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Visi

rezigna- 
reikalin-

NIAGARA FALLS, N. Y., s. 
26.—Manoma, Leland L. Pur- 
dy, 23 m. iš Buffalo, nušoko i 
Niagara krioklį ir prisigirdė.

žuvo ir jo draugas, automo
biliui atsimušus į tilto tvark- 
lius ir nukritus j upę

gy- 
bė- 
šu-

Garsusis Indianos gangsteris li
ko suimtas Tuscon, Ariz. In
diana reikalaus juos visus iš
duoti

de- 
šai- 
ka- 
ap-

Premjeras manąs rezignuoti 
pirm atstovų butas vėl pra
dės svarstyti Staviskio aferą

tSAN FRANCISCO, s. 26. — 
Manydamas, kad jo sūnūs ser- 
go neišgydoma liga," Joseph Pe
rą atėjo į ligoninę, nušovė sa
vo sūnų ir pats nusišovė.

Jis taipjau yra 
dėl raketo teamsterių 
Del to raketo liko ap- 
ir White, tik jis nie 

suras-

ATHENAI, ' s. 26. — Eina 
gandų, kad Samuel Insull pasi
samdė hydroplaną, kuris laiko
mas paruoštas išskridimui bile 
valandą į dar neskelbiamą šalį.
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® Premier Chautemps. Edoltatjd Dadadier.

Franci j os Kabinetas 
Arti Griuvimo •

Galbūt rezignuos 
Franci jos premie- 

ras Chautemps

PARYŽIUS, sr 26. — Kalti 
nimams prieš vice-premierą ir 
teisingumo ministerj Raynaldy 
dararities vis garsesniems ir 
rimtesniems, premjeras Camile 
Chautemps mano rezignuoti 
prieš ateinantį antradienį, ka
da atstovų butas vėl pradės 
svarstyti ruso Staviskio aferą 
ir kada galbūt prasidės naujos 
rojalistų riaušės gatvėse.

Bet jo draugai nemano, kad

jis tai darytų ,nes jo 
cija dar nėra būtinai 
ga.

Taisyklių komisija svarsto du 
planus tyrimui Staviskio afe
ros. Vienas yra kabineto pla
nas. kad butų paskirtas garbės 
teismas, kuris aferą svarstytų 
slapta. Antras socialistų pa
siūlymas, kad butų paskirtas 
nepaprastas ir neparlamentinis 
komitetas tyrinėjimui.* Komisi
ja priėmė socialistų pasiūlymą 
su mažomis pataisomis.

Bet ir daugiau skandalų grę
žia valdžiai. Todėl premjerui 
Chautemps vistiek bus sunku 
išsilaikyti, nes valdžia neteko 
žmonių pasitikėjimo. Dabar yra 
dedamos visos pastangos tą pa
sitikėjimo atgauti, bet nelabai 
sekasi.

Reikėjo 1 biliono pa- Rezignavo Francijos 
skolos, pasiūlė 

5 bilionus
WASHING,TON, s. 26.— Iždo 

sekretorius Morgenthau paskel
bė, kad į valdžios pasiūlymą iš
pirkti 1 biliono dol. paskolos 
bonų, gauta beveik penkis kar
tus daugiau pasiūlymų pirkti 
tuos bonus.

Todėl norintiejf- pirkti pa
skolos bonus, gaus .tik. dalį už
sakytų bonų.

Valdžia mano šiemet skolintis 
apie $10,000,000,000. Jau arti 
pusės tos sumos yra sukelta, 
nors paskola siūloma yra tik 
dalimis.

Kėsinosi nužudyt 
Rumunijos pre- 

mierą?
SINAI, Rumunijoj, s. 26. — 

Policija sako, kad buvęs su
rengtas pasikėsinimas nužudyti 
ir premierą Tatarescu, kai jis 
su kabineto nariais specialiu 
traukiniu važiavo į karaliaus 
dvarą, kur turėjo įvykti poki- 
lis besisvečiuojančiam Bulgari
jos karaliui Borisui ir jo žmo
nai Joannai. Tečiaus pasikės5- 
nimas neįvyko, policijai laiku 
ištraukus jauną vyrą, matyt, 
studentą, iš premiero vagono.

Sinaia gruodžio 29 d. liko 
juodašimčio studento nuuždy- 
tas premjeras Jon G. Duca, ku
ris kovojo nacius ir anti-semi- 
tus. Premiero Duca vietą už
ėmė Tatrescu, kuris tą kovą 
tęsiasi toliau, tad anti-semitai ir 
jį stengiasi nužudyti .

100 laipsnių žemiau 
zero Kanadoj

VICTORIA, B. C., s. 26. — 
Atlin distriktas, pati šiauriau
sia Kanados apielinkė pergyve
no didžiausių šalčių bangą, ko
kios dar niekas neatsimena, šal
čiai buvo pasiekę nuo 90 iki 
virš 100 laipsnių žemiau zero.
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Ir Lietuvoj esama 
juodrankių
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KAUNAS.—Paskutiniu* laiku 
vėl pradeda pasikartoti anoni
minių laiškų rašymas ir per
juos pinigų reikalavimas, štai 
tuoj po švenčių A. Panemunės 
Vytauto g. 51 n r. gyventojas 
Simchas Baronas gavo anoni
minį laišką, kuriuo prašoma 
300 lt. Laiško autorius pasira 
šo “Mirtis—Taika”.

Jonavos baldų dirbtuvė
se vėl prasidėjo ne

sutarimai

Policija ieško dviejų 
gangsterių dėl užmu

šimo White

PARYŽIUS, s. 26. — šian
die rezignavo justicijos (tei
singumo) ministeris Raynaldy. 
Rezignavo jis dėl garsiosios 
Staviskio aferos, į kurią ir jis 
pats liko netiesioginiai įpintas

Vokietija ir Lenkija 
padarė nepuolimo 

sutarti
BERLYNAS, s. 26. — Vokie

tija ir Lenkija šiandie padarė 
dešimties metų nepuolimo su
tartį. Derybos dėl tos sutar
ties ėjo nuo lapkričio mėn. Tuo 
laiku Hitleris paskelbė, kad jis 
pradeda atskiras derybas su 
kaimyninėmis valstybėmis, kad 
apsvarstyti bendrus sentikius.

Factor pažino tris jį 
išvogusius žmog- 

vagius

Franci jos premiero Chautemps valdžią seka nelaimės viena paskui kitą, kurios judina visą šajį. 
Pirmiausia prieš kalėdas Paryžiaus priemiesty Lagny įvyko (traukinių katastrofa, kurioj žuvo 
virš 200 žmonių. Priežastį katastrofos valdžiai nepasisekė nustatyti. Paskui iškilo garsioji ru
so Sergei Stavisky afera, kuri siekia galbūt $60,000,000. Prie tos aferos prisidėjo daug augštų 
valdininkų ir jau vienas ministeris buvo priverstas atsistatydinti. iPats Stavisky ar tai nusišovė, 
ar buvo nušautas, kad į savo skandalą neįveltų kitų žmonių. Dabar vystosi naujas skandalas. 
Visu Vokietijos pasieniu Francija pasistatė visą eilę neprieinamų tvirtovių, taip kad visas pasie
nis yra viena ištisa požeminė tvirtovė. Tų tvirtovių pastatymas kainavo Francijai $100,000,- 
000. Bet dabar eina gandai, kad ir čia neapsieita be grafto ir tvirtovių statyboje buvo vartoja
mos netikusios medžiagos ir pats darbas netikusiai atliktas. Valdžia tais gandais susirūpino ir 
tvirtoves patikrino. Karo ministeris Daladier paskelbė, kad gandai neturį pagrindo. Tečiaus 
žmonės tam netiki ir bile dieną gali išdilti naujas didelis skandalas, žmonės reikalauja griežtų 
permainų valdžioj ir dabartine radikalą vadžia nepasitiki. ,
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Suėmė garsųjį gangs
terį Dillinger ir 3 

jo draugus

CHICAGO.— Vakar keturių 
Touhy gangsterių byloje liudijo 
pats John Factor, kuris buvo 
tų žmogvagių išvogtas ir pa- 
liusuotas tik tada, kai už jį su
mokėta $70,000 išpirkimo. Fac
tor pažino trys kaltinamuosius 
kaipo žmogvagius, kurie išvogė 
jį gryštant su žifiona ir drau
gais iš Delis kabareto. Jis pa
pasakojo kaip jis buvo žmog- 

| vagių kankinamas* ir nuolatos 
grumojamas nužudymu, tlis pa
žino ir ketvirtą, Sharkey, kuris 
pats pasikorė St. Paul, Minn., 
kalėjime.

Factor liudijant teismas bu
vo stropiai saugomas ir kiek
vienas įeinantis į teismą buvo 
nuodugniai krečiamas. x

Berlyno,teisinas nu
teisė 53 komunistus

BERLYNAS, s. 26.
53 komunistai, kurie per tris 
mėnesius buvo teisiami Berlyne 
dėl nušovimo metai atgal vieno 
nacio ir policisto, liko teismo 
rasti kalti.

Visi nuteistieji yra Moabit 
priemiesčio gyventojai. Prieš 
juos nebuvo mažiausio įrody
mo, nes abu nušautieji buvo 
nušauti šūviais iš lango ir nie
kas šovikų nematė. Bet teis
mui užteko, kad teisiamieji yra 
komunistai ir todėl jie liko nu
teisti.

TUSCON, Ariz., s. 26. — 
Garsųjį gangsterį John Dillin- 
ger, kurio jokiu bildu negalėjo 
sugauti, nė Chicagos, nė India
nos policija, .nors jis buvo stro
piai gaudamas, sugavo šio ne
didelio miesto policija, ir tai • *neiššovusi nė vieno šūvio. Suga
vo ir jo tris draugus, — Harry 
Pierpont, Russell Clark ir 
Charles Mackey— nors jie visi 
buvo gerai apsiginklavę kulko
svaidžiais. Suėmė ir tris jų mei
lužes. Pas juos rasta apie $50,- 
000 pinigų.

Gangsteriai atvyko į Tuscon 
prieš kelias dienas ir apsigy
veno dviejuose puošniuose na
muose. Pats Dillinger liko su
imtas įeinant į savo namus. Jis 
turėjo su savim kulkosvaidį, 
bet buvo sučiuptas taip greitai, 
kad neturėjo progos kulkosvai
dį panaudoti. Kitas gangsteris 
liko suimtas gatvėje. O du ki
ti buvo suimti prie savo kitų 
ąamų. Bet ir jie neturėjo’ pro
gos panaudoti savo ginklus.

Dar ieškoma dviejų jų sėb
rų, kurie, spėjama, yra Tusco- 
noj.

Suėmimu labiausia nepaten
kintas Dillinger. Jis buvo daug 
sykių. Chicagos polici j os už • 
kluptas, bet vis ištrukdavo. Jis 
savo sėbrų buvę paliuosuotas ir 
iš Lima, O,, kalėjimo. Q čia 
ėmė ir suėmė jį nedidelio “hiėk 
town‘ ‘policija. Esą dabar visi 
iš jo juoksis, kad jis taip leng- 
vai pakliuvo, kur visai nesiti
kėjo pakliūti, nes manė, kad 
niekas ten jo nežino.

Dillihger ir jo šaika yra pa*

tikrino, kad niekas negali juos 
gyvus suimti. '

Prieš pabėgdami į Arizoną., 
jie apiplėšė East Chicago, Ind., 
banką ir nušovė vieną policistą. 
Policistą nušovė pats Dillinger.

Indianos' valstija ruošiasi 
Dillinger ir jo šaiką apkaltinti 
už žmogžudystę ir reikalauti, 
kad Arizona suimtuosius išduo
tų Indianos teismui.

Bandoma Dillingerį surišti ir 
su St. Paul, Minu., bankieriaus 
Bremer išvogimu*.

Naciai reikalaus 
naujų galių, panai

kins valstijas
BERLYNAS, s. 26.— Hitleris 

švęs metines sukaktuves pasi- 
grobimo valdžios sausio 30 d., 
paprašydamas reichstagą su
teikti daugiau galių griežtai 
pakeisti valstybės konstituciją.

* Jis pareikalaus didesnių galių 
reicho vidaus reikalų ministe- 
riui, kad jam nebereikėtų atsi
dėti ant valstijų vykinimo jo 
patvarkymų.
' Taipjau pareikalaus panaikin
ti valstijų policiją ir teismus, 
visą jų galią perduodant reicho 
policijai ir justicijos ministe- 
riui.

Tas -reiškia, kad paskutinės 
valstijų galios bus panaikintos 
ir iš Vokietijos autonomiškų 
valstijų pasiliks vien tik vardas.

Rado pašautą pikie 
tuotoją

Auto nelaimėj už
muštas Berwyn mė- 

ras Novotny

CHICAGO. — Bepvyn prie- 
mieščio meras Frank Novotny, 
prezidentas Midwest Concrete 
Co. ir jo draugas chicagietis 
William C. Klein, liko užmušti 
kai gryštant iš Peoria jų auto
mobilius ties Pontiae įvažiavo 
į cementinius tilto tvarklius ir 
nukrito į upelį.

žuvusius surado tik 7:15 vai. 
ryte pravažiuojantis trokas, 
kuris pranešė policijai. Kada 
nelaimė įvyko neikas nežino. 7 
vai. vakare jie vakarieniavo 
Chendah miestely ir manoma, 
kad tuoj po to ir įvyko nelai
me, nes nelaimė įvyko tik už 
dviejų mylių nuo to miestelio.

Mero Novotny kūnas buvo 
rastas.* vandeny. Novotny jau 
antrą terminą ėjo mero parei
gas.

.. T——~~
Visi žmonės virsią 
bepročiais 1239 m.

WILKES BARRE, Pa., s. 26. 
—Prie Glen Alden Coal Co. 
kasyklos, kuri yra operuojama, 
nežiūrint naujosios antracito 
angliakasių unijos paskelbto 
streiko, rąstas peršauta^ jau
nas pįkietubtojas Peter Dob- 
rariski, 16 m. iš Astyley. Per
šautas,1 jis plienine kulka iš 
stipraus Šautuvo, kokių nevar- 

garsėję bankų plėšikai, kuri? policija.

CHICAGO. — Policija ieško 
dviejų žymiausių Chicagos 
gangsterių, Humpreys ir “Klon- 
dyke” O’Donnell kaipo užmušė
jų trečio stambaus gangsterio 
“Three Fingered Jack” William 
White, pastarojo apartmente 
Oak Parke. Abu tuos gangstė- 
rius identifikavo to namo 
ventojai, kurie matė juos 
gant lauk tuoj pasigirdus 
viams.

Koroneris įsakė federali- 
niems agentams, kurie lankėsi 
prieš pat nušausiant White, 
priduoti savo ginklus, kad ga
lima butų palyginti su iššau
tomis kulkomis White namuo
se, taipgi palyginti jų pirštą 
nuospaudas suj nuospaudomis,

kū

JONAVA. — Praėjusių metų 
rudenį Jonavos baldų dirbtuvė
se streikas tęsėsi apie mėnesį 
laiko. Vargais negalais darbda
viai su darbininkai susitarė ir 
pasirašė sutartį, kurios termi
nas baigiasi sausio 1 d. Dabar 
sutartis, turėtų būti pratęsta, bet 
darbdaviai nesutinka tos su- 
tarteis pratęsti ir nori bent 
20% dabar mokamą atlyginimą 
sumažinti. Darbininkai su tuo 
nesutinka ir grąso streiku. Kc 
Ii dirbtuvių savininkai sutinki 
atlyginimo nemažinti, bet jų 
mažuma ir nenusveria bendro 
padėjimo. Sunku .ir darbda
viams susitarti, kurių yra apie 
50.

Jau prasidėjo tarp darbdavių 
ir darbininkų pasitarimai, bet 
nieko gera neprieita, nors tam 
pasitarimui pirmininkavo dar
bo inspektorius.

Pasitarimai tęsiami toliau.

Pertvarkoma provinci
jos tautininkų spauda

VuąįpKįrąstos ąnį.ątikJy, iš 
rių gėrė White užmušėjai.

Humpreys buvo Capone 
šinioji ranka ir pasiliko jo 
kos vadas Caponei patekus 
Įėjimam 
kaltintas 
unijose, 
kaltintas
kad nebuvo policijos 
tas”.

Pasakojama, kad White bijo
si Touhy šaikos ir gyveno la
bai užsidaręs.

Šiandie atsidaro au 
tomobilių paroda

CHICAGO.—šiandie Coliseu 
atsidaro metinė automobilių 
me, prie Wabash ir 15 gatvių, 
paroda, kurioj bus išstatyta 
virš 200 naujų automobilių. Ti 
kimąsi, kad parodą aplankys 
labai didelis skaičuis žmonių.

Dar sykį bandys pra
vesti svaigalų bilių

CHICAGO. — Dr, Seabųry, 
New Yorko psychologas, vakar 
kalbėdamas Chicago j e pareiškė, 
kad jei beprotybe didės dabar
tiniu greitumu1, tai iki 2139 m. 
visi žmonės pavirs bepročiais.

Beprotybė per paskutinius 10 
metų, padidėjo 30 nuoŠ. ir sta
tistiką apskkitymu 22 šimtme
tyje nebeliksią sveikų žmonių.

Pirmas gi žingsnis prie be
protybės eąąs rupesnis.

WIKE5 BARRE, Pa., s. 26. 
—Pasinaudodami tuo, kad delei 
Šalčių'gatves buvo tuščios, du 
plėšikąi, stovėdami prie banko 
ųžpuįfe Čenštorio darbinin
kus ir atėmė iš jų $1,500.

SPRINGFIELD, III., s. 26.-- 
Gubernatorius bandys dar sykį 
pravesti atstovų bute svaigalų 
pardavinėjimo kontrolės bilių 
ateinantį antradienį, nes vakar 
pravesti bilių nepasisekė, biliui 
negavus reikiamo balsų skai
čiaus, nors buvo balsuojama 
kelis kartus ir posėdis užsitęsė 
9 valandas.

ŠIAULIAI.—Keturi provinci
jos tautininkų laikraščiai: Šiau
lių “šiaurės Lietuva”, Panevė
žio “Musų Kraštas”, Telšių 

■“Mųsų Balsas” ir Biržų “Bir
Žinios** paskelbė išleidžian

čios paskutinius savo laikraš
čių numerius ir susijungian
čios j vieną ,kuris nuo naujų 
metų eis Šiauliuose, vadinsis 
“Musų Kraštas” ir bus bendras 
visoms toms sritims, kurias iki 
šiol aptarnaudavo kiekvienas 
paminėtų keturių laikraščių 
skyrium.

įdomu patirti, kokios priežas
tys privertė šią spaudą taip su
sitraukti, susispausti ? Visuose 
keturiuose sustabdytuose laik
raščiuose oficialiai nieko apie 
tai neskelbiama. Bet patikimi 
šaltiniai iš pačių tautininkų 
sluoksnių informuoja, kad di 
džiausią “naujo persitvarkymo’4 
priežastis buvusi nei taupumo, 
nei panašus sumetimai, o visų 
keturių savaitraščių didelis pre
numeratos nukritimas. Minėti 
laikraščiai per keletą savo gy 
vavimo metų ne tik kad nesu 
gebėjo savo skaitytojų padi
dinti, bet—priešingai, —neras
dami skaitytojų pritarimo kas
met krito tiražu ir ėjo men
kyn. Ilgesnis toleravimas to
kios būklės gręsė nemalonumu 
kuris neišvengiamas, kai laik
raštis netenka skaitytojų. Tas 
ir privedė prie “reformos”, ku
rios rezultate iš keturių savait
raščių padarytas vienas. Tačiau 
ir jam, kaip informuojama, pa 
statyta sąlyga turėti bent 1000 
skaitytojų, kitaip paramos ir 
jis gali netekti.

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, 11

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauji:

Apsiniaukę, biskj šilčiau.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:-

O

srgafe



NAUJIENOS, Chfcago, III. šeštadienis, saūsio 27, 19Š4

Lietuvon Vikingų Keliais
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ta iki sausio 13 dienos

tai viena Kauno pra

Rusas

KORESPONDENCIJOS
Kaune dalis

Tel. Boulevard 8167-4705
Del ko iššauk

ir vėl išvažiavo Adresas

Amžius Svoris

KĮiera per krutinęKultūros

Parašas

nergijes kupinas

seks, tai, 
papsimas

žinoti 
bet ir 
stybė.

Todėl nie
Jokių sta-

arba kaip 
patefonų 
Vietomis

Miera per juosmenį

Plaukų spalva .........
•s- ' * i ’ - ■

Akių spalva .............

Užsiėmimas ..............

130 N. La Salk St 
ęhieago, III.

kaip ta 
mane 

nežinau’

grįžo U )Vą^iingĮo^.'^iomas

lietuviškos gent- 
ir pradėjau

geriausį patarnavimų, 
moj vietoj, tai musų specialybė 
užkviečiu visuš; senuosius ir na 
patenkinti. Orderius pristatome į nanius su savo troku

Siausmus nghs.’Jfeigu —o—„„ —____ .
ką jis jums kalį padaryti. Praktikuoja pdr daugelį mėt 
tūkstančius ligonių, ;r a
nuo 10 valandos i*yto iki 1 valandai ir n y

eęter • Ąve,

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Rašo Dr. C. Kasputis
(Tęsinys)

Pradžios mokykla

Bekalbėdami 
padėjimų ir jos 
pajutome, kaip 
me ties meno mokykla.

Balti gan dideli namai. Ke 
turios, didelės, airgštos kolum 
nos priešaky, centre. Tai na 
mams dalinai priduoda klasiš 
ką išvaizdų. Mokykloje gavo

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

Angliakasių generalinis strei
kas. — Streįkų iššaukė Uni
ted Antra’cite Mine Workers 
of Penn. — 
tas streikas?

Smagu ir malonu buvo žiū
rėti į vienų tų moderniškų pra
džios mokyklų. Tokia moky 
kla gali džiaugtis ir pasidid- 

ne tik maža Lietuva 
kiekviena pirmaeilė vai

įstaigos
apie Lietuvos 
reikalus ir ne- 
galop atsidurė-

Del laivakorčių kiainu ir kitų informacijų kreipkitės pas 
Scąndįnavįaij-American Line autorizuotą agentą.

SCĄNPINAYIAN-AMERICAN LINE 
. . . .......

• \ f A s . y

Cicero, IU.
1439 S. 49th Court
Telefonas Cicero 5927

D i d e lis pasirinkimas 
visokią importuotų val
gių iš Lietuvos Lenki
jos ir Rusijos. Juodas 
ir Raudonas Kaviaras, 
Karališkos ir kitos SiJ- 
kės. ! Minogos po 10c. 
Šprotai (strvineles aly
voje) ir kitokių impor
tuotų konservų didelia
me pasirinkime.

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

WCFL. 970 k. Radio stoties gražus programas kas 
Ncdėldienį 1 vai. po pietų.,.

<WCPOOUfl«ART

ra narių nųįtąrė važiuoti j WA 
shįngtoną ir pamatyti senato 
rių Wagnerį ir kitus ir jiem; 
išdėstyti šios apielinkės anglia

•4J;

taikos, ir griežtai pareikalau
ti, kad VVasbingtono ponai pri
pažintų naujų unijų, o jeigu 
nepripažins, tai šaukti genera- 

h.- . .1i K t — X « - ’ t ’ > ‘L. A

Pas Budriką parsiduoda daug pigiaus todėl, kad 
Budrikes importuoja tiesiog iš užsienio.

Piano Akordionų gali groti jaunas ar senas. 20 Priva- 
tiškų lekcijų dykai su kožnu akordionų.

Budrikas parduoda ant lengvų išmokėjimų ir paren 
duoja Piano Akordionus.

Palieku keltuvų ir, truputi 
paėjus, atsiduriu ties dideliu 
gražiu, baltu namu. Fasadas 
dailus. Yra variacijų ir viso
kių pagrąžinimų. Stilius išlai
kytas ir nerėkiantis. Langai 
labai dideli. Išrodo, kad vidu
ryje turi būti šviesu ir erd-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTią
FOURTEENTH STREET1 BATU ROUSEs*1

908-910 Wešt 14th St. ’4 •
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodispti. — Atdara dieną it naktį, — 
Moterų diena seredomis. '

SWIMMING POOL ‘ PHONE CANAL 9560

Pirmesnis įlrpĮR^jhluVo iš
šauktas lapkričio-pa
reiškus protestą - prieš * anglių 
kompanijas, kurios persekioja 
naujos unijos narius ir praša
lina juos iš darbo. Kreiptasi 
tuo reikalu j Wasliingtoną pas 
senatorių VVagnerį. Gauta iš 
pono Wagnerio telegrama, kad 
visi darbininkai turi grįžti į 
savo darbų, o vėliau bus pri
siųsta komisija ištirti anglia
kasių padėtį.

Gavę užtikrinimų iš Wash- 
ingtono, angliakasiai sušaukė 
suvažiavimų lapkričio 12 d., ir 
nutarta grįžti į darbų. Strei
kas tęsėsi tik 6 dienas.

Anglių kompanijos tačiau 
nepildė senatoriaus Wagnerio 
įsakymo. Ažuot naujos unijos 
narius priimti į darbų, jos dai 
daugiau jų prašalino. Teisybė, 
komisija buvo prisiųsta ir ty
rinėjo šios apielinkes angliaka
sių padėtį, — 
į Washingtonų

Taigi laukta, kokį nuospren
dį padarys ta komisija. Nesu
laukus aiškios žinios iš Wash- 
ingtono, naujos unijos prezi 
dentas, Thomas Maloney, su
šaukė konvencija sausio 3 d. 
1934 m. — išklausyti raportų 
iš Washingtono. Bet vietoje ra
porto pasirodė, kad Washing- 
tono ponai ignoruoja naujų 
unijų. Nutarta duoti dar 10 
dienų laiko, kad prieiti prie

rytos.
W ivy?<’ 

sausąo 18 4- Ji tę-
MM nes T 
ęifi j teisipų de- 

liai įn^žion^ęno. dele-

ne tik visai 
labai malonios

OFICIALIS PRĄNĘŠIMAS

WARREN & RQCK KRAUTUVĖ
1534-36 South 49 Avėnue. Tel. Cicero 1742
Po tuo pačiu yardu ir. toliau yatįinsiš tik vietoj Joe da
bar savininku'yra Mielinei Rockauskas. Esti vėlionio 
Juozapo brolis. Viršminėta krautuvė per eilę metų teikė 
visiems goriausi patarnavimų, švara, mandagumas pif-

Aš kaipo naujas bizny, 
kostuinerius, o busite

m tik p va 
šinipbai tuvvJ0 '

Einame 
subjektu, 
kas ir simpatingas. Jokių žy
mių bei mužikiškumo liekanų 
jame nesimato bei nejaučiama, 
žmogus su išauklėjimu ir pa
saulinis.

Kaune vasaros metu kas tik 
tai gali, tai kur nors išvažiuo
ja atostogoms. Daugelis mano 
draugų ir pažįstamų dar Kau
nan nebuvo sugrįžę.

Prisiminiau buvusį chicagie- 
tį dailininkų Jonų Šileikų. Da
bar jisai mokytojauja Kaune 
meno mokykloje.

Užklausiau mano čičerona- 
palydovą, . kur / rąiidasi y meno 
mokykla. Jisai paaiškino, kai 
gan toli, bet jisai kaip tik ii 
einąs ta kryptimi, todėl jam 
bus labai malonu mane paly
dėti.

Padūkavojau jam ir persi- 
stačiau. Jisai paspaudė mano 
rankų ir atsirekomendavo, — 
na, daleiskime —- Saveljevas.

Saveljevas, hm..., tai skam
ba kaip ir rusiškai, ar ne, — 
pridariau. Jisai paaiškino, kad 
jo esama tikro ruso pabėgėlio. 
Lietuvoje jisai atitarnavo avia
cijoje ir dabar esųs Lietuvos 
pilietis. Džiaugiausi, kad pasi
darė Lietuvos piliečiu, nes Lie
tuva tai vienas kraštų, kur 
šiandien dar galima neblogai 
gyventi. Tėmijau jo švarko ki 
šeniuje stirksojo koks 
tuviškas laikraštis.

Jo lietuviška kalba 
mė buvo 
liškos, bet ir 
klausai.

jaunikis. x
Jisai dar kartų jau g^n grie

žtai pareikalavo iš manęs pa
siaiškinimo.

Nenoromis prasijuokiau, pa
giriai:, kad jisai ne liurbis, ge
ras naujos 
kartės atstovas 
vėl žengti.

Palikau jį bestovintį sų iš
sižiojusia burna. Nežinau, kų 
jisai mane. Greičiausiai paėmė 
mane už kokį nors pusprotį.

žuriu eina koks tai aukš
tas, kaip lazda tiesus, jaunas, 
su skoniu apsirėdęs, taip pat 
be kepurės subjektas. Aš tuoj 
prie jo su to pačiu klausimu.

Jisai truputį užsimąstė ir la
bai mandagiai su gražia šyp
sena lupuose ir akyse pradė
jo man aiškinti, kad dėl kri- 
zio priežasties šiais metais ap- 
vaikščiojimo, rodosi, nebebus. 
Gan diplomatiškas atsakymas. 
Tai dalinai mane užganėdino.

Visgi vėliau paaiškėjo, kad 
apvaikščiojimas ir paradas įvy
ko man jau Lietuvų palikus.

Jei kada nors dar pagausiu 
tų Lalj, tai jam už tai atmo
kėsiu. Pastatė jisai mane į gan 
keblų ir kvailų padėjimų.

Lietuvos pilietis

ir kalbamės su tuo 
žmogus inteligentiš

kų 1-me distrikte. Streikas pra
sideda sausio 15 d. Senosios 
unijos vadai tų pačių dienų su- 
šaųkįa Scrantone, Pa., savo pa
sekėjų kęnvencįją ir paskelbia, 
Buk tas streikas esųs 
lūs ir kad visi angliakasiai ęi- 
įų dįrbti. p anglių kompanija 
Peų-Antbvacite, Scranton, pa
reikalavo indžionkšeno prieš 
naujos unijos narius, kad už- 
plisti pifetavįmiį. Tų .patį 
padare ir rludson Goal Co0 ir 
Gleu Alden Coal Co.

‘^eišlq|, styrąs iįęsiasi dar 
S «j 
kpTOapųos $m8 fatyonk 
šenus prieš nwos; ųmjąs pa-

Ir jie 
pageltą 

mums, t. y. šaukti generalinį 
streiką 9-tam distrikte. Pirma 
konvencija tuo reikalu įvyks 
sausio 21 d., Shamokin, Pa.

Taipgi nutarta rinkti para
šus po peticija, surinkti ne 
mažiau 100,000 ir delegacijų 
pasiųsti į Washingtoną pas pre
zidentų Rooseveltų, kad jis pa
skirtų komisijų angliakasių pa
dėčiai ištirti.

Tai tokie dalykai dedasi kie
tosios anglies 1-me distrikte.

— Angliakasys

Namai trijų didelių augščių. 
Amerikoje, kaip namai stato
mi dabar, tai iš tų trijų birtų 
galima padaryti jei ne penkis, 
tai keturis aukščius tikrai.

Netoli dežiuruojantis polici
ninkas paaiškina man, kad tie 
namai 
džios mokyklų. Suprantu, kad 
Kaune tokių didžiulių ir pato
gių pradžios mokyklų jau ge
rokas skaičius.

Lietuvoje būnant visai netu 
rėjau galvoj rašyti, arba savo 
kelionės įspūdžiais dalintis su 
Amerikos lietuviais 
ko neužraši nėjau.
tistikos davinių neturiu. Ten
ka rašyti iš atminties. Na, tiek

Mandagus policininkas, tvar
kos dabotojas, paaiškino mar, 
kaip Vileišio aikštę pasiekti. 
Traukiu smagiai kokia tai gan 
plačia tiesia gatve.

Matoma, čia viena naujų au
gančių Kauno dalių. Namai d - 
džiumoje mediniai. Išrodo nau
ji. Daugiausiai dviejų augščių. 
Nekurie su 
stilingi. įspūdis šiaip sau kžmry 
nių kvartalo. Visur tvarkinga 
ir švaru.

Smagu ir kaip tai keista vėl 
regėti languose gėles poduosc 
ir senovės fierankas. Ameriko 
je šiandien tokių papuošalų 
beveik jau nesimato.

Iš nekuriu namų girdisi čirš
kančių gramofonų, 
Lietuvoje sakoma 
muzikos atbalsiai, 
skamba pianai.

Apsivylimas
Prieinu prie aikštės. Gan di

delė. Aplink namai. Aikštėje 
keletu medinių platformų, kio
skų ir žmonėms laiptotų sėdy
nių. Maždaug kaip ir Ameri
koje aikštėse basebolui bei fut
bolui.

Niekur nei vieno žmogaus. 
Visur tuščia. Tik šunų keletą 
lakstinėja.

Sutinku kokį tai senyvą su 
pypke dantyse pilietį. “Prašau, 
kokiu laiku čia prasidės ap
vaikščiojimas ir paradas?” — 
užkalbinu jį. Pilietį 
keistai žvilgterėjo 
trumpai atsakė —
— ir sau nužengė toliau stip
rių durnų debesį į mane palei
dęs. Koks tai durnavotas len
kas, pamaniau sau, jam Lie
tuvos šventės nerupi.

Pasirodo visai jaunų be «<e 
purių vaikinų būrys. Jie eida
mi apie ką tai karštai ir gar 
šiai ginčijosi. Išrodė, kaip ir 
studentai. Sustabdžiau juos, už
klausdamas tą patį. Jie lyg ir 
nusistebėjo mano klausimu iv 
taip pat atsakė, kad nežino.

Tai man jau buvo perdaug. 
Ant greitųjų ką tai tokio ne 
visai malonaus rėžiau jiems su
pykęs ir pasileidau toliau.

Vienas jų mane pavijo ir pa
reikalavo pasiaiškinimo. Atsi
gręžiau — ir to vaikino vy
riškumu patenkintas, pradėjau 
jį savo žvilgsniais mieruoti, 
nieko netardamas. Patiko man 
tas inteligentiškos išvaizdos, 
gyvumo ir

me prof. Šileikos antrašą.
Netoli nuo meno mokyklos 

anį lygios, grąžios žalios pie
vos matosi Cįurlįonies galeri
ja. Namai primena senovės 
mąžą graibų bei romėnų šven
tyklą. Gąįęrijos priešaky ant 
baĮto pjedestalo balta romėpų 
stiliaus vazą su augančiomis 
joje gėlėmis.

Graži, žalioji aikšte, kurią 
puošia tos dvi kultūros ir me
no įstaigos, aptverta geležine 
tvora. Protarpiais ant baltų 
akmens stulpų tupi cįidelės bąį- 
tos iš ęemebtO lubotos pelėdos’ 
Išmintingumo simbolis — žęn • 
klas. rfal senovės ęrąįkų Pal
ias At^enos bei romėnų Ntįiier- 
vos išminties ir meno deivės 
pauksčįąi.

Tėinįjįaų Pąnijos studentai 
ant savo kepuraičių turį pe
lėdos zenb^.

Nebeatmenu dėl kolcių tai 
priežasčių nei meno mokyklos, 
nei čiųrlįonįes galerijos aplan
kyti tąip (r neteko. Rodosi, 
lankytojams tuomet buvo už
darytos.

Pasirodė, įiąd prof. Šileikos 
nuosavus namai buvo čia pat 
skersai gaivos.

čia teko pian pamatyti pir 
mus žaVėtinų Kauno apylin
kių reginius.

Mačiau aš jų plačiame pą- 
’sauly visgi nemažai, bet to
kių, kaip apie Kauną, tai iš 
tikrųjų retai kur pasitaiko. 

. Na, apie tai kada nors kitą 
kartą.

(Bus daugiau) \

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA 
per SCANPINAVIAN-AMEIUCAN I.ĮNE 

asmeniškai vadovaujant
JUOZUI BABRAVIČIUI 

Kerai žinomam operos dainininkui, laivu
S. S. UNITED STATES 

Išplaukia iš New Yorko KOVO 3 dieną
TicrioR j Copenhagen, o iš ten tiesioginiu laivu i KLAIPĖDĄ 

Visas vandens kelias per Copenhagen i Klaipėdą bus po 
vadovyste musų gerai žinomo operos dainininko

Kamp. Milwaukee.— Tel. Brunswick 934į4
. ' ' ' -< ■■ / ; ' •' f - ■■ . ■ _______ ___ _ ..

iš Sibiro. Didelis'pasirinkimas visokių saldainių importuotų iš Lietu 
vos, Lenkijos ir Rusijos. Gražiai išsiuvinėti Rusiški Marškiniai, Suk 
neles, Lėlės jrtt. Pristatome j namus. Į kitils tniestus siunčiam C.O.p 

REIKALAUKITE MUSŲ KATALIOGO.

Kviečiame visus draugus ir drauges i ihušų iškilmingą atidųry 
mą, bus gerų gėrimų ir skanių užkandžių, graži muziką ir hnksmy 
bes iki vėlybos ttakties.

1151 W. 59,th St.
Kviečia savininkai J. and A. KUNCHIUS.

B. A. L. ‘
PAGRABŲ vedėjai IR BALSAMAVOTOJAI 

Pagrabų kainos atątinka depresijos laidui, 
Tolumas nedaro skirtumo, 
Moderniškos ^koplyčios dykai, 
Asmeniškas, mandagus," simpatiškas, patarnavimas

Chicago, Ilį.
2314 West 23rd Place 
Telefonas CanaJ 2515-2516

t* V 1 »! ■ u-F m u * jlH *■ - • ♦ k

PIANO AKOROIONAI

gatų ir pašalinės publikos ūpas tis angliakasių 9-tame distrik 
pasirodė geras. Angliakasiai te, kaip kad pas mitts 
yra pasiryžę kovą laimėti. Vie- yra pasiryžę eiti į 
nas delegatas, iš Ewen Callery, 
Pittston, mainų pridavė vieno 
kontraktoriaūs dubelį. Kontrak- 
torius dirbo 10 dienų, gavo mc- 
bėti $1,012.68. Thomas Malo
ney pareiškė, kad minėtose 
mainose yra 33 kontraktoriai. 
Mainerįs ir leiberis dirbą už 
mažą mokestį ąij-ba už dyką.

Thomas Maloney gavo laiš
ką iš 9 distrikto, nuo Joseph 
Shovlin, iš •Kųlpmeiit, Pa., i * 
perskaitė. Pasiror-o iš laiško, 
kad nė kiek negeresnė pade

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD<^| 
arti St. Losią Avė. Tel. Kedzie 890J M

Vano», lietaus it druskos vanos, 
switnming pool.

Rusiika ir turkiška pirtie moterims
- seredomis Ųti 7 v. v. ~

WISSIG,
Specialistas iš 

/ ■ Rusijos

Ų PER 28 METUS
.. NEIŠGYDOMOS JOS 

do ligas pilvo, plaučių ir puslBs - užnuo- 
"T ’ galvos skausmus,

mą ir paslaptingas 
čia Ir persitikrinkite 

M ir išgydė 
VALANDOS: Kasdie 
_-8 valandai vakare.
Tet Črawford 6573

VIENINTELE CHĮCAGOJ 
RUSIŠKA

SKANUMYNU
“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 

ĮSTOJIMO KUPONAS
Vardas - Pavardė ................. ........... ....................................

JOS. F. BUDRIK, 
INGORPORATED

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT, KAIP UŽSISENĖJUSlOS ir i 
YRA, Šbėciališkai gydo ligas 
gijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizm 

aroje, kosėjimą, gerklės skaudėj 
iii negalėjo jus išgydyti, ateikite

Patarimas dykai. O EI S O

buvo \Vashingtone avi dienas 
ir pono Wagnerio nematė. Nes, 
fcą^ą' tib atsįįankė f jo ofįsą, 
įąi jįems pasakyta, kad sėpU- 
tariaus nėra namie ir nežinia 
katįa jis sugryš. pęįęgatai su^

Wįoney vietinėje 
oąreįš^, kįq nėra taikos" su 
)lįof ęriais.

Sausio 13 d. šąuįcįąmą spe- 
ęiąlė konvenciją. Apgįįų ^Opi- 
apijus ir sę^ds; ’̂ yą- 

lis*
pęąįl^ibš ęrįežĄstįes. 

įvyksiant įęppv epcį j a j,

enąięįą Cappe-

£^6 JT T jBk T Įr t-j

..
J i S į (

■ »■ "’S,



šeštadienis, sausio 27, 1934

NAUJAS 1934 PLYMOUTH
PARODOJE ŠIANDIEN

ATEIKIT PAMATYKIT

reiškia, kad

THEATRE
31-ma ir South Halsted Si

PEOPLES Sausio 27 nes hv

TAI YRA GERIAUSIAI SUBUDAMOTAS KARAS ŽEMŲ KAINU LAUKEI

GAKSINKITĖS 
NAUJIENOSE

L. Andrijausko iš 
leistuvių vakarėlis

Naujos Mados
MIDGET RADIOS

This is th® "family car” of the De Luxe Plymouth Six line for 1934b The interior is exceptionally spacious, and is 
richly upholstered. In the interior are many features adding to the comfort of the driver, auch aa specially designed 
Mrm ręsta in the rear seat; “leg-length” foot ręst; Three«Way Plytnouth Ventilating System, including a apecial aide 
vving ventilator on the rear windows; and many other features. Note the new horizontai hood iouvers, which blend 
with the fender Ii nes. The bullet head lamps are chromium.

P. Ressellienė, ’ A 
Zakarauskienė, S 
J. Andrulienė, P
O. Klimanskiene

HARRY G. MOOCK 
General Sales Manaįer 

Plymouth Motor Corporation

linkėdami p 
kuo laimingiau- 

ir laimingo gyve- 
Dalyvavęs.

Plieno Body—pabudavotas iš plieno 
paskui sujungtas' j vieną

Kalvos skaudėjimo, vi- 
i ir karščjo, p-ia 

Geras "patarimas yra ver-

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

Hemlock 8400

Plymouth yra vienintelis žemos kainos ka- • • • ■
ras, kuris duoda jums visas šias svarbias ypa
tybes. Faktiriai — joks kitas žemos'kainos ka
ras ne siūlo jums dąugiaus, negu vieną jų. 
Paklauskite byle yierio Dodge, De Soto arba4179-83 Archer Avė, 

Corner Richmond Street 
Lafayette 3171 

CHICAGO, ILL.

INDIVIDUALIS SIŪBAVIMAS. Bis 
prietaisas leidžia kiekvienam ra
tui atlaikyti savo sukrėtimus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pelnas skiriamas Dariaus ir 
Girėno paminklo statymui, 
Janušausko skridimui ir L. M. 
P. Lygos reikalams. ' Tikietus 
galima gauti “Naujienose”, 
“Sandaroj”, pas komisiją ir na
res. Narė.

• ■ 'a " vi- ■ 11 ir viršiaus
F. O. B. Dirbtuve

Detroit

su RICHARD ARLEN, 
JUDITH ALLEN, taipgi komedija

Ahdrijausko brolis, Antanas.
Svečiai išsiskirstė jau po dvy 

liktos valandos 
Andrijausku 
sios kelionės 
nimo Lietuvoje

Dalykas tas, kad jis paliko Čia 
nemažai tūrio, kurį nebuvo ga
lima j pinigus paversti. Tą tur
tą jis buvo pavedęs tam tikrai 
įstaigai, kuri turėjo rūpintis 
visais reikalais, surištais su tuo 
turtu. Kadangi per visą tą laiką 
jis beveik jokių žinių neturėjo, 
kas yra daroma su juo turtu, 
tai priverstas buvo pats atyykti 
ir savo reikalus sutvarkyti.

JP-as Andrijauskas jaučiasi 
labai nepatenkintas savo turto 
buvusiais globėjais. Pasirodė, 
kad pinigai buvo kolektuojama 
per devyniolika mėnesių, bet 
jam nesiunčiami. Dėliai to jis 
turėjo labai didelių nuostolių, 
nes per tą laiką dolerio vertė, 
palyginus su litu, labai nusmu
ko. O kur dar išlaidos, surištos 
su kelione? Bendrai imant, sa
ko p. Andrijauskas, jo nuosto
liai siekia tūkstantį dolerių su 
geru kaupu.

Ponui Andrijauskui' teko vie
šėti Chicagoje du mėnesius. Su 
Lietuvos gyvenimu jis tiek ap
siprato, jog Amerikoje jau ne
begali nurimti. Juo labiau, kad

KALATNI3 MOTOR SALES AND 
SERVICE

Parsiduoda už labai prieinamą 
kaina. Iš priežasties vyro mirties, 
moteris negali ta bizni varyti. Taip
gi parduodu daug vartotu karų už 
prieinama kaina. Galima matyti 

.3902 Archer Avė., 
Tel. Virginia 1334

Heli and High 
Water”

Ir visi stabdžiai yra hydraulic. Be boltų 
rods, cotter pins. Tikrai švelnus, lygus veiki
mas ant visų keturių ratų visą Jaiką 
draulic stabdžiai automatiškai patys per 
ve susilygina.

Piliečių Lyga kvie 
lietuvius prie vieny 
ten kur vra visuo

JUS MATĖTE DU įžymiausius žemos-kainos ka
rus. Dabar pamatykite karą su Individualiu 

Ratų Siūbavimu—PLŪS tris kitas ypatybes, ku
rios yra svarbios dėl tikros karo vertybės!

Plymouth yra pigiausias pasaulyje karas su 
Individualiu Ratų Siūbavimu. Jis yra kiekviena
me modely—net ir pigiausiuose.

Ir pastebėkite štai ką: Plymouth’s Individualis 
Ratų Siūbavimas yra tvirčiausio ir paprasčiau
sio typo koks yra žinomas. Principe, tai yra 
kaip tik toks, kuris vartojamas prie daug bran
gesnių karų! ,

Ir jus nemokate augštesnės kainos pabaudos, 
kad jį įsigyti!

Bet Plymouth duoda jums daugi aus negu viehą 
ypatybę dėka kurių užtikrintas švelnus, lengvas 
važiavimas. Kiekvienas Plymųuth turi patentuotą 
Floating Pajėgos inžino mountingus sustabdy
mui inžino vibracijos. ,

Pigiausias Pasaulyje Karas su Individualiu Ratų Siubavimu

kiekvienas 
žiūrėkite į 
saugų-plieninį body. Kiekvienas Plymouth turi 
Saugumu
ir sudrutintas plienu 
pastovų šmotą.

Tai reiškia tikrą apsaugą. Tai 
jame nėra atskyri) šmotų sugedimui, pasiliuosa- 
vimui arba girgždėjimui. Tai reiškia ilgesnį gy 
venimą su mažiaus reikalingo “patarnavimo” dėl 
bodų negerumų.*

PAŽVELGKITE I ŠIAS KAINAS; 2-durų sedan $535; 4-du
rų sėda n $585; rumble seat coupe $545; biznio coupe $495; 
De Luxe Six modeliai: 2-durų šedan $595; 4-durų sedan 
$650; convertible coupe $660; rumble seat coupe $615; biz
nio coupe $575. Kainos F. O. B. Dirbtuve, Detroit, Mich. 
Patogios išlygos. Individualis Ratų Siūbavimas standarti
nis dėl visų modelių.

Sausio 24 d. įvyko p. Lauri- 
no Andrijausko išleistuvių va
karėlis adresu 4050 Brighton 
Place. Susirinko tikrai gražus 
barelis draugų ir pažįstamų at
sisveikinti su p. Andrijausku, 
kuris sausio 27 d. apleidžia Chi- 
cago ir išvyksta į Lietuvą pas 
savo jauną žmonelę.

Ponas Andrijauskas išgyve
no Chicagoje pusėtiną skaičių 
metų. Prieš dvejetą metų jis 
sumanė vykti j Lietuvą ir ten 
apsigyventi. Tačiau aplinkybės 
susidėjo taip, kad jis buvo pri
verstas dar kartą j šią šalį su
grįžti, kad tinkamai sutvarky
ti savo finansinius reikalus.

ten jo laukia jauna žmonelė.
Grįžtant prie išleistuvių, tu

riu pasakyti, jog jos praėjo la
bai linksmai ir gražioje nuotai
koje. Dalyvavo ponai Surwill, 
inž. Žibąs, vaistininkas Milatz, 
p. Jurgis šūkis, p. Liulevičius 
ir būrys kitų. Prie vakarėlio 
surengimo nemažai prisidėjo' p.

6 K e t u r i Svarbiausi
• Crankehaft Bearingiai. 

Vietoj paprastų trijų.

7 Nepriklausomas Ran- 
• kinis Brake. EXTRA 

braklng systema, operuo
jama nepriklausomai nuo 
kojinių brėkių.

8TrysdeAimt« frrletlon- 
• iHM'Boartnra. flymouth 

turi daugiau bąli ir rol- 
ler bearlng* i 
kits žemos-kainos karas.

JACOB GAVAS
Gazolino Stotis
PATAISOME TAIKUS 

UŽLAIKOME ACCESSORIES 
8th ir Jackson Sts,

Tel. Majestic 3156 
WAUKEGAN. ILL.

Chrysler dealerių įrodyti, kad Plymouth yra ge
riausias karas. Pasivažinekite juo vieną dieną — 
ir pažiūrėkite ką jūsų pinigai turėtų nupirkti 
šiais metais.

VIDURIŲ GYDUOLE 
KETURIOM 

GENERACIJOM
“Chicago, III.—Muhų šeimynoje

TRINER’IO KARTUSIS VYNAS
b”vo vartojamas keturių generacijų 
su geromis pasekmėmis. Ir mes ji 
rekomendavome kiekvienam, kuris 
sirguliavo nuo blogo apetito, vidurių 
užkietėjimo 
duriu nereguliarumu 
A. Urban.” C .
tesnis už pinigu, ir kiekvienas sergąs 
viduriu liga bus linksmas susipaži
nęs su Triner’io Kartųjų Vynu ir 
bus paliuosuotas ilgam laikui nuo li
gos. Daugelis gydytojų ji užrašo sa
vo ligoniams. Jis veikia be dieglių ir 
yra smagus priimti. Visi vaistinin
kai ji užlaiko. Jos. Triner Co., 1333 
So. Ashland Ave„ Chicago, III.

TUOJAUS UŽSIBAIGS

SAUSIO MĖNESIO
DIDIS 

IŠPARDAVIMAS
Kame kainos sumažintos 

nuo 30 iki 60 centų ant 
dolerio

ALL-WEATHER VENTILIACIJA. 
(Do Luxe Modeliu). Visas langas 
galima nuleisti žemyn.

vedama, seeond, hlgh 
reverse.

nauda. Lietu- 
gatvės vardą, 
pirmųjų laku- 
Girėno, pakei

čiant Aubum Avė. vardą į So. 
Lituanica Avė. yra rengiamas 
labai puikus Bau kietas su šo
kiais šeštadienį, sausio 27, 1934, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. šokių pra džia 8 vai. vak. Vakarienės 10 

vai. vak.
Šiame vakare dalyvaus mie

sto majoras Ed. J. Kelly, al- 
dermonai Thomas A. Doyle, 11 
vvardos ir aid. Toman, 23-čios 
vvardos ir kiti, kurie prisidėjo 
prie šio laimėjimo. Turėtumėm 
skaitlingai dalyvauti ir parody
ti svetimtaučiams, kad mes 
įvertinam šį laimėjimą ir esa
me jiems dėkingi, taipgi di
džiuojamės Lituanica Avė.

Darbščioji komisija susideda 
iš šių narių 
Stasaitienė, 
Kvedarienė, 
Dulinskienė, 
M. Schultz ir M. Zolpienė. Vi
sos dirba, tikietus skleidžia, 
programas renka, rašo ir vi
sur siteidamos kviečia visus, 
kad tik pripildžius didžiąją 
Auditoriją ir nustebinti sve
timtaučius. Lai mato kur vie
nybė ten galybė.

Artistai renkasi, dainas prak
tikuoja, muzika, kad progra
mas pasiliktų atmintinas. Ko
misija prašo, kad įsigytumėt 
tikietus išanksto, idant butų 
galima svečias tinkamai priim
ti, ir pavaišinti. Tikietai 65 cen
tai ypatai, prie durų 75 cen-

Kur vienybe ten 
galybė

$90.00 vertės RADIOS po

'30.00
$70.00 vertės RADIOS po

*25.00
$90.00 vertės

ZENITU RADIOS po

*59.00
$150.00 STEWART 

WARNER RADIOS po

'69.50
$325.00 KOMBINACIJOS
RADIO su gramafonu po

'110.00
$200.00 SPARTON Kombi
nacijos su Gramafonu po 

98.00
$100.00 vertės R. C. A.

VICTOR RADIOS po

*49.50
$125.00 vertės ATWATER 

KENT RADIOS

*65.00
Parduodam ant LENGVŲ 

IŠMOKĖJIMŲ
Duodame didelį nuolaidą 
už senus radios į mainus 

ant naujų.

Moterų 
čia visus 
bes, ypač 
meniškas reikalas. Dirbant pa 
vieniais maža 
viams laimėjus 
atminčiai mirsų 
nu Dariaus ir

EXTRA VERTYBIŲ YPATYBES, KURIAS 
JUS NEGALITE RASTI JOKIAME KITAME 

ŽEMŲ KAINU KARE.

1Nelankstl)-X Box Sek-
• cIJoh f rainų. 'Vienai* 

trume* sudėtas I kitų.

2T-8lot Pistonai. Jie
• pritaiko derlaus pis

tonus prie cylinderlų.

3 Keturios eilės Pistonų.
• Extru eilė apsaugo Jė

gos praradimų.

4 Inžino Alyvai Fllterls.
• Dėl geresnės Llubrika- 

sijos.

5Visai-Tyll Transmisi-
• Ja. Tyli, lengvai per-

DE l.VXE PLYMOUTH SIX . . . didžiausias Amerikos 
žemos-kainos karas.

šie mountingai yra dauginus negu tiktai gilina 
po inžinu. Jie palaiko motorą lygsvaroj — ir 
įsiurbia beveik visą jo vibraciją.

Jų£ galite atsilsėti ir jaustis liuesai—nes su 
tomis dviejomis ypatybėmis, Plymouth duoda 
jums švelnesnį važiavimą žemųjų kainų lauke.

YRA SAUGIAUSIAS ŽEMOS
KAINOS KARAS.

nori jaustis saugiu esant — taigi pa- 
Plymouth’s stabdžius—ir Plymouth’s

NEDALIOJ IR PIRMADIENY 

Sausio 28,29
‘Tm No Angel”

MAE WEST

Vienintelis žemos 
Kainos Karas su 

Individualiu ratų Siuba
vimu plūs.. Floating- 

Pajėga.. Saugiu Plieno 
Body.. Hydraulic Brėkiai

-z

--9

r.m t M
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APRŪPINIMAS DARBU, O NE ŠELPIMAS

Nepermaldaujama faktų logika stumia Jungtinių 
Valstijų valdžią prie to, kad ji rūpintųsi aprūpinti šios 
šalies darbininkus darbu.

Pirmiaus valdžia buvo tam griežtai priešinga. Pre- 
zidęntas Hooveris ir visa jo administracija laikėsi to 
nusistatymo, kad darbo netekimas tai — nelaimė, pa
naši į ligą, gaisrą ir kitas “Dievo skirtas” žmogui baus
mes. Nuo gamtinių nelaimių žmonės šioje gadynėje ap
sidraudžia, bet Hooveris buvo priešingas ir apdraudos 
nuo nedarbo idėjai. Jisai darbo netekimą laikė lyg ko
kia tai ^mogaus nuodėme ir, logišką darydamas iš to 
išvadą, skelbė, kad bedarbiams pagelbą teikti privalo 
privatinė labdarybė.

Laikui bėgant tačiau paaiškėjo, ką<J privatinių au
kų neužtenka visiems bedarbiams sušelpti. Buvo pri
versti šituo reikalu vis labiau ir labiau susirūpinti mies
tai, paskui valstijos, galų gale — federalinė valdžia.

Bet Roosevelto administracijai jau teko imtis vie
šųjų darbų organizavimo. Jie tapo pradėti beveik be 
jokio plano ir jie vyksta nekažin kaip, bet geresnės iš
eities valdžia nesuranda. Atgal trauktis nebegalima. 
Reikia eiti priekyn, o tolimesni žinksniai priekyn veda 
prie to, kad turės būt pripažinta, jogei darbo parupi- 
himas yra valdžios pareiga ne tik ekonominio krizio 
metu, bet ir normaliais laikais.

Kad žmonės galėtų gyventi, jie turi turėti darbą. 
O kad nuolatos besivystančios pramonės sąlygose dar- 

- bininkui butų užtikrintas darbas, tai turi būti visuome
niškai reguliuojami darbo valandos ir atlyginimas už 
darbą. Tatai gi reikalauja, kad po visuomenės kontrole 
butų krašto ūkis.

Prie to eina ne, tik Amerika, bet ir Visas pasaulis.

už demokratijos jvykinimą 
pasaulyj, esą, tai karas, prieš 
autokratiją. Na, ir tąsai laik
raštis vienvališkai agitavo 
lietuvius darbininkus reriiil 
tą žmonių žudynę, suruoštą 
pasaulio kapitalistų, kad ap
saugojus jų bilionus dolerių.” 
Čia yra išreikšti du teigimai 

(tvirtinimai), ir kojenas jų 
yra absoliučiai melagingas. Po
nas Mizara tvirtina, viėna, kad 
“Naujienos” skelbusios,t jogei
pasaulio kąrąs buvęs yedąmąs 
“už demokratijos įyykiąimą pa
saulyje”, tuo tarpu kaį “Nau
jienos” to niekuomet neskelbė! 
Kaip tik priešingai, ‘<Nau j ie
nos” visą laiką sake, |<ad tas 
karas kilo dėl kapitalistų var
žytinių ir dėl imperialistinių, 
valdžių užmačių.

Antras Mizaros tvirtinimas, 
kad “Naujienos” agitavusios 
lietuvius darbininkus “remti tą 
žmonių žudynę”, yra taip pat 
grynas meĮas. Kiek “Naujie
nos” buvo griežtai nusistačiu- 
sios
jau įš to faktp, kad valdžia 
prie šio laikraščio ^aštriau ka
binoj osi, negu prie kurio kito 
lietuvių laikraščio. Savo laiku 
tai buvo pranešama pačių 
“Naujienų” špaltose — kaip 
musų dienraščio numeriai buvo 
konfiskuojami, kaip redaktorįui 
tekdavo nuolatos gintis puo 
skundų, kuriuos visokį juoda- 
šimčiai nešdavo teisingumo de
partamentui, ir t. t.

Jeigu to bolševikiško pecke- 
lio “pomietę” aptemdė Stalino 
teziai, tai jisai turėjo peržiūrė
ti “Naujienų” senuosius nume
rius ir patirti, kas tenai puvo 
rašoma, pirma negu jisai pra
dėjo savo litaniją regzti.

Jisai nesupranta, kad bandy
damas apmeluoti “Naujienas” 
jisai nieko kita neįrodo, kaip 
liktai tą, kad jisai melagis..

.. " 1 ■ ... ■ ■ ; •• < 

kas nepriklausą Amerikos Dar 
bo Federacijai.

prieš tų karą yra aišku

IŠ DARBO
-Ji M M ■ ‘ sca!.*'-,4

Apžvalga “įvairiems reikalams” 
jos išlaidose buvę 13

SUSTOJO “DIENOS 
NAUJIENOS”

Nuo, naujų metų paliovė ėjęs 
informacinis tautiškos krypties 
dienrdštis Kaune, ‘‘Dienos Nau
jienos”.

VAL.-LIAUDININKAI PAŠA
LINO MAKAUSKĄ

Lietuvos valstiečiu liaudiniu- 
kų sąjunga pašalino iš savo na
rių Kauno aptiekorių Joną Ma
kauską, kuris pritaria fašistuo- 
j ančiai Kvieskos srovei.

P-as Makauskas 1926 m. lan
kėsi Amerikoje, prieš pat gruo
džio perversmą.

PRADĖJO EITI “MUSŲ 
KEŲIAS”

keturi tūkstančiai dolerių su 
viršum 
ir kad
tūkstančių dolerių “įvairių iš
laidų”. Dabar tie patys globė
jai spaudoje praneša, kad “mes 
padarėm klaidą, kad mes sudė
jom daug dalykų į krūvą ir už- 
vardinom ‘įvairios išlaidos’. ”

Toliau jie aiškina, kas tenai 
buvo į vieną krūvą; sudėta. Pa
klausykite:

“1. Bonų pirkta (tai yra, 
įvezdinti pinigai j bonus) 
$10,615.66.

“2. Grąžinta įstojimų 2^.fi4.
“3. Išmokėta aukos, gau

tos per mus kitom įstaigom 
$51.50.”
Ir taip toliau. Viso itpkiu bū

du parodyta 25 įvairios suplos, 
kuries kartu sudaro $13,041.43. 
Taigi tie iždo globėjai buvo su
vertę į vieną krūvą pinigų in
vestavimą į bonus ($10,- 
615.66!) su įstojimų grąžini
mais, rendomis, mokėjimais už 
elektrikos šviesą ir iaip toliau. 
Įdomi knygvedystė.Vietoje “Lietuvos Darbo Bal

so”, kurį uždarė karo komen
dantas, Kaune pradėjo eiti Lie
tuvos socialdemokratų partijos 
centro komiteto leidžiamas sa
vaitraštis “Musų Kelias”. Leidė
jų pranešime skaitome:

“Darbininkiškos spaudos 
kelias Lietuvoje itin sunkus, 
jame susiduriame su įvai
riausiomis kliūtimis, nė visa
dos nuo leidėjų ir skaitytojų 
pareinančiomis.”
“Musų Kelio” kaina metams 

6 litai, pusei metų 3 H. Redak
cijos ir administracijos adre
sas: Kęstučio g. Nr. 37, Kau
nas.

SU MELU TOLI NEVAŽIUOSI 
' ' ' ' • ■ 4 •

Brooklyniškiam bimbininkų 
organe yra išdėstyta i|ga lita
nija įvairių dalykų, kurių buk 
nepaminėjusios “Naujienos” sa
vo trumpoje 20 metų' apžvalgo
je. Iš litanijos tono ir stiliaus 
galima numanyti, kad ją paga
mino didysis Mizara, kuris sa
vo rašiniuose pasižymi tuo, kad 
juo jisai apie ką mažiau išma
no, juo drąsiau kalba.

Visų to blofuojaųčio ignoran- 
to pasakos punktų męs čia ne- 
per krutinėsime 
ties piymųojų
nų” nusistatymą pasaulio karo 
klausimu. Ve hĄ aPie tai švokš
čia tasai bimbykas Nunąber 
Two:

. “Laike imperialistinio pa
saulio karo ’Naujiepds* skel
bė, buk tas kuras vedamas

( ■ U n t-■

tjk sustosime 
apie “Naujie-

YPATINGA KNYGVEDYSTfi

Bolševikiško Susivienijimo 
globėjai, kaip jau šioje vietoje 
teko minėti, savo raporte gruo
džio menesi paskelbė, kad . tos 
organizacijos pajamose buvę

■ Technikai organizuojasi
Ar mechanikos inžįnierįus, 

chemikas, architektas yra dar
bininkas, sakysiu, kvalifikuotas 
amatninkas? Ar jis yrą profe
sionalas ?

Iki šiol technikai žiurėjo į 
save kaip į profesionalus. Ir, 
regis, turėjo rimto pamato taip 
žiūrėti.

Ęet štai ką rodo gyvenimas. 
Mažas inžinieriaus arba archi
tekto ofisas Amerikos mieste 
povai nyksta. Mažųjų ofisų vie
lą užima stambios firnjos, ku
rios samdo technikus kaip dar
bininkus. Pramonės ir biznio 
firmos daro taip pat. Jeigu ten
ka atlikti didesnis arba labiau 
komplikuotas kontraktas, tai 
dvi, trys arba daugiau technikų 
firmų pasidalina darbo išpildy
mą. '

Ir ot užtiksite tiek ir tiek pa
vyzdžių, kad baigusieji kolegi
jas mokyti chemikai ar archi
tektai gauna algos po $14 sa
vaitei. Faktinai yra NIRĄ ko
deksų, kur chemikų minimum 
alga savaitęi skiriama $14. Tai 
yra tokia alga, kokia numato
ma paprastiems darbininkams 
(laborers), net žemesne už 
amatninkų algas.

Gyvenimas tartum sakytų, 
kad technikai yra pastatyti 
šiandie ant vienos lemtos su pa
prasčiausiais darbininkais, ir 
jeigu nori savo padėtį pagerin
ti, tai turi griebtis Jokių prie
monių, kokias vartoja darbinim 
kai, būtent, organizuotis. 
' Taigi neseniai susitverė Ame

rikos Architektų, Inžinierių, 
Chemikų ir Technikų Federaci
ja. Federacijai jau priklauso 
į,000 narių. Ji' turi skyrius 
Npw Yprke, ęincągdj, St. 
Juoųįą’e, 'Pįtfshpr^h6 ir Phįla- 
delphijoj. .' 
įap spaliai ąUga. '

Farmerių bėdos

R. G. TųgweU, agrikultūros 
ministerio padėjėjas, straipsny 
“The Planned Uše of the 
Land”, tarp kitko paduoda to
kių žinių apie Amerikos far
merių padėtį:

1929 m. Suv. Valstijose bu
vo apie 6,OQQ,QOO farmų.

Tais metais apie 400,000 far 
mų, arba 6 3/5 nuošimčių jų 
viso kiekio, pagamino reikme
nių mažiau kaip $250.00 ver
tes kiekviena. Ir tie $250.00. 
apima taip tą dalį produktų, 
kuri buvo parduota, kaip ir tą 
dalį, kuri buvo suvartota na
mie.

Imkime dojnėn tų farmų in- 
vestmentus ~ žemę, trobesius, 
gyvulius, padargus, paties far- 
merio ir gal būt jo šeimos dar
bą. Ir visa tai davė farmeriui 
tik $250 metams. Nedaug!

Tais pačiais metais 518,000 
farmų, arbai? 8 3/5 nuošimčių 
viso šalies farmų kiekio, paga
mino produktų nuo $250.00 iįd 
$399.00 vertės kiekviena, šioj 
sumoj priskaitoma taipgi ver
tė produktų, kuriuos farmeriai 
patys suvartojo.
. Toliau, 766,000 farmų, arba 
12 4/5 nuošimčių viso šalies 
farmų kiekio, pagamino pro
duktų vertės nuo $400 iki $599 
— taipjau priskaitant produk
tus, kuriuos farmeriai patvs 
suvartojo.

Paskui, 1,246,000 farmų, ar
ba'214/5į vįso jų kiekio, pa
gamino produktų vertės nuo 
$600.00 iki $999.00.

938,000 farmų, arba 15 3/5 
nuošimčių, pagamino produktų 
vertės nuo $1,000 iki $1,499.

Dabar žiūrėkime: 2,930,000 
farmų, arba 49 4/5 nuošimčių 
yisų šalies farmų kiekio, paga
mino produktų 1929 m. mažiau, 
kaip $1,000 vertės. 1929 m 
buvo dar neprasti metai, jei 
palyginti juos su 1930, 31 ir 
32 metais, kada šalį užgavo 
depresija. Depresijos laikotar 
piu farmerių padėtis pablogo- 
J0- ; '

Teisybė, daugelis tų biednų- 
jų farmerių» ^susirasdavo, nes 
turėdavo suprasti, kitokių, ne 
gu farmeriavimas, priemonių 
pragyvenimui pasidarytu Ta
čiau, net ir turint omenėj ki
tus farmerių uždarbius, gali
ma matyti, kad didelės farmų 
dalies padėtis* SUv. Valstijpsc 
šiandie yra tikrai nepavydėti
na.

No. 8, sausio 10, ir skyriuje ] 
“Lietuvių Jaunimo Draugijos 
Naujienos” taip angliškai yra , 
parašyta;

“Did you know that Lith
uanian is one of the hardęst 
angirages to master?”

“Yes, brother Lithuanian, 1 
did know.” Mano atsakymas.

Taip, mes tą vakarą daug 
ginčijomės, dar daugiau rėkėm, 
ypatingai aš. Už tai turėčiau 
atsiprašyti p. Sinkevičienės. Ji, 
tur būt, nežinojo kokis betvar
kis žmogus aš esu, ir jei bu
tų žinojus, gal nebūtų pakvie
tus manęs prie tokios skanios 
vakarienės. Taip, nekurie rė- 
kem, nekurie visus pasaulio žy
dus igkorėm, nekurie Hitler’į 
“sterilavome”, o dar kiti lie
tuvišką “smetoną” laižėm. Prie 
to dainius-artistas p. Olšaus
kas išsireiškė, kad, esą, dabąi 
Lietuvoj lietuviški kalbininkai 
išsijuosę čystina lietuvišką kaL 
bą, ir kad už kokių dviejų me
tų mes lietuviškos kalbos ne
begalėsim visai suprasti. Aš 
suprantu, kad tie lietuviai kal
bininkai, filologai, uostinėj:, 
musų kalbos kiekvieną žodelį, 
ir jei jie suuodžia, kad neku
rie musų lietuviški žodžiai yra 
pasmirdę rusiškai arba lenkiš
kai, yra gal “nečysti”, tai juos 
meta lauk, o jų vietoj ieško 
lietuviškų, arba visai naujus 
nukąla. “O kaip su moksliniais 
musų kalboj žodžiais, kurie 
daugumoje yra sudaryti iš 
graikų ir lotynų kalbų? Ar ir 
juos išmest? Bet aš nežinau 
tikrai, ką ĮJetuvos lietuviški 
kalbįninkai daro su musų kal
ba, tad be reikalo butų laiką 
eikvoti.

Tie, kuriems teko mokytis 
musų lietuviškos kalbos, gerai 
žino, kaip komplikuota ji yra, 
kaip lanksti. Aš pats jos mo
kinausi, ir net ki|us mokinau, 
bet, galų-gale, nęžinau jos ge
rai. Kalboj ir rašyboj prida
rau tiek daug klaidų, kad net 
pačiam yra gėda. Rodos, eik 
ir duok galva j sieną. Kitą sy
kį negalima nei paprasčiąusių 
taisyklių atsiminti — taip daug 
jų yra.

Gi kalbant su kitais patė- 
mijau, kad daug žmonių vi
sai nevartoja dviskaitos — tik 
daugskaitą. Aš taip jau patė- 
mijau, kad ir tie, kurie žino 
kiek nors musų kalbos, nevar
toja dviskaitos, ir jei vartoja,

pratimu, musų kalbos dviskąi-(ma apie dvi ypati ir galininko
ta yra visai nereikalinga, kaip 
ji yra nereikalinga kitų tautų 
kalbose. Ar komplikuota kalba 
rodo tautos tobulumą? Ar ki
niečio žargonįška kalba yra 
ženklas kinų civilizacijos?

Kam sakyti “dvi seseri”, 
kuomet butų galima šaky-i 
“dvi seserys”, kaip daugskai- 
toj galininko linksny yra sf 
koma. Juk žodis “seseri” gali
ninko jHnksnyj nepasako to žo
džio dviskaitos. Bet žodis “dvi” 
pasako, ir be to skaitvardž o 
“dvi” mes pieko nežinotume 
apie musų kalbos dviskaitą. 
Kam tad sakyti “dvi seseri”, 
o ne “dvi seseris”, kaip daug- 
skaitoj galininko linksny. Ar 
neaišku butų, jei pasakytume 
“dvi seseris’*, kad yra kalba-

Robert Louis Steuenson.

MUSŲ KALBOS 
DVISKAITA

Bašo Dr. P. G. Luomons
■ i, ' jy ’ • ,

Anksti, apie antrą valandą 
sekmadienio ryto, sąusio 8 d. 
1984 m., man teko su neku- 
riais žmonėmis karštai ginčy
tis apie kai kuriuos gyvenime 
dalykus, ir prie visko aš pasi
sakiau apie lietuvių kalbos dvi
skaitą, kad J L yra visai nerei
kalinga ir kad be jos &utų ga
lima apsieiti. Aš taipjau pasi
sakiau, kad mąn teko mokytis 
rusų, anglų, vokiečių, lotynų 
ir net kištelėti savo nosį į fran- 
euzų kalbą, het nei vienoj tų 
kalbų nesuradau dviskaitos, ii? 
atrodo, kad tie žmonės, kuria 
vartoja tas kalbas, gal nieko 
nei nežino apie dviskaitą, o vie
nok susikalba vienas’ su kitu 
aiškiai. Toliau prisipažinsiu, 
kad aš neesu kalbų žinovas, fi
lologas, ir sų musų lietuviška 
kalba grąįbąų’si taip, kaip aš 
galiu, kieįc jos mohM*’ sv’ 
pratimu, laiko naudoj į mąs iš
mokimui kįtų. tautų halbų yra 
laiko eihvojjrųąs. įtiek nąų^pn 
yra, jei žmogus gali pasakyti 
žodį ,“duqiiH'^penkipmįs ką|bp- 
mis? Betr^ hųfi w 
$erąs k^lbįipųhati, kaip yra Dr. 
KąspUtią. TieĮc to.

Tą pačią dieną, sausio 8 d. 
1Q$4 m., apie ketyirtą valau- 
įįw po piei

V''- ?

linksny ?
Trumpai pasakius, mums 

reikia užmiršti musų lietuviš
kos kalbos dviskaitą, ir jos vie
toj vartoti daugskaitą. Dėl to 
musų kalba nei kiek nepasida
rys nelanksti, bet atvirkščiai, 
— bus mažiau komplikuota 
Taip sakant, “not so hard to 
master.”

Aš neesu kalbininkas, pats 
gerai nežinau savo kalbos ir 
nebandysiu jos perdirbti. Gal, 
žiūrint musų kalbininkų aki
mis, tas yra negalima. Bet ži
nau, kad ji yra lanksti, kebli 
išmokti ir komplikuota. Jei kas 
galėtų sulengvinti (suprastin
ti) musų kalbą, tas žmogus at
liktų naudingą darbą lietuvių 
tautai.

| Rockford, III.

Verti A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Aš dabar jau turėjau už
tektinai geriamo vandens ir vi
sokių gerų valgių, o mano są
žine, pirma kankinus mane už 
pabėgimą, jau buvo aprimus iš 
tos mano didelės pergalės. Man 
reikėjo, rodos, būti visai pa
tenkintam, bet laivo vairuoto
jas nepaliovė sekęs mane savo 
akimis, kur aš nėjau, o tą nuo
latinė keista šypseną taipjau 
nedavė man ramybės. Toje jo 
šypsenoje buvo kiek skausmo 
bei silpnumo — baidyklės, se
no žmogaus šypsena; prieg to, 
buvo bent kiek ir pašaipos, 
bent šešėlis apgavystės matėsi 
jo veido išraiškoje, kai jis gud
riai vis tėmijo ir tėmijo mane 
besidarbuojant.

XXVI 
Izraelis Hands

Vejąs vis tebepūto pagal mu
sų dorą, dabar jau atsisukę j 
vakarus. Todėl mums lengva 
buvo plaukti nuo šiaurės rytų 
kampo salos j šiaurinę Užlają. 
Bet, kadangi mes neturėjom 
inkaro, o nedrįsdami nelaiku 
įklampinti laivą, kol vandens 
pakilimas nebuvo nuslūgęs, 
mums pasiliko daugiau laiko, 
negu reikėjo. Laivo vairuotojas

tai tik atsimindami. Mano sų- parodė man, kaip pasukti lai- gija.

vą; išbandęs keletą kartų, pa
galiau aš pataikiau ir mudu 
vėl ramiai atsisėdom valgyti.

“Kapitone,” pagaliau jis krei
pėsi į mane ir vis taip nemalo
niai šypsodamas, “štai tas ma
no senas laivo bendras, 
O’Brįen; ką tu manai, kad tu 
išincstum j j į jurą. Paprastai 
aš nelabai tcpaisau ir aš nesu 
kaltas jo nužudyme; bet aš ne- 
niąnau, kad jis yra mums koks 
pagražinimas, ką tu sakai?”

“Aš nėsu užtektinai tvirtas 
ir man nepatinka tas darbas; 
kai dėl manęs, tai jis ten ir 
gulės”, aš pasakiau.

“Tai nelaimingas laivas, ši 
llispaniola, Ziginonte”, jis kal
bėjo, mirksėdamas. “Jam dau
gybė žmonių buvo užmušta 
ant Hispaniola — jau daugybė 
vargšų jūreivių pražuvo arba 
numirė nuo to laiko, kada tu 
jr aš .puplaukėm laivu į,Bris
tolį. Aš niekad nebuvau ma
tęs tokio biauraus nepasiseki
mo. štai buvo šis O’Brien — 
jis jau nebegyvas, ar ne? Ge
rai, aš nesu mokslo vyras, o tu 
esi jaunuolis, moki skaityti bei 
skaitliuoti; ir, kad butų aiš
kiau, ar tu manai, kad numi
rėliai ant visados pasilieka nu
mirę, ar jie kadą nors vėl at-

(Bus daugiau)

AR Aš SAPNUOJU?
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CHEVROLET

WORLD’S LARGĘST
OF AUTOMOBILESBUILDER

oard

butų skel- 
kainos, bet

:ts auto- 
m tą ar

Faktai, žinotini vi
siems lietuviams 
muzikams ir publikai

gų, kad turėti net išimtinai jų 
vienų muzikos programas tai 
operoje,' tai simfonijoj. Su
prantama, kąd toki didelį žygį, 
mažai tautai kaip lietuvių, tai 
negalima, tačiaus ar nebūtų lai
kas tiems kurie stovi priekyje 
musų kultūrinio gyvenimo, ar
ba gal geriaus sakysiu tiems, 
kurie turėtų stovėti toj vietoj, 
užimti tą poziciją, pasirūpinti

Lietuvių Dienos programas 
laike Pasaulinės Parodos Chi 
cagoje, 
progos pažinti ir gėrėtis lietu

davė svetimtaučiams

Kalbant jau* apie gražią, idė
jišką ir kultūringą pusę musų 
lietuvių gyvenimo, ar nebūtų 
ypatingai malonu išgirsti Chi
cagos Simfonijos orkestrą pil-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

didžiai pagerinti visokiam orui stab

tikram kultūriniam 
Ęet kiškų, tas priklafr- 
žtnogaus idealo/ KiėK-

vių dainomis, muzika. Gaila 
tik, kad nebuvo nė jokios kitos 
lietuvių rępresentacijos šįoje 
parodoj e<- pavyzdžiui, dailės 
parodą, kuri, esu tikra, butų su
dominus pemąžą dalį tps mili
joninės minios, kuri lankėsi pa
rodos proga, neišskiriant nė pa
čių lietuvių, kurie nėra matę 
lietuvio piešėjo vaįzcĮo, skulpto
riaus statulos, etc. etc.

Kuomet lietuviai turi tokių 
gražių būdų persistatymui ir 
supažindinimui savęs su pasau
liu*, kodėl musų vadai, veikėjai, 
tiems kuriems taįp labai rupi 
tautiškas judėjimas, jo bu jo* 
jimas, nemato reikalinga pa
žvelgti, laikas nuo laiko, j tik
rąjį ir daug reikšmingą lietu
vių veikimą ir žengimą kartu su 
kitomįs kultūringomis taute

lių per valandą padaro važiavimą lengvu Įr 
patogiu greitumu jr padidiną ekonomiją ka
rui veikiant, ant 12%; naujas frame yra 
1^00% |yirtesnis; didesnis svarumas ir ilgu
mas
džiaį; ir didesnis ir ruimingesnis bodies. Dar 
daugiau, vijos geros ypatybės, kurios davė 
Chevrolet pirmenybę praeity pasiliko tos pa
čios; išmėgintas ir priparodytas šešių-cylin- 
derių motoras, Syncro-Mesh gear-shift, Star- 
teratorįus, OcĮane Selectorius ir Fisher No 
Draft Ventiliacija. Faktinai, mes pabudavojo- 
me tiek daug vertybės ir tokį pastebėtina pra
šmatnumą ir Jšpildymą tame kare, kuris už
ima pirmą vietą Natįonalėse Automobilių Pa
rodose, kad mes sakome su pilim pasitikė
jimu ir pilnu įsitikinimu, “Pasivažinėkite tik
tai 5 mylias ir jus niekuomet nebusite užga
nėdintas kitu pigios kainos karu.”

Gal kada nors ir mes susilauk 
sime to malonumo pamatyt 
Ponchielli operą “LIETUVIAI’ 
musų scenoje, su Ponia Dran 
geliene Aldonos rolėje.

dant Šimkaus simfonija “Ne
munas”, Karnavičiaus Rapsodi
ja ir kitą iš lietuvių kompozito
rių kurinių? Kur tiktai lietu
vių kompozitorių kūryba buvo 
teikiama Europoje supažindini
mui svetimtaučių su Lietuvos 
sielos atspindžiais, visur susi 
laukė gražiausio priėmimo. Ko
dėl kitos tautos mato svarbos, 
rūpinasi ir deda didelių pastan-

W. E. Holler
VVilIiam E. Holler, generalis 

apyvartos menedžeris Chevro
let Automobilių bendrovės, 
kuris įvedė naują patvarkymą 
agentūrose su nauju 1934 me
tų modelių išleidimu, kad ge
rinant automobilį 
biamos ne “f. o b. 
kiek kainuoja automobilis pri 
statytas prie pirkėjo <|urų.

Ikišiol pardavėjai garsinda 
va, kad “automobilis” “f. o. b? 
— reiškia “Free on 
pristota tylas į traukinį Detroi 
te kainuoja tiek ir tieji, o pri
statytas į namus, tas 
mobilia kainuot|avo 
daugiau, apart pažymėtos kai
nos. Kad išvengti pirkėjų 
klaidinimo, dabar įvedama 
.nauja sistema. *. /‘

• 6 I jABODYKITE Amerikai kokybę ir 
Amerika pirks”. Toks yra Chevro- 
let valdimosi pamatas ir kaipo pase

kme, Chevrolet laimėjo pirmą vietą Nationa- 
lesė Automobilių Parodose septynias metus 
paeiliui, ir 1933 metais vėl vadovauja parda
vime—šiuo sykiu didžiausiu skaičium savo is
torijoje.

Chevrolet giliai įvertina visuomenės pareikš
tą jai pirmenybę, kuri padarė šį rekordą ga
limu. įrodymas yra aiškus, kad vadovybė ko
kybėje ir visuomenės pritarimas eina ranka 
į ranką. Jr todėl Chevrolet su pasitikėjimu 
žiuri, kad ir ateinanti metai vainikuosis pasi
sekimu. Niekuomet pirmiaus Chevrolet ne 
prezentavo Amerikai tokį didelį kiekį koky- 

> ■ ' i'

bes, kaip kad yrą 1934 metų karas.

Naujasai Chevrolet turi “Knee-Action-ratus, 
kurie pamainė važiavimą į švelnų slidinių; 
naujo motoro principai, kurie padaro 80 my-

Rašo-Nora
įdomu ištikro žinoti ar keli 

iš lietuvių, ypatingai daininin
kų ir muzikantų, atsilankusių 
antradienio vakare Chicagos 
G(rand Operos “gala” perstaty
me, programas kurio susidėjo 
iš atskirų aktų ir scenų ketu
rių Itališkų operų, vienoje iš 
kurių, “LaGioconda” (trečio 
akto—antroj scenoje) debiuta
vo vietinė lietuvaitė daininin
kė, ponia Bronė Drangelienė 
žinojo ypatingus faktus, kurie 
glūdėjo sąryšyje šio debiuto?

Ponia Drangelienė, pirmoji 
lietuvaitė patekite Chicagos 
Grand Operos dainininkų są
state, debiutavo operoje kurios 
kurėjas-kompozitorius, Amil- 
care Ponchielli, dar prieš pa
rašant “LaGioconda” jau bu
vo parašęs pirmą operą pama
tuota ant garsads poeto, Ado
mo Mickevičiaus, poemos iš 
Lietuvos istorijos. Šią operą 
Ponchielli pavadino “I Litua- 
ni” — “LIETUVIAI”. Primie- 
ra šios operos birvo Milane, 
LaScala operoje lygiai 60 me
tų tam atgal, 7 d. Kovo, 1874. 
Praėjus dešimts metų nuo šio 
pasirodymo, Ponchielli pertaisė 
operą “LIETUVIAI” ir vėliaus, 
1902 metuose, ši opera buvo at
gaivinta ir statyta toj pačioj 
La Scala operoje po vadovys
te garsiojo Artūro Toscanini.

“LaGioconda” pasirodė 
dviems metams vėliaus už ope
rą “LIETUVIAI”, tai yra 1876 
metuose, bet ši opera susilau
kė greitesnio pasisekimo, — 
nors Gioconda irgi buvo pertai
syta, revizuota ir duota nauja 
versija, pirmiaus ne kaip ji į- 
gijo žmonių populiarį sutiki

te atkreipti nors truputį domės 
į supažindinimą svėtimtąučių 
pasaulio su lietuvių daile, lie
tuvių kultūra? Niekas kitas 
kaip tik patys lietuviai galį 
tą padaryti.

mis? Gal mažiaus energijos 
reikėtų eikvoti varinėjimui 
smulkios politikos, intri^avi- 
mui, kuris niekados ne eis lie
tuvių kredito pusėn, neatneš 
naudos, ir nors dalį tp laikp 
pašvęsti 
darbui, 
so nuo 
vienas žino kas jo širdžiai arty 
miausia. *

CHEVROLET AUTOMOBILIU PARODA PRASIDĖS 

AUSIO 27 IR TESIS IKI VSS« 3 D.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH 
General Motors Divizija

„ LAIMĖJO PIRMA VIETA
-;i

NATIONALESE AUTOMOBILIU
PARODOSE SEPTINTA 

SYKĮ PAEILIUI

^CHEVROLET
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RYTOJ FRANK BULAW 
KALBĖS Iš STOTIES 

WGES

šį lietuvių radio programų, duo
damų Progress Furnifare Co., 
išgirsime kaip 11 valandų ryto

N AU J
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Duodame puikų prosų ir 
drabužiam beskę su kiek

viena plovykla.

MAŽOM KAINOM

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE
Išparduor 150 Plovyklių

gamintojai.

ir kos- 
lc ur jie 
tik tuo

mylėtojai rytoj 11-ta 
prieš pietus iš stoties 
1360 kilocycles ir vėl 

programo, kuris

“AIDA” Iš METROPOLITAN 
OPERA

Radio 
valandų 
WGES, 
pasiklausys
yra ruošiamas Progress Fur-

Arthur Anderson

DIDŽIAUSIAS
Wl PO OUW

Išpardavimas!

KETURIŲ DALIŲ BEDROOM SUITAS

Rašo Tūlio Serafin
“Aida”, parašyta Verdi, ku 

rių aš diriguoju šio šeštadie-

Čia pažymėti kai ku
rie bargenai:

DIDELĖ NUOLAIDA už
Tamstų vartotą plovyklą.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
MATYKITE TUOJAUS!

DVIEJŲ DALIŲ PARLOR SUITAS '39.00

3222-24-26 South
Halsted Street 

Tel. Victory 4226
Kalrdinskan .1. Iltnnanu^

šeštadienį perstatomų operų di
rigentas Serafin vadina jo

mėgiamiausia

NAUJĄŠVELNESNĮ

Pastebėkite Šiuos 
Pagerinimus

\ PAMATYKITE ŠĮ DIDELĮ, GREITESNĮ,

Bendix Brakes K-Y Didesni 
Frame, Puikiausius Fisher Bodies 
Ilgesni Wheelbase (117) Startera- 
tor Cross Flow Radiatoris 
Gaselector Fisher No Draft 
Ventiliacija.

bet gerai atsime 
pasisekimas buvo

mainosi. Dešimt
Neapolio mieste,

Anelė Salaveičikiulė opere
tėj “Agurkai” vaidins našlės iš 
Amerikos rolę.

BS

Duodame gražius radio pro- 
gramus kas žiedelių, 11-tų v. 
prieš piet iš Joties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles.

'89.50

Pradžia 8 vai. vakare ir tęsis iki 3 vai. ryto.
MUZIKA CHARLES HESS and HIS RHYTHM KINGS 

Įžanga 50 Centų su pandėjimu drabužių. Kviečia Komitetas.

SEPTYNIŲ DALIŲ DINING ROOM
SUITAS .................;.................... .

Nepaprastas nupiginimas ant skalbiamų mašinų, 
kaip tai “MAYTAG”. Maytag skalbykla, kuri parsidavė 
už $149.00, dabar tiktai ....... ...................
Kitų išdirbysČių skalbyklos tik $39.50 _ ______

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Telefonas Seeley 8760

'"l'11 II I "I II•" H'!" «

NAUJOS RŲŠIES

Maskarado Balius Šokis
ftjTAOlEMIO VIKME, SAUSUMAM. ’l 1334

RENGIA RAUDONOS ROŽES KLIUBAS H
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJE,

IMluStreet ir 49th Court — Cicero, Iii. I

Taipgi Parodoje National Automobile Show—Coliseum 
ir General Motors Sidabrinių Sukaktuvių Parodoje 

—Stevens Kotelyje.

...<s '
' I

T uk samčiai
''4

’ G'

Gauti Straight Eight už Jūsų Pinigą!

PONTIAC DĖALERIAI RANDASI VISUR AT- 
SILANKYKIT PAS TĄ, KURIS ARČIAU JŪSŲ

$500
DOVANOMIS

M.. . — - ‘’

“Aida” bus dainuo
jama iš Metropolitan

ši nauja 1934 m. mados 
MAYTAG 

Aluminum Plovykla 
$133.50 vertės, dabar tik

89.50
Kitos Naujos MAYTAG5Q 

79.50
Naujos THOR Plovyklos po

'35.00
APEX arba BEE VAC 

naujos plovyklos

'39.50
Geros vartotos plovyklos po

*15 *20

nio popietį Metropolitan Opera' 
Housę ir kurių leis oru per vi
sų šalį, yra netik mano mėgir 
miausia opera, bet ir laimin 
giausia — arba bent taip aš 
jų skaitau.

Ji buvo mano pirmutinė ope 
ra, kurių aš dirigavau Ferar 
mieste, Italijoj, daug metų lai
ko atgal. Ir po to daugelyje 
kilų miestų, kukiuose aš til 
pasirodžiau, buvo ši pirmutine 

[ opera.
Tame nepamirštamame per 

statyme Ferara mieste, buv 
viena ypatingai spindinti žvai 
gždė, kuri nustelbė kitas. Tai 
buvo vienos kontra-alto, kuri 
dainavo Amneris rolėje blauz
da, arba geriau sakant blauz
dos. Tose dienose blauzdos bi - 
vo didesnė naujienybė, negu 
dabar, ir nuogos blauzdos tai
sai nebuvo žinomos Italijos 
operose. Taigi kada daininin
ke pasirodė apsivilkus sijonu, 
kuris buvo abiejuose šonuose 
au'kštai perskeltas, ir jai vaikš
čiojant pasirodydavo blauzdos 
— kurios buvo-gražios — vi
soje savo nuogoje grožybėje, 
įsivaizduokite sau, įspūdį jaus
mingų italų žiūrovų!

Jau pamiršau*, kaip ^laininin- 
kū dainavo, 
nu, jog jos 
labai didelis.

Dėt laikai 
metų atgal 
laikraščiai mane aštriai iškri
tikavo, kad aš dainininkę gie
dančių Amneris rolėje labiau 
aprengiau. Ištikro ji buvo be
veik nuoga, bet neatsižvelgia 
to, jie mane išvadino “purita- 
iu”.

Iš milijonų, kurie klausysi 
šio šeštadienio perstatymų, dau
guma, gal būt, girdėjo dainuo
jant “Aida” teatruose. Ir esu 
tikras, jog tie, kurie dar ne- 
irdėjo, yra su ipažinę su mn 

dka, ypač maršu, triumfo vaiz
de ir maloniu “Čelesta Aida” 
O'.'.oro solo operos pradžioje.

Tai yra viena iš puikiausių
•n

operų; dažnai aš manau, jog 
ji yra visų pi/ikiausia. Ji yra 
maloniomis melodijomis tur
tinga. Kas tai yra išsireiškę. 
jog Verdi sudėjo Nilo vaizde 
užtektinai melodijų, kad jos ga
lėtų patenkinti kelias gentkar- 
tes moderniškų kompozitorių. 
Man .sunku išrinkti atskirus 
solo bei vaizdus, kadangi aš 
taip myliu juos visus.

Pagalvojus tik apie įspūdin
ga ii; įvairiaspalvę pirmo ak
to šventyklos vaizdo muzikų; 
Aidos “Ritorna vincitor”, du
otų tarp Amneris ir Aidos ir 
ištisų triumfo vaizdų su jau
dinančiais ensambliais antrame 
akte; ta žavėjanlį trečiame ak
te Nilo vaizdų su gražia įva
dą, Aidos “O patria mia”, Ai
dos ir Radamos duretų, Rada
mos, Aidos ir Amonasro trio
letų; ketvirto akto teismo vaiz
dų, kur Amneris širdgėlos su
spausta raudo; ir pagalios pa
laidotų po šventykla, Aidos ir 
Radamos dueto jaudinantis gro- 
v • zis.

Ji.Yns bus, kaip ir kitais šeš
tadieniais, patiekta transliuo 
jamos operos puikiai ir aiškiai 
apsakyta tema. Pirmutinį kar
tą “Aida” buvo pastatyta Cairo 
mieste, 24 d. gruodžio men.,

1871 m., kur Ismail Pashar Ei- mui tikrai atsakom ingius artis- 
gipto Khędivas pasamdė Ver
du kad parašytų jų dėl pui
kaus Italų Teatro, kuris buvo 
.tdarytas du metai prieš tai.

Rengtasi pirmutinį kartų per- 
jtatyti jų 1870 m., bet ant ne
laimūs, visos scenerijos 
tiirmai buvo Paryžiuje, 
buvo pagaminti ir kaip 
aiku Paryžius buvo vokiečių 
ipgultas.

Khędivas stengėsi, kad ope 
’os* tema butų egiptiška, ir pa
sakymas parašyta Meriette 
Bey, įžymaus Prancūzų archeo
logo, kuris tuo laiku buyo Na
tional Museum of. Cairo direk
torių. Bet neatsižvelgiant ap-j,J 
sakymo, muzika yra 
ii alų, išskiriant gal būt, pirmo 
akto šventyklos muzika, kuri 
aiškiai orientališko atspindžio.
Dainuojanti “Aidų” asmens: 

1 . *
Metropolitan Opera Com

pany parinko šiam perstaty-

tus. Elizabeth Rethbęrg dai
nuos Aidų, Karin Branzell — 
Amneris; Carlo Del Corso — 
Radamos;
— Karalių; Virgilio Lažam — 
Ramtis; vyriausi kunigą; Ap
maudo Borgiolli — Amonasro; 
ir Alfio Todesco kaipo pasiun
tinys ir Lillian Clark kaipo ku
nige.

niture Co, krautuves, 3224 So. 
Halsted Street.

Teko patirti, kad programo 
išpildyme dalyvauja grupės žy
mių dainininkų ir dainininkių, 
taipgi kalbėtojų ir muzikų, ku
rie yrą pasirengę padaryti šį 
programų vienų iš įdomiausių. 
Todėl nepamirškite pasiklausy
ti. —M.

Šiandien, sat/sio 27 d., 1:55 
vai. po piet per NEC stotis 
bus transliuojama opera “AI- 

|DA”. Operų transliuoja Ame- 
grynai rican Tobacco Company, “Lucky 

I i Strike” gamintojai.
Rytoj ne tik Chicagos, bet 

ir kitų miestų lietuviai, gyve
nanti 200 mylių už Chicagos 
ribų, išgirs įdomų Progrcss 
Furniture radio programą nuo 
11 iki 11:30 v. ryto. Įdomus jis 
bus tuo, kad jame dalyvaus 
|‘»?irmyn” choras po vadovyste

skirtingų motoristų mate 1934 Pontiac General Motors Sidabrinių

Dar tokio niekad ne
buvo City Furniture 
Kompanijos istorijo
je, dėlto kad sukėlus 
kapitalų ir padarius 
vietos dėl naujų pre
kių. Tūkstančiai bar- 
genų. Jus dabar pir
kdami sutaupysite 
nuo 35 iki 50 centų^ 
ant dolerio. Taipgi 
atsiminkite, kad ši
tokios pigios kainos 
ilgai nebus. Trumpoj 
ateityje jus mokėsite 
dubeltavai.

49.00 
'49,00

p. K. Steponavičiaus. Dalyvaus 
jaunas, bet spėjęs atsižymėti 
scenos gabumais, Vytautas Ta
rutis, p-lė Ona Skeveriutė, p-lė 
Rimkaitė ir daug kitų daininin
kų ir muzikų.

Rašantis šiuos žodžius paty
rė, kad ir F. Bulaw pratars ke
letu žodžių. Tai bus trečia iš 
eilės jo kalba, pasakyta per 
radio. O kaip matyt drg. Bu- 
law vis daugiau gauna užkvie- 
timų kalbėti. Tas labai pagei
daujama, nes padaro radio pro
gramas daug įvairesnius.

Tad nepamirškite ir šį sek
madienį pasiklausyti Progress 
Furniture Co. duodamo progra
mo.

Sukaktuvių Parodose.,* z4

PONTIAC
KOKYBES KARAS PIGIŲJŲ-KAINŲ LAUKE

Pontiac buvo darodylas ’3& metais. Del *34 metų jisai 

tapo pagerintas1. Visos ypatybės, kurios sudarė praė

jusių metų Pontiac, populiariškiausį pasaulyje Straight Eight 

tapo paliktos. Dešimts svarbiausių pagerinimų — ir daugelis 

mažesnių ištobulinimų — tapo pridėta. Tokiu budu 1934 me

tų Pontiac Straight Eight — didesnis, ruimingesnis ir smar

kesnis, — yra viršiausis kaipo kokybės karas pigiųjų kainų 

lauke. Būtinai pamatykite šį puikų, naujų Pontiac karų. Stu- 

dijuokite jo garsų Straight Eight motorų, dabar patobulintų 

ir duodantį d augi aus švelnumo, daugiaus jėgos, greitesnį bė

gimų — ir daugiaus ekonomijos. Paskui atsižvelgkite į jo kai

nų! Ir jus, be abejo, norėsite —

KNEE-ACTION 
WHEELS

Daugiau Jėgos — pilnai 84 ark. 
jėgos. Greitesnis — 82 Aktualės 
mylios p. v. Daugiau Ekonomijos 
—Daugiau mylių ant galiono 10%



šeštadienis, sausio 27, 1934 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Rytoj “Pirmyn” Cho
ras stato linksimą 
operetę “Agurkai”'

Mąjojąs Hęlly žą«?a 
būti Moterų Lygos 
Bankiete, šįvakar

NAUJAS TALENTAS

Operetė statoma St. Agnės 
Auditoriam, Hockivell ir Ar
cher Avė., Rrighton P ar k. 
Pradžia 5 vai. po piet.

Parengimas A uditori jo je, t arės 
daug publikos ir žymių sve
čių: visi lietuviai raginami 
atsilankyti.

Rytoj, sekmadieny, didžiu
lis Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” stato linksmų, ope
retę “Agurkai”, arba ekskur
sija j Lietuvą”. Tai yra sma
gi operetė, pilna juokų ir 
skambių dainų. Čia bus gar
sieji detektyvai Bumša ir Rum
šą ir jų nemažiau garsus vir
šininkas Kniskis, čia bus ame
rikiečiai ekskursantai, kaunie
čiai, čigonai, turtingas agurkų 
pirklys ir gražioji našle, bur
tininkės. Visa tai susipina į 
Įdomų veikalą ir dainų vaini
ką. O dainų veikale yra daug 
ir visos jos viena už kitą skam
besnes, gražesnės. Dar ilgai 
po operetės jus patys niūniuo
site dainelę “Aš negaliu būti 
be Jonuko...”

Tad visi rytoj, 5 vai. po piet 
bukite St. Agnės Auditorijoj, 
prie Archer Avė. ir Rockvvcll 
St., Rrighton Parke. Reikia 
tikėtis. kad Brightonparkie- 
ciai bus visi kaip vienas, nes 
“Pirmyn” choras dar pirmą 
kartą atsilanko Į Brighton Par-

šjvakar Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje Įvyks Moterų Pi
liečių Lygos rengiamas Ran
kiotas ir šokiai pažymėjimui 
Auburn avenue gatves vardo 
pakeitimo Į “LITUANICA 
avenue” ir išreiškimui padė
kos tiems miesto tarybos na
riams ir majorui, kurie prisi
dėjo prie to svarbaus lietu
viams pakeitimo Įvykinimo.

Bankiete apart kitų žymių 
svečių ir aldermonų, dalyvaus 
ir Chicagos majoras Edward 
J Kelly, kuris buvo pakviestas 
atsilankyti ir Į pakvietimą at
sake sekančiai:

“Lithuanian Women Civic 
League

“Dear Mrs. Zolp:
I appreciate very much your 

kind invitation to attend the 
Dinner of the Lithuanian

P-lė S. Rimkaitė, kuri rytoj 
“Pirmyn” choro statomoj ope
retėj “Agurkai” vaidins jau
nos čigonaitės rolę

Operetė statoma St. Agnės 
Auditorijoj, Archer ir Rock- 
well Pradžia 5 vai po pietų.

Bankieto pradžia 10 vai. va
kare. šokių pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga į šokius ir į ban- 
kietą 75 centai prie durų. 
Bilietus galite gauti “Naujieno
se”, nuo draugijos narių ir 
prie durų. Pelnas skiriamas 
antram lietuvių transatlanti
niam skridimui, paminklo fon
dui ir draugijos reikalams.

everybody meets every
body, greetings, how-do- 
you-do’s, ohs and ahs.

—more dancing, m o r e 
smiles, more chatter, 
more laughter, mora 
gayety, and

—one, two, or maybe.three 
surprises!

ELEVEN o’clock o’ the eve
ning :

—late-comers hasten in, 
join the merry party, 
join in the f irti and in 
the tašting of the... (oh, 
oh, come and taste for 
yourself).

—air filled with expect- 
ancy and hope, announce- 
rnent that in an hour 
Mr. Joseph R. James- 
Janušauskas will pick 
the lucky one to have 
the thrill o f a free air- 
plane ride with him this 
spring, — all a-bustle to 
drop their narnės in the 
“lucky plane”.

TWELVE o’clock o’ the eve- 
.ning:

—Hurray’s and congrat- 
ulations to the Lucky

<BTDrTweS^u5Ssor"^,,l"”l

One!, the room filis with 
joyou'sness and jovialty 
and FUN. — Don’t misa 
this hour for anything! 
—-Um-hum, we
mean maybe.

—the time flies.

Vasario 3 d. — SLA 208 Mo
terų kuopos šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con
gress street; Pelnas Dariaus- 
GirČno Paminklo Fondui. Įžan
ga — $1.

Įžanga prie durų tik 75c., o 
perkant tikietą iš kalno nuo 
choro narių, tik 65c.

Savo atsilankymu paremsite 
chorą, kuris darbuojasi tarp 
Chicagos lietuvių jau 24 me
tai. Jis tos paramos pilnai už
sitarnauja. — f-

Garsinkitės “N nose

January 27th, and I want to 
assure you that I shall niake 
every effort to attend.

“With my kind personai 
regards and best vvishcs for 
the continued succcss of your 
organizotion, I am,

Sinccrely Yours,
Edivard J. Kelly,

Mayor”
Programe dalyvaus eile žy

mių artistų, kaip p. J. Roma
nas, S. Rimkus, H. Rartush, 
šokėja p-lė Alcksiutė, profesio
nalai “floor dancers” lietuviai 
pp. šlakis, etc. Apart artistų 
programe dalyvaus eilė kal
bėtojų, tarp jų “Naujienų” re
daktorius drg. P. Grigaitis.

MeEngiishColumn1
uthh; ’ A ' ) ‘ '________ •__ !_____ ’_______________ j,.

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M.
Tel HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

sx

K

A REVIEW OF 
ATTRACTIONS
R WINTER CARNIVAL 
SATURDAY, FEB. 3.

ONE o’clock o* the morning: 
—everybody * štili peppy, 

m ore happy.
TW0 o’clock o’ the morning: 

—oh, oh, oh, find out for 
yourself!

K R WINTER CARNIVAL 
Admission 75 cents.
Allerton Hotel, East Lounge.
Au revoir,

— “Kultūros 
“K R Winter

Vasario 3 d, 
Ratelio” šokiai 
Carnival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu
šauskas — garbės svečias. Įžan
ga — 75c.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas j 4645 S. ASHLAND AVĖ
Ofiso Tai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

j, ...i -
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimu
Ofiso T*!.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

K R Newsy.

KUR PRALEISIM 
LAIKA

Halsted 
vakare, 
perkant

Vasario 3 d.—Iggoritte A. C. 
šokiai Logan Sųuare Masonic 
Temple, 8 P. M. Įžanga — 50c.

Vasario 4 d.—Vytauto Belia- 
jaus ir Lietuvių Jaunimo Drau
gijos šokių benefisas. Hull 
House.

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
204ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE- 
VARD AUDITORIUM.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Oria* (S Btuopos it oil praktikuoja 
senojoj vietoj. •

VALANDOS- 10-12 A. M. 2-6 P. 1L 
7-9 P. ML Sekmadieniai* ir ketvirta* 

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T.l BOULEVARD tlM

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St 
(Cor. of 35tb 6 Halsted Sts.) 

Ofiko vaiandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
Nfdėldirniiit pagal sutarti

M1 KOLAS ST1RBIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 diena. 11:3.0 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs 18 
metu amžiaus, gimęs Chicago,, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Susanna po tėvais Vaiš
noraitė. paeina iš Plungės pa
rapijos, tėvą Antaną, seseris 
Eleonora ir Valeriją, 2 dėdes 
Povilą ir Kazimierą ir dėdienę 
Vaišnoriene, Indiana Harbor, 
Ind. ir giminės Pranas Bali- 
chias ir žmona. Laučienė ir jos 
vyras.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
J. Bagdono koplyčioj 2506 W. 
63rd St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
sausio 29 diena. 8 vai. ryte iš 
koplyčios i Gimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažnyčią 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mikolo Stirbio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikt? 
jam paskutini patarnavimą it 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina, Tėvas. Seserys,
Dėdės. Dėdienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Tel. 
Republic 3100.

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

JONAS BARTAŠIUS
Paliko dideliame nubudime 

brolį Feliksą Bartašių ir gimi
nės.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio Jono Bartašiaus 
bus laikomos trejos šv .Mišios 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, Town of Lake, 30 dieną 
sausio mėn. 1934 m., 7 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines ii 
draugus atsilankyti i pamaldas, 
o paskui ir i brolio Felikso 
Bartašiaus namus po rium. 
4516 So. Hermitage Avenue. 
Mes Tave Musų brangusis 
broleli niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau besugrjši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus atei
nant!

Nuliūdę lieka,
Brolis ir Giminės.

I (

NINE o’clock o’ the evening: 
—the K R Winter Car

nival starts at the Al
lerton Hotel, 701 North 
Michigan Blvd.

—young and carefree, anc 
mature and serious, those 
who dance and those 
who don’t — all begiu 
arriving?’

—music plays, some dance. 
some idly watch, ai 
happy, all pleased with 
the atmosphere and the... 
(come 
self).

TEN o’clock
—more

Opposl’fO 'bnJ’ j Store, 2<1 IHuor
326 S. STATE ST. '

Sausio 27 d. — Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos banketas 
ir šokiai Chicagos Rietuvių Au
ditorijoje, 3133 South 
Street. Pradžia 8 vai. 
Įžanga 65c iš anksto 
bilietą; 75c prie durų.

Sausio 28 d.—“Pirmyn” cho
ras stato operetę “Agurkai” 
St. Agnės Auditorium, Archer 
and Rockwell, 5 vai. pp.

Sausio 30 d. — Prezidento 
Franklin D. Roosevelto vardu
vių iškilmės Auditorium The- 
atre. Pelnas Warm Springs 
(Ga.) Foundation for Infantile 
Paralysis.

Lietuves Aku* eres .
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Tberapy
& Midwife 

6109 South Albany 
Avenae 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage. eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blanketi ir t. t. 
Moterim* ir mergi
nom* patarimai do> 
▼anai

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėlian į erdvesnę it patogesnę viet*
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakar* 

tventadieniai* nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

i

and see for your

o’ the evening: 
guests a r r i v e,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, koris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, syaigimo 
akių aptemimo, hervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam į moj 
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 Avę.

Phone Boulevard 7589

____________

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika 
lama. . Kaina. > prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasauli

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

po

ir Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto j . - . . ' t
8

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35tb St 

(Cot. of J5tb 8 Halsted Sta.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-* 

Ncdėldieuiai* ragai sutarti

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
TA Monro. 3377

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

«p«n Šventadienio it ketvittadienso.

A. MONTVID, M. D.
We«t Town State Bank Bldg. 

•2400 W. Uadison St.
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki 1 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį.

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

, DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Franciscoav.

Ą. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Mtsttrn Aveniu 

Tel.
VALANDOS:

nuo 
ano

Lafayett* 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
, Ofiso telefonas Hemlock 6141

KAZIMIERAS MINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 dieną, 5:32 valandą 
ryto 1934 m., sulaukės 58 metų 
amžiaus, ginies Linky kaimas, 
Papilės parap., Šiaulių apskr.

Buvo narys Keistučio Pašel- 
pos Kliubo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Sofiją, po tėvais Alek- 
sandravičaitė, sunu Kazimierą, 
dukterj Sofiją, podukre Marijo
na Bakanauskiene, žentą Joną, 
seserį Mortą Užgaliene ir švo- 
geri Povilą, 2 brolius Benedik
ta Boston, Mass. ir Pranciškų 
Rose Lodge, Oreg., švogeri Le
oną Belski ir švogerką Kazi
mierą Belskienę ir giminės, o 
Lietuvoj motina, 2 seseris Oną 
ir Barborą ir broli Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
717 W. 21st PI.

Laidotuvės ivyks panedėly, 
sausio 29 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namu i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio siela, o iŠ ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi jf. a. Kazimiero Minaus- 
kio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą. ’

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Žentas. Sesuo, Broliai, Švogeriai, 
Švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Skudas. Tel. Monroe 3377

JUOZAPAS KINČINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 25 diena 1,2:30 valandą 
po pietų 1934 m, sulaukęs pu
ses amžiaus gimės Mažeikiu ap,. 
Viekšnių par., Purvenu kaime.

Amerikoj išgyveno 12 metų.
Paliko dideliame nuliudhne 

mylimą broli Joną, brolienę 
Anelę, brolsunį Joną ir brol- 
dukterį Ceciliją, seserį Oną ir 
švogerį Jonąjanutis, sesers vai
kus Stella ir Joną, pusbrolį Do
mininką ir -pusseserę Uršulę 
Klimus ir gimines, o Lietuvoj 
broli Liudviką ir brolienę, sese? 
ri Barborą ir švogeri Joną Uka- 

xnis ir jų šeimyną ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 

4441 So. Honore St. Telefonas 
Lafayette 5469.

I^aidotuvės ivyks pirmadieny 
sausio 29 diena. 8:00 vai. ryto 
iš namų i šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kincino 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Brolis, Sesuo, Pusbrolis, 
Pusseserė, Brolsunis, 
Broldukre ir Gimines.

laidotuvėse patarnąuja gru
bokus J: F.' Eudeikiš, Telefo
nas 1 fr

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS - 

Gerai lietuviam* žinoma* per H ant 
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgą* b 
akušeri*.

Gydo įtaigia* ir chroniška* liga* vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujauaiua me
todu* X-Ray ir kitokiu* elektros prie 
taisua

Ofisą* ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Path 6755 ar Central 7464
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVENUE 

Telefoną* firginia 0036

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

iii |> ' <«i ''17

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

. į,, Į. B'Hį į, t _■< .j. I.į..*"?

DR. A. L. YUŠKA
'* 2422 W. Marųuettt Rd. 
kampas 67tb it Ąrtesian Avė.

Telefonas Grovehill .1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.
J '±£. __ į. ..................

Rts. 6600 South Arteusn Avtnu» 
\ Phone Prospect' 6659

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS1 IR CHIRURGAS 

1821 So.' Halsted ' Stteit 
CHICAGO. ĮLL.

Tel Bou!evard52 ir 8413 

1327 So. 49th ęt.
y.L Ck.ro 3724.

Lachavich ir Sūnūs
R^ikib''meldžiam. J .uU.okti, o mwq 
</S;,«datbu hMį, ažpoidimi.

■nOrfZilJ u^a ' 25 Į*

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. - 
Didelė ir ' graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutart 
Rezidencija 6631 So. California Al>s, 

Telefonas Republic 7868

dykai
——...........

Visi Telefonai:

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4695-07 So. Hermitagę Avenue

■ UOZAPAS EilDEIKiO
Į Į ■ —' IR -— t" ’ ‘ - į
” TĖVAS *

Jeigu Norite Dailumo ir Nęb:
Laidotuvėse..... Pąsąukiti

REPublic5340 So. Kedzie AvW f
(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vįirdu)

6 **' •
t

9

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

Phone Canal 6122

į*?

/r ■■

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
a, . . t2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoentu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki U
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir visu 

chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventa- 

niais 10—12 dieną. u

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.L REPUBLIC 3100

T«l. Cicero 2109 it 859 J
Antanas Petkus

- Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO, ILL.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
’ \ DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai.
Nedėliomis sulig sutarties.

CHICAGO. ILU
■ ' T - -v '

▼ak.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aoe.
Tel. Boulevard 2800

Ręst. 6515 So. Rockvoell St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS ‘

105 W. Monroe St., prie Clark 
Talefoia* State 7660: valando* O—S

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
FUedSUe. terodo* Ir PŠtayfloo rak e Iki i 

Telefoną* Canal ei#*
Namui: ««9 S, Roekven Streei .



NAUJIENŲ” 20 JIS JUBILIEJUS
rournENUS, CHcngfi, m.

• lį..........................................—

Miss Naujienos 
Kontestas

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co., Cedarcrest 2011

Šeštadienis, sausio 27, 1934

CLASSIFIEDADS

IR KITI
Paskutiniame savo rašinėlyje padariau 

trumpą peržvalgą buvusiųjų sandarbininkų 
pirmame “Naujienų” numeryje. Suprantama, 
kad visi kas “Naujienoms” sandarbininkavo 
per jųjų 20 metų gyvavimą negi galėjo pasi
rodyti su pirmuoju numeriu. “Naujienos” ta
rėjo ir iki šiol tebeturi nuolatinių rašytojų, 
korespondentų gal kelias dešimtis. Atsiminti 
irgi juos visus nėra lengva, čia noriu prisi
minti apie tuos, kurie randasi eilėje keliolikos 
pirmųjų numerių ir kuriuos gal būt ir daugu 
ma skaitytojų pažįsta arba ypatiškai arba iš 
jųjų darbų — raštų.

Nekartosiu pirmiau suminėtų. Ilgiausiai, 
be P. Grigaičio, prie “Naujienų” darbavosi kai
po redakcijos štabo narys Antanas Lalis, lie
tuviško—angliško žodyno autorius. Jis tik po
rą metų kaip pasitraukė, išvykdamas Lietu
von. Antras seniausių naujieniečių bus Kazys 
Baronas, kuris ir šiandien dar tebesidarbuoja; 
trečias iš eilės tai inž. Košt. Augustinavičius, 
pradėjęs “Naujienų” redakcijoje dirbti 1916 
m. Ketvirtas iš redakcijos štabo, manau, bus 
ilgiausiai išdirbęs su keliomis pertraukomis V. 
Poška; jis prie “Naujienų” pradėjo 1914 me
tais. Vėliau artimi bendradarbiai buvo Dr. Al. 
Davidonis, aptiekorius *Tulys, agronomas Dvy
lis, Košt. Norkus, adv. P. Adomaitis, J. Pron- 
skus ir dar keletas, kurių neprisimenu*, nes ir 
man teko iš kelių kartų apleisti Chicagą, tat 
ir jų nepažinau.

Sandarbininkai seniausi bus P. Galskis,

Jul. Mickevičius, • P. Kaltis, J. Vilis, Ks. Sai
kus, Al. Ambrozevičia, 
linskas, Dr. Montvidas, 
J. Lapaitis, A. Jusas, 
kitų.

20 metų prabėgo.

Dr. Rutkauskas. Ag- 
Deveikis, M. Šileikis, 
Dargužis ir daugelis

Daug svarbių dalykų 
nuveikta, daug įvairių raštų “Naujienoms” pri
rašyta; visuomenė daug ko sužinojo ir pasi
mokino, ir štai vasario 25 d. susirinksime j 
Ashland Blvd. Auditoriją, kad apvaikščioti tą 
20 metų jubiliejų, kad pasveikinti “Naujienas” 
su jųjų sukaktuvėmis ir sykiu sveikinsime ir 
tuos žmones, kurie mums padare “Naujienas” 
žingeidžiomis ir naudingomis.

— Nosius.

Mano Susipažinimas Su Nau 
jienomis 20 Mėty Atgal.

“Naujienas” pirmų karių pamačiau4 pas 
draugų J. Gricių, Caslleshand, Pa., liepos 4 d. 
1914 m. Nuo to laiko vis .matausi jomis.

Kai kada jos sustoja ėjusios pas mane, 
tai nueinu pas draugų pasiskaityti. Bet vis 
matau jas.

Ir labiausia, kad esu bu’vęs Chicagos gy
ventojas 1910 m. Tai vis įdomauju skaityti 
“Naujienose” Chicagos žinias.

Linkiu “Naujienoms” kuo ilgiausių ir lai
mingiausių metų - 
metų jas skaityti.

Grand Rapids, Mich., Skaitytojas.

kad galėčiau dar nors 20

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Situation Wanted 
 Darbo Ieško

ESU pusamžė tinkama moteris 
eškau darbo už šeimininke prie 

švaraus biznio arba prie dzenito- 
riaus, kad ir prie kūdikiu prižiūrė
jimo. Atsišaukite į Naujienas, Box 
74, 1739 So. Halsted St.

... iriu —„

Pąrtners Wanted
PAIEŠKAU pusininko i Alaus 

Tavern biznį, biznis išdirbtas per 
daug metu. Vienai moterei perdaug 
darbo. 8738 So. Halsted St.

Priaitaiykitc | moaų apnik*

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 VVest 47th St

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

“Naujienos” ir Lietu 
vių Pažanga Ameri 

koje

dų krautuvė, adresu 3417 So. 
Halsted st. Apart dainų ir mu
zikos išgirsite jums naudingų 
pranešimų apie šios savaitės 
bargenus Budriko krautuvėje. 
Verta kiekvienam pasinaudoti.

bu- 
biz-

(Tęsinys)

Jeigu “Naujienų” idėjiniai 
priešai kiekvienų kulturinį su
manymų savųjų pasekėjų tar
pe “duplikuoja”, arba lygiai 
taip daro, tai faktas, kad “Nau
jienos* musų išeiviams yra 
kelrodis. Per Radio lietuvių 
dainas pasaulin paleido ne kas 
kitas kaip tik “Naujienos” ir 
kol tiktai kultūros ir tautos 
garbės buvo siekiama, “Nau
jienos” su pasišventimu Radio 
valandas laikė.

ALTASS ŽINIOS
Naujų Metų Sutikimo 
ir Aviacijos Baliaus 

ATSKAITA
d

Komplinientinių bilietų 
vo išdalinta — chorams, 
nieriams, darbininkams ir tt. 
apie 400. Rengimo Komisija 
susidėjo iš M. Narvido, Wni. 
Kareivos, p-ios Bytautienės, 
adv. Dobbs’o, A. Vaivados ir 
prez. A. Kartono.

o skyrius antradienį 
šauki a susi r i nki m ą

KoritcstnntS p-lė S. Kampikai- 
tė, Chicago, III.

šiandien yra paskutine die
na įstojimui į “Miss Naujie
nos” kontestą, išrinkimui gra
žiausios ir populiariausios lie
tuvaitės simbolizavimui “Nau
jienų” dienraščio 20-tų sukak
tuvių iškilmėse Tos iškilmės 
įvyks vasario 25 d. Ashland 
Boulevard Auditorium.

Nevėliau šios dienos į “Nau
jienas” reikia pasiųsti kuponą, 
kuris randasi šioje laidoje, 
kartu su fotografija.

“Miss “Naujienos” rinks 
“Naujienų” skaitytojai viešu 
balsavimu. Smulkmenos tilps 
pirmadienį.

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST.

ant antru lubų) 
kiti gėrimai pasirenkant

. ir augštyn.. Sandvrichiai 
10c. Pilni pietus pagal užsaky- 

,. Shop Suey ir Steakas yra musų 
Specialybe.

kas dieną ir vakarais.
Tel. Yards 6383.

(Vienintėle užeiga Bridgeporto

Alus 10c., 
nuo 15c, 
po 10c 
mą. „Z .

Atdara

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Eng1ewood 5840

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ukes. Pragyvenimas. Atsišaukite 
aišku Box 73. Naujienos, 1739 So. 

Halsted St.

REIKALINGAS siuvėjas 
nam kostumierskam darbui, 
mokėti prasyti ant mašinos. 
Alekno, 2525 W. 63 St. Telefonas 
Prospect 9511.

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

abel-
Turi

St

ARLAUCKAS IR ZAKARAS. Rei
kalaujame patyrusiu operatorių prie 
moterišku drabužių. 4820 W. 16 St. 
Cicero.

For Rent
6 ŠVIESUS frontiniai kambariai,, 

su maudyne .
1534 S. Central Pk. Avė.

Furnished Rooms
ŠVARUS nerūkąs ir blaivas vyras 

ieško kambario Marųuette Maner 
apielinkėj, prie šeimynos be mažų 
vaikų. Atsiliepkite Tel. Triangle 
0623.

$16.00.

RENDON kambarys, vienam arba 
dviem vaikinam su ar be valgio, pi
giai. 3139 W. 40 St. 1 lubos.

Vytauto Beliajaus 
Šokių Parengimai

Pirm kelių metų “Naujie
nos” sumanė lietuvaičių “gra
žuolių” kon testus. Atžagarei 
viai bandė tų sumanymų pa
šiepti, bet pasirodė tiek svei
kas, kad 1933 metų Pasauli
nėje Parodoje gražuolių lietu
vaičių pasirodymu kiti musų 
trukumai buvo nepastebimi, 
ačiū musų gražuolių dalyvavi
mui.

“Naujienos” nesiskelbia kai
po labdarybės įstaiga, bet jos 
pirmos įkūrė 1930 metais “Lie
tuvių Bedarbių šelpimo Komi
tetų” ir tiek dirbo visi “Naitf- 
jienų” Bendrovės 
kas dėjo lietuvių 
pimui, kiek nei 
vių laikraštis nė
bilti; mat, nepelningas darbas, 
tai prastas, šiame darbe ‘kiti 
laikraščiai “Naujienų” pavyz
džio nesekė.

“Naujienų” bendradarbiai už 
laisvės troškimų daug kentėjo, 
jie ir kitiems laisvės nevaržo.

“Naujienose” nuolat mato
me skyrius su vardais: “Skai
tytojų Balsai”, “Ką žmonės 
Mano”, “(Prisiųsta”, “Vikingų 
Keliais”. “Naujienose” atsi
spindi lietuvių gyvenimas 
zerkole.

(Bus daugiau)

Balius įvyko gruodžio 31 
1933 m., Ashland Boulcvard 

Auditorium 
ĮPLAUKOS

Už bilietus, prie durų ir
iš anksto parduotus $1149.50

Už gėrimus .................. 603.10
Už garsinimus programe 120.75
Už garderobų ............... 119.60
Už Naujų Metų margu* 

minus ..................... 38.00
Šliaukau ta ......................  150.00

CICERO — Antradienio va
kare, p. Šenictn svetainėje, 
1500 So. 49th avė. ALTASS 
skyrius Cicerojė šaukia savo 
narių ir visų draugijų atsto
vų, išrinktų į skyrių susirin
kimą . Jis yra labai svarbus, 
tad visi prašomi būtinai da
lyvauti.

Šiandien rengia ve 
skridinio naudai

• sįva- 
khibas

J ames-Janušausko

nariai ir au- 
bedarbių šel- 
vienas lietu- 
nebandė pra-

...  $300.00 
...... 90.00 
valgių
..... . 69.00
....... 59.28 
“pop-

duonos, mėsos, in-

TOWN OF LAKE 
kar Lietuvių “Unity 
rengia draugiškų vakarėlį, ku
rio visų pelnų skiria lakūno 
Juozo
skridimo naudai.

Kaip ir visuomet “Unity” 
klubas ir šį kartų surengs va
karų, kuris bus linksmas, gra
žus ir smagus. Būtinai atsi
lankykite. Įžanga 25 centai. 
Pradžia 7 vai. vakare. Vieta 
— Unity Club svetainė, 46th ir 
Marshfield avenue.

Viso $2,180.95
IŠLAIDOS

Už svetainę ............
Už muzikų šokiams
Patarnavimas prie 

ir gar.deroboje ...
Valgių dapirkta už
Atvežimas gėrimų,

so”,
dų ir išvežimas ..........  37.50

Monarch Brewing Co., už 
taksus .................

Skalbiniai .................
Už degtinę, vynų ........
Cigaretai ir cigarai .....
Popierinės lėkštės.......
Nupirkti stiklai ...........
Naujų Metų margumynai
Smulkios išlaidos ..........
Bilieai ................... .........
Programų spausdinimas
Posteriai ........ ........ ........
Wardrobe čekiai ............
Pražuvę nuomuotos lėkš

tes ........   8.50

198.00 
, 22.79 
.. 96.75 
.. 25.50 
... 24.12
... 31.50

21.50
10.15
43.30 
85.00 
39

. 9.6b
it

Rytaį Budrike radio valanda

Norėdami pasiklausyti puikių 
dainų ir geros orkesitros, nepa- 
mirškite ryt dienų 1 vai. po pie
tų nustatyti savo radio ant sto- 
tieą WCFL, kur išgirsite puikų 
radio programą, kurj duoda 
Jos. F. Budriko radio ir. rakan-

. Hiill House teatre bus daug 
visokių įvairenybių, daug viso
kių šokių. Vąsątyo 3 d., 8 vai. 
vakaro, ir vasalo, 4 d., 3 vai. 
po pietų, ten šokiai. Ki
taip sakant, baletas. Programo 
išpildyme dalyvaus pats Vytau
te s Beliajus ir vįsi jo mokiniai, 
kurie priklauso lietuvių Bale
tui”. Dalyvaus taip pat Michele 
Ganiboni, šokėjais Maxihc Mor- 
dy,; pianistė Mąrgaret Jensen, 
kurr Edgewater Beach viešbu
tyje mokina ir’ Šokius, ir paga
lios žymi ispanų' šokėja Mona 
Litą.

Toks šaunus parengimas tarp 
lietuvių įvyks pirmą kartą. Da
lyvaus
šokėjų. Programas susidės iš
imtinai iš šokių. Šokiai parink
ta nepaprastai įvairus. Turėsite 
progos pamatyti, kaip j aviečių 
dievas Siva šoka ant savo al
toriaus, kodėl Hawajų gyven
tojai eina ilsėtis, gyvus rusų 
šokius. Nėra, žinoma, reikalo 
aiškinti, kad bus ^pildyta sma
gių lietuviškų šokių. Ispanų ir 
kitų tautų šokiai taip pat bus 
reprezentuojami.

Akivaizdoje viso to, kiekvie
nas privalėtų atsilankyti į Hull 
House teatrą. Kądangi bus du 
parengimai, tai dieną galite pa
sirinkti, — vasario 3 arba 4.

< X.

vencijos, laikytos šiomis die
nomis Indianapolisc.

P-nas Gegužis Chicagoj tu
rės pasitarimų Susivienijimo 
reikaluose su organizacijos iž
dininku adv. K. Gugiu ir su 
Finansų komisijos nariąis. X.

ANGLIS
Daug šilumos. Puikus pav.
Pocahontas. 7’ * ’
— Egg
— $5.75.

So. West Mining Co
Pašaukite BEVERLY 4089

dėl 
Black Band — Lump 

Nut — $6.00. Mine Run

KAMBARYS ant rendos Berwyn, 
III. prie mažos šeimynos su visais 
patogumais, su valgiu ar be valgio. 
2111 S. Wesley Avė.. Berwyn, III.

Business Chances 
z Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA sandvičių šapa ir 
cigaru krautuvė arba mainysiu ant 
karo.. 5225 So. Ashland Avė.

visa eile pasižymėjusių

PRANEŠIMAI

DALYVAUS

Visi “Naujienų” Bendroves nariai 
kurie nėra pridavė man savo dabar
tiniu adresų, yra prašomi juos pri
duoti be atidėliojimo, kad galėčiau 
turėti Bendrovės knygose teisingus 
adresus Bendrovės dalininkų.

Nora Gugis, 
Naujienų B-vės Sekretorius.

Lietuvių Piliečių Darbininku Pa- 
šelpinio Kliubo metinis susirinkimas 
ivyks nedėlioj sausio 28 d., 1934 m. 
1-ma valanda Do pietų, Meldažio sa
lėje 2242 W. 23 Place.

Visi nariai malonėkite pribūti, 
bus išduotas raportas knygų patikri
nimo komiteto ir kitu dalykų dėl la
bo kliubo. Taipgi įvyks naujos ant 
1934 metų administracijos inaugu
racija. Korespondentas.

JŪSŲ SENAS PAŽĮSTAMAS 
IR DRAUGAS

Kviečia savo buvusius rėmėjus ir 
draugus — kostumerius atsilankyti į 
naujai įrengta aline, kurioje galima 
smagiai laika praleisti prie geriausios 
muzikos.

K. PIKIEL,
' 1816 So Halsted St

FLORIDON $10, CALIFORNIJON 
$13, NEW YORKAN $7. Dideli 
naujausi auto modeliai.

AUTO TRAVEL EXCHANGE, 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

S. L. A. Prezidentas 
St. Gegužis Chicagoj

--------------- i.— ■

Penktadienį, sausio 26 d., 
Chicagon atvyko Susivienijimo 
Lietuvių Amerikos prezidentas 
St. Gegužis. Jisai sustojo Chi
cagoj, grįždamaš iš ahglekasių

Ateikite^ su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių mįesteliu lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane manę biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jusu žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Viso 1,171.49 
Įplaukos .......... $2,180.95
Išlaidos .............. $1,171.49

..... ... 1

Grynas pelnas .... $1,009.46
Dar negauta dalis pinigų už 

tikietus ir programas, sumoje 
$114.25.

Alus baliui, taip pat kaip ir 
duona, sviestas, kiaušiniai ir 
didesnė dalis mėsos buvo įvai
rių firmų ir biznierių paau
kota, — už ką jiems ALTASS 
reiškia nuoširdžią padėką.

Pranas Jakavičius, (United Mine Wdtlcers) kon-

I MOKfOM E
Anglu Kalbos Aritinetlkos
Lietuvių Kalbos KnygvedvstSschoras St. Agnės laiškų Rašymo Stenografijos

Archer ir Rock- Mašinėle Rašyti Piiietystės

dainininkas ir senas mėgėjas, 
operetėje “Agurkai” vaidins 
čigono rolę 

Operetę 
“Pirmyn” 
Auditorijoj, 
well, rytoj, 
pietų .

Pradžia 5 vai. po

GARSINKII tS 
NAUJIENOSE

h

Anglu Kalbos 
Lietuvių Kalbos

Prekybos Teisiu 5 Gramatikos
Abelnos Istorijos ' Etimologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir nuo

7 iki 9 vąl.' vakaro.

AmerikosLietuvių

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

| GERB. Naujienų skaityto*
Jos ir skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios

3106 S. Halsted
r..
Chicago, m.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

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

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
Alaus Tavern labai pigiai. Geras biz
nis, arti dirbtuvių. Našlei vienai sun
ku apsidirbti. 2408 W. 16th St.

PARSIDUODA grosernė, biznis 
išdirbtas per daugeli metų — penki 
pagyvenimui kambariai, gera vieta 
dėl platesnio biznio. Priežastj pa
tirsite ant vietos, 4522 S. Honorc St. 
Lafayette 5314.

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

4550 So. Marshfield Avė.

GROSERNfi paaukosiu pusdykiai 
iš priežasties apleidimo miesto.

4337 S. Wood St.

PARDAVIMUI Alaus Tavern ge
roj vietoj, Stock Yards Distrikte. 
Ilgai lysas, priežastis, einame i savo 
narna. 1605 W. 43 St. kampas Ash
land Avė.

PARDAVIMUI TAVERN — visi 
įtaisymai ir license. Persunku vie
nai moterei apsidirbti. Priimsiu pu
sininką arba parduosiu visą, maty
kite po 3 po pietų.

6751 So. Wentworth Avė.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yardi 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU TR PIANŲ 

PEKRAŲSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, H)

Financial 
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $800 • 

PETRZILEK BROS. AND CO.
1647 W 47th St.

NORĖČIAU gauti paskolų ant pir
mo mortgičio; namas ant kampo 
dviejų karų linijos, numokamo mort- 
gage apie $1400 Kas norėtu pas
kolinti, rašykite arba pašaukite

J. WALTER, 
4603 S. Richmond St.

Tel. Virginia 1899

Personai

w PAIEŠKAU John Žalus, apie 6 
metus atgal yra gyvenos ant 21st 
ir Union Avė. Labai svarbu! Malo
nėkite atsišaukti John Fox, 2003 
Indiana Avė. Tel. Victory 3247.

PAIEŠKAI! Alexandro Lapinskio. 
Pats atsišaukite arba žinanti apie 
ii malonėkite pranešti. Marcelė La- 
uinskas. 2080 Canalport Avė, Chi
cago. III.

s- >>

PARDAVIMUI Alaus Tavern. Už
pakaly kambarys, gera apielinkė. 
6647 So. Halsted St. Tel. Englewood 
1962.

RENDON štoras irengtas dėl gro- 
sernės, bučernės ar kitokio biznio. 
Renda pigi, su 5 kambariais užpaka
ly, ar be kambarių.

2305 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA Alaus Tavern. biz
nis išdirbtas per daug metų, parduo
siu už prieinama kainų.

3311 Archer Avė.

PARDUOSIU Restaurantų, senas 
išdirbtas biznis. Renda pigi, arba 
priimsiu partneri su mažu įnešimu.

1947 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė su namu arba atskirai.

6001 So. Carpenter St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU aludę su namu ant 

mažos ūkės ar mažo namo.
1828 Canalport Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemg Pardavimui

PARSIDUODA mūrinis namas, 2 
flatai po 4 kambarius, labai pigiai. 
Priežastis pardavimo našlė moteris 
nori greitu laiku parduoti, kreipkitės 
adresu 4518 So. Mozart St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
6 kambariai, karšto vandens šiluma. 
1 karo garadžius. Parduosiu pigiai 
dėl ligos. 6223 So. Francisco Avė.

.............      W .   I, Į...,—A. I.....................

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
ir 6 lotai, arba mainysiu į biznį. 
1021 W. 60th St Tel. Englewood 
2116.
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