keliasi. Primenu panašią kelio
nę j Pikes Peak, snieguoto kal
no viršūnę, .Colųrrido valstijo
je, vasaros metu.

(BUs daugiau)
--------- ------------------ -----y.... «,-------------------------------

. . v. • J-A - • . »

trečiadienį, kiekvieno menesio 
p. Bagdonienės svetainėje, 1750 
South Union avenue.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLY
BES KLUBAS AMERIKOJE

i.... ......  .....

BRIDGEPORT. — A. Zellon- 
Zalagėnas — pirmininkas, 7132 

I South Racine avenue.
E. plitimas — vice-pirm., 

3233 Lime streęt.
K. Bątutis protokolo rast,, 

2627

kas

2931

Gladys avenue.
Verslia
8200 Lime Street.
tolinas — kontrolės rąšt., 
So. Emerald avenue.
Paltanavičius — iždinin
3751 Sp. Emerald avė.
Narbut, 4803 S. Throop

iždo

turto raštinin

kambary su Gugiu, bejuokau
dami smagiai rijome ką Lie
tuvos žemelė mums davė pus
ryčiams. O duoda jinai visokių 
gardumėlių. Atsirado ir Lalis. 
Prisiminėm adv. Gugį Chicago- 
je. Visi sutikome, kad jau lai
kas butų jam grįžti savo tėvų
kraštam miglotos,

Bet, ką mes tuomet manė- Lietuvos karžygių dvasios. Vi- 
me, tai viena, — o ką pats sos ant greitų lyg žaibas, ug- 
Gugis Chicagoje mano bei mą ,ninių žirgų. Rodosi, žaidžia, 
sto, ‘ tai ' visai kita, skirtinga, lenktyniuojasi debesų tarpe, 
tiktai jam žinoma daina. štai vienas žirgas su karžy-

Amerikoje, sakoma, sunkiau- giu, aukštai peršoka per debe- 
sia padaryti tai pirmą milio jsį. Kiti jame dingsta. Tėmijau 
na. Antras, beveik jau pats pa- visas atsidavęs ir įtemptas. 

1 • • J 1.1*“Staiga pajutai? smarkų bak-• sidaro. Kažin? r
! Manau adv. G,ūgis pirmą mi- štelėjimą į pašonę. “Ar turi ei-

lioną, jei ne iš dolerių, 
nors iš litų 
dums Lietuvon. Kada tai at
sitiks, sunku atspėti. Tai gu
lės būti už dešimties ar dau- 

. giau, ar mažiau metų — ne
žinau. Ypač kada dabar Ame
rikoje visokiems N. R. A., B. 
L. A., o svarbiausiai N. E. R. 
A. atsiradus, sunku ką nors 
uždirbti apart menkam pragy
venimui. Tiesa, kuo daugiau 
žmonėms vargų, — tuo dau
giau advokatams pinigų. Toks 
jau dabartinis surėdymas.

Laidotuvės.

garetą?” — išgirdau lyg ir per
sukalus, būtinai sapnų. Dingo ir ukanuoti kar Į _ ... . w. ... ..

For- 
bet

Zua-
Chi- 
butų

Laukdamas Lalio su jo 
du pamačiau įspūdingą, 
kartu* ir liūdną vaizdą. Tai lai- 

r dotuves.
Per netolimą, gražų, kaip ro

mėnų išlenktą, baltos spalvos 
tiltą lėtai traukė pilka mote
rų ir vyrų kavalkada, paskuti
nę mirusiam patarnavimą teik
dama. Pilkame būry mirgėjo 
moterų baltos skepetaitės.

Baltas, išlenktas tiltas, mel
svai rausvas ugninėmis juos
tomis išbraižytas dangus vir
šuje, tamsi, giliai mėlyna upė 
apačioje, gyvai žalias miškų 
fonas šonuose, pilka minia, 
mirgantieji balti taškai, fan
tastiški lengvai drebantys vi
so to atspindžiai vandeny, — 
tai koks turtingas, žavėjantis. 
gražių, gyvų harmoniškas spal
vų mišinys. Koks puikus ir 
jaudinantis!

Jei tai regėtų ispanų 
Joga, arba nors ir musų 
cagos Šileikis, pasaulis
turtingesnis vienu žavėjančiu, 
turiningu paveikslu.

Iš tilto suderintai girdėjosi 
raudos. Tos senos, žilos seno
vės lietuviškos raudos. Manau, 
jos beveik liko tokios, kaip ii 
Mindaugio laikais. Tik persi
mainė jų žodžiai ir turinys.

Senovės vaidylų padavimuose 
lietuviui savo gyvenimą čia už
baigus, ypač žuvusiam kovoje, 
jo dvasia šarvuota ant balto 
žirgo skrajojo padangės dau- 

; sose, vienoje rankoje lankėtas, 
antroje — sakalas. Ar tai n« 
gražu?

Gaila, kad lietuviai paliovė 
savo mirusių kunus, kurių dva
sios ant baltų žirgų skrajoja 
dausose, deginus.

Tai buvo puikus, švarus ir 
higieniškas paprotys. Dar kar
tą gaila. Išrodo, kad nekuriais 
atžvilgiais žmonės eina kaip ir 
kvailyn.

Išvažiavimas.

Atvažiavo ir Lalis su For
du? Įdėjome bagažą. j? 
kiliau/su įGugiiiv ir paleidau 
kelionėn.

Mečiau paskutinį žvilgsnį j

žygiai, ir jų žirgai, ir sakalai 
ir visa lietuviška Valhalla (se
novės nordikų dangus). Patry- 
niau akis.

“štai ir Vilkaviškis” — pra
šnekėjo galop Lalis, paimda
mas nuo manęs cigaretų.

Pirmieji Kauno įspūdžiai.
Pasirodė ankstybas trauki

nys, einąnjis Kaunan. Skubi
nau būti Kaune tą dieną iš ry
to. Norėjau pamatyti nepri
klausomybės apvaikščiojimą ir 
paradą Vileišio aikštėje, apie 
kuriuos man pasakojo Lalis. 
Kaunan pribuvus, pasirodė, 
kad apvaikščiojimas dėl kokių 
tai priežasčių atidėta vėlesniam 
laikui. O gal būt Lalis mane 
suklaidino.

To apvaikščiojimo man ma
tyti taip ir neteko.

Atsisveikinau su Laliu ir šo
kau traukiniu. Pasigirdo “Va
žiuojam!” — na, ir pradėjo
me važiuoti Kauno link.

Vagone minia pasitaikė su
lyginamai švari, gerai apsirėd
žiusi ir visai inteligentiškos iš
vaizdos. Važiavo daug abiejų 
lyčių jaunimo. ♦

Pravažiavome vėl Kazlų Ru
dą. Patinka man tas vardas. 
Ir po valandos, antros jau at
siradome Kaune.

Stoty bagažo skyriuje pali
kau savo čemodanus ir skubiai 
išbėgau gatvėn. Prie stoties 
automobilių, vežikų ir skubi
nančių žmonių minia. Kertėje 
pamačiau autobusą. Kaune, vie
toje tramvajų, vaikščioja auto
busai. Tai dabar visai moder
niška ir paranku.

Tie autobusai išrodo visai 
kaip ir tramvajai. Minkštos sv 
dynės, oda apmuštos, 
muoti konduktorius ir 
Švaru ir patogu.

Paprašau konduktorį 
mane prie 
vės.

Žiūriu pro langą ir stebiuo- 
siu. Gražus dideli namai. Ma
tyt, mokyklos, ligoninės ir šiaip 
visokios valdžios įstaigos.

Atvažiuojame į Laisvės Ale- 
ą. Tai svarbiausia ir puošni 

Kauno gatvė.. Viduryje plati 
gražiais medžiais apsodinta 
žvyro alėja vaikščiojimui. Iš 
abiejų šonų plačios asfaltu den
gtos gatvės. Visur labai. sva
ru.

Daugybė krautuvių. Neku
rtos labai puošnios ir patrau
kiančios. Karininkų kooperaty
vas atrodo neblogiau net Mar- 
shalfiėldo filija Oak Parke, 
Chicagos priemiesty. į
’žr$biiių visur-’ claugfe Judėji

mas didelis ir gyvas. Atmosfe
ra visai didelio miesto. Kau-

Unifor 
šoferis

išleisti
Mickevičiaus gat-

Iš Draugijų Veikimo
Draugija ^Lietuvos j užtikrintas gana geras laikas

Ūkininkas” Prašome visų atsilankyti.
— K.

kas,
M.

Street ir J. Petrulis 
globėjai.

J. Garbuzas — nfaršalka.
Susirinkimai įvyksta kas tre

čią sekmadienį, kiekvieno mė
nesio, J. Garbuzo svetainėje, 
3749 S. Halsted Street.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA

S AR NORITE PASVEIKTI? Š 
eSalutaras Bittoris prašalina visokią pilvo netvarką, KAIPW 

PRIETVARA, PRASTĄ. APETITĄ, IŠPŪTIMĄ, GALVOS**? 
SKAUDĖJIMĄ, ATSIRAUGĖJIMĄ, NERVIŠKUMĄ ir tt.2 Išdirbėjai , JJj

2 SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. H 
E 639 West 18th Street E
^Teleplione Canal 1133 CHICAGO, ILL.^
r*imrri<

VIENINTELĖ CHICAGOJ D i d e Hs pasirinkimas 
visokių importuotų val
gių iš Lietuvos Lenki
jos ir Rusijos. Juodas 
ir Raudonas Kaviaras, 
Karališkos ir kitos Sil
kes. Minogos po 10c. 
Šprotai (strymelės aly
voje) ir kitokių impor
tuotų konservų didelia
me pasirinkime.

, Džiovinti Baravykai, 
Rudmėsės, ir daugelis 
kitų grybų. Zubrovka, 
Rusiška Arbata, Medus

iš Sibiro. Didelis pasirinkimas visokių saldainių importuotų iš Lietu
vos, Lenkijos ir Rusijos. Gražiai išsiuvinėti Rusiški Marškiniai, Suk
neles, Lėlės ir tt. Pristatome j namus. Į kitus miestus siunčiam C.O.D. 

REIKALAUKITE MUSŲ KATALIOGO.

SKANUMYNŲ
KRAUTUVE
1537 DIVIS1ON STREET
Kamp. Milwaukec.— Tel. Brunswick 9344

Draugijos “Lietuvos Ūkinin
kas’’ priešmetiniame susirinki
me aptarta daug svarbių rei
kalų.

Nutaria tautiškoms reika
lams skirtus iždo pinigus skir
si į tris dalis.

Vieną dalį Dariaus-Girėno 
paminklo statymo fondu*!, vie
ną dalį James-Janušausko “L:- 
;uanicos Antrosios” skridimo 
irisirengimui į ALTASS iždą 

ir vieną dalį draugijos 
vos Ūkininkas” narių 
čiams-vaikams.

Kiek pinigų prigulės 
tiško iždo, sužinosime
tikrinimui draugijos knygą. At
sisakius dėliai stokos laiko ir 
biznio reikalų, rašt. Broniu*! 
Lenkauskui, kuris išbuvo drau
gijos valdyboje per ,.,?()vTnetų, 
jo.Ayietpu išrin)#gį;|-^t.;r A. 
Linkus.

Draugijos “Lietuvos Ūkinin
kas” metinis susirinkimas įvyks 
sausio m. 21 d., 1 vai., Meldą 
žio svetainėje, 2242 W. 23 PI. 
Prašome būtinai atvykti į virš- 
minėtą susirinkimą.

S. Lenkauskienė, Koresp.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERI
KOJE TAUTIŠKAS KLUBAS

Em. Milleriene — pirm., 1030 
Central avenue.

P.
3322

7917

“Lietu- 
našlai

iš tau
po per-

Darius-Girėnas
Post 271

Amerikos Legiono Darius- 
Girėnas Pust 271 savo metinia
me susirinkime laikytame J. 
Yuškos svet., prie 2417 W. 43 
St. priėmė sekančią rezoliuci-

svetingus Sapalus. Užrukau ei- W vI8gl ^ąrntškos nepri- 
gareta. Giliai Įtraukiau plau- klausomos Lietuvos metropoli- 
žiuosua AiiSttb dutaus, kad >• Vietomis pruumm Wcu-

4

BR1DGEPORT.—Jaunų Lie
tuvių Amerikoje Tautiškas Klu
bas nutarė paaukauti $15.(10I 
Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjungai, kuri 
organizuoja antrą lietuvių 
transatlantinį .skridimą lakūnui 
Juozui R. James-JanušaŲskui,

Ap&rt to susirinkime paaiš
kėjo, kad per 1933 metus klu
bas turėjo $2,915.05 įplaukų ir 
$1,919.85 išlaidų,' kas palieka 
organizacijai $1,031.20 pelno. 
Klubo turtas su pinigais, ku
rie yra uždaryti* įanke, siekia 
$14,079.74. s Be tp, susirinkime 
nutarta išmokė# pašalpa 8- 
iems nariams, kurie. dabar ser
ga. . _.................... '

Susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo Moterų Piliečių Ly
gos, kuriame narni buvo kvie
čiami j jos rengiamą bankietą 
Nutarta dalyvauti. Be to, bu
vo priimtas laiškįD nuo Etinės 
Kultūros Draugijos, prisiųstas 
per Dr. Graičiuną. Aukos klau
simas buvo atidėtas iki seka
mo susirinkimo.

KADANGI ponia M. Wait- 
clies daug pasidarbavo suorga
nizavime Amerikos Legiono 
AUXILIARY Dariaus-Girėno 
Unit ir,

KADANGI jos pasidarbavi
mas buvo la^ai pasekmingas.

Todėl musų Postas vardu vi
sų narių pareiškia širdingą pa
dėką poniai M.’ Waitches ir 
sveikina jauną AUXILĮARY 
Unit ir jos valdybą, kurioje pa
vyzdingai pirmininkauja ponia 
M. Waitches.
J. A. Mickeliunas, Gommąnder, 
J. S. Cziaikauskias, Adjutant.

S. L. A. 63-čia kuopa
Nauji MetaiBURNSIDĘ.

— kiti lapai. Taip kalba sena 
patarlė, $tai,' S. L. A. 63 kp. 
daro progresą ir pradeda ju
dėti, kur reikalinga tai ir su 
auka prisideda, kad parėmus 
naudingus užmanymus, žino
ma, reikalingą ir 63 kp. pini
gai, kad* aukomis parėmus la
bai gerus darbus. Tam tikslui 
yra rengiamas vakaras sekma
dienį, sausio 21 d., Ppdgurnu 
svet., 1200 E. 98rd ir Wood3 
lawn Avė. Pradžia 5:30 vap 
vak., įžangą 25c ypątąi.

Kaip komisija praneša, bu* 
duodami Užkandžiai veltui tik
tai gėrimus turės nusipirkt). 
Taipgi pasižadėjo dalyvauti 
“Sakar Mąkar” choras. Visiems

t, $

SIMANO DAUKANTO 
DRAUGIJA

šios draugijos valdybą 1934 
metams sudaro: V. Kriščiūnas, 
pirmininkas; J. Racevičia 
vice-pirm.; P. Kiltis — nutari
mų raštininkas; A. Zalatoris— 
iždininkas; A. Kaulakis — tur
to rašt.; J. Krikščiūnas ir A. 
Jaunis — iždo globėjai; J. Sta
naitis 
Vilkis 
laitis 
Draugijos turtą patikrino Uo 
misija K. Demereckis, V. Kris 
čiųnas ir V. Briedis. •

— P. K., Nut. Rašt.

— kontroles rast.; A.
— maršalka; Kaz. Va-
— ligonių prižiūrėtojas.

Valdybos 1934 
metams

20 WARD0 LIETUVIŲ POLI
TIKOS IR PAŠELPOS 

KLUBĄS
I, -' ■ '
18 AFIELINKffi? ~

lon — pirmininiįhs7 7132 So. 
Racine avenue,

W. Buishas — vice-pirm., 
2650 West 69th street.

K. Batutis — prptokolų raš
tininkas, 2627 Ų.ladys avenue.

K. Klimavičius turto raš
tininkas, 5217 Sp. Union avė.

J. Kanąpka kftptrolės raš-

'■
; 1 -'T ■;

A. Zel-

vice-pirm

iždininkas, 6759

Grigonienė — vice-pirm., 
So. Union avenue.
Dudonienė — nut. rast., 
So. Harvard avenue.
Benik — fin. rašt., 2900

So. Poplar avenue.
M. Kirdakis — kont. rast., 

845 W. 70th Street.
M. Kizienė, — kos. globėja, 

3207 So. Lowe avenue.
D. Bakas

So. Elizabeth Street.
E. Tankienė. — 

3239 So. Union avenue.
Susirinkimai yra laikomi kas 

trečią šeštadienį, kiekvieną mė
nesį, Mark White Park svetai
nėj, 7 vai. vakare.

maršalka.

Atsišaukimas į visus 
Įįetuyittsjiamų 

savininkus
Sekmadienį rengiamas masinis 
mitingas taksų numažinimo 

reikalu

išaiškint žmonėms 
galima sumažini 

pasilengvint iš to 
s

Attorney-at-

Šokius ir Balių
Rengia

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of A

Sukatoje, Sausio 20 d., 1934 m.
Amalgamated Centro Svetainėje

333 So. Ashland Blvd.
Pi-adžia 7:30 vai. vak.

Bus viena iš geriausių orkestrų.
Visi esate kviečiami Komitetas.

Radio Inventoriaus
IŠPARDAVIMAS

MAJESTIC MlDGET

CROSLEY

PIIILCO

'9.50
29.50
39.50

STEWART WARNER

'29.50
Nauji Radios 1934 m. Modeliai.

Garantuoti. Ant Išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

DO OUR PART

WCFL, 970 kil. Gražus Lietuvių Radio programas Nede 
Įlomis nuo 1 iki 2 vai po pietų duodamas 

BUDRIKO KRAUTUVĖS.

lininkąs,. vSį. fltylsM
! įAa.-Į Rėčkai^ rAUždin
1685 S.(Cąnal stfefet,'1

J. Goraltąuskas, 908 W. 19tn
Place ir B. Ųapenis, 724 West 
18th Street — iždo globė j ai,

B. Wį)bart ~ rnaršąlka.

iždinįnkatk

MartĮuettę Park Lithuanian 
American Citizens’ Club, ren
gia nepaprastą masinį mitin
gą, sekmadienį, sausio 21 d. 
1934 m., antrą valandą po piet, 
Gimimo Paneles šv. Svetainėj 
68th St. and Washtenaw Avė

Priežastis šito nepaprasto mi
tingo yra 
kokiu budu 
taksus ir
sunkaus jungo. Kalbėtojai bi 
šitie:

John Conroy, Clerk of the 
Circuit Court

Frank V. Zintak, Clerk of the 
Superior Court

John Egan, 'Alderman of the 
13th Ward

James Baker, Dėm. ward 
Committeeman of* the 13th 
Ward

James Stelzer 
Law

Charles P. Kai, Assistant 
State’s Attorney

Jos. J. Grish, Attorney-at 
La.w

James Hughes.
Taip-pat ant vietos bus pri 

imtos rezoliucijos dėl reikala
vimo sumažinimo taksų, ir bus 
pasiųsta G,ov. Horner, ir val
stijos • legisla turai, tam tikros 
rezoliucijos, ir patarimai kaip 
galima sumažinti taksus.

Aš tikiu, kad pirmą kartą 
lietuvių istorijoj toks atsitiki
mas įvyko. Kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaitė pasiskirkite sau 
už pareigą dalyvauti šitame ma
siniame mitinge, ir pareikšt 
savo nuomones.

Komisija.
R**

. ..................... .............. I
| GERB. Naujienų skaityto

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

'4’ A •' < į a/ < 'A ■ *41

LACHAWICZ IR SUNAI

S. C. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI 

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui, 
Tolumas nedaro skirtumo,

Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.
Chicago, III, Cicero, III,

2314 Wcst 23rd Place 1439 S. 49th Court
Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 5927

GARSINKITES "NAUJIENOSE”



šeštadienis, sausio 20, 1924
- ■ ■ ..... .................... .... .................................... ... —.........

NAUJIENOS, CMcago, fll. '
- - r - ----- , - 1 -4^^

Šokių parengimai

PROGRESS DAIRY 
COMPANY

Progress Dairy Company ran
dasi adresu 1636-38 Girard St., 
telefonas Humboldt 0068. Ve
dėjai yra Mykolas Butkevičius 
ir Andrius Zerowski.

Kalbama pieninė taęo uždė
ta. rugpiučio 4 d. 1919 metų. 
Dviem metais vėliau, t. y. 1921 
m., buvo įkorporuota, pasisky- 
rus pareigomis šitaip: p. But
kevičius prezidentas, p. Žerom
skį iždininkas.

Progress Dairy kompanijos, 
kaip ir daugelio kitų ateivių 
įstaigų, pradžia buvo menkutė. 
Mykolas Bulkevičius, padirbė
jęs porą metų kaip išvežiote- 
jas kitų kompanijų pieno, nu
sitarė pats savo laimę išbandy
ti, savo atsakomybe pieną kos- 
tumeriams pristatyti.

Ir ve pradžioj — tik vienas 
savininkas, tik vienas vežimas 
Visas biznis, galima sakyti, 
sutilpsta viename pieno veži
me. O mes žinome, kad pieno 
vežimai nėra didžiausi tarp ve
žimų, kuriuos matome Chica- 
gos gatvėse. Be to, vienas pie
no vežimas ne kažin kaip di
delę distanciją apvažiuoja.

Taigi pradžioj Progress Dairy 
yra tik maža pieninė aptar
naujanti kaimynus. Tačiau But
kevičiaus sumanumas ir pasi
ryžimas d imti kostumeriams 
kuo gerinusį patarnavimą au
gina biznį. Ir biznis plečiasi. 
1921 m. jis įkorporuojama. 
Daugiau kapitalo susidaro, 
partneris prisideda, didesnį te
ritoriją biznis apima.

Ir šiandie Progress Dairy Co. 
yra nebe tam tikros apielin- 
kės pieninė, šiandie ji aptar
nauja visą didįjį North West 
Chicagos plotą.

Pieną, sviestą, varškę, mas- 
liank?.s, kiaušinius parūpina sa
vo kostumeriams Progress 
Dairy Co. kasdien. Jos produk
tai pripažinti kaip standarti
niai maisto produktai Chicagos 
gyventojams, ba jie pereina 
sveikatos departamento inspek
ciją ir atatinka visiems reika
lavimams, kuriuos nusako Chi
cagos miesto ir Illinois valsti
jos patvarkymai, kad užtikrin
ti sveikas ir geros kokybės 
valgio reikmenes.

Progress Dairy Co. plentas 
nėra lygus didumu kai kuriems, 
sakysiu, Bordeno ar Bowmano 
kompanijų plentams. Bet jame 
yra visa ta mašinerija, kurių 
užtiksite, anuose plentuose, ir 
vartojama visos tos priemonės, 
kurias tik vartoja pieninės 
produktų švarumui ir, abelnai. 
aukštai kokybei.

štai pav. tik viena mašina 
bonkoms plauti. Bonkos šuti
nama, jas skalaujama, paskui 
sterilizuojama, kitaip sakant, 
paskutinė pasislėpusi bakteri
ja iš jų išvejama, jos leidžia
ma per kelis vandenius. Ir ka
da šitaip “iškošeravota” bonka 
pasiekia vietą, kur j ją pienai 
yra piliamas, tai gali būti tik
ras, kad joje nebeliko ne men
kiausio gyvūnėlio.

P-no Bulkevičiaus vadovau
jama pieninė yra įsigyvenusi 
standartinė Chicagos biznio 
įstaiga.

Kame šio biznio pasisekimo 
šaknis gludi? Bulkevičius atsa
ko: žmoguje! Ir toliau jis pa- 
aiškins: jei - ieškosi tik links

- mybių, smaguriavimų, leng- 
vaus gyvenimo — vargiai dau
giau ką laimėsi; bet jei dirb
si, stengsis ką atsiekti, net 
liuoslaikį mėgindamas tikslo 
siekimui suvartoti, .tai tos pa
stangos galų gale atneš rezul 
tatų. Jis pats atvykęs iš Lie- 
ti/vos toli gražu nepriruoštas, 
kaip ir mes kiti, sėkmingam 
gyvenimui Amerikoj. Tik 
įtemptomis pastangomis kai ką 
atsiekęs.

P-nas Bulkevičius paeina nuo 
Vištyčio, Vilkaviškio apskri-

ties, Suvalkų rėdybos — visai 
netoli nuo Vokietijos, o šian
die ir prie pat Lenkijos rubc- 
žiaus. V. P.

Mergaitės gražuolės 
Naujienų Jubilie

jaus Vakare
Musų gražuolėms mergai

tėms teks didelė rolė atvaiz
duoti Naujienų Jubiliejaus va
kare, kurs įvyks Vasario 25 d., 
Ashland Boulevard Auditorijoj.

Viena iš gražuolių, tur būt 
užvis gražiausia ar mylimiau
sia, atvaizduos paėias Naujie
nas, bus Miss Naujienos 20ties 
metų amžiaus. Kitos gražuolės 
nebus tik paprastos Naujienų 
palydovės. Kiekviena gražuole 
atvaizduos ką kitą. Juos atvaiz
duos dalykų simbolius. Taip 
viena, bus Pažanga, kita bus 
Apšvieta, trečia bus Daina, 
ketvirta Muzika, penkta Dra
ma, šešta Istorija, septinta Mei
lė, aštunta Vienybė ir tt.

Simboliniems vaizdams rei
kės ne mažiaus kaip 50 gražių 
lietuvaičių. Jos visos turės bū
ti parėdytos atatinkamomis 
sukniomis, įvairių švelnių spal
vų.

Sekamą pėtnyčią, sausio 26 
d., bus skiriamos gražuoles 
įvairiems simboliams vaizduo
ti. Tai bus Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7 vai. 
vakare.

Kiekviena graži lietuvaitė tu
ri pasinaudoti šita proga pa
tapti vieno kurio simbolio vai
dintoja Naujienų Jubiliejaus 
vakare, kurs įvyks vasario 25 
dieną.

meksikonų, egiptiečių ir daug 
lietuviškų šokių.

P-as Vytautai Beliajus su 
savo “Lietuvių Baletu” jau yra 
gerai žinomas Chicagos lietu
viams, kadangi yra dalyvavęs 
daugelyje parengimų. Reikia 
manyti, jog lietuviai parems jo 
rengiamus šokių parengimus ir 
skaitlingai atsilankys į liuli 
House teatrą.

Kiek teko patirti, į tuos pa
rengimus žada atvykti nema
žas būrys ir svetimtaučių iš 
North Sidės, kur p. Beliajus 
yra plačiai žinomas, kaipo vie
nas geriausių orientališkų šo
kių interpretatorius.

—žinantis.

<abą, ir laukia pirkėjų. O jų 
nei vieno. Reporteris priėjęs 
prie jo padaro pastabą apie tai. 
O krautuvninkas atsako, “Duok 
žmonėms , už pusdykį ir tai jie 
neims, manydami, kad kas no
ri juos “apmauti”, o imk bran
giau, tai šaukia, kad vėl nori 
jubs prigauti. Ir daryk biznį...

Bo Wal.

RAKANDU BARGENAI 
SAUSIO MĖNESY, 1934

REIKIA 
100 berniukų

Naujienų Jubiliejaus vakare, 
kurs įvyks vasario 25 d., tarp 
kitko savo rolę atliks Naujie
nų pardavinėtojai — news 
boys. Todėl mums reikia apie 
šimto berniukų; vieni iš jų tu
rės marguoti, o kiti dainuoti, 
atvaizduojant Naujienų parda
vinėtojus. Berniukai turi būti 
tarp 12 ir 16 metų amžiaus. 
Bus priimti pagal gabumų. Ga
bumai bus išbandomi kas pėt
nyčią Lietuvių Auditorijoj nuo 
7 vai. vak.

Prašome berniukų užsiregis
truoti tuo jaus Naujienose, 1739 
So. Halsted S t.

Michele Gamboni, pasižymė
jęs Chicagos piešėjas, kurio pa
veikslai buvo rodomi Amerikos 
miestuose ir ^Paryžiuje, pirmą 
kartą pasirodys prieš lietuvių 
publiką išpildydamas kelis šo
kius. Mat, Gamboni yra ne tik 
žymus piešėjas, bet ir puikūs 
šokėjas. Meno kritikai apie jp 
šokimą nemažai komplimentų 
yra prirašę. Kai Chicagoje vie
šėjo Asirijos karalaitis, tai p. 
Gamboni buvo pakviestas jam 
pašokti.

P-as Gamboni yra geras 
draugas garsiosios Jane Ad- 
dams.

Vytauto Beliajaus šokių pa
rengimuose taip pat dalyvaus 
ir Mona Litą, žinoma ispanų 
šokėja. Ji išpildys kelis nume
rius.

šokių parengimai įvyks vasa
rio 3 ir 4 dd. Hull House te
atre, Polk ir Halsted. Vasario 
3 d. programas prasidės 8 vai. 
vakaro, o vasario 4 d. — 3 vai. 
po pietų. Tai bus pirmi tokie 
parengimai lietuVių tarpe, kur 
programas susidės išimtinai iš 
šokių. Bus šokama Javos, Ara
bijos, rusų, hawajiečių, Siamo, 
indų, indėnų, čigonų, graikų,

LIETUVAITE!
AR

Jau įstojai į

“MISS NA JIENOS” 
Konkursą?

.... Jei ne, tai padaryk tai 
ŠIANDIEN

NELAUK! Išpildyk kuponą, 
kurį rasi šiame numeryje ir pa
siųsk jį su savo fotografija :

Ir vienaip ir kitaip 
sunku pragyvenimą 

daryti
MT. GREENWOOD. —- Vie

nas vietinis krautuvininkas už
dėjo iškabą į savo krautuvės 
langą, “šiandien Didelis Barge- 
nas. Elektros prosas tik už 
$2.90. Išmokėjimui. 5 c. ant 
rankų ir $1.00 į mėnesį.

Krautuvininkas sudėjęs ran
kas stovi iš lauko ir žiuri į iš-

KŪDIKIO SVEIKATA 
MOTINOS DŽIAU

GSMAS !
Ghicago, III. — kuomet mano kū

dikiai nusiskudė turi skausmo vidu
riuose. aš jiems daviau

Triner’s Kartųjį | 
Vyną

ir šie geradaringi vaistai niekuomet 
manės ne apvylė per paskutinius *20 
metų, p-nia H. Slabenak”. Jie ne 
gali apvilti, nes jie susideda iš ge
riausiu vaistu, kokius mokslas žino 
dėl užkietėjimo vidurių, blogo ape
tito, gazų, galvos skaudėjimo, na
miego. blogo iš burnos kvapo, odas 
nešvarumų, ir kitų ligų surištų su 
viduriu nereguliariškumais. Tas pa
daro Triners Kartųjį Vyną pasiti- 
kėtinu šeimos vaistu, ir daugelis gy
dytoju ii rekomenduoja. Pas visus 
vaistininkus. Jos. Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. «

LB

JANUARY 
CLEARANCE 

IŠPARDAVIMAS 
Eina Visu Smarkumu 

SIŪLOMA
Didžiausi Bargenai

PROGRESS 
FURNITURE C0.

KRAUTUVĖJE

GARSINKITE? 
NAUJIENOSP

MILDA
■ VlTHEATRE* ®
31-ma ir South Halsted St.

Sausio 20

Ramova
■ ■ theatre«»

35th ir So. Halsted Street 
V___________ >

A

Sausio 20

*'**s3S

$80.00 Seklyčiom Setai po

39.50
$85.00 Miegamų Kambarių

Setai po

44.00
$50.00, 7 dalių Valgyklų

Setai po

22.00
$78.00 Kombinacijos Pečiai

M wdn

MINKŠTAS KRĖSLAS

2 šmotų sek- tAA AA 
lyčios setas VViUU
Valgomo kambario 7 šmotų 
riešuto med
žio setas

COIL SPRINGSAI ...........
i

SPRINGSINIS MATRACAS

VATINIAI MATRACAI 45 svarų .

ELEKTRIKINES ANT GRINDŲ
PASTATOMOS LEMPOS -------
GELEŽINES LOVOS PO -------

49.00 
*12.50 

4.95 
8.95 
*3.95 
*3.95 
3.95

VIRTUVES BALTAS SETAS 5 ŠMOTŲ $^ £

’3J5
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 Seelėy 8760

9x12 KLIJONKE (LINOLEUM)

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO '
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavardė ........... ...........................................................

Adresas ’................................  :.... ................ -...............

Amžius ............... ..............1.... Svoris ....... :.............................

Ūgis .............................. Miera per krutinę ..........................

Miera per juosmenį ..................... ....................... ..................

Antradienį F. Bulavv 
kalbės į radio 

klausytojus
Antradienį, sausio 23 dieną, 

kaip 7:00 vai. vakare iš sto
ties W. G. E. S., išgirsime ope- 
retišką Peoples FuTniture Co. 
leidžiamą radio programą. Iš
girsime dainų, kalbų, bei gra
žaus humoro.

Minėtą dieną dalyvaus “Pir
myn” choras po vadovyste K. 
Steponavičiaus, ir kiti daininin
kai — solistai. Be to, Frank 
Bulaw kalbės, apie veikimą lie
tuvių gyvenime.

Peoples Furniture Co. kiek
vieną antradienį atsižymi gra
žiais radio programais. Tad, 
nėra abejones, kad ir sekantį 
antradienį dar daugiau pa
teiks to, ko radio klaušytojai 
mėgstą. — Rep.

“College Coach”

su DICK POWELL, ANN DVORAK 
taipgi komedija

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST.

(Vienintelė užeiga Bridgeporto 
ant antru lubą)

Alus 10c., kiti gėrimai pasirenkant 
nuo 15c. ir augštyn.. Sandwichiai 
po 10c. Pilni pietus nagai užsaky
mu. Shop Suey ir Steakas yra musų

Specialybė. . ., 
Atdara kas dieną ir vakarais. 

Tei. Yarda 8383.

“Master of Men”

su JACK HOLT, FAY WRAY

taipgi komedija 
su L. FAZENDA

po

39.50
$149.50 MAYTAG Drabužių 

Plovyklės po 

*89.50
$90.00 Naujausi RADIOS po

49.50
$45.00, 9x12 Gražiausi Kau

rai po

*22.50
$20.00 Springsiniai Matra-

Plaukų spalva .......................................................................... .

Akių spalva . .................................................. .......................

Užsiėmimas ................................................................................

šiuomi įstoju į “MISS NAUJIENOS” KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

Parašas ............................ ................................

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 VVest 14th St.
Po naujų savininku priežiūra, naujai ifiremontuota iš išmalevota. — 

Masažai'— Chiropodistai. — Atdara diena ir nakti. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9550Širdingai užkviečiame visus draugus ir 
pažystamus į atidarymą

M ARL AWNINN
. «

A. KASULIS ir AL. RUDINSKAS

Subatoš\vakare, Sausio 20 d
5949 So. Kedzie Avenue

Tel. Hemlock 5074

Užkandžiai, Alus, Muzika

sai po

*9.75
$20.00 Puikios ^Metalinės 

LOVOS po 

*5.00
$10.00 Garantuoti Lovų 

Springsai po 

*4.75
s takas apribotas ir grei

tai parsiduoda, matykite
, tuoįaus

3222-24-26 South 
Halsted Street

Tel. yktory 4226
J, Kaledinskas, J, Romanas, 
_________ Vedčjai._________  
Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlią, 11-tą v. 
prieš piet iš stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles.

Daktaras f WISSIG,
Kapitonas v Mfel Specialistas iš

Pasauliniame kare K Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West ,26'St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

OTRIUS •••••••••••«••••••••••••••••••••
Pusei metu
Trims mėnesiams .....____
Dviem mėnesiams ______ _
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei 
IViericsiui ••••••••*««••••••••••••••••«•< /

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu t

e tams «••♦•••••••••••••••••••••••••••••••• $7*00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams ••••••••••••••••• 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui •••••••••••••••M*** .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .....$8.00
Pusei* metų ______ _——--------- 4.00
Trims mėnesiams ------ ---------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

GINČAI TARP LIBERALŲ

Liberališki senatoriai Borah ir Nye (laikraščiai 
juos dažnai vadina “radikalais”) aną dieną kritikavo 
Roosevelto administraciją už tai, kad ji perdaug nuo
laidi esanti stambiamjam kapitalui ir spaudžianti smul
kiuosius biznierius. Idaho senatorius sakė, kad NRA 
atgaivinsianti trustus ir nugyvendinsianti mažuosius, 
nepriklausomus pramonininkus ir krautuvninkus.

Prieš tuodu senatorių dabar išėjo NRA administra
torius Hugh S. Johnson. Jisai kaltina juos, kad jie at
sisakė padėt valdžiai, kuomet buvo kviečiami, o dabar, 
stovėdami nuošaliai, kritikuoja. Šituose gen. Johnsono 
priekaištuose, veikiausia, yra nemaža tiesos. Amerikos 
liberalai (ir ne tik liberalai!) dažnai pasirenka leng- 
vesniąją rolę: kritikuoti, neimant ant savęs atsakomy
bes.

Bet blogiau yra tai, kad Amerikos liberalizme reiš
kiasi didžiausias nuomonių mišinys. Vieni liberalai re
mia Rooseveltą, kiti jo politiką atakuoja. Vieni priklau
so vienai politiniai partijai, kiti kitai, 
mas čionai silpnas, ir valdžią lengvai 
rankas atžagareiviai.

Mes tuo nenorime pasakyti, kad 
žmonių išganymas. Nieko panašaus,
gadynė šioje šalyje dar nepasibaigė. Pirma negu jisai 
atgyvens savo laiką, jisai dar gali atlikti konstruktyvių 
darbų, — iki susiorganizuos ir politiškai subręs darbi
ninkų judėjimas. Tačiau ko galima tikėtis iš palaidų 
barščių ?

bos, kaip “buržujiško” SLA. 
nariai, nes pastaroji organiza
cija bent paskolina pinigų be* 
darbiams užsimokėti duokles.

Bolševikai žadėjo savo Susi
vienijime Įvesti “darbininkiš
ką” tvarką, duodant aiškias fi
nansų atskaitas, nemėtant pi
nigų viršininkų “kelionėms ir 
sugaištims” ir t. t. Tačiau LDS 
atskaitos yra daug prasčiau 
tvarkomos, negu “buržujiško” 
SLA. “Naujienos” jau nurodė 
prieš kiek ląikę, kad LDS. iž
do globėjų atskaitoje pažymėta 
daugiau kaip 4 tūkstančiai do
lerių, paimtų kažin kokiems 
“įvairiems reikalams“, ir 13 
tūkstančių dolerių kokioms tai 
“įvairioms išlaidoms”. Bet LDS 
organas “Tiesa” tų misteriškų 
skaitlinių iki šiol nepaaiškina.

Taigi nė vienas duotas LDS. 
nariams prižadas nėra pildo
mas. Anot to žmonių posakio, 
“Pažadi patiešiji, neduodi — 
negriešiji“.

DŽIAUGIASI “NAUJIENŲ” 
SUKAKTUVĖMIS

kadPaminėjęs tą faktą, 
‘.‘Naujienos” baigia savo 20-tus 
metus amžiaus, “Keleivis” rašo:

“ ‘Keleivis’ džiaugiasi, kad 
mums draugiškas dienraštis 
gali šiandien švęsti tokias 
reikšmingas sukaktuves.“

LENKIJOS PREZIDENTO 
PUSBROLIS

Todėl liberaliz- 
pasiirna į savo

liberalizme yra 
Bet liberalizmo

Philadelphietis, p. J. V. 
nius, praneša “Tėvynėje” 
netikėtą mirtį SLA. 135

IŠ DARBO

KVIEČIA BOIKOTUOTI VO
KIETIJOS TAVORUS

delegatų pasakė trumpas pra- 
kalbčles,

Vėliau pastatyta scenoj veika
las “Mėnulio šviesoj”. VaiclinL 
mui pasibaigus, prie šaunios or- 
kestros buvo šokiai iki vėlos.

l Pietums pagaminti daugiausia 
darbavosi p-nios Yurkienė ji 
Danelavičienė. Ačiū? komitetams 
ir gaspadinėms.

Delegatas.

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala

AUKSO PASKIRSTYMAS

Sakoma, kad visame pasaulyje yra apie 23,000 to
nų piniginio aukso, t. y. auksinių pinigų ir aukso gaba
lų, sukrautų bankų ir iždinių rūsiuose. Iš kiekio aukso 
apie 18,000 tonų turinčios trys šalys: Jungtinės Valsti
jos, Anglija ir Francija.

Kitose šalyse aukso yra mažai. Daugeliui jų neiš
tenka jo nė tiek, kad jos galėtų “padengti” savo popie
rinius pinigus.

Dėl šito nelygaus aukso paskirstymo pasaulyje la
bai kenčia tarptautinė prekyba. Šalies viduje, kaip visi 
iš patyrimo žino, galima apsieiti be aukso. Amerika be 
jo apsieina jau daugiau kaip pusę metų, Anglija —- tre
ti metai. Bet prekyboje tarpe šalių, vadinasi, tarptau
tinėje prekyboje, auksas yra neapsieinamas dalykas, 
nes geresnio prekybos “tarpininko” žmonija iki šiol dar 
nėra išradusi.

Kuomet rusai, vokiečiai, italai ir t. t. neturi aukso 
mokėti už prekes, perkamas užsieniuose, tai ką jie gali 
daryti? Jie arba ieško užsieniuose paskolų — bet pa
skolomis verstis galima tik tam tikrą laiką; arba jie 
savo pirkimus užsieniuose stengiasi kaip galint susiau
rinti. Kuomet tai daro daugelis šalių, tai aišku, kad 
tarptautinė prekyba turi smukti žemyn ir žemyn.

Tuomet kenčia ir tos šalys, kurios turi aukso, daug. 
Jos neturi kur savo prekes padėti. Kai prekės neparsi- 
duoda, tenka siaurinti gamybą, uždarinėti dirbtuves.

Taip faktinai ir darėsi per paskutinius ketverius 
ar penkerius metus, ir štai dėlko dabar visame pasau
lyje siaučia baisi depresija. Tarptautinės prekybos ne
atgaivinus, geresni laikai nesugrįš.

Bet ji bus galima atgaivinti tiktai, tuomet, kai bus 
geriau paskirstytas tarpe įvairių šalių auksas.

Tarybos na- 
padaryti iš
kilmes žmo- 
(ir maršalas 
Lietuvos ki

Gri- 
apie 
kuo

pos darbuotojo Stasio Masickio.
Jisai buvęs labai darbštus žmo
gus ir priklausęs įvairioms lie
tuvių draugijoms, tarp jų — 
abiem Susivienijimam. Išgyve
nęs apie 40 metų Philadelphijo- 
je ir sulaukęs 70 metų am
žiaus. Toliaus pranešime skai
tome:

“Buvo pusbrolis Lenkijos 
prezidento Mostelių,” t. * 
Lenkijos prezidentas savo pa

vardę rašo “Mosčioki”, bet la
bai galimas daiktas, kad ji yra 
padaryta iš Masickio.

Pirmasis Lenkijos preziden
tas Narutowicz turėjo Lietuvo
je tikrą brolį Narutavičių, ku
ris buvo Lietuvos 
rys. Iš to galima 
vadą, kad lietuvių 
nes valdo lenkus 
Pilsudskis yra iš
lęs). Bet tai nedaug ką tereiš
kia. Tauta yra ne rasinė, bet 
kultūrinė sąvoka. Lietuvis, ku
ris priėmė lenkų kultūrą ir kal
bą ir laiko save lenku, yra len
kas, ir lietuviams nereikia jo 
savintis. Taip pat gali lenkas 
išvirsti į lietuvį, ir tame nebū
tų jokio nusidėjimo. Mes, Ame
rikoje gyvendami, žinome, kad 
į šią šalį atvykę įvairiausių 
kraštų ir rasių žmonės pavirs
ta čia tikrais amerikonais, ir 
nė vienam sveiko proto žmogui 
neateina į galvą mintis tai 
smerkti.

Lietuvio Masickio giminystė 
su lenku Moscickiu rodo, kad 
tautiniai skirtumai dažnai ski
ria vienus nuo kitų net arti
mus gimines. Taigi tauta yra 
ne naturališkas, bet dirbtinis 
dalykas. Žmonių kultūra 
yra dirbtinis dalykas.

VIENI JUOKAI

irgi

-

Apžvalga
PAŽADI, PATIEŠIJI

Skaldydami SLA. ir steigda
mi savo “darbininkišką” Susi
vienijimą, bolševikų vadai ža
dėjo sukurti tokią fraternalę 
organizaciją, kuri bus ne bur
žujiška, bet grynai darbinin
kiška ir visokiais budais tar
naus darbininkų klasei. Labai 
daug jie Sūrėsi tuo, 
“darbininkiškas” Susivienijimas 
šelps savo narius* bedarbius.

Tuo tikslu ir fondas buvo se
niai įsteigtas. Bet dabar ve ką 
rašo LDS. organas:

“LDS nariai bedarbiai pra
šo paramos. Pagelbėti negali
ma, peš Fonde nėra pinigų.” 
Toliaus tas organas sako, 

kad 25 bedarbiai padavę apli
kacijas, bet nesą pinigų jiems 
sušelpti, ir jei Bedarbių Fon
das greitai negaus paramos, tai 
nebus galima tiems bedarbiams 
nariams užsimokėti duokles. 
Vadinasi, jie bus išbraukti iš 
organizacijos.

Pasirodo, kad “darbininkiš* 
kam” Susivienijime nariai be
darbiai negauna nė liek pagal-

Amerikos Darbo Federacija 
šių metų savo suvažiavime pri
ėmė rekomendaciją 'boikotuoti 
Vokietijoj pagamintus tavoms. 
Dabar prez.- Green išsiuntinė- 
, o tą rekomendaciją atskirom a 
federacijos vienetams. Reko
mendacija yra:

“Kad Amerikos Darbo Fede
racija susidėtų su kitomis kil
nesnių minčių organizacijomis 
šioj šaly ir oficialiai priimtų 
boikotą Vokietijoj pagamin
tiems tavorams ir Vokietijos 
tarnybai, kol Vokiečių vyriau*- 

nepripažins Vokietijos 
žmonėms teisės organL 
į savas nepriklausomas 
unijas ir kol nepaliaus

darbo 
zuotis 
darbo 
persekiojusi žydų kilmes šalies
piliečius”.

ĮSPĖJA APIE PAVOJŲ 
ATEITY

Amerikos Darbo Federacijos 
mėnesinėj biznio apžvalgoj sa
koma, kad —

Samda padidėjo. 1,800,000 
buvusių praėjusiais melais be
darbių gavo darbą pramonėj, o 
apie 4,000,000' padėta laikinam 
darbui sulig valdžios viešųjų 
darbų programų;

Darbo laikas per savaitę, 
abelnai imant, tapo sutrumpin
tas 4^2 valandų, jei palyginti 
su 1932 m. pabaiga.

Bendrai imant, šiandie dar 
jininkai yra geriau organizuo- 
;i savo teisių gynimui.

Bet, įspėjama apžvalgoj, pra
monės atgijimas bus trumpas, 
jeigu nebus atsiekta artimes
nio balanso tarp1 gamybos ii 
suvartojimo.
pramonės ii’ biznio atgijimas 
bus trumpas, jei darbo žmo
nės, milžiniška šalies gyvento
jų didžiuma, negau's iš pramo
nės ir biznio didesnio Šero (di
desnes dalies), kad galėtų dau
giau reikmenių suvartoti.

Kitaip sakant,

KORESPONDENCIJOS)
So. Milwaukee, Wis

Iš S. L. A. 10 Apskričio meti
nio suvažiavimo

Gary, Ind.
Rengia didelį balių

draugystes nariąms 
draugams, kad yra 
vakaras-balius 
Tai bt»‘s 
gyvenimo

bus labai

šu
10 metų 
sukaktu-

gyvas ir 
teko pa-

Lietuvių Darbininkų PaŠal- 
pinė Draugystė rengia didelį 
balių, kuris įvyks sekmadienį, 
sausio (January) 28 d., Saxon 
Hali, prie 15 ir Hayes gatvių, 
Gary, Ind.

Pranešu 
ir visiems 
rengiamas 
programų. 
Draugystės 
vės.

Vakaras
įdomus. Kiek mums 
tirti, Draugystė yra nutarusi 
priimti naujite narius, nuo 16 
iki 35 metų amžiaus, už pusę 
rėguliarės įstojimo mokesties. 
Vajus bus varomas vieną mė
nesį.

Taps įteiktos garbės dova
nos tiems nariams, kurie ne
ėmė iš Draugystės per 10 me
tų pašalpos ir nebuvo suspen
duoti. Vakarėly taipgi bus gra
žuolių kontestas. Taps išrink
ta gražiausia vietos lietuvaitė 
ir gražiausias vietinis lietuvis 
vaikinas. Jiems irgi bus įteik
tos dovanos.

Taigi atsilankykite į L.D.P. 
Draugystės balių pamatyti vie
tinius gražuolius ir padėti juos 

i išrinkti.
Bukite šiame baliuj: išgir

site įdomių lietuviškų dainų. 
Dainuos L.D.P. Draugystės 
kvartetas.

Jeigu norite žinoti ir girdė
ti kas pasauly dedasi, tai atei
kite į L.D.P. Draugystės ba
lių. Išgirsite pasikalbėjimą Se
no Vinco su Senu Petru apie 
šios šalies gyventojų padėtį.

Muzika bus lietuviška. Vi
siems gerai žinoma orkestrą 
gros lietuviškus šokius po va
dovybe A. Dielko.

Programas prasidės 4 vai. 
po piet. Įžanga 25c asmeniui, 
vaikams po 10c.

(Tęsinys)
Kiek laiko laivas elgėsi blo

giausiai, kaip galima — stovė
jo ant vietos. Jis atsisukę be
veik į pietus, žihoma, kraipy
damasis į visas puses, visą lai
ką. Kiekvieną kartą, kai lai
vas pasisukę į bile katrą pu
sę, burės vis buvo pusiau! 
ištemptos, o tos vėl atkreipė 
laivą pavėjum. Aš jau sakiau, 
kad tas man buvo blogiausias 
daiktas, kas galima; nes ne
žiūrint, kaip bejėgis atrodė to-j 
kioje padėtyje laivas, kai bu-

kai laivas skynė per jas. Lai
vas man atrodė labai didelis, 
—iš tokios mažos vietos laive
lyje. ; 1

O tada, aš staiga supratau. 
Aš neturėjau laiko nei apgal
voti —#nei kada veikti, kad 
išsigelbėjus. Aš buvau ant vir
šaus vieno vandens pakilimo, 
o laivhs jau plaukė žemyn 
nuo kito pakilimo. Pirmagali- 
nis burių rėmas buvo viršuj 
mano galvos. Staiga aš atsisto
jau ir šokau aukštyn, pamin
damas laivelį po vandeniu.

Viena ranka aš nusitvėriauv ~ • i I * iviici ji a ii iv c* iiUoit Vvl laU

rėš daužėsi lyg patrankos, o ug pjnnagalinio burių rėmo, o 
burių rentai beldėsi ant laivo, niano koja pataikė tarp lyno 
jis nepaliovė bėgęs nuo ma- ir kilo burių rai§čio; ir man 
nęs, netik visu srovės greitu- 'tebesilaikant ore, sunkiai al
mu, bet ir visu vėjo plitimu, o'SUojant, neaiškus smūgio gar- 
tas, žinoma, stūmė laivą labai sas pranej§ man, jog laivas 
smarkiai. puolės ant mano korakulo ir

Pagaliau atėjo mano proga. sunaįkino jj. Reiškia, aš pasi- 
Vėjas beveik apsistojo_ pūtęs likau ant Hispanioios Iiebelu.

puolės ant mano korakulo ir

keletą'sekundų, o srovė laips
niškai pradėjo kreipti Hispa- 
niolą, pamažu sukdama ap
link laivo centrą ir, ant galo, 
atkreipdama jo pirmagalį į 
mane; kajutos langas tebebu
vo atdaras, o ant stalo tebede
gė lempa, nors jau buvo die
na. Didžiulė burė buvo palai
da, kaip iškabinta vėliava. 
Laivas butų visai nejudėjęs, 
jeigu ne srovė.

Paskutinę trumpą valandėlę 
aš buvau jau atsilikęs; bet 
padvigubinęs pastangas, aš 
vėl pradėjau siektis prie lai
vo.

Aš jau buvau mažiau šim
to mastų nuo laivo, kai vėjas 
vėl pakilo; ištemptomis burė
mis iš Sopo, jis pasileido plau
kti, linktelėdamas snapą že
myn, kaip kręgždė.

Pirma mane pagavo despe
racija, bet vėl tuoj aus aš pra
dėjau džiaugtis. Laivas jau 
plaukė prie manęs, atsukęs 
man savo šoną—atplaukė pu
sę, du trečdaliu ir tris ketvir
tadalius tarpo, kuris skyrė 
mus. Aš pamačiau bangas, 
verdančias baltomis putomis,

rėdąmas progos bcpabėgti.
XXV.

Aš numuša piratų vėliavą
Nepaspėjau aš gerai įsikib

ti, kai viena trikampė burė 
prisiplojo prie kitos, išduoda
ma garsą, kaip patrankos šū
vį. Visas laivas sudrebėjo iki 
vandens paviršiaus, iš to suju
dimo; bet už valandėlės burės 
vėl prasiskleidė, o kitoms bu
rėms esant ištemptoms, pasta
roji vėl buvo palaida.

Tas vos nenumetė mane į 
jurą; todėl aš jau nieko dau
giau nebelaukdamas šliaužiau 
burių rėmu ir įpuoliau galva 
žemyn į laivą.

Ant laivo aš pataikiau iš tos 
pusės, iš kur vėjas putė, už 
pirmagalinio balkono, o did
žiulei burei esant ištemptai, 
aš nemačiau užpakalinės lai
vo dalies. Ant laivo nesimatė 
nei vienos gyvos dūšios. Grin
dys, kurios nebuvo plautos 
nuo sukilimo laikų, rodė dau
gybę pėdsakų; ir tuščias bu
telis, nudaužtu kaklu, kočio- ' 
jos latake į visas puses, kaip 
gyvas daiktas.

(Bus daugiau)

Baliaus komitetas:
. J. A. Gnakey, VI. Jarbus, 

T. Jucius, J. Grigonis, Jr.
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ACIU, BROLAU!
• Fc»<v»« SfoiaH, Ūc, Cc«*t Btiitia ii*hu tacnci x “ ' •

Matyt, savo propagandos 
sų įkvėpti, komunistų laikraš
čiai ėmė, kaip susitarę, ją'Syt 
apie / keleto žymesnių socialistų 
šulų pasitraukimą iš socialistų 
partijos. Tie laikraščiai daro 
“išvadą”, kad jeigu vįenas-ki- 
tas žymesnis asmuo išęjo iš 
partijos, tai partija “skęsta”, 
“bankrutuoja”, “baigia mirti”.

Jeigu šitaip butų galima p rot 
tauti, tai kas tuomet reikėtų 
pasakyti apie komunistų parti
ją? Juk iš jos jau seniai visi 
stambesnieji šulai išbėgiojo. 
Kada ateina rinkimai, tai so
cialistai gauna 10 kartų dau
giau balsų Už komunistus. O 
betgi j ie pranašku j d socialia-

• ... ■ .. -■ ‘.v.-- K.-.

Sausio 14 d. įvyko S. L. A. 
10 apskričio metinis suvažiavi
mas, vietinei S. L. A. 133 kuo
pai einant priėmėjos pareigas. 
Delegatai susirinko iš visų kuo
pų priklausančių šiam apskri
čiui. Vieningai apsvarščius 10 
apskričio, o taipgi ir visos S. 
L. A. organizacijos reikalus, 
nutarta S. L. A. 10 apskričio 
naudai surengti pikniką.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad 10 apskritis prisidėtų su 
parama Antram Transatlanti
niam Skridimo j Lietuvą p. 
J. Janušausko. Klausimas lei
sta balsavimui. Vienu balsu nu
tarta remti tą darbą, rūpintis 
suruošti kokį parengimą ar 
aviacijos dieną. Išrinkta komi
tetas, kurin įėjo J. Mačiulis iš 
Waukegan, J. Martin iš Keno- 
sha, J. Kapočis iŠ Raeine, J. 
pankus iŠ Milwaukee ir J. Uv- 
tekis iš So. Milwaukee.

Prie to, delegatai vienbalsiai 
nutarė paaukoti iŠ S. L. A. 16 
apskričio iždo' $5.00 į Altass 
kliubą Chicagoj ir tapti' j o na
riais'. Pas visus, buvo geras 
ūpas remti J. Ja nušąusko skri
dimą į Lietuvą,

Vietos S. L. A. 133 kuopos 
nariams PJF3 Ytfrjtai! ir P. B. 
pūkini pirmininkaujant delega
tai buvo pavaišinti puikiais pie
tumis. Laike pietų kai kurie

|ams “mirtį”! 
r jai?
’;, 'l ii-...■
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šeštadienis;, sausio 20; 1934

Rytoj Koncertuos
NAUJIENOS, Chicago, m, -

Dainininkas Stasys Rimkus, kurio koncertas įvyksta rytoj, 
sausio 21 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
Street, 6:30 vai. vakare. Įžanga — 50c.

Štai ką įvairus, asmenys sako apie dainininką ir jo darbą:

Prakilnus darbas Dainuos moterų sekstetas.
Nereikia abejoti, kad musų 

mėgiamas dainius, savus drau- 
Įgus, rėmėjus ir klausytojus pa- 

meliodi-

cago, under the direction of 
Eric DeLamarter, will give the 
first of a series of Sunday af
ternoon concerts in Orchestra 
Hali on Jan. 28. Popular admi- 

Ission prices of twenty-five and* 
flfty cents will be charged.

The Civic Orchestra is com- 
posed of the mosi talenled 
ycung playcrs of the city, who 
mušt pass a competitive exami- 
nation for membership. Among 

(the members of the orchestra 
known to readers of the Lith
uanian Daily News is Adam 
Micewicz, 7145 S. Washtenaw, 
of the viola section.

The orchestra has spent the 
entire first half of the season 
in rehearsal under the striet 
supervision of Mr. DeLamarter, 

!who is also the associate con- 
įdueter of the Chicago Sym- 
'phony Orchestra. The program 
will feature the work of David 
Van Vactor, ycung Evanston 
composer, who will conduet the 
first performance of his Pass- 
acaglia and Fugue, written to 
celebrate the birth of his first 
child. First Chicago perform- 
ances will also be given to two 
modern Russiaiv \vorks, “The 
Amazcns”, a symphonic poem 
by Liadow, and a Polonaise by 
Liapounow. Wilh the excep- 
tion of Massenet’s “Phedre” 
overture, the remainder of the 
orchestrai numbers will also be 
Russian, Borodin’s interesting 
and little knovvn first sym
phony and Tschaikovvsky’s fa
vorite Andante Cantabile for 
string orchestra. rPhe soloisl 
\vill be Janet Fairbank, Chica
go soprano and society leader.

the hour of 11:00 P. M. to 
12 M. will be an important 
hour. Regardless of how many 
other engagements you may 
have, be sure to arrange to be 
with the K R group at the 
Allerton Club, 701 N. Michigan 
Blvd., BY ELEVEN O’CLOCK! 

z That’s when all will have the 
jopportuiuty to be picked the 
lucky one to get the airplane 
ride this spring by courtesy of 
Mr. Joseph R.» James (Janu
šauskas).

BŪT, please understand that 
the merry-making at this Win- 
ter Carnival starts at 9:01) 
o’clock. Of course, ’come early 
and stiy late. Do net mies out 
on anything. AND will 
be plenty ado!?!

Even more, for Ihose 
tire of the merry-making, 
will be at their elbovvs’
a> bit of something svveet, — 
a bit of something šalty (can 
you guess?), to nibble at, as 
they leisurely watch the others 
at their dancing and gay prai, 
tie.

A number of additional sur- 
prisės, too!
revelations 
ne?”

Only be 
tickels at
cents, — and vvorth it! — and 
—- um, and a mighty bit more!

— K R Newsy.

.    I "■!' ■■■.' ■■■>"■ ■ ■■■*■"       M- ■ 
be a lively day. A number of Į 
different organizations will be 
giving a dance. Let’s hope j 
everyone attending one of 
these dances will have a good 
time.

The Iggorotte Athletic Club 
will give a dance in the beauti- 
ful Moorish and Pompeian 
rooms of the Logan Square 
Masonic Temple, 2451 N. Ked- 
zie Blvd, February 3, 1934 at 
8 o’clock. There will be re 
freshments, ęntertainment and 
door prizes for the price* of 
35c, wardrobe inchided. You 
can’t go wrong at that price.

Arthur Montvid, Vice-Pres.

—.......  Į I .................           II ,

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliuboj 
Amerikoj metinis susirinkimus jvyks-j 
sausio 21 d. 1934 m. Jono Garbužio 
svetainėj, 3749 S. Halsted St. 1 vai. 
po pietų. Visi nariai turite būti 
ąnt mitingo, nes bus ir kiti svarbus J 
reikalai svarstomi, kurie tapo palikti 
ant metinio susirinkimo Apart to 
prašome užsimokėti užsilikusias dvie
ju mirusių narių duokles ir mėnesi
nes pasilikusias duokles. Prašome 
atsivesti nauju narių dėl prisirašymo 
i kliubą.

W. Didžiulis, prot. rašt.
Į ii ii--w-.--.jt

Lietuvos Dukterų Draugystės me
tinis susirinkimas įvyks sūbatoj, sau
sio 20 d. 7 vai. vakare Mark White 
Parke paprastoj svetainėj. Visos 
narės dalyvaukite, nes bus svarbių 
reikalu svarstymui. Be to valdy
ba ir komisija patieks raportus. Tad 
nesivėluokite, pribukite paskirtu lai
ku. Kurios esate skolingos draugy
stei už praeitus metus, būtinai užsi
mokėkite.

A. Dudonienė, nut. rašt.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
OflM» 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

▼ak. Nedčlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tekt Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gtįio 4 Buropoe ir vėl praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

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

dieniais pagal imitarimg.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD »1»*

there

wb) 
there 
reach

Būt enough of 
for one day,

sti re to get 
once. Seventy

ar

your 
five

Iggorotte A. C
Well, Well, it seems that 

Febru'ary 3, 1934 is going to

St. Rimkus užsitarnavo chi- 
cagiečių simpatijos ne vien sa- vaišins geriausiomis 
vo dainavimu. bei ypatišku jomis, 
malonumu, bet ir prabėgluniu.
Juk jis pirmutinis 
dainuoti laidotuvėse,
pritaikintais žodžiais, 
apsako, liūdnumą įvykio

Eleven to Twelve 
Important Hour

Mums lieka tiktai palinkėti 
pradėjo geriausios kloties jaunam ta- 

jo paties lentuotain dainininkui ir pra- 
kuriepšyti visuomenės jį paremti 

kon-

eitis ir podraug suramina ve
lionio artimuosius ir laidotu
vių dalyvius. Tiesa, ir man

skaitlingu atsilankymu jo 
ceri a n.

A. K. liutkaiiskas, M.

yra užsitarnavęs 
prisiėjo įdėti ar pakeisti vie-lno koncerto į metus už 
na -- kitą žodį ir parašyti mu-,nuoširdų ir draugišką pasitar- 

pradžia sumanymo navimą Chicagos Lictuvijai.
Rimkaus. I Kam teko girdėti St. Rimkų

prijaučia ir rašėjai,įdainuojant per radio valandas 
biznieriai ir pla- koncertuose, operetėse, ba- 

publika. liuose ir laidotuvėse, tas pil
nai gali spręsti, kad verta at
silankyti į jo koncertą.

Senas Petras.

rie
jo jo

ir darbo
Rimkų
profesionalai.
ti Chicagos lietuvių
Tai prakilnus darbas, ir nea
bejoju, kad sausio 21 d. Liet 
Auditorija matys daug sviete
lio. .f. Grušas.

Gerb. baritono Rim 
kaus koncertas

American Lithuanian Citizens Club 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
ny sausio 21 d., 1-mą vai. po piet K. 
Gramonto svetainėj, 4535 So. Rock- 
well St. Susirinkimas yra svarbus, 
būtinai visi nariai turite pribūti į 

is --i,. voninSa įtaiką, nes turime daug reikaluLietuviškosi lautisk s «p .. kusuoti ir galutinai nutarto.Lotų savininkų ir dr-jų atstovų visuo- T ... , . nenamir8i,i|etinas metini, susirinkimus. įvyks sep- r^Ju'mu ir ..„įveskite savo 
intadiony sausio 21 <1., 1034 m. Lie-1 Ug jraSytj . kĮiubą 

tuviu Auditorijos svetainėje, 3133 Tverionas, raštininkas.
Halsted St. 1 vai. po pietų ant pir-1 
mų hjbų. Jūsų atsilankymas j susi
rinkimą būtinai reikalingas, apsvar
styti- metini biznio apivartos rapor
tą ir išrinkti penkis trustisus sekan
čiam terminui.

Sekr. J. Zalatoris.

PRANEŠIMAI
išdis-
savo 

drau

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th St

Cor of 15tb ff Halsted Sti.) 
Ofi*o va.ando* nuo l-l nuo 6>30-8tl0

Nrdildi*niai» pagal sutarti

Liietiiviai Daktarai

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

Skanus alutis, užkandžiai ir Jvairųs
S. L. A. 63 kp. rengia vakarą sve-1 gėrimai. Užkviečia visus 

tainėje adresu 1200 E. 93rd ir Wood-| J. OKSAS, A. RENKUNAS. 
lawn Avė, nedčlioj, sausio 21 d. 1934. 
Pradžia 5:30 vai. vak. 
y patai 
voltu

įžanga 25c.
Užkandžiai bus duodami 
Visus kviečia Komisija.

.. a r r 1e-
> L : . t.- 2 i__...........................................   -

Opposite Dnvls Store, 2<1 Fluor
32 6 S. S,TATE;ST.^.

At the K R Winter Carnival, 
Saturday, Febrifary 3, 1934,

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasaulį

po

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

Lietuvės Akušerės

TheEngiishColumn

ir

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapv 

& Midwife 
6109 South Albanų 

Aveniu 
Pbone 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialiitai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso, trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia1 teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuos^ egzaminavimas daro
mas su elektra, 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 ■

Tel. 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
8

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Lietuviu) Daktarai
Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. Į A menko* Lietuvių Daktarų Draugijos

Tel. HARrison 0751 I Nariai. 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Grabeliai

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdveinę it patogeinę vieu

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

tr nuo 6 iki 8 vakare 
tventadienian nuo 10 iki 12 

Pbon* Boulevard 8483

Ofiio Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th SL 

ęCoi of 15tb 6 Halsted S U.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904
Ifiio ralandoii nuo 2-4 nuo ?-* 

Nedėldieniais ragai sutartį

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiem! reika
lams. Kaina prieinami.

3319 Lituanica Avenue
• CHICAGO. ILL.

A. L Davidonis, M.D.
J I

4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai, vakare, 

apars iventadienio ir ketvirtadienio. ‘

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Weitern Aviniu 

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. Tek Canal 5 

CHICAGO. ILL.

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

2400 W Uaditon St.
Vai l iki 3 po pietų, 6 iki I <ak 

Tel. Seeley 7130
Namų telefonai Brun*wick 0597

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
... .2515 W. 69th St.
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8

Ofiso telefonas Hemlock 6141

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

įvairus Gydytojai
- ....an■

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomai per 15 ms 
cm kaipo patyrę* gydytojai chirurgai i* 
akušerii.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujamiui me
todus X-Ray ir kitokiai elektros prie 
taisai.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Perk 6755 at Central 7464
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVENUE 

Telefonas Virginia 0036

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Dr. Charles Segąl
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė, 
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W, Marųuette Rd. 

kampai 67th ir Artesian Ava. 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, ssredomis po pietų h 

nedėliomis pagal susitarimu.

Visi Telefonai

The Civic Orchestra of Chi-

n

9

Advokatai

u

nelė
nu
kurinius išpildys p. Pečiukaitė,

kad Rimkaus 
pamargins ir kitos 

ir dainos talenai. 
artistė Mabel Ying-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS advokatas

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai State VMO: valandos 6

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PaneaUto. Seredo* tr PStnyao* rak S 1M »

VSlUfMNM Caaal

»

Teko sužinoti 
koncertą 
muzikos 
Dainuos

Kanklėms skambins pa- 
Aldona Ambrozaitis, pia- 

akompanuos ir klasiškus

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue 
Valandos t Nuo 9 ryto iki 8 vai. rak,

CHICAGO

Res. 6600 South Artėliau Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halited Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 0706
DR. J. K0W ARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos 2 iki 4 Ir nuo 7—9 
vai. vakare. N ėdė Ii o j sulig sutarties 

2403 W. 63rd St„ Chicago

Telefonai Yards 0994

Dr. MAUKICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedil. nno 10 iki 12 
Rez. Telephonc Plaza 3200

Seredomis it nedėliomis pagal sutartį 
Retidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

K.", r-

J,.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 Re*. 611* 4o- Rocktvell St. 
Tfl. Republic 9723

Persiskyrė su šiuo pašaunu 
sausio 18 diena. 11:30 valandą 
rvt<» 1931 m., sulaukės puses 
amžiaus, ginies Žvengiškių pa
rapijoj. Pakalniškiu kaimas 
Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nuliudimo 

broli Aleksandra šerpetos, se
serį Marijona Markunienę. švo- 
geri Joną Markūną, pusbrolį 
Antaną Vaičiui}, pussesere Oną 
Daugėlienė, švogerj Antaną ir 
giminės, o Lietuvoj 3 brolius 
Antaną, Petrą ir Juozapą, 2 
seseris Ona ir Petronėle, bro
liene ir švogerj.

Kūnas pašarvotas randasi. 
Ežerskio koplyčioj, 4603 South 
Marshfield Avė.

Laidotuvės i vyks pirmadieny 
sausio 22 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
koplyčios i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Vaįčiu- . 
lio giminės, draugai ir paįys- i 
tami esat nuoširdžiai kviečiami ’ 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jan> paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Brclis, Sesuo, dvogeriai, 
Pusbrolis, Pusseserė 
ir Giminėm.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Ežerskis. tol. Boulevarti 9277/

Sunday Afternoon 
Symphony Concerts 
at Popular Prices

J ()S EPHIN E BELICKIEN E
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 18 dieną. 8 valandą ryto 
1934 m., sulaukus 29 inetu am
žiaus, arimus Šiaulių apskr., 
Devindoniu kaimas.

Gyvenimo vieta 6542 Sayrc 
Avė.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nuliudimo 

vyrą Jurgį, dukterį Genovaitę 
sunu Albertą. 2 seseris Petro
nėle Kaupokienę, Anelę Balta
kiene, 2 švogerius, 3 pusbro- 
rius Kuprevičius, pussesere Ka- 
napiene ir giminės, o Lietuvoj 
4 seseris ir 1 broli.

Kūnas pašarvotas randasi 
graboriaus koplyčioj 5826 EK 
ston Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj sau
sio 20 dieną, 2 vai. po piet iš 
koplyčios bes nulydėta i Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Josephine Belickie- 
nės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ih suteikę 

. ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
'Nuliude liekame,

Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Seserys, švogeriai. 
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ring.

Yards 1741-1742
LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną, ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Laidotuvėse Pašaukite, 

REPublic 8340 
■K 5340 So. Kedzie Avenue ■■ 

(Neturime dryžiu firma tuo pačiu vardu)

I. J. ZOLP
GRABORIUS ~ 

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

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauji laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muių 

darbu busite užganėdinti.
Tek Canal 2515 arba 2510

2314 W. 23rd PU Chicago
' SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI
Tel. Cicero 5927

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

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas 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. Nedėliomis iš šventa- 

niais 10—12 diena.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL,

lr
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“NAUJIENŲ" 20’S JUBILIEJUS t '
“Miss Naujienos

Kontestą š

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, ( 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas;. Al MAAaiBivan MnA 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. |,| fl > I F Į F R [j ĮĮ \
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 t U HMU
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

g
M

“Naujienos” skundžiamos
“Naujienų” pasirodymas Chicagos lietuvių 

tarpe ne visiems teikė džiaugsmų ir ne visi jas 
sveikino. Atsirado daug žmonių, %kurie pajuto 
karštą geležį po savo padais ir tuoj ėmė ieškoti 
priemonių, kaip savo biznį gelbėti, štai “Nau
jienų” No. 22, 1914 metais, jau rašoma, kad 
;ulo Chicagos lietuviško laikraščio agentas pa
traukė “Naujienas” į teismą už jojo garbės 
įžei<limą ir reikalaująs tik $10,000 atlyginimo 
Už savo garbę. Įžeidimas buvęs toks, kad “Nau
jienos” jį pavadinusios melagium už tai, kad 
jis žmonėms pasakojęs, jog “Naujienos” “bos-

šaukė “Naujienas” ir pareiškė, jog areštuosiąs 
visą “Naujienų” redakciją t.‘ž įdėjimą laikraš- 
tin jam nepatinkamos žinios. Vienok, kuomet 
jam pareikšta, kad duodama priOilepęija patai
syti žinią arba priduoti savo faktus— nežinia 
kodėl kunigėlis atšalo ir daugiau nepasirodė.

i

Nors pirmieji “Naujienų” numeriai yra 
pilni entuziastiškų sveikinimų kaip nuo pavie
nių ypatų, taip ir nito organizacijų, bet buvo 
ir kitokių “sveikintojų”, kurie “Naujienoms” 
lėmė greičiausius mirties.

Yra labai įdomu pavartyti pirmus nume
rius ir prisiminti tą ūpų, tų sąjūdį, kurį “Nau
jienos” įnešė į viešąjį lietuvių gyvenimą 1914 
metais.

DRAUGIŠKA UŽEIGA
Daug metų patyrimo turintis mu

zikos instrumentų krautuvėj: reiškia 
padėka Už suteiktą paramą praeityje 
savo draugams ir kviečia'atsilankyti 
į ALINĘ kur rasite mandagų pa
tarnavimą.

JC PIKIEL
1816 So. Halsted St.

For Rent

VVell, tas agentas {510,000 nelaimėjo, — o 
šiandie visi žino, net ir jis pats, kad jis buvo 
melagis. “Nauijenų” No. 23, 1914 metais vėl 
skaitome, kad tūlas kunigas per telefoną

Sukanka 20 metų “Naujienų” gyvavimo. 
Per tų laiką daug kartų “Naujienos”, buvo gra
sinamos ir skųstos, bet visi atkando dantis.

—Nosius.

KALAINIS MOTOR SALES AND 
SERVICE

Parsiduoda už labai prieinamą 
kaina. Iš priežasties vyro mirties, 
moteris negali tą biznį varyti. Taip
gi parkuoju daug vartotu karų už 
prieinamą kainą. Galima matyti

3962 Archer Avė., 
Tel. Virginia 1334

Furnished Rooms
RENDAI švarus kambarys dėl vie

no žmogaus. Pigus, gali valgį pa
sigaminti. Kreipkitės 3236 South 
Smerald Avė. (2-ros lubos).

PARADISE CRAKERS

nVKIUAUE. UMIttKS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotu teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Trapus, skanus, biskį drus- 
cuoti. Tinka valgyti su pienu 
Reikalaukite savo grosernėie.

KAMBARYS dėl vaikinų, šviesus 
su visais parankumais, gali pasiga
minti ir valgj. yra garadžius, 827 W. 
34 PI. 1 lubos iš užpakalio.

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam prie mažos šeimy
nos, pigiai apšildomas ant 1 lubų.

7030 So. Artesian Avė.

RENDAI kambarys prie moteries 
— merginai ar vaikinui, leistina vai
ri pasigąminti. 3329 Aubum Avė. 
2ros lubos užpakaly.

Automobiles

Kur praleisiu! laiką

ra

co.

RADIO

Iš “BIRUTĖS”
Draugiškas vakarėlis

For Rent

šioj

,4 A

r * • 4 hJh?:

Kieto medžio grindis, 
Namas labai geram 

45-tos ir Wood Sts.

PAIEŠKAU Alexandro Lapinskio, 
Pats atsišaukite arba žinanti apie 
ii malonėkite pranešti. Marcelė I^a- 
pinskas, 2080 Canalport Avė., Chi
cago. III.

Priiiralykitc j mu«ą >pulk«

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

REIKALINGAS janitorius unijis- 
tas ant kelių dienų. Kks turite liuo- 
sa laika. Atsišaukite O. Savickas 
19 N. Latrobe Avė.

RESTAURANTAS pardavimui, da
ro gerą bizni arti South Water Mar- 
keto. pigi renda. Pašaukite Canal 
0536.

PARSIDUODA Alaus Tavern, biz
nis gerai išdirbtas, priežastis parda
vimo vienom moterims persunku.

2552 Blue Island Avė.

Personai 
smenų Ieško

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. pigiai. Joe Bush, 52C0 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI
TAVERN 

3859 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI Alaus Tavern. Ge
ra vieta. Parsiduoda dėl nesutiki
mo partnerių. Pigi renda.

4314 Archer Avė.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė. biznis randasi geroj apielinkėj, 
priežasti pardavimo patirsite ant 
vietos, 1158 W. 59 St.

“AGURKAI” pER RADIO

SALIUNAS ant pardavimo, lietu
viu apielinkėj, 4547 So. Ashland 
Avė., Tel. Yards 3635.

PARSIDUODA nedidelis namas 
dviejų pagyvenimų.. Labai parankus 
arba mainys ant nedidelis ūkis. D. 
Bartashus. 1341 So. 48th Ct.

KAS NORITE mainyti uždarytą 
saliuna i grocernes bizni. Kreipkitės 

1715 W. 46 St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj Brighton Parke

4429 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA nedidelis namas 2 
pagyvenimų, labai parankus arba 
mainysiu ant nedidelės ūkės.

1341 So, 48 Ct.» Cicero

ĮciASSIFIEDflūS

PEOPLES

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI patyrę shearmona 
ir pagelbininkai Pohn Iron & Stee 
Co., 1911 N. Laramie Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui skudurų. Downtown 
Paper Stock Co.. 915 So. State St.

SAUSIO MĖNESIO 
DIDIS 

IŠPARDAVIMAS

JIEŠKOME 
ŠOKĖJŲ ir 
DAINININKIŲ

abejo, savo atsilankymu mes pa- 
remsim draugijų, kuri pilnai to 
užsitarnavusi. Taigi, visi pas
“Birutę”.-—T. ir B. atstovauti, simbolizuoti 

jų 20-tose sukak-

DRABUŽIŲ 
PLOVYKLIŲ 

— I R — 
KAURŲ 

VALYTOJŲ

193-1 mados $149.50 vertės
MAYTAG PLOVYKLAS po

89.50
Naujos THOR PLOVYKLES

Po

•35.00
Naujos APEX arba VOSS

PLOVYKLfcS Po

44.00
$65.00 Naujos BEE VAC

PLOVYKLAS po

42.50

$35.00 kaip nauji HOOVER 
ŠLAVIKAI po 

18.00
$20.00 kaip nauji EUREKA 

ŠLAVIKAI po 

•12.00

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

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 . 
CHICAGO, ILL.

GARSINKITE?
NAUJIENOSE

žymieji Chicagos lietu
vių chorai jau pasižadė
jo sudaryti vienų milži
niškų chorų Naujienų Ju
biliejaus vakare, šitame 
Naujienų Jubiliejaus cho
re pageidaujama, kad da
lyvautų ir tie, kurie dar 
nepriklauso prie chorų.

Todėl prašome visų 
mergaičių, kurios gali 
dainuoti ir šokti, o taip
gi jaunikaičių, kad tuo 
jaus prisidėtų prie Nau
jienų Jubiliejaus Choro.

Užsiregistruokite tuo- 
jaus Naujienose. O seka
mų pėtnyčių ateikite į 
bandymus Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Nauja lietuvių įstai 
ga Roselande ’

ROSELAND—Naujas .Alaus
Sandelis “Ritz
Co.” lietuvių

Distributing 
kompanija, 

10411 S. Michigan A ve., A. Pe
tronis, F. Woidat, G. .Tenkins 
ir J. K. Sarkcy (J. K. šarkiu- 
nas) yra savininkai. Tai nau
ja lietuvių įstaiga, kuri pra
dėjo biznį Roselande prieš 
kiek laiko.

Sausio 13 d. Balchuno sve
tainėje minima įstaiga buvo 
surengusi balių demonstravi
mui jųjų užlaikomo alaus. Jis 
buvo, taip sakant, “kotavo- 
tas” ir pripažintas skaniu gė
rimu. Publikos buvo daug, 
šokta, dainuota iki vėlumos.

Untanas.

P-lė Jean Sons, Cicero, Ilk, 
įstojo į “Miss Naujienos” kon
testą ir neabejojamai turi gerų 
šansų laimėti aukščiausią gar
bę -
“Naujienas” 
tuvėse.

Įstoti j kontestą dar galima, 
bet jau reikia tai daryti nieko 
nelaukiant. IŠpildykite kuponą, 
kuris randasi šiame numeryje 
ir pasiųskite jį su savo foto
grafija į “Naujienas”.

(Kitos kontestantos paveiks
las tilps pirmadienį).

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Cįncagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
na ne mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nui arba inerginai — reikalingam 
yra ir garadžius.

3814 So. Union Avė.
■ ■ iiii—................1

KAMBARYS dėl vaikino ar mer
ginos, šviesus, apšildomas prie ma
žos šeimynos. 4014 Brighton Place, 
2 lubos, 1 blokas nuo Archer Avė.

Rytoj Tautiškų Ka 
pinių lotų savinin
kų susirinkimas

Visi toltų savininkai raginami 
būtinai būti susirinkime

Sekmadienį, sausio 21 d., 1 
vai. po pietų Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks metinis Tau
tiškų Kapinių Lotų savininkų 
susirinkimas, kuris bus ypatin
gai tuo svarbus, kad jame bus 
renkami 5 nauji kapinių globė
jai — “trustees”.

Vien nuo lotų savininkų pri
klauso kokie globėjai bus iš
rinkti ir kaip jie kapines tvar
kys. Tad, jie visi privalo šiuo 
reikalu susirūpinti ir būtinai 
susirinkime atsilankyti. Tas 
itin svarbu akyvaizdoje fakto, 
kad negeistini elementai koku- 
suoja, daro skymus, kad pra
varius savo kandidatus, kuomet 
globėjai patys nutarė, kad ne
būtų Varoma jokia agitacija jų 
rinkime — nei vieša, nei slapta.

Susirinkimas įvyks 1 vai. po 
pietų, mažojoje svetainėje.

Globėjas.

Saulio 20 d. — D.L.K. Min
daugo draugijos vakaras lakū
no Janušausko naudai Unity 
Kliubo svet,. 4558 So. Marsh- 
field avenue, 7 vai. vakare.

Sausio 20 d.—Lietuvių Kriau
čių ACWA lokalo 269 draugiš
kas vakaras Amalgamated Uni
jos rūmuose, Ashland ir Van 
Buren. Pradžia 8 vai. vakare.

Sausio 21 d. — Dainininko 
Stasio Rimkaus koncertas Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted street. Įžanga 50 c.

Sausio 21 d. — SLA 63 kuo
pos (Burnside) vakaras, 1200 
E. 93rd & Woodlawn avenue,, 
8 vai. vakare.

Taigi šį vakarą įvyksta jau 
dabar visų laukiamas “Birutės” 
draugiškas vakarėlis “Sandaros” 
svet., prie 814 W. 33rd St., kaip 
8 v. v. Tenka tik prįminti, kad 
tai Bus susipažinimas su nauja 
“Birutės” valdyba, kuri suside
da iŠ jaunuolių ir pasižymėju
sių ypatų muzikališkam pasatr- 
lyje, kaip Nora Gugis “Onutė” 
Biežis, kurios ir kurie verti pa
gerbti su atsilankymu. Susirin
kę, mes galėsim ir pasikalbėti, h 
pasišokti, skaniai pasivalgyti, na 
ir liuesai, be jokių varžymų, į* 
sigerti bei- pamiršti—dieninius 
monotoniškus nuotykiu*. Be-

Dramatiška Naujie 
nų Pradžia

Šį nedėldienj Budriko 
radio valandoj girdėsite 

Naujienų istorijos 
pradžią •••

Kaip , prasidėjo Naujienos, 
kas jas pradėjo, dėlko pradėjo, 
kokias sunkenybes Naujienos 
sutiko pradžioj, — tas bus at
vaizduota šį nedėldienj Budri
ko radio ' valandoj, WCFL, 1 
vai, po piet.

Tai žingeidi, įspūdinga ir pa
mokinanti drama. Jos aktorinis 
bus Kazys Gugis, A. Lalis, V, 
Mišeika, P. Grigaitis, K. 
geltonis, J. šmotelis, T. 
kevičius ir daugelis kitų.

Nepamirškite atsisukti.

NEDĖLIOS RADIO 
PROGRAMA

• n *

niture Co., 3224 So. Halsted 
Street, transliuos ypatingai 
gražų ir įdomų radio progra
mą’.

Jo išpildyme dalyvaus grupe 
rinktinų dainininkų ir daininin
kių, bus solosį duetai, kvarte
tas, graži muzika, kalbos, ži
nios, pranešimą! ir taip toliau. 
Todėl, nepamirškite užstatyti 
savo radio ir pasiklausyti.

Bu driko 
Agurkams 

muzikas 
Tai graži

štai ryt dienų, t. y. sausio 
21 gražios ir < skambios “Agur
ku” melodijos keliaus oro ban
gomis nuo 1 iki,*2 vai. po pie
tų iš stoties WCFL 
radio valandoje.
vadovauja žinomas 
K. Steponavičius,
komiška operete su solistais, 
duetais ir visu choru.

Apart to, Budriko radio or
kestras yra pasirengęs visus 
palinksminti su gražiais mu
zikos kuriniais, o Makalų šei
myna tikrai kiekviena suįdo
mins. i Todėl patartina nepra
leisti ryt dienos šio puikaus 
radio programo, kurį duos 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė, 3417 South 
Halsted St. ir Budriko Auksi
nių daiktų krautuvė, 3343 So. 
Halsted St. Žinius.

prisiekia keršinti.
Trumpu laiku po to, vestuvių pro

cesija praeina. Jaunojai maldaujant, 
Don Giovanni nutaria prašalinti jau
nąjį, pavydu Masetto. Esant Don 
Giovanni ir jaunavedei Zerlinai vie
niems, jis gundo ją. Elvira, Anna ir 
Octavio juos užtinka. Anna nužiūri 
Don Giovani savo tėvo žudytoju.

Vestuvių pokily Don Giovanni ir 
vėl gundo Zėrliną, bet užtiktas, kal
te sumeta ant Leporello. Jiems jam 
netikint, savo kardu jis prasimuša 
kelia ir pabėga i savo pili.

II AKTAS — Don Giovanniui ro- 
mansuojant Elvirą, ji užklumpa Ma
setto ir jo sėbrai. Bet šis apgalėjęs 
Masetto ištrūksta.

(Vaizdas pąsil^ęičįa). Octavio, 
Anna, Masetto ir' Zerlina atranda 
Leporello Elyiros kambary persire- 
džiusi Don Giovanni rūbais. Lepo
rello aiškinasi, jog jis buvo privers
tas persirengti ir Don Giovanni ap
kaltinamas gubernatorius nužudyme.

(Vaizdas pasikeičia). Kapuose Le
porello papasakoja Don Giovanni kas 
atsitiko. Netolima užmušto guber
natoriaus stovyla paliepa Don Gio
vani užsilaikyti ramiai. Don Gio
vanni drąsiai pakviečia gubernato
riaus stovylą su juo pietauti ir jo 
kvietimas priiiharha.

(Vaizdas pasikeičia). Octavio kal
tina Auna žiaurumu už atidėliojimą 
jų apsivedimo.

(Vaizdas pasikeičia). Don Giovanni 
kambarys. Elvira įeina ir bando 
Don Giovaųni pajudinti prfe pasitai
symo, bet nesiseka. Stovyla tada 
prisiartina iri maldauja nusidėjėlį 
prie atgailos, bet nesiseka ir jai, ir 
ji sudrimba ant žemės. Tada' pra
garo ugnis apsupa palaidūną ir nu
sineša jį su savimi.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI TAVERN. Vieta 
gerai išdirbta — 6 kambariai pagy
venimui $40 renda, pigiai.

2122 W. 63 St.
«■■■"   l—l■ > I-II-1 ■■.■■■I—.............................

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, daug metų biznis išdirbtas. Nė
ra kitų bučernių per 3 blokus. 246 
So. 13th Avenue, Maywood, III.

—o—

NASH DE LUXE paskiausia 1931 
modelio sedanas. Važiavau jau labai 
mažai, yra taip naujas kaip dieną, 
cuomet ji nusipirkau. Originalis, gra
žus dviejų spalvų išbaigimas — be 
jokio ženklo, puikus tairai. Reikia pa
matyti, kad įvertinti. Paaukausiu už 
$250. Namie bile laiku. 1004 North 
Kedzie' Av., arti Austin Blvd. 2 lubos.

Business Service
Bizpip Patarę

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago,

PARSIDUODA du bizniai Alaus, 
Tavern ir Standas Willow Springs, 
tfrieš Tautiškas kapinės. Biznis iš
dirbtas per daug metų, priežastis 
išrandavojimo turiu perdaug biznių. 
Taipat draugystėms ir kliubams, ku
rie rengia išvažiavimus ar pikni
kus, daržą duodu veltui. Reikalui 
priėjus kreipkitės pas savininką.

ST. SVILANIS, 
3428 So. Halsted St.

Yards 2074

Financial 
______  FinansaLPaskolos___

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND 
1647 W 47th St.

JEIGU jums reikalingi gori rūbai, 
galite juos gauti pas TENNERS. 
yra vyrams, moterims ir kūdikiams 
dideliame pasirinkime. — Išparduoda
me visą savo avalinės steką—taipgi 
išpardavimas visokių dry goods. Duo
kite mums progą—busite užganėdinti. 
TENNERS DRY GOODS STORE 

6411-13 Addison St.

PAIEŠKAU bondų savininkų ant 
Wilcox Buildingo, adresu 4406-8 
Wilcox St., kurie buvo pirkti nuo 
West Side Trust &, Savings Banko. 
Prašau susižinoti su savininku. Turiu 
gerą naujieną.

A. STERN, 
4406 Wilcox St.

METROPOLITAN TRANSLIUOS 
“DON GIOVANNI” SAUSIO 20 D. a _

“Don Giovanni”, populariška italų 
opera, parašyta Mozarto, bus trans
liuojama pilnai tiesiog nuo Metro
politan Opera Housti estrados šešta
dienį, sausio 20 d., JJ55 vai. po piet 
(ĖST) per sujungtus NBC WEAF- 
WJZ radio tinklus. Vyriausiose ro
lėse dainuos Rosa Ponsella, Tito 
Schipa, Ežio Pinza ir)Maria Mueller.

Opera, kuri apims oi’a ’nuo 1:55 
vai. iki apie 5:15 vai po piet bus per
duodama klausytojams dėka American 
Tobacco Company. L Tuįlio Serafin 
bus orkestro vedėjui, p Milton Cross 
ir John B. Kenedy bus kalbėtojais 
pertrauku laiku. <

“Don Giovanhi” veikėjais bus se
kanti asmens:
Don Giovanni .... Ežio Pinza, basas 
Donna Anna Rose Fpnselia, sopranas 
H Commondatore Emanuol List, basas 
Donna Elvira Maria Mueller, sopranas 
Zerlina Elitha.... Fleischer, sopranas 
Leporello .... Virgilio Lazzari, basas 
Maseto .... Louis D’Angelo, baritonas 
Don Ottavio..., Tittą Schipa, tenoras 

. .... . ■■■■•■ i. ilįn ,1 ■:
“DON GIOVANI” TURINIO 

SANTRAUKA 
... ..........

Parašyta Mozarto. Pirmą kartą per
statyta Pragoję 1787vm.

I AKTAS — Dorf Giovanni, nudū
ręs gubernatorių, ppnna Annos tėvą 
ir pabėga nepastebėtas, po bandymui 
nepasekmingai išvesti iš kelio Don
na Anna. Octovio* jos sužadėtinis 
prisiekia keršte“. ’.h

(Vaizdas pasikeičia). Don Giovan* 
ni susitinka Elvirą, kurią jis ankš- 

nrifiž čiau išvedė Tš kelio. Nebepažinda- 
p i -mas jos, jis bando sueiti su ją i pa- 

Pervėląj pastebėjas savo klai- 
. T ?Mferna Leporello

prieė save ir pranyksta. Elvira ir- L
■■■■'■i'/ ’ i//.Zi'r'v. ' i : • ■ ■:

ANGLIS
Daug šilumos. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Ęump
— Egg — Nut — $6.00. Mine Run
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

Jur
Ryp

Rytoj, 11-tą valandą
pietus; per stotį” W. G. E. S., žintį. ' Pęrvėiąį pae
1360 Idlocyeles, Progresą Fur-

Chicagos Lietuvių 
►Draugi ja

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 gv- 
irenti bile kuriame State—valsti- 
|oj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma 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 budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $80,000.00. 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 i Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas, 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

RENDON STORAS su kamba
riais, buvęs shoe makeris, kuris ap
leido dėl šeimyniškos priežasties. 
Vieta išdirbta per daugelį metų, ki
to shoe makerio bizniaus /nėra šioj 
apielinkėj. .

2948 Arch St.
netoli Archer ir 31 St.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas garu apšildomas ant 2 lubų, yra 
gera proga suaugusiai šeimynai, kad 
apsiimtu pečių pakūrenti, sutaupysi
te $15.00 į mėnesį. Nepraleiskite 
šitos progos. Savininkas turi iš
eiti i biznį ir ten gyventi. Flatą 
galite matyti kas diena iš ryto iki 
PiętR,. yąkąraia nuo 6 ir yėlįąų, su- 
batomis ir nedaliomis visą die-

5939 So. Rockwell SL

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. gera vieta, gražus pragyvenimas, 
pigi renda. Jūsų pasiulijimas nebus 
atmestas. Turi būt greitai parduota, 
labai svarbi priežastis.

2655 W. 48 St., Chicago
* ■1 "f—"    ............. —111—“

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai dėl svarbios priežasties. 

K 4550 So. Marshfield Avė.

Reaf Ėstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui. _

PARDAVIMUI Bergenas — 4 fla- 
tų medinis namas po 4 kambarius 
kiekvienas, 
vidui toiletai. 
stovy, ąrti 
Kaina .$1800.

TIKRAS Bargenas Marąuette Ma- 
nor arti Lietuviškos Bažnyčios ir 
Mokyklų. Karštu vandeniu apšildo
mas, medinis namas. Del informa
cijų kreipkitės 1725 W. 47th St.

| i i, n ■■ ■■ ■■ i ■ m ...............  •

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
mažesnio- namo. Namas 4 flatų su 
štoru. Esu našlė, negaliu užlaikyti 
namą. 919 W. 35 St.




