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LIETUVOS ŽINIOS

VakarPre-

Sveikatos dėka

nu-

iš-Suėmė

Jo ministeriai esą niekad nebu
vo paliesti Stavi^kio skandalo

kai 
bu-

su trimis jo draugais su 
šio nedidęlio miesto poli- 
liko išduotas Indiana vals- 
ir šįryt lėktuvu išgaben-

Nors ir sako, kad Vokietija ne- 
liesianti Austrijos, bet kartu 
ir prigrūmojo jai. Hitleris 
nenori ir kaizerio

Permainytas ir pertaisytas Le- 
ger bilius priimtas po dviejų 
mėnesių varžytinių tarp po
litikierių * <»

Mirtis Dr. Lythgoe vėl atnauji
no kalbas apie Tut-Ankh- 
Amen kapo prakeikimą

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

TASS’ui Lockheed Aircraft Cor
poration, Burbank, California. 
Su tokio tipo aeroplanu VViley 
Post pernai apskrido aplink

Pasikėsinto jai — Gailevičius ir 
Puida—suimti
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ALTASS nupirko lėktuvą skridimui Lietuvon
Vakar pasiuntė depozitą 

lėktuvo savininkams
“Lituanica Antroji” bus Lockheed Vega 
tipo lėktuvas, kokį naudojo Wiley Post ir 

Jimmie Mattern skridimui apie pasaulį
CHICAGO, 111., sausio 30.— 

Amerikiks Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjunga (A.L. 
T.A.S.S.) vakar nupirko aero
planą, su kuriuo bus įvykintas pasaidį į nepilnai astuonias die-
antras lietuvių transatlantinis nas, Jimmie Matėm du kartu 
skridimas iš Amerikos į Kauną, laimingai perskrido Atlantiko 
Lietuvą. Aeroplanas vadinsis vandenyną iš New Yorko į Ber- 
“Lituanica Antroji”.

Extra susirinkime, kuris įvy
ko pirmadienį vakare, sausio 29 
d. A.L.T.A.S.S. valdyba, aps
varsčiusi nuodugniai kelias pro
pozicijas nuo įvairių aeroplanų 
savininkų, nirtarė pirkti tokį 
lėktuvą, kuris yra žinomas rin
koje, išbandytas ir geros gamy
bos.

Tokiu aeroplanu buvo rastas 
“Lockheed” išdirbis tęs, “Vega” 
tipo aeroplanas, kufl siūlė AL-

lyną.
Derybos buvo vedamos su 

aeroplano savininkais per su 
virš tris savaites laiko ir pa
galiau, užvakar, prieita prie su
sitarimo.

Tad, paėmusi visus faktus 
domėn, ir radusi, kad tinkames
nio aeroplano žygiui vargu bus 
galima gauti, ALTASS valdyba 
nutarė aeroplaną nupirkti ir 
vakar pasiuntė Lockheed Air
craft Corporation, Burbank, Ca- 
Jifornijoje, depozitą.

Daladier sudarė nau
ja Francijos kabi

netų

tė žmonių nepasitikėjimą vald
žia, kad prasidėjo masinis pi
nigų traukimas iš mažųjų ban
kų provincijoje.

Paryžiuje sustreikavo taksi 
šoferiai protestui prieš naujus 
gasolino taksus.

LITUANICOS ANTROSIOS” BROLIS — MATTERN’O AEROPLANAS

o
“LITUANICA ANTROJI”, aeroplanas, kurį vakar nupirko Amerikos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjunga antram lietuvių transatlantiniam skridimui iš Amerikos į Kauną, yra tokio 
pat tipo ir konstrukcijos aeroplanas, kaip įr tas, kuris atvaizduotas paveiksle. Tai yra Mat
tern aeroplanas “A Century of Progress”, kuris dabar randa brolį “LITUANICOJE ANTROJE”. 
Abu aeroplanai ir Matterno ir “LITUANICA II” yra Lockheed-Vcga tipo aeroplanai. Tos pačios 
konstrukcijos yra ir Wiley Post lėktuvas “Winnie Mae”, su kuriuo jis apskrido pasaulį.

III. legislatura pri 
ėmė svaigalų kon- 

t rolės bilių

Prezidentui sukako 
52' metai

Dar vienas egyptolo
gas pasimirė Bostone

Gangsteris Dillinger 
gabenamas lėktu

vu į Indianą

Japonija ruošiasi ka 
rui su Rusija, už

ėmė Mongaliją
Laipsniškai užimdama Mongoli

ją, Japonija atkirto Rusiją 
nuo Chinijos

PARYŽIUS, s. 30. —Edouard 
Daladier, kuris buvo pakviestas 
sudaryti naują kabinetą vieton 
rezignavusio dėl iškilusio Stovis- 
kio skandalo premiero Chau- 
temps kabineto, jau paskelbė 
savo kabineto sąstatą. Jis su
sideda iš naujų žmonių, kurie 
pasak Daladier, niekad nebuvo 
susitepę jokiu skandalu. Pats 
Daladier itžims premiero ir už
sienio reikalų ministerio vietas.

Tikimąsi, kad kabinetas lai
mės atstovų buto pasitikėjimą.

Daladier kabinetas nepaten. 
kins tų, kurie reikalavo nepar
tinio kabineto, kuris pakeistų 
konstituciją ir rinkimų įstaty
mus. Jo kabinetas susideda 
vien iš radikalų ir konstitucijos 
keitimo nė nebandys.

Užsienio politikoje Francija 
labiau atsidės ant savęs ir gal 
tarsis tiesioginiai su Vokietija. 
Ji skaito, kad “Anglija išdavė”, 
o Lenkija apleido, todėl ji, 
Francija, nieku kitu negali pa
sitikėti kaip vien savim.

Anglijos pasiūlymai nusigin
klavimo klausimais yra kom
promisas tarp Vokietijos reika
lavimų ir Francijos koncesijų, 
todėl Francijai yra nepatenki
nantys.

Visokie skandalai taip sukurs-

Rusų stratosferos 
baliunas pasikėlė 

virš 12 mylių
MASKVA, s. 30. — Be jokio 

išanksto skelbimo naujas dide ' 
lis rusų stratosferos baliunas 
Syrius su trimis žmonėmis buvo 

stratosferon 
tuo 
re- 
re-

šiandie išsikėlęs
67,568 pėdas (12.79 mylių), 
sumušdamas pirmesnį nteų 
kordą 5,248 pėdomis. Abu 
kordai yra neoficialus.

Didelis baliunas, 24,900 kub. 
metrų hydrogeno įtalpos, iš
karto pradėjo kilti labai smar
kiai ir už pusantros valandos 
pasiekė virš 12 mylių augštu- 
mą, po ko baliunas siųstojo 
Vietoj ir paliovė kęltis. Neuž
ilgo pradėjo baliunas pamaži 
leistis.

Balionu skrido baliunistas 
Fedosenko, inžinierius Vasenko 
ir fizikas Usiskin. Apie jų ren
gimąsi skristi stratosferon nie 
ko nebuvo skelbiama. Tik 
prasidėjo pats kilimas, tai 
vo pranešta per radio.

SPRINGFIELD, Ilk, s. 30.— 
Po dviejų mėnesių varžytinių 
tarp politikierių, valstijos atsto
vų butas po kelių balsavimų 
šiandie 105 balsais prieš 30 pri
ėmė taip vadinamą Lager svai
galų pardavinėjimo kontrolės 
bilių.

Valstijos senatas tą bilių 
priėmė pereitą savaitę ir da-l 
bar bilius pasiųstas gubernato
riui Horner pasirašyti. Bilius 
įeis galion už kelių dienų.

Lager bilius buvo taip pa
keistas visokių prie jo pridėtų 
pataisų, kad jis yra visai ne
panašus originaliam biliui. Ka
dangi apie pataisas mažai bu
vo skelbimaa, tad ir priimtojo 
biliaus turinys pasilieka neaiš
kus. Bet viena yra aišku, kad 
bilius labai suvaržo saliunus ir 
visai panaikina juose barus, ne 
Va, kad naujieji šaitanai griež
tai skirtųsi nuo senovinių ša
itanų, bet teisingiau, kad poli
tikieriai ir toliau galėtų semtis 
iš salimių didelį graftą, kokį 
jie sėmėsi prohibicijos laikais.

WASHINGTON, s. 30.
zidentui Rooseveltui šiandie su
kako 52 metai amžiaus. Jo gim
tadienis buvo švenčiamas ne 
tik visoj Amerikoj, bet ir už
sieniuose, kur tik yra ameri
kiečių kolonijos. Kiekviename 
Amerikos mieste buvo vienokios 
ar kitokios iškilmės—bankietai, 
baliai, pokiliai. Visų šių pa
rengimų pelnas buvo skiriamas 
Warm Springs ligoninei sergan
tiems vaikų paraližium. Tos 
ligoninės galva ir yra preziden
tas, kuris pats yra sirgęs, tat- 1923 m. 
nant New Yorko gubernato
rium, vaikų paraližium ir nuo 
to laiko rpažai gali vaikščioti.

Tai yra dar pirmas atsitiki
mas, kad visa šalis šventė pre
zidento gimtadienį dar prezi
dentui gyvam esant. Tas tik 
parodė didelį prezidento Roose- 
velto populiarumą miniose.

BOSTON, Mass., s. 30.— Po 
ilgos ligos, nuo arterijų sukie 
tėjimo pasimirė garsui moksli- 
ninkas-egyptologas Dr. Albert 
Morton Lythgoe, 65 m. amžiaus, 
iš Boston Metropolitan muze 
jaus, kuris dalyvavo su kitais 
mokslininkais atidaryme Egypto 
faraono Tut-Ankh-Amen kapo

TUSCON, Ariz., s. 30.—Gar 
susis gangsteris John Dillinger. 
kurio negalėjo suimti ne Chi
cagos, nė Indianos policija, bet 
kurį 
ėmė 
ei j a, 
tijai
tas į Indianą. Vežamas jis yra 
American Airways lėktuvais ir 
yra lydimas keturių Indianos 
policistų. Jis yra labai pasi
piktinęs jo skubiu išgabenimu 
iš Arizonos, nes tai esąs jo 
“kidnepinimas”.

Chicagoje Dillinger bite šį
vakar ir tuojaus bus išvežtas 
Indianon, kur jis bus teisiamas 
už nušovimą East Chicago po- 
licisto laike apiplėšimo banko.

Kiti trys suimtieji veikiau
sia bus išduoti Ohio valstijai, 
kuri kaltina, kad jie nušovė 
šerifą kai jie puolė Lima, O., 
kalėjimą ir paliuosavo iš ka
lėjimo Dillingerį.

Jų reikalavo ir Wisconsino 
valstija už apiplėšimą Racine 
banko. Visi keturi buvo suti
kę geruoju vykti į Wisconsiną, 
bet Arizonos gubernatorius nu
tarė jutos išduoti toms valsti
joms, kur jie papildė didesnius 
nusikaltimus ir kur juos laukia 
mirties bausmė.

Hitleris ir gerinasi ir 
kartu grūmoja 

Austrijai

Lietuvos sviestas

Insultas pasiliks 
Graikijoj dar 

10 dienų

99S

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

Nepastovus ir šilčiau.
Saulė teka 7:05, leidžiasi 5:* 

02.

KAUNAS.—šiais metais ko- 
peratyvinės pienines iki gruo
džio 28 d. pagamino apie 70% 
pirmos rųšies sviesto. Tokio 
bud ir sviesto produkcija pato
bulėjo apie 20% daugiau už 
pereitus metus. Daugiausia 
šiais metais pagamino ekspor
tinio sviesto Joniškio, Dabiki
nės, Saločių, Medeikių ir kitos 
pieninės. Nekurtos pieninės ga- 
mina išimtinai I rūšį eksp. 
sviesto.

ATHENAI, s. 30. — Graikijos 
policija leido Samifel Insultai 
pasilikti Graikijoj dar 10 die
nų. Kitaip jis butų buvęs pri
vertas kaip rytoj apleisti Grai
kiją. Prailginimas padarytas 
delei Insulto ligos, iki daktarai 
jį apžiūrės ir pripažins, ar jis 
gali keliauti.

GREENFIELD, Ind., s. 30.— 
33 metai atgal Ivory Duffen- 
baugh besijuokdamas įtraukė 
adatą į plaučius. Tik dabar ji 
tapo išimta iš jo kairiosios ran- 

perėjusi per plaučius ir 
organus.

kos, 
kitite

Prezidentas vakar 
pasirašė svarbų 

pinigų bilių
WASHINGTON, s. 30.—Pre

zidentas Roseveltas šiandie apie 
4 vai. po piet pasirašė svarbų 
pinigų bilių ir galbūt tuojaus 
paskelbs dolerio nupiginimą iki 
50-60c. Taipjau perims visos 
šalies auksą, dagi ir tą, kuris 
randasi federalinio rezervo ban
kuose.

Jo mirtis vėl atnaujino kal
bas tarp prietaringų žmonių 
apie to kapo prakeikimą tiems, 
kurie jį atidarys. Esą buk ant 
kapo rastas užrašas: “Mirtis 
greitasi sparnais ateis tam, ku
ris palies faraono kapą”. Keli 
mokslininkai, dalyvavę kapo ati
daryme, jair pasimirė. Ir kiek 
vieno jų mirtis sukeldavo vis 
naujas kalbas apie to kapo pra
keikimą.

Mokslininkams net nusibodo 
nualotos kartoti tuos pačius už- 
ginčijimus. Ir dabar direkto 
rius to muzejaus Dr. Winlock 
išleido ilgą užginčijimą, kuria
me jis nurodo, kad kapo atida
ryme dalyvavo apie 25 moksli
ninkai, iš kurių apie 15 tebėra 
gyvi. Gyvas tebėra ir pats 
po atradėjas Carter.
Chicagos egyptologas irgi 

gina “prakeikimą”
CHICAGO.—Chicagos nuiver- 

siteto egyptologas Dr. Edger- 
ton irgi prisidėjo prie tų, ku
rie griežtai smerkia prietarus 
dėl faraono kapo “prakeikimo’1. 
Jis sako, kad ant daugelio ka 
pų yra randami prakeikimai, ku
riems netiki net prietaringi 
egyptiečiai, kurie. tuos kapus 
plėšia ir net jutose gyvena. Bet 
ant to kapo jokio “prakeikimo” 
nebuvo rasta. Be to dar apie 
15 mokslininkų, kurie dalyvavo 
kapo atidaryme tebėra gyvi. Mi- 
rusieji ’gi daugumoj mirė natu- 
rale mirtimi, daugiausia dėl 
senatvės, nes daugelis jų jau 
tąda buvo taip silpni ir suse
nę, kad reikėjo juos užnešti 
laiptais į kapą.

moterį už bandymą 
gauti $200^000 -

ANGELES, Cal., 
Miss

30.
Mary

s.LOS 
—Policija suėmė 
Mellęn, 42 m., biznierę, kuri 
bandė išgauti $200,000 iš tur
tingo hotelio savininko Sloat, 
grūmodama įtarti jį esant tė
vu jos vaiko, kurį ji pagimdžiu
si pereitą rūgs. mėn. Policija 
sako, kad ji negalėjo surasti to 
vaiko.

...............  { , y

MONTREAL, Kanadoj, s.
—Trys plėšikai užpuolė 
Royal Bank of Canada 
bego pastvėrę $10,609.

skyrii 
Ir pu

PEIPING, Chinijoj, s. 30 
Tik dabar chiniečiai apsižiūrė
jo, kad Japonija laipsniškai be- 
siverždama į rytus, užėmė Mon 
goliją ir tuo atkirto Chiniją nuo 
susisiekimo su Rusija.

Tai yra aiškus Japonijos ren- 
gimąsis prie karo su Rusija. Ir 
čia apie nieką kitą dabar ir ne
kalbama kaip apie tarsimą Ru
si jos-Japonijos karą, kuris da
rosi neišvengtina, abiems ša
lims garsiai kalbant apie tą 
karą.

Kėsinosi nužudyti nota
rą Škėną

BERLYNAS, s. 30. — Hitle
ris savo reichstagui pareiškė, 
kad Vokietija nenorinti laužyti 
Austrijos nepriklausomybės ir 
tam nesą įrodymų.

Reichstage posėdis buvo su
šauktas paminėti metines su
kaktuves Hitlerio pasigrobimo 
Vokietijos valdžios.

Hitleris prisipažino ,kad san
tykiai su Austrija yra nepaten
kinantys, bet tai nesanti Vo
kietijos kaltė. Esą kiekviena 
idėja einanti per sienas, ypač 
kad Austrija per šimtmečius 
buvo Vokietijos dalimi.

Bet kartu Hitleris ir prigrū
mojo Austrijai, nors labai pri
dengtai. Esą ji galinti perse
kioti nacius, bet ji turinti pri
siimti ir atsakomybę u‘ž to per
sekiojimo pasekmes. Austrija 
negali tikėtis, kad vokiečiai ją 
lankys, jei jie yra nepageidau
jami. O visi dabar keliaujan
tys užsieniuose vokiečiai, gir
di, yra naciai, išėmus politi
nius emigrantus. Tų keliauto
jų niekinimo Vokietija nepa- 
kęsianti.

Hitleris savo kalboj pasisakė 
ir prieš atsteigimą Vokietijos 
monarchijos. Nors Vokietija ir 
gerbia savo buvusiu^ didžiuo
sius karalius ir kaizerius, bet 
apie gryžimą prie kaizerio val
džios negali būti ir kalbos.

KAUNAS, s. 15.
vakare Putvynskio g*vėj buve 
padarytas pasikėsinimas prieš 
žinomo Kauno notaro Škėmos 
gyvybę. Du jauni vyrai savo 
pačių pasigaminta dujų bomba 
norėjo škėną užmušti, bet po
licijos budrumo dėka pasikėsi
nimas laiku buvo sutrukdytas 
ir piktadariai suimti. Jais pasi
rodė esą 18 metų amžiaus Gai
levičius, Škėmos žmonos sūnūs 
ir 24 m. amžiaus Puida (buvęs 
jurininkas).

Notaras p. Škėma, kaip žino 
ma, turtingas, turi Kaime n . 
judomos nuosavybės. Vedęs 
žmoną p. Gailevičienę, kuri da
bar drauge su pasikėsintojais 
dėl šio įvykio tardoma.

Gruodžio mėn. Kaune 
buvo 31 Gaisras

KAUNAS.—Surinktmis žinio
mis gruodžio mėn. Kauno mies 
te ir jo priemiesčiuose buvo 31 
gaisras. Gaisrų nuostoliai sie
kia 50,000 lt., degęs turtas bu
vo apdraustas 6 mil. lt.

Žiežmariuose pasirodė 
dėmėtoji šiltinė

KAUNAS.
partamentas gavo žinių, kad 
Žiežmarių apylinkėj yra 9 
dėm. šiltine susirgimai. Ligo 
nys izoliuoti ir daroma žygių 
užkirsti kelią ligai plėstis.

SANTIAGO, čili, s. 30. —45 
muitinas * puskarininkai liko 
areštuoti už suokalbį įsteigti 
komimistinę valstybę.

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, II..
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PEOPLES FURNITURE KOMPANIJA

garsinimas. Ir tuose pačiuose 
lietuvių laikraščiuose jų garsi- 
..imai kai kada užimdavo išti
sus puslapius. Kiekvieno skai
tančio laikraščius lietuvio aky
se, sakytum, ėmė mirgėti 
Peoples Furniture kompanijos 
vardas.

Antra vaga tai kreditas. 
Pinigų j biznį įdėta nemažai, 
raikai geri, o liūtu Viai, abelnai 
imant, teisingi žmonės. Tat ga
lima duoti jiems lengvas kredi
tas. Ir duota kuO didžiausias 
galimas kreditas.

Peoples Furniture Kompanijos valdyba ir direktoriai. Sėdi: 
J. A. Krukas — sekr., M. T. Kežas — prez., J. Nakrošius — 
kasierius. Stovi: A. Lapenas, D. žemaitis, S. Krukas. V. Ma- 
kavetzkas, sėdįs kairėj, gyvena ukėj, kad sveikatą pataisyti.

11«-J

Parke,

ir

štai, pav. typiškas biznio dis- 
kurį lanko lietuviai, 

ir kiti ateiviai pirkėjai 
. Lai būna jis prie 

st.
Koki yra

Rakandų pardavimo šakoj Koki ta kryptis? Mėginsiu 
Peoples Furniture Kompanija klausimą atsakyti pavyzdžiu 
yra viena stambiausių lietuvių palyginimu, 
biznio įstaigų taip Chicagoj,'
t jip visoj Amerikoj. Ji užlaiko j triklas, 
dvi dideles krautuves — viena lenkai __ 

• * IArcher gatvėj, Brighton Parko.ir pirkėjos, 
apielinkėj, o kitą 63 gatvėj, So. Hafeted 
Marąuette IParkc. Gaiviaisiais road.
biznio laikais vien stako (tavo-.• krautuvių vedėjų biznio prakti- 
ro) vertė abiejose krautuvėse ka?
siekdavo arti $100,000, o biznio 
apyvarta sukdavosi apie pusę 
miliono, t. y. apie $500,000 per 
metus, 
rodosi, liudija 
mą i r
a vadovauja.

Jau tos dvi skaitlinės, 
biznio stambu- 

kalibrą žmonių, kurie

i.

u. . i., m ne tik 
u.us, 4k.ės.us, Komodas iF*so-. ■. *

fas, bet pilną eilę reikmenų na
mams —■ t. y. taipgi 
radies, 
maurus

pianus, 
plovyklas, Šaldyt..v;.s, 
peciiu ir .i us k.tus 

. cik: lin; us daiktus,
nuo stambiausių iki smulkiau-

ir Roosevelt 
čia daugelio

Antai vaikšto šalygatvy, ties 
savo krautuve, žmogus. Trupu
tį palinkęs, lyg į kuprą susi
metęs. Rankos ant nugaros su
nertos, o akys iš po antakių 
''i-'to kiekvieną praeivį.

us.ojo praeivio ties jo krau- 
rakan- tuvės langu, arba nužiūrėjo biz

nierius praeivy galimą kostu- 
merį — jis ir traukia jį už 
skverno arba už rankovės vi
dun, į krautuvę, [tempęs, jis' 
nebeišleis kostumerio iš krau
tuvės nepardavęs jam savo ta
voro. Jei kostumeris pasirodo 
nesukalbamas, jei jis nori gau
ti reikmenę pigiau, nei ji kaš-

l\o^‘.es Furn.tarv Kompanija tuoja pačiam biznieriui, tai biz- 
oavo gyvęnin ą pradėjo kaip 
korporacija 1916 metais. Jos 

gal tvirtesnė įdėtu ka- 
ne kad dauguma lietu- 

visgi 
do
re i- 
tin-

nierius kartais dagi suvynios 
čia pat, prie kostumerio akių, 
kokį prastesnį itavorą, 
tas, kurį 
Bet “sale’ 
ris išeina 
namie jis 
ne tą,
kiny s ne taip geras, kaip kad 
manė.

Peoples Furniture Kompani-

negu 
kostumeris derėjo, 
padaryta. Kostume- 
patenkintas. Ir tik 
pamatys, kad gavo

ką pirko, arba kad pir-

Peoples Furniture Kompanijos krautuvė Brighton 
adresu 4179-85 Archer Avenue. Apima keturių lotų platumą 
per 125 pėdų ilgio. Yra dviejų aukštų, su modernišku skiepu 
per visą plotą. Taip viena, taip kita krautuvė visuomet užpildy
tos plačiausiu pasirinkimu pilnos eilės reikmenų namams, Ame
rikos išdirby sčių rakandų, radio, pianų, šaldytuvų, plovimui 
mašinų, pečių, kaurų, elc.

biznierių, vietą iš pat pradžios 
žiurėjo kitaip. Jie matė, kad 
“aštrioji’’ kai kurių kitataučių 
biznierių praktika jiems kenks, 

Jie sąprotavo ši-

Amerikos visuomenės.
, Lietuvių Paskolos ir Staty-

► Dr-jos (Lith.
B. and I. Ass’n) apyskaitos už 

Peoples 1033 metų veikimą patenkina 
feaVo narius gaūtu pelnu, ku
ris yra virš 5 nuoš. Pereitas, 
metais buvo netoli 7 nuoš.

A. S. Trečiokas.

Furniture Kompaniją? Vedėjai 
3ako, kad" depresija užgavo ir 
jų l^raiituves, kaip daugelį kitų bai Skolinimo 
stambesnių biznių. Viena, kaip 
jati minėta aūkščiau, 
Furniture Kompanija duodavo 
didelį kreditą kostumeriams. 
Bet štai užsidarė bankai, o juo
se ir kostumerių pinigai, čia 
kredito iškolektuoti nebegali
ma) o Čia priseina mokėti bilos,

naujas trijų aukštų trobėsis 63 
Jau nebepasi- gatvėj, Marąuette Parke. Ir o t 

šiuo laiku Peoples krautuvės

Peoples Furniture Kumpam 
jos biznis kilo, 
tenkinta viena krautuve, buvu
sia Halsted gatvėj, 18-tos apie- laiko jau apie $100,000 vertės 
linkej. Atidaryta kita — Ar-, tavoro, taip sakant, ant rankų 
cher avenue, Brighton Parke.' (stake). Suprantama, kad yra 
Vėliau, 1928 metais, pastatyta iš ko ir reikmenų kostumeriams 
ant trijų lotų, per visą lotų ilgį, pasirinkti.

v
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Laisv. Etinčs-Kultu 
ros Draugija Kupiš 

kio skyrius

pitahi,
vių nuceriiių ir gresermų 
buvo itin menka, jei imti 
p ėn tai, kokie pinigai yra 
kalingi rakandų krautuvei 
karnai : rengti.
Per porą trejetą metų Peoples 

Furniture Kompanija taip sau 
vertėsi, bet atrodo, kad nedarė jos vedėjai į savo, kaip lietuvių 
ypatingai žymaus progreso nū 
pardavimų kiekiu, nė stako 
(tavoro) papildymu. 1920 me
tais joje įvyko kaip ir perorga
nizavimas. Įėjo naujų žmonių i o ne gelbės.
su stambiais pinigai^, o kas taip: nusivylęs pirktu pas sve
tur būt buvo dar svarbiau, su; timtautį daiktu lietuvis tars 
naujomis idėjomis kaip biznį! sau, kad kitą kartą reikia būti 
vesti ir su pirmesniais patyri- atsargesniam. O kad buvo ap- 
mr.is įvairiuose bizniuose. Va-' gautas, tai tur būt nesisakys 
dovybė perėjo į rankas M. T. | nū draugams. Kas kita, kai lie- 
Kezo, J. Nakrošiaus, D. Šimai- tuvis pasijus apkirptas lietuvio 
čio, A. La peno, S. Kr ūko ir dar biznieriaus. Trumpu laiku visa 
vieno-kito. J. Krukas ir V. Ma- lietuviškoji visuomenė sužinos, 
koveckas, be kitokių patyrimų kaip “broliai lietuviai negražiai 
bizny, dar yra specialiai studi-1 elgiasi su savo broliais tautie- 
javę biznį ir yra patyrę knyg- čiais”. Tatai gi bus smūgis ne 
vedžiai.

Tie patys žmonės ir šiandie 
pasilieka Peoples Furniture 
Kompanijos priešaky, pasidali
nę įvairiomis pareigomis ir spe- 
cializuodamiesi ypatingomis sa- panijos vedėjai užsibrėžė sau 
vo darbo šakomis.

Šiandie Peoples Furniture 
Kompanijos valdyboje yia M. 
T. Kežas — pirmininką:;

KDpiškėnų reikalais cirkuliari- 
nį laišką ir atsakydamas, pa
reiškiu, kad labai gaila man, 
nes neišgaliu stambesnę auką 
suteikt dėl kilnių tikslų Kupiš
kėnų L. E. draugijos, Lietuvo
je vykdomų. Bet aukauju tiek, 
kiek dabar galiu ir meldžiu pri
imti mano atfką bei mano šir
dingus linkėjimus Tamistai ne
nuilstančiam kulturininkui ir 
kartu Kupiškėnams tikslą pil
nai atsiekti.

Gal ateityje galėsiu daugiau 
paremti Kupiškėnų kilnų tik
slą — kulturinj darbą, gi tuom ' 
kartu, meldžiu priimti mano 
prijautimą, linkėjimus ir pasi
lieku

Su

išlyginti mdTgiČiai, padengti ki-l 
tokios' skolos. Teko spahsti kai i 
kuriais atvejais kostUmerius 
skolininkus ir dėliai to pasida
ryti net priešininkų. O kuris 
biznis nori sukelti priešingą Į 
sau kostumerių jausmą?

Bet gyvenimas statė savo 
timatumą: Taikykite biznį 
linkumai, prie kurios sunki 
presija verčia taikytis.

Vienok pastatyta ant tvirtos 
papėdės ir per eilę metų tiks
liai vedama Peoples kompanija 
atsilaikė., tr šiandie jos ved&> 
jai pastebi jau, kad biznis ima laukos suplaukė: 
gerėti. Ir*ypač ateinančiam pa* L A T „ .v. 
vasariui jie rengiasi parūpinti PT’ Aį „ Glumas, 
juo didesni namams reikmenų P3?0 S‘ «“lsted St- 
pasirinkimą. Chicago, III.

Mat, per keletą metų žymiai Gerb. daktare:— 
nusidėvėjo rakandai taip pri- Gavau Tamistos atsišaukimo 
vačių šeimynų, taip viešbučių, -----------------------------------------
ligoninių arba apartmentinių Į Aibė B. Gumbanagis

d"' PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU VISUOME 
P.xr zsd ponis bei politinis gyvenimas 
skyrius, ba nežinomas tavoras 
imti ir kostumeriams parduoti 
yw Rin rizikauna. ■ , kada pie

Beje, Peoples Furniture Kom- viu S()cialistų 
panija niekuomet neatsisakyda- broliškas 
vo ir dabar neatsisako paremti I buria ie 
gerų tautiškų darbų. Aukavo blašk tu latų Pietų kon. 
praeity doleriais, dešimtimis w tineilt ‘ tautiečių barius ir pa- 
net šimtais ir dar šiandie Lie-Lirengusi peržengti slenksti į 
tuvių Auditorija naudojasi §viesų, naujo kolonijos gyveni- 
$1,400 vertės pianu, kur| dova-l rytojų> iš ..tautingg-. Lie- 
nojo Peoples 1‘ urniture Kompa- įb.vos reprezentuojąs! kolonijai

rasputiniškai pompastiškas vy-
Dar žodis-kitaš apie vedėjus: Las kunigas Janiliol)is.

p. Kežas paeina nuo Raguvos, Pasiklebinusiam j duris ga- 
Panevėžio pavieto; Amerikoj bma buVo paprašyti vidun, bet 
gyvena 30 metų. J. Nakrosius p^eįjug;., nereikalinga, nėtir.- 
paeina iš- Kal'ušiškių,e Panevė- kamq ar bet žųlingų svečių, ga- 
žio pavieto; Amerikoj jau 35hjma buvo jį laipsniškai “iš
iri.; iš jaunų dienų jis yra bu- prašytj» Pietų Amerikos liu-- į tuvių kolonijos visuomėninio

- atvyko Ame-1 ]cllnurini0 gyvenimo u‘gdy-
, nepadarė

ul-
ap- 
de-

Nuo 15 d. rugsėjo 1931 iki 
31 d. gruodžio 1933 metų pri
siųsta atfkų — Knygyno, Skai
tyklos, Kapinėms ir Liaudies 
Namo reikalams viso $131.75.

Pinigai pasiųsti Kupiškin, ii 
aplaikiau pakvitavimą, kad pi 
nigai pilnai priimti.

Dr. A. L. Graičunas.
Dabar — pradedant nuo 1 

d. sausio 1934 metų, sekančios

1. V.

aukšta pagarba,
V. M. Čekanauskas.
M. Čekanauskas $1.00

2. A. BaseckaitČ-Kuke-
niene iš Linden, N. J.

3. Kražietis .................
4. AdV. F. J. Bagočius
5. Antanas Kairys

Mt. Vernon, N.

2.00
1.00
1.00

iš
5.00

Viso $10.00 
Pinigai aplaikyti ir nevilki

nant bus pasiųsta Kupiškin.
Dr. A. L. Graičunas.

(Tęsinys)
Amerikos 
sąjunga, 
vienybės
save šimtus iš

Lietu- 
tiesda-! 
rankas

Didžioji Peoples Furniture Kompanijos krautuvę, adresu 
2536-40 West 63rd Stree<t, pastatyta 1928 m. Ji užima tris lo
tus platumu per 125 pėdas ilgio; turi tris aukštus ir moder
nišką skiepą per visą trobesį. Krautuvėj įtaisyta elevatoriai, 
ventiliacija ir visi parankumai. čia pat dabar yra perkeltas ir 
šapos skyrius, kur išdirbama visokie apmušti rakandai.

tuviai gali vadovauti stambes
niam bizniui.

Matote, dar Lietuvoj musų 
tautiečiai buvo, pratę manyti, 
kad biznis — tai ypatinga žy
dų darbuotės sritis; čia, Ame
rikoj, lietuvis galėjo užsidėti 
saliuną ar groseriuką. Bet jau 
abejota, ar lietuvis tinka stam
besniam ir painesniam bizniui. 
'Peoples krautuvių į vedėjai pa
rodė, kad tinka. O rakandų biz- 
iis tinka ypač.

Lietuviai pažįsta medį iš pat 
mažens. Lktuviai yri. ,gabus 
įvairiems amatams: Taigi natū
ralu, kad jie rakhndų verslui 

’čiute, p-ia Genevieve Šid^kiutė-, yra geriau kvalifikuoti, nei kai 
standardą (normą): Giedraitiene, pp. čiapas, Roma- kurių kitų tautų žmonės.

Duosime už sumokamus pi- nas> Sabonis j 
nigus geriausią • 

J. riausią patarnavimą — 
Krukas — sekretorius, J. Nak- pinigus grąžinsime, 
rošius — kasierius, o Lepūnas, 
S. Krukas ir D. Šimaitis — di
rektoriai. V. Makoveckas, ieš
kodamas sveikatos, laikinai pa
sitraukė ir gyvena ukūje.

Naujieji vedėjai, perėmę 
Peoples Furniture Kompanijos 
reikalus 1920 m., greitai pasu
ko biznį tam tikra kryptimi, padidinta kiekis ir įvairumas 
kuria jie ir šiandie tebeveda j j, tavoro.

Įtik tam biznieriui, kuris nusi
kalto savo kostumeriui, bet ir 
visiems lietuviams biznieriams, 
nors ir nekaltiems.
Taigi Peoples Furnitūra Kom-

Peoples Furniture Kompani
jos vedėjai šiandie jaučiasi už
sitarnavę kreditą kaip lietuviai 
biznieriai, štai jau penkeri me
tai, kai jie leidžia gražius, atsi
žvelgiant j lietuvių jėgas, pro
gramas oro bangomis. Radio 
bangos šiandie raižo padangę 
painiausiu tinklu. Kai kurie 
amerikonų programai toli pra
lenkia Peoples programas. Taip. 
Bet Peoples Furniture Kompa
nijos programai yra brangus 
lietuviams lodei, kad jie leidžia
ma jų kalba. Nuolatiniai daini
ninkai ir dainininkės yra: p-ia 
Helcn Bartuch, p-lč Akvile An-

. Ir
K*-, - kiti. Lietuvių Peoples krautuvių vedėjai taip

tavorą ir ge- Daktarų Draugija kooperuoja lietuviams pirkėjams, taip ki- 
arba duodama pamokas apie sveika- tiems lietuviams biznieriams 

|tą. Pranešėjas teikia įvairiau- pasitarnauja dar štai kuo: 
Li.. Atslinkę į PeOplcS HraUtlbTokia pamate buvo Peoples S^U pranešimų apie parengimus

Furniture ;
taktika. Tokia ji pasilieka šian- tuvių gyvenimo,

yęs įvairiuose Rusijos miestuo
se. A. Lapūnas —
rikon iš Vilkiškių kaimo, Pum-1 įojaj į0 nepadarė, nepadarė 
penų valsčiaus, ^Panevėžio pa- kad perdaug savimi pasitikė- 
vieto, D. Šimaitis paeina nuo jo> kad mažai kreipū dėmesio. 
Sviekšnos; Amerikoj gyvena kad nesitikėjo nieko blogo. Da- 
jau 35 m. $. Krukas paeina iš bar vėloka, bet vis tiktai ga- 
Pušaloto parapijos, Panevėžio | lima< tod61 kad kai kUn> jaid. 

lionis atvažiavo į Argentiną, 
vietoj burti lietuvius į vieną 
vienetą, juos dar labiau ėmė 
tarpusavyj kiršinti ir desorga- 
nizuoti.

Kun. Janilionis viską griovė 
kas buvo daroma socialistų. 
Bet kam reikėjo diskredituoti 
visuomeninis bei kultūrinis lie
tuvių kolonijos veikimas, jei 
jis buvo daromas Lietuvos ii 
kolonijos naudai?

Bet, matyt, kun. Janilioniui 
tas viskas nepatiko “iš prin
cipo“, todėl jis suburia bude
lį visokio plauko žmonių, ku- 

,rie kolonijoj buvo 
Iš Netvarko lietuvių p0 išsiprovokavę

veikimo. aferistai, sukčiai,
įstoję gero vardo, į ganizaciniam kolonijos veiki
me, daugiau linkę į retix>gra* 
dus, negu kultuTos ir progreso 
nešėjus bei jų skiepytitojųs.

Švaresnės < dvasios žmonių 
kunigas negalėjo subirti, nes 
jie priklauso prie . koks orga
nizacijų ir dauguma jų buvo 
aktyvus progresyvių partijų 

• veikėjai. Su‘ patamsių “apsuk
riaisiais” kun. Janilipnis pra
dėjo veikti ir vėliau su tais pa
čiais ėmė terorizuoti Argenti
nos lietuvių kolonijos kulturi- 

.............  kunT'Tgn' "i bei visuomeninį gyvenimų. 
Kelmelis ir da laukiami atsa- Pir^0|> el'vn jis ėmėsi prdvo 
kymai iš kitų.............................. .kuoti ir ardyti Socialistų Są-

New Jersey Lietuvių Preky- iUIW žmonės,

pavieto; Amerikoj gyvena 27 
metus, o brolis Juozas Krukas 
gyvena čia 24 metus.

Peoples Furniture Kompani
jos krautuves randasi adresu:

4179-85 Archer Avenue, tel. 
Lafayette 3171; Marąuette 
Parke: 2536—2540 West 63rd 
St., tel. Hemlock 8400. V. P.

IIIIH IIB, ■■!■■■IM

Newark, N. J

Dariaus-Girėno reikalu | 
New Jersey Lietuvių komite
tas jau yra atlaikęs keletą sa
vo posėdžių ir rengiasi prie 
didelio veikimo.

Vasario 16-tos dienos Lietu
vos ' Nepriklausomybei minėti 
Neyvarko ir apylinkes komi
tetas posėdžiauja iv daro pa
siruošimus, kad visus šios apy 
linkės lietuvius sutraukus. 
Kalbėti jau yra pasižadėjęs: 
Liet Gen. Kon. Pulk. P. Ža- 
deikis, “Vienybės“ redaktorius 
Tysliava, senas darbuotojas 
p. V. Jankauskas, i

žinomi kai- 
“veikėjai*, 

žmonės, nu- 
netinka or-

įvykus nekurioms Sąjungos 
Centro komitete permainoms, 
Sąjungos organas “Pietų Am. 
Naujienos“ ėjo ir toliau, nors 
kun. Janilionis užgriebęs tą 
vardą irgi leido laikraštį. Ma
tydamas, kad tuo budu nieko 
neatsieks, nors užgrobdamas 
laikraščio vardą, redakcijai ir 
administracijai padarė dairg 
materialių nuostolių, po kelių 
savaičių ima leisti laikrašti 
nauju vardu jį pavadindamas 
“švyturiu“, 
mažiausio ?. 
kas neskai._.
tų kitų n0wrir leidžiamas'"jįe* 
tu vos iždo lėšomis/ j fe neban- 
krutitoja.

Kartu griaudamas ir Ardyda
mas Socialistų Sąjungą, jis, 
kun. Janilionis, Lietuvos kon
sulato padedamas ima terori
zuoti ir visos Argentinos lie
tuvių kolonijos kultūrinį, visuo
meninį ir ekonominį Veikimą. 
Provokacijomis, šmeižtų ir po
licijos grasinimais nieko nelai
mėdami, jie griebėsi smurto 
budu sugriauti jaunutės kolo
nijos vienybę jos veiklesniuo
sius visuomenės veikėjus bruk
dami žfauritfosna Argentihos 
kalėjimuosna kaipo pavojingus 
komunistus, anarchistus, nihi
listus ir dar baisesnius, vien 
todėl, kad šie atsisakė sekt pa
skui aklą, žalingą ir tamsią Ja
nilionio varomą klerikalinę po
litiką. Pavieniai skųsdami ne
kaltus lietuvius vietos polici
jai, šie juodojo internacionalo 
akulos nepasitenkino jų kanki
nimais. Artimai susigiminiavęs 
kun. Janilionis su konsulatu, 
pastarojo vardu išleidžia ispa
nų kalboj atskirus lapelius, nu
kreiptus prieš visą lietuvių ko
loniją Argentinoj 
gvaj.uj jas vietos 
se, paniekindami 
įžeisdami savo 
mis.

. (Bus daugiau)

JACOB GAVAS
Gazolino Stotis
PATAISOMU TAI RUS

UŽLAIKOME ĄCCESSORIES
8th ir Jackson Sts.

Tel. Ma.iestic 3156
t WĄŲKĘGAN.. ĮLL.

švyturys” neturi 
dsekimo, jo^nje-

ir net Urir- 
žmonių aky- 
ir skaudžiai 
machinacijo-

—

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, Ir persidirbu 

kolai tratinami į taortnili tyruma ir fttvtnncTitrinant juoi ANCHOlVata- 
Expolleriu.

Kuomet Jutų muskulai yra akapda- 
ml, kuomet jtlaų visaS kūnas pilnas 
•kaudtių trūkčiojimų ir trintu Įnuė 
perdldelio fUinlo lisitempimd. torai ii- 
Sltrynklt'e su Pain-Expelleriu Ir atsijul- 
kits. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
iisltryaimu paslekait palencv'itttaso ken- 
tčjimų. Visose raisUniM kaina 35a. ir 
70c.—skirtinio didumo bonkutts.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaiankll.

stovėję prieša-
susilau’kė iš

uavu uuvv i —s * s į ------t---------------------------— -t-—-•• <;w JCrSCV 1.1CIUV111 ilCKV- ......
Kompanijos biznio į* kitokius įvykius, ypač iš lie-.ves, sava priprasta kalba lietu-'bos Butas savo metiniame na- Sąjungos,

j. _ --_ ' nedarydamas viai išsikalba, apie rakandų ma- rių susirinkime sausio 19 d. kun. Janilionio staigių smu<ru|
die. Tokios taktikos jos, vedėjai skirtumų deliai politinių ir kito- dąs, apie tavoro geriiirią ar prA- užtvirtino pereitais metais ir Sąjunga ėmė ’ - - -

............... .... A 11 lzi" [stumą, kitaip sakant, gauna čia rjnktQ valdybą, išrinko savo Vergių pirklio

nedarydamas viai išsikalba, apie rakandų ma-

yra pasiryžę laikytis ateity.
Įėję į kompan ją 1920 m.

naujieji vedėjai atsinešė gražią kur, įPeoples
krūvą pinigų. Padidinta atakas, jie užsitarnauja, tai sekamas:

‘ ‘ Peoples furniture KompanL
Prasidėjo intensyvus jos vedėjai parodė, kad ir lie-

byrėti. Baltųjų 
milijonieriaus 

Ekonominį Jakubaičio ir Lietuvos konsu- 
vedėjų manymu, jas. Dėka plataus Peoples krau- Centrą A. S. Trečioką; nutarė feto remiamas kun. Janilionis

kių pasidalinimų.
Bet svarbiausias kreditas, kaip ir pamokas, kaip ir lėkei- atstovu i A.*

tuvių išgiirsiniiho,
žmonių aplanko jas.

Kaip palietė depresija Peoples dymui
■ « , ‘U ' s..» 1 '

daugybė užsisakyti iš* Lietuvos įvairių užgriebia Sąjungos organo var- 
gėrimų už $100 vertės išban- dą ir ju‘o Ima sukti klerikali- 

supažindinimui nūs politikos šeine katarinką. ... *bei
PAIN-EXPELLER



BUDRIKO PROGRAMAS

PIANO AKORDIONM
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TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš 
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL
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Praleido 28 d. kalėji
me grįžęs namo— 

nerado šeimynos

ADVOKATAS JULIUS P 
WAITCHES KALBA 

PER RADIO

F. Rumbutis prašo žmonos ir 
ir dukterų .atsišaukti

Malonėkite pasiklausyti musų 
gerbiamo Advokato J. P. Wait- 
ches per Radio kiekvieną ket
virtadienį per stotį WHFC per 
musų gerbiamo p. Budriko va
landų. Labai įdomų dalykų pa
aiškina Adv. Waitchės, tad ne
užmirškite ant Stos vai. pasi
klausyti.

PROGRESS FURNITURE 
PROGRAMAS

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

18 APIELINKĖ. — Sausio 24 
d. vakare atėjo pas Senų Petrą 
žmogus, F. Rumbutis, 1827 S.

k Jus ne darote spėjimo 
" darbą kuomet susiper- 
kate Consumers Anglis arba 
Koksą. Kiekvienas tonas 
yra aukščiausios rūšies, ir ga
rantuotas, kad pinigai bus 
supražinti, jeigu ne bus atsa
kanti, tikras svarumas ir su 
geru išpildymu.

Kuomet jus perkate kurą, 
kodėl nenusipirkti geriausj? 
Galima daugiau ne mokėti ir 
būti tikru.

Praeito sekmadienio progra
mas Progresą Furniture Krau
tuvės vėl žavėjo savo klausyto
jus. šio programo išpildyme 
dalyvavo Pirmyn Choro kele
tas solistų ir ištraukose iš 
Operetės '‘Agurkai”. Labai 
gražiai net tris solo padainavo 
J. Sarasevičius, tenoras, Stella 
Rimkaitės solo taipgi gražiai iš
ėjo. O Pranas Jakavičius kaip 
visada, taip ir šį kartų labai 
gerai išpildė savo dalį. Pra
nešėjas Jonas Romanas pateikė 
keletu įdomių pranešimų apie 
veikimų Chicagoj ir apie biznį.

—Klausytojas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Looii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoi. lietam ir draikei vanoi. 
iwimmiog pool.

Ruiiška ir turkiška pirtie moterimi < 
teredomii iki 7 v. v.

Pas Budrikę parsiduoda daug pigiaus todėl, kad 
Budrikas importuoja tiesiog iš užsienio.

Piano Akordionų gali groti jaunas Ar šėnas. 20 Priva- 
tiškų lekcijų dykai su kožnu akordionų.

Budrikas parduoda ant lengvų išmokėjimų ir paren 
duoja Piano Akordionus.

Uk 
chances 
you buy

Rašo F. BULAW

Aplaikęs užkvietimų, trečia
dienį nuvykau į Evanstonų iš 
kur p. Mileris ir aš rengemės 
važiuot į Waukeganų “N-nų” 
kontesto reikalu. Buvau ma
nęs, kad VVaukeganan nuvažiuo
sim anksti rytą, bet Mileris pa
keitė visu's mano planus. Mat i 
jis buvo nusprendęs, kad aš kiek Į 
ilgesniam laikui pasilikčiau j 
Evanstone ir gerai susipažin-I 
Čiau su tuo puikiu Chicagos į 
priemiesčių, kur gyventojų skai-i 
čhfls siekia iki 65,000 ir turi. 
apriebęs didoką plotų žemės. 
Tikrai, matyti tie gražus Evan- 
stono sodnai, kurie nusidriekė 
dideliu žemės plotu, apsupę į 
vairios struktūros namus. Ir 
tos ežero pakrantės, išbraižy
tos vingiuojančiais keliais ir 
apsodintos šimtais skirtingų me
delių tikrai gražų vaizdų tei
kia. Tai yra turčių lizdas, kur 
ramybės neardo dirbtuvių bil- 
dėsis, nei troškina jų durnai. 
Bet vietoj to, linksmas paukš
čių čiulbesis ir tyras gaivinan
tis oras. Iš gamtiško atžvilgio 
ten ir saulė jums šviesesnė, ku
ri savo ugninius spindulius drie 
kia ant melsvų ežero bangų, 
kuomet mums Chicagoj gyve
nant po durnų skraiste, ji 5:- 
spindi kitokiam efekte.

Vienok, džiaugtis tuo man 
svetimu turčių gyvenimu ne
buvo taip maolnu, bet patirti tai, 
tikrai buvo įdomu. Ir būnant 
toj aristokratų padangėj, porai 
valandų praslinkus laikas pa-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir naktį. — 
_....__ __ Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

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

Pereitą sekmadienį teko klau
sytis Jos. F. Budriko korpora
cijos lietuviško radio progra
mo iš stoties AVCFL nuo 1 iki 
1:30 po pietų.

Programe dalyvavo L. V. Dai
nos choro dvigubas kvartetas, 
po vadovyste p. Saurio, kuris 
puikiai sudainavo keletą daine
lių: Solo dainavo p-lė Heleri 
Jovaišaitė. Buvo Makalų šei
myna su savo vargais. Tai žin- 
geidžiausia gyvenimo istorija, 
todėl Makalai visiems labiausiai 
patinka. Pagaliau, Budriko ra
dio trio: pianas, smuiką irakor- 
dionas tikrai šauniai sugrojo 
keletą gražių numerių. Tokių 
kaip Budriko programų yra 
malonu kiekviena sekmadienį 
pasiklausyti.

Buvo taipgi pranešta, kad 
dainininkų ir muzikantų kon* 
testantai atsibuna kiekvienų tre 
čiadienį Mark White parko di
džiojoj svetainėje, Halsted ir 
30th St. Įžanga visiems dykai. 
Kas moka dainuoti arba kokį 
instrumentų groti gali įstoti į 
kontestą ir laimėti Budriko kor
poracijos skirtas dovanas.

—K. K.

sake, kad škubiai turiu išva
žiuoti Wairkeganon.

Tai buvo pirma valanda po 
pietų, kuomet p. Mileris, p-ne 
Milerienė, jų duktė p-lė Josepbi- 
ne, p-lė Jakobs ir aš pajutam, 
kad mums didelis ir greitas p. 
Milerio limuzinas neša vakarų 
link. Visi geram upe. Rūpes
čiai kasdieninio gyvenimo už
miršti. Kelionė sėkminga. 
Traukiam pirmyn gėrėdamies 
gražiais upeliais, pievomis, miš
kais ir visa tlfo, kas greit pa
sirodo musų akyse ir greit vėl 
pasilieka dideliam atstume.

Kuriam laikui praslinkus pa 
sirodė ir Waukegano miesto 
trio be šia i. Ir kaip bematant mu
sų limuzinas kaip įsmeigtas su
stojo Waukegano mieste prie 
p. Malelos namų.

(Bus daugiau*)

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND 
170.50 

ir daugiau

WISSIG,
Specialistas ii

* Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PĖR 28 METUS ~ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslity užnuo- 
dijlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydč 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nno 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St, Kampas Keeler Avė. TeL Cravrford 5573

V>nCsh'lC d.
cigaretas, kuris yra 1ENGVESNIS ■ cigaretas. kuris yra GERESNIS

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge- 
rai žinomais kabininiais laivais. 
—Patogus geležinkeliais susisieki-

ĮpFSffiflF mas iš Bremeno ar Hamburgo
lUįĮįČP Informacijų klauskite pas vietinį 

agentą arba

HAMBURG - AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD 

_ . . 177 N. Michigan Avė.—130 W. Randolph St.
CHICAGO, ILL. “

Greičiausia Kelionė i Lietuvą
. BREMEN 

EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ

ūs žinote,
jog tas ką nors reiškii

“Subalansuojant” 6 įvairias rūšis 
namie-augintų tabakų—

Pridedant kaip-tik tikrų ddį tinka
mų rūšių turkiško—

Sumaišant ir vėl gerai pritaikinant 
šituos tabakus krūvon—

Mes tikime, jog į Chesterfields turi
me cigaretę, kuris lengvesnis ir kuris 
geresnis.

“Jie patenkina” mums visada atfo- 
dė geriausias būdas perstatyti kų mes 
reiškiame šituo lengvesniu 
skoniu.

(fi> 1934, LiGGsrr Mybu Tobacco Co*
. - ''( ' -s .

Lž vl»ką
Dykai Grąžai 
Finger Wave ir 
Shampeo. Atei

kite anksti.

-►STEAM OIL**— 
PUSH-UP PERMANENTS | 

PASTEBĖTINA VERTYBĖ J
_______________________ Kodėl hIh Hiutarblnlavlmas rerMnls! Tiktai 1 

—Tmlel ka<l yra GARBINTAVI- m
; MAS su alyva kuris be atsjo- g ■

jiuer A- »ėH pntalHO jūsų plaukus su pa- *9 M KK ■ _ 1
tsalbu Karų įleidžia alyva tiesiog 9 K| jgM •
i plaukus, kuomet daromas piau- g S. l
kų irarbiniavimas. W B %
2. —Jūsų plaukai su paKelba gar- K'
biniaviino prietaisų gražiai susi- ■ f
garbiniuoja palikdami plaukus >
gražiai suraitytis ir ne suspuru- 
siais ir susisukusiais.
3. —Tai yra push-up sugarbinia- 
vinias. kuris nereikalauja Tincer 
waving.
4. —Duoda tvirtą, gilų lugarbi- 
niavimą.

Montgomery Ward & Co. 
Tel. Superlor 6200 619 VV. Chicago Avė,

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED

ęrs (gmpany, 
SICOAL-COKE-ICĘ

licijų ir jį areštavo. Teismas 
priteisė jį užsitnokiėti $58, bet 
kadangi bedarbės metu $58 yra 
dideli pinigai, tai F. Rumbutis 
nutarė atsėdėti kalėjime 28 
dienas. Grįžęs rado namus tuš
čius. šeimyna išsikraustydaitia 
nepaliko nei adreso kur išsi- 
krdtistė.

lad F. Rumbutis prašo Sehė 
Petro ir “Naujienų”, kad apie 
šį huotikį pranešti per spaudų. 
Gal jo žmona, p. Rumbutieno 
ir dukterys malones pranešti 
savo adresą, nes F. Rumbutis 
nogėtų grįžti pas šeimyną į na
rutis, —Senas Petras.

Ruble St., ir papasakojo šiai 
kokį dalyką:

28 dienas , atgal jis pateko į 
kalėjimą. Kai atgavo laisvę ir 
grįžo namo, rado ju«H tuščius, 
visai apleistus, tuščius., nebuvo 
nei “dūko” šeimynos, kuri su
sideda iš žmonos ir dviejų duk
terų, viena 18 metų, kita 11 
metų amžiaus. Nerado nei rb* 
kandų# nei savo rūbų,

Užklausiau kaip jis papiiolč 
į kalėjimą (tai įvyko IČalėdų 
dieną). Atsake, kad truputį įsi
linksmino ir Šeimynoje kilo dis
kusijos, kurios buvo tiek “svam
bios”, kad moterys pašaukė po-

NORTH 
GI Rman 

LLOYD
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MIESTŲ DARBININKAI Į FARMAS

Federalinis šelpimo direktorius, Harry L. Hopkins, 
sako, kad netrukus bus iškelta iš didmiesčių milionas 
bedarbių ir apgyvendinta farmose, kurios bus valdžios 
šelpiamos.

Galimas daiktas, kad tiems bedarbiams šitokia gy
venimo atmaina butų labai pageidaujama. Didelis skai
čius dabartinių bedarbių vargiai galės kada nors gauti 
pastovų uždarbį pramonėje, nes pramonės darbininkų 
yra perdaug.

Bet kaip tuomet bus su žemdirbyste? Žemės ūkio 
produktų Amerika pagamina daugiau, negu ji gali su
vartoti arba parduoti. Valdžia todėl šiandie skatina f ar
mėnus mažiau sėti ir mažiau gyvulių auginti. Parme
nama, kurie susiaurina savo dirbamos žemės plotą, ji 
net moka premijas.

Bet perkėlus milioną žmonių iš miesto į sodžių ir 
apgyvendinus juos farmose, žemės ūkio gamyba padi
dėtų. Aišku, kad gydyti pervirši vienoje ekonominio gy
venimo srityje, didinant jį kitoje, krašto ekonominiai 
keblumai nesumažėtų. Taigi p. Hopkins’o receptas atro
do esąs abejotinos vertės.

AR TIE KAŠTAI APSIMOKA?

Radikališko savaitraščio “The Nation” korespon
dentas, Louis Fischer, kuris tam laikraščiui nuolatos 
rašinėja korespondencijas iš Maskvos, dailindamas ir 
idealizuodamas bolševizmo tvarką, pasakoja, kad so
vietų šalies gyventojai dabar trokštą prabangos dalykų, 
kurių jie neturėjo per daugelį metų. Moters reikalauja 
šilkinių kojinių (pančekų) ir rūbų, jaunuomenė mėgsta 
džiazą ir šokius, skaitančioji publika perka gražiai at
spausdintas knygas ir godžiai ryja tokius “buržujiš
kus” pasaulio literatūros kurinius, kaip “Arabų Nak
tys”, “Don Quixote” ir “Gullivero Kelionės”.

procentų baigiantis penktie
siems metams.

Belgijos socialistų partijos 
generalinė taryba šį planą nę 
tik paėmė savo šių dienų veiki
mo pagrindam bet dar nutarė:

1. Vesti visomis legališkomis 
priemonėmis kovą už paėmimą 
valdžios į savo rankas, kad bu
tų galima šis planas Įvykdyti.

2. Nedalyvauti nė jokioj vy
riausybėj. kuri nesutiks šio 
plano imti kaip tuojau vykdy
tina vyriausybės programa ir 
ieškoti valdžiai paimti 
iš visų grupių, kurias 
nas liečia.

Dar šį mėnesį turi

“Milžiniškais pinigų, sveikatos, nervų ir 
čių kaštais ji šitą tikslą( pasiekė”, — aiškina jisai 
Amerikos skaitytojams.
Milžiniški sveikatos ir gyvasčių kašttai reiškia ne 

ką kita, kaip tą, kad dėl “piatilietkos” daugybė žmonių 
Rusijoje išmirė arba palikę paliegėliais. Vargiai ir po
nas Fischęr sakys, kad šitoms Stalino industrializaci
jos ir kolchozacijos aukoms dar gali pagelbėti gramo
fonai, importuoti iš užsienių, ir fox-troto šokimas. ŽUr 
vusių gyvasčių niekas nebeatgaivins; bado ir ligų su
ėsta sveikata yra nebegrąžinama. Ateinančios rusų kar
tos gal susilauks to, kad joms bus prieinami kultūrinio 
gyvenimo patogumai ir jos turės jėgų jais naudotis. 
Tačiau, niekas negali užtikrinti, kad tuomet dąr bus to
leruojama ta nelaisvės sistema, kurią užkrovė žmo
nėms bolševizmas.

Kąs gąli pasakyti, kad tie pramonės gigantai, ku
riuos žmonės pastatė savo krąųjų ir prakaitu neva dėl 
visuomenės labo, neatsidurs privatinių pelnagaudų ran
kose ir nepavirs darbininkų išnaudojimo įrankiais?

Tai ar Rusijos liaudžiai to “čyščiaus” reikėjo?
" " ............... . ’ff-'-'ta."..
dabartiniam© būvyje; tą nerar 
mumą socialistai gąli ir priva
lo nukreipti Į tokį sąjūdį, kuris 
savo betarpišku tikslu turėtų 
ūkio struktūros perkeitimą so- 
cializacijos kryptimi. Todėl 
Hendrik de Manas Belgijos so- 
ciąlistų partijai patiekė platų 
veikimo planą.

Ko juo siekiama? Juo nori
ma sukelti tas pasiruošimas, 
kuris būtinai reikalingas no
rint sudaryti Belgijoje režimą, 
kuris nugalėtą krizę, įveiktų 
nedarbą ir gyventojams užtik
rintų aukštesnį gyvenimo lygį. 
Tatai realizuoti yra susiintere- 
savę ne tik darbininkai, bet ir 
kitų sluoksnių aukos, krizės pa
liestos, ypač įvairios grupes vi
durinių sluoksnių.

Planas suskirstytas į septy
nias dalis. Juo norima šalia pri
valaus kapitalistinio ūkio sek
toriaus pastatyti ir socialistinį, 
kuris apimtų kredito organiza
ciją ir svarbiausias monopoli
zuotas pramonės šakas (gele
žies pramonė, elektra, trans
portas). ii

Kredito nacionalizacija ap
svarstyta ir formuluota iki 
svarbiausių organizavimo smul
kmenų ir ji sudaro tolimesnio 
pertvarkymo pagrindą. Kiek
vienai šiai ūkio šiitai turi būti 
sudarytas atskiras ’ komisarija- 
tas, šalia kurio butų dar suda
ryta kaip patariamasis organas 
su iniciatyvos teise ūkio tary
ba.

Liekančiame privatiško ūkio 
sektoriuje, ypač ten, kur ga
mybos priemonių įsigijimas ir 
jų vartojimas yra susijęs su 
paties savininko darbu (amati
ninkai, mažieji ūkininkai ir 
t. t.), ten nuosavybė ir laisva 
konkurencija, neturi būti lie
čiamos.

Paėmus į savo rankas kapi
talų rinką, čia įimant ir taup
menas, pinigų rinkos spekulia
tyviniai manievrai \ tuo butų 
nugalėti. Planingas kapitalų pa- 
skirtymas užtikrina plano pa
sisekimą, pašalina spekuliaciją 
iš prekių rinkos ir leidžia pa
siekti stabilizacijos ūkio ir pra
monės produktų gamyboj bei 
vartojime.

Iš to seka socialinė progra
ma, numatanti sutrumpinti dar
bo laiką, užtikrinti kolektyvinių 
darbo sutarčių teisę, pilną so
cialinį draudimą, socialinę sta
tybos ir gerovės politiką.

Paskutinioji ddlis paskirta 
bendrą ūkio vedimui. Prievarta 
pakeičiama bendra ripkimų te,i- 
se, pilietinės laisvės Saugomos, 
Parlamentą sudaro vieneri rū
mai, kurių darbo metodai su
prastinami. Kad butų išvengta 
biurokratizmo, parlamentas u- 
kio vedimo patikėtiems orga
nams išduoda įgaliojimus, kad 
tuo būdu butų pasiekta sku
bios akcijos ir atsakomybės 
koncentracijos.

“Socialinis Studijų Biuras”, 
kurį Hendrik de Man i numato, 
rūpinasi visų numatytų dalykų 
.■įvykdymui sudaryti penkerių 
metų planą tuo tikslu, kad vi^ 
daus rinkoje perkamoji galia 
butu pakelta 50 procentų per

paramos 
tas pla

T

Robert Louis Steuenson. Vertė A. Kartūnai

Turtų Sala

Apžvalga
DRAUD21ASI NUO KARO

Service” 
v • _ • žinia:

■

“Nofrontier News 
praneša tokią Įdomią

“Matyt, tolį prasilenkia 
spaudoą pasakojimą! apie Ja 
ponijos ’ jaunuomenės pilną
pasiryžimą tarnauti karališ
koje armijoje ir laivyne nuo 
to, kaip žiuri į tą tarnybą 
busimieji rekrutai. Tarpe ap
draudusių savo gyvybę yra 
didelis skaičius jaunų vyrų 
Japonijoje, kurie apsidrau
džia nuo paėmimo į kariuo
menę arba karo laivyną, ši
tos apdraudos pereitą rugsė
jo menesį sudarė milžinišką 
sumą 767,233,000 yenų.” 
Vadinasi, daugelio japonų 

akyse ėjimas i armiją reiškia 
tą pat, ką mirtis, ir jie nuo tos 
nelaimes apsidraudžia.

SOCIALISTINIS DABARTIES 
PROGRAMAS

susirink
ti partijos suvažiavimas ir tą 
planą padaryti socialistinės ak
cijos, ir didelio partijos aktin- 
gumo centru. Tuo pačiu kantu 
numatytas ir partijos organi
zacijos pertvarkymas. Naujai 
išrinktam partijos centrui nori
ma suteikti toli siekiančius Įga
liojimus, perjodiškai šaukiant 
išrinktų atstovų pasitarimus — 
tuo norima padaryti generali
nio štabo veikimą kaip galima 
lankstesni, kad jis kuo trum
piausiu laiku pasiektų tolimiau
sius ir giliausius krašto ir ma
sių pakraščius.

PINACAI

Korespondentas sako, kad sovietų Rusija jau esan
ti pasiruošusi suteikti tų gyvenimo smagumų savo pi
liečiams. Iki šiol ji sunkiai dirbusi, stengdamasi pasta
tyti stambiąją pramonę, kad kraštas galėtų paskui sa
vo jėgomis pasigaminti visa, kas jam reikia. Dabar tas 
laikas jau atėjęs, ir rusai jau galį daugiaus dėmesio 
kreipti į prašmatnybes ir rūpintis tuo, kad jų gyveni
mas butų malonesnis. -

Gal būt, kad tas rašytojas teisingai pastebėjo pasi
reiškusią Rusijoje naują tendenciją: žmonių troškimą 
naudotis gyvenimu, o ne vien tik dirbti ir vargti val
stybės labui. Kad Rusijos žmonės nori būti laimingesni, 
negu kad iki šiol jiems leisdavo bolševikiška diktatūra, 
tame nebūtų nieko nuostabaus. Galų gale, jie savo pri
gimtim visgi yra toki pat žmonės, kaip ir kitos tautos. 
Amerikos valstiečiai, nusikratę Anglijos karaliaus jun
go, jau prieš pusantro šimto metų iškilmingai pareiškė 
savo vadų lupomis, kad yiena iš pagrindinių ir neatima
mų žmogaus teisių yra teisė ieškoti laimės (“pursuit of 
happiness”). Butų keista, jeigu tas siekimas butų visai 
svetimas Rusijos ūkininkams ir darbininkams.

Bet kada “radikalas” Fischer rašo apie šilkus, gra- 
* žiai pasiutus rubus, brangius knygų leidinius ir paten

tuotos odos batus tolimuose Rusijos sbdžiaus užkam
piuose, tai atrodo, kad jisai pučia durnus į akis ameri
koniškai publikai. Dar tik pereitą vasarą įvairiose So
vietų Sąjungos dalyse — pav. Ukrainoje — buvo tik
ras badas ir žmonės mirė, neturėdami ką valgyti. O 
dabar, vos už keleto mėnesių po to badavimo sovietų 
šalies gyventojai jau zuja po krautuves, ieškodami ele
gantiškų rutfų ir, pasipuošę, skubinasi į kavines pasi
klausyti džiazo ir pašokti fox-trotą!

Tokia “buržujiška” laimė, gal būt, yra tenai priei
nama komisarams, bet ne paprastų žmonių masėms. 
Joms iki “raškažių” dar veikiausia toli — daug tojįąys, 
be abejonės, negu kitų kraštų neturtingoms klasčius.

Tačiau yra klausimas, ar iš viso galima pateisinti 
sovietų valdžios politiką, kuri per metų metus laikė 
skurde pusantro šimto milionų žmonių, idant dabar jie 
turėtų galimumo paragauti tų pigių gyvenimo pasaldi
nimų, kurie kitur nėra laikomi jokią prabanga? Mine-* 
tas korespondentas nurodo, kad Ruąija per penkerius 
metus statė naujus miestus, dideles dirbtuves, elektri- 
kos gaminimo stotis ir geležinkelius tikslu “išplėsti So-. 
vietų Sąjungos pajėgumą gamyboje”, *

Kaune einąs “Musų Keliąs” 
paduoda turinį veikimo progra- 
mo, kuri patiekė Belgijos so
cialistų partijai profesorius 
Hendrik de Man. Jisai, be abe- h jonės, bus įdomus ir musų skai
tytojams. Taigi mes čia deda
me jo santrauką:

Ilgai užsitįsusi, sau panašios 
neturinti kapitalistinė ūkio kri
zė nustūmė proletarijatą į de- 
fenzyvą (gynimąsi).- Vis sun
kesnis nepajėgumas slėgė pro
letarijatą, negalinti įvykdyti 
tradicinės programos tikslą.

Kapitalistinio ūkio dabartine 
padėtis šiais krizes laikais da
ro negalimu dalyku sėkmingai 
kovoti už atlyginimo ir perka
mosios galios padidinimą, nes 
turint prieš akis gamybos pa
krikimą visai butų neprasmin
ga socialistinę kovą vesti tik 
už teisingą atlyginimą. Iš šito 
mirties taško gali tik tada išei
ti, jeigu to bus imamasi turint 
aiškų planą ir šviežias veikimo 
jėgas, jeigu ofenzyva (puoli
mas) bus nukreiptas dėl kon
krečios tuojau įvykdomos socia
listinės programos.

Išeidamas iš šių samprotavi
mų, Hendrik de Man ir sustatė 
tą programos projektą. tProfe- 
sorius de Man yra belgas, bet 
pastaruosius dešimt metų gy
veno Vokietijoj ir iš čia nuo 
Hitlerio persekiojimų sugrįžo 
Belgijon, Hendrik Man, gyven
damas Vokietijoj, matė visus 
įvykius ir baisias pasėkas, ir 
padare iš jų išvadas, atsakyda
mas, į tokį klausimą: Kaip ap
sisaugoti, kad viso Europos so
cializmo neištiktų toks pat lb 
kimas, kaip vokiečių?

Jo atsakymas toks: Klaidinga 
apsiriboti vien antifašistine ak
cija ir esamų teisių gynimu. 
Norint visa? blogybes nugalėti, 
reikia nugalėti jų priežastis, o 
ne vieų, simptomus (reiškinius). 
Ne^įtęnkinįn$s prpletarijato 
tarpe iv neramumas vidurinių 
sluoksniu. laxpe sąvo pdę^tją 
(turi kapitalistines ekonomijos

(Monologas)
Drau—gąi ir dra—ugės 

nacai!
Oi no, no, ne — a-atsipra 

sau. Ne jus pi-pinacai. Aš no
riu užbaigti šį nesusįjratimą. 
Matote, dalykas yra toks, ši
tie 1934 m. tai atsiminimų me
tai.

Jus girdėjote, apie Va-varval- 
paraiso. Girdėjau ir 
čia dalykas sukasi 
cus.

Draugai, pinacai 
kur draugas Stalinas užaugo, 
ir man Va-vąlparąisoj sąkę, 
kad jie labai arti prie žemės 
auga... Gal tiesa, gal ir netie
sa. Na, tegul būna. tiesa.

Ale jus nebūkit durni ir ne
tikėkit tuo, ką “Naujienos” sa
ko. Draugas Litvinovas jokių 
pinacų mums į Ameriką neat
vežė.

Jus mane klausėte, kur yra 
ir kokie tie pinacai. Nemany
kit, kad aš savinutos jūsų pi- 
nacus. “Naujienos” draugą Lit
vino vą šmeižia. Nes draugas 
Litvinovas ne tik pinacų mums 
neatvežė, jis nepanorėjo musų 
nė pamatyti. 'Suprantate, kada 
žmogus yra pasirėdęs vykti 
svečiuosna į Baltąjį Namą, tai 
argi jis sustos kokiam prašvin- 
kusiame proletarų ofise. Dar 
gali savo rubiVs suterlioti iv 
cilinderį apdulkinti. ♦

Ar dabar aišku, kad drau
gas Litvinovas jokių pinacų ne
atvežė ?

Tiesa, gal jis butų ir atve
žęs, jei butų 
taip šauniai 
pyškinsime.
pasivėlavome, 
kad nesame 
udarninkai. O jus jau ir šau 
kiate: 
cai ?!”

Tylėkite. Pinacams valgyti 
reikia galvos ir ypatingai pla 
čios burnos. Kitaip sakant, rei 
kia specialistų. Jus turite pir
miau sugrumolioti Lenino te
žins, ir tik tada jau4 galėsit ti
kėtis Stalino pinacų, jei pasi
rodysit verti.

štai kad ir Rasėj oj

Pi

aš. O jis, 
apie pįna-

auga ten

zmoj ęs, kad mes 
ukrainiečius su- 

Bet mes truputį 
ir tai , parodo, 

pakankamai geri

Pinacai, kur pina

(Tęsinys)
“Ogi taip,” jis atsakė: “pa

siimi) lyną ir išsitrauki ant 
kranto, anoj pusėj, vandeniui 
nuslugus: užkabini už vienos 
iš tų didžiulių pušų; ateini at
gal į laivą ir užkabini lyną už 
laivo burių keltuvo ir lauki 
vandens pakilimo. Kai tik van
duo pakyla, visi traukia už 
lyno ir laivas išeina taip len
gvai, kaip plunksna. O dabar, 
berneli, saugokis. Mes jau esa
me arti smėlio, o laivas yra 
perdaug pakrypęs į tą pusę. 
Pakreipk į dešinę truputį -— 
taip — laikyk — į dešinę — 
truputį į kairę — laikyk, lai
kyk!” Taip tai jis davė įsaky
mus, kuriuos aš išpildžiau, nei 
kvapo neatgaudamas; pakol 
jis staiga nesurėkė, “Dabar 
smarkiai pasuk!” Ir aš smar
kiai pasukau vairą, o Hispa- 
niola staiga pasisukę į vieną 
pusę ir plaukė link žemo, miš
ku apaugusio kranto.

Sujudintas tais paskutiniais, 
manievrajs, aš buvau primir
šęs saugotis laivo vairuotojo. 
Net ir šiuo laikų, aš buvau 
taip užimtas 
laivas pasieks 
buvau beveik 
pavojų, kuris
stovėjau pakraštyje 
žiurėjau į bangas, 
tančias prieš laivo pirmagalį. 
Aš gal bučiau žuvęs be jokio 
pasipriešinimo, jeigu aš stai
ga nebūčiau pajutęs kažkokį 
neramumą ir atkreipęs galvą. 
Gal būt, aš išgirdau trakštelė
jimą, gal būt, aš pamačiau šo
nu akies jo šešėlį bejudantį; 
gal tai buvo tik instinktas, 
kaikatės; bet, iš tikro, kai 
ašį pažvelgiau,. Hands jau buvo 
pusę tolumo priėjęs link ma
nęs, laikydamas kalaviją de
šinėje rankoje.

Mes abu, tur 
kai musų 
kai mano 
ni.as nuo 
staugimas
Tuo patim laiku, kai jis puo
lė prie manęs, aš pašokau į 
šalį, link laivo pirmagalio. Tą 
bedarydamas, aš paleidžiau 
vairo rankeną, kuri smarkiai 
pašoko į užpakalį; aš manau, 
tas ir išgelbėjo mano gyvybę, 
nes rankena rėžė Handsui į 
krutinę ir momentaliai susta
bdė jį, kaip negyvą.

Pakol jis atsipeikėjo, aš jau 
buvau pasprukęs iŠ kampo,

laukime, kada 
krantą, jog aš 
visai

laukę
užmiršęs 
manęs ir 

laivo ir 
besiskirs-

m ii i

kame jis buvo mane uždaręs, 
ir jau buvau viduryje laivo ir 
galėjau; apsisaugoti nuo jo. 
Aš apsistojau prie pąt didžiu
lio stiebo, išsitraukiau pišta- 
lietą iš kišenės, ramiai taikiau 
į jį, nežiūrint, kad jis jau vėl 
artinos prie manęs, ir šoviau 
į jį. Pištalieto gaidukas tvaks- 
tel.ėjo, bet nei ugnies nei gar
so nebuvo. Pistonas buvo su
gedęs nuo. suraus jurų van
dens. Aš keikiau save už apsi
leidimą. Kodėl aš nebuvau iš 
naujo persitaisęs savo gink
lus? Tada aš nebūčiau buvęs, 
kaip išgąsdinta avis, prieš šį 
skerdiką.

Nežiūrint, kad jis buvo su
žeistas, reikia stebėtis, kaip 
greitai jis judėjo, jo žili plau
kai nupuolė ant veido, o pats 
veidas raudonas, kaip raudo
na skepeta, kai jis skubinos ir 
šėlo. Man nebuvo laiko išban
dyti antrąjį pištalietą, nei iš 
tikro, noro tą daryti, nes aš 
žinojau, kad tas man nepa- 
gelbėtų. Vieną daiktą aš aiš
kiai mačiau: man reikia ne 
tik pasitraukti nuo jo, nes jis 
greitai prispirs mane į laivo 
galą, kaip jau jis buvo mo
mentą atgal pasigavęs. Kai jis 
jau bus pasigavęs mane, tada 
devyni ar dešimts colių kruvi
no kalavijo butų paskutinis 
mano patyrimas šioje pusėje 
amžinasties. Aš uždėjau savo 
delnus prie didžiojo 
kuris 
k irt u, 
nius.

buvo gan storas, 
ištempęs visus

(Bus daugiau)

sliębo, 
ir lan
di rks-

būt, surėkėme 
susidūrė; bet, 
aštrus spiegi- 

jo buvo

akys
buvo

išgąsčio,
suerzinto buliaus.

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas menuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam- 
Eo, kur parduodami lai- 

raščiat Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

ne jū
sų saizo udarninkai, ir tai tik 
šėmiačkas kramto. O jus užsi
manėte ko —< pinacų!

Taigi aš norėjau pasakyt, 
kad jus užmirštumėt pinacuš.

Vie-vienas , neišmanėlis at
siuntė man gromatą. Klausia, 
kur pinacai. Neturiu laiko skai
tyti’jums tą jo gromatą. Bet 
juk dabar aišku, kad iš Lit 
vinovo mes
Reiškia, klausimas išrištas, ir 
turime eiti namo ir gulti pa
silsiu! tuščiais pilvais.

Gvaizdikas.

pinacų negavom.
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“Kodėl Prarastas Vilnios”
parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę,
turinys

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrįkštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiatL 
kius. magoinętonus, prętestonua ir eretikus,

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujaiiu 
karai, o valstiečiams —- baudžiava ir dangus,

IV. Kunigų fanatizmę politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigui klupdo lietuvius prieš, carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

KAINA TIK 25 CENTAI.
X 

libido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO,
•—n*
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ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

and

delighted to

came!” the'
what woul<l

A, L. Graičiunas. Not so 
not so old, ju’dging from 
popularity that dear old 

G. enjoys among f ai r

we mean). Are we right, 
Joe Gura?

We also noticed that Vėra 
Skusevich was in tmvn. Crba- 
na doesn’t have quile the sam^ 
charmers that Chicago has, 
yes, no, Vera?

Al Bagilon, for instance, 
Charmed by and trying to 
chafrn..... oh, a certain so-n-so. 
tM-hurti, so, la, ti, do, that’s 
all we know» sfrum-strum.

Dilto for Ed Štaitktis. All
km>w aboiit him is that he 

has a prefėrence for blondes. 
Ah» a gentleman, yotf mušt be, 
big boy, BIG boy.

And whete there are gentle- 
riibn, there are ladies.

Is thėte any affair where 
dot nbt see the lively Mis. 
Miilėrt “And We always look 
for you/’ says Apollo.

“Tut-tut,’* šays Polly,
you seė me having the nize 
tfete-a-tete With the romantic 
tėnbr, X. Sarsevičius? If he 
weren’i married, I’d have asked 
him ‘to come up‘ or something. 
Any way, we can štili likę his 
singing, can’t we, even though 
he is married. And do WE likt 
it» says I,” -

Būt, here are 
ladies on the scene. The win- 
sotne Bernice Malela made 
Apollo promise that We vvill 
attend the K R WINTER 
CARNIVAL this Saturday at 
the Allerton Motei. You see, 
Miss Malela xvšs recently 
a member of the K R’s. 
gratulations, little Miss, 
gratulations!

“Can I become a K
qiferies Apollo. “Anyhow, I can 
dance with the K R’s, can’t [, 
Polly? Save the sixth dance fo” 
me, Bernice, and maybe the 
twelfth?”

“And oh, oh, Apollo”, chi- 
meth in Polly, “did you get to 
talk to the ‘nice’ George Stun
gis at the PIRMYN affair Sun- 
day?”

“No,” 
“būt, I 
Frances

“You
“Ho-hum, I would if I coukl, 

ta-ta-ta,” sings Apollo. “BCit 
say, folks, seriously speaking, 
tliere’s something 
understand: —

“Why are some 
ter than others?
grou‘p is supposedly charging 
One Dollar admission fee to a 
certain dance; at least, the 
tickets read: One Dollar. BŪT, 
when 
them, 
en a 
What
smile? We’re all pretty broke

“Did

What do you* suppose?
AU’s well that ends well, 

it all ended very well with 
Polly and Apollo. You see, 
since our lašt rift, we have 
given unto each other suitable 
explanations and have won for- 
giveness and have agreed to 
travel round about tovvn TO 
GETHER again! Are we happy, 
ARE WE happy!

The first place of our happy 
wanderings together again was 
a brief stop lašt Saturday ai 
the Lithuanian Auditorium, to 
see the goings-on at the ban- 
quet given by the Lithuanian 
Women’s Civic League. And 
were the people 
see us!

“So glad you 
said, — oh, oh,
they have said had they known 
that we were the gallavanting 
Polly and Apollo?

Which reminds us that our 
presence was very much de- 
sired ai a certain other affair, 
of which we vvere unaware 
until too late. Why, oh wln, 
don’t people let us knovv of 
their affairs in time?

Būt to retifrn to the ban- 
quet of the League, —

We can’t help būt give the 
ever-smiling Attorney J. T. Zu- 
ris a good strong pat on the 
back for cęming out with fly- 
ing colors in a short address 
he made at the banquet, in our 
ancestral mother tongue. Well 
done, well done, J. T. And 
thougli we fear he may get 
haughty and swell, neverthe- 
less we mušt mention that J. 
T. leads the bandwagon of out 
Lithuanian barristers in U. S., 
Lithuanian Bar Association, 
Further, does he have an ever 
“eute” Missus.

And talkiu’ about “eute” 
“missuses” we simply mušt 
mention two additions to the 
collection of those we have in 
Chicago, contributed by the 
Smoke City of the State of 
Wodds of Willy Penn. Ladies 
and gentlemen, we have the 
pleasure to introduce

Mrs. J. Lukošiute-šaltimieras 
Mrs. A. Akeliute-Naikelis 
They teli us our good friends.

Paul S. and Doc Malkelis, are 
happy “even after”.

(Don’t tell this to Polly, būt 
say, Paul and Doc, any pos-

sibilittes of mbrfe hddftions from 
Phg? . Apollo is interested.)

Yet, for that matter, we 
rtiust remark that most of our 
“medicos” and “denticos” are 
quite the happy vietims of a 
number of charmers of loeal 
ctop. Štili the vietims and 
štili happy, heh, what? —* Dr. 
A. Juozaitis, Dr. G. I. Bložis, 
Dr. Poška, l)r. S. Biežis, and 
oh> so many more Of them....

While, on the other hand, 
we find a number of comrades 
in the service of the Arts of 
Medicamenta Vera, who havė 
not as yet fallen as vietims 
of oi.’r countless demure and 
charming maldens: Dr. Kas 
puds, Dr. A. Šimkus, Dr. Šim
kus, D.D.S., Dr. Raslavičius- 
Russell, and of course, dear old 
Do'c 
old, 
the 
Doc
damsels.

Oh, Doctor, never hear-eth 
ye of fair wolverines in sheep’s 
clothing?

May this fair vvarning like- 
vvise serve Doc Johnny Russell, 
who recently entered the pro- 
fession and who, we hear, is 
doing very well. Doc, giveth 
ear to Polly and Apollo, or we 
shall have cause to tell whom 
ye doth take a-riding in your 
grand LaSalle.

Oh, yes, WE were present 
at the rendition of PIRMYN’S 
musical “Agurkai”. We saw 
and heard everything and 
everybody. And we saw the 
Pirinynites hurrying about 
round about the hall. And other 
persons hurrying round about 
and getting in other persons’ 
ways. Why is it that the 
audience will not remain in 
front of the stage and the act- 
ors i n back of the stage? A t 
least, those who are donned 
and fixed up for the stage 
ought to remain behind (when 
not on) the stage before and 
during the performance. Būt 
that is only my opinion.

Birt, please, Mr. Stephens, 
our apologies, this is net 
meant as a knock, beeause 
this happei^s at all affairs. 
Only we hope that PIRMYN 
Vili take the lead in altering 
the stage-folk wanderlust.

As for “Agurkai”, they were 
quite enjoyable, um-hum, yes- 
siree!

And of course, the dance 
afterwards was likewise enjoy
able, especially for a certain 
young man from out-of-town 
who seemed to know numbers 
and numbers of you’ng ladies 
(and who knew the young 
ladies’ numbers, if ybu gev

thėse days and wouldh’t mlhd 
a discount.”

What’s next? oh, oh, we 
leard, yes, we heard that Paul 
Smith of Ye Smith’s Palm 
Gardens iš greatly and heavi- 
ly pre-occupied in the service 
of King Gambrinus and 
Bacchus. A barrel a day, keeps 
Paul smiling away...

Another pre-occupied “Am- 
bitiou’S and Indtlšlrious” is ĄI 
Kumskis — pushing his way 
through the corridors of City 
Hali. We find hini and C. P. 
Kai and Dr. Poškti and J. T. 
Zuris — with all earnestness 
and true ambition — wending 
their way down the long 
stretehes from the office of 
the Mayor on the fifth floor, 
to the office of Žintak on the 
fourth, to the red-cheeked To>- 
man on the second. Verily, an 
Odyssey, būt we į>redict that 
Al K. vvill find Ithaca, yėa. 
he wilt find What he seeketh.

And that’s that! By the way, 
folks, do you likę our spread- 
ing of the news? Why not 
write us and let us know how 
we’re doing? We likę fan-mail

(tst-tst) and the mote we’ve 
been getting, the more we’ve 
been wanting.

Most truly youTs, 
Polly and Apollo.

Lithuanian Republi 
can Central Organi 

tions

Siunčiame Gėles per Telegrama 
visa pasauli

says Polly.
some more

TheEngtishCohimn
Stepping News

de-It seems that old man 
prešsion is štili haunting many 
folks, būt they don’t need a 
lot of money to be happy. Mosi 
young people cannot attend 
dances because their allovvance 
won’t permit them to buy an 
expensive bid. 
3, 1934 at 8 
come to the 
for a charge 
wardrobe.

Even the ’Dying Cowbay’ said 
that he would’nt miss this 
dance. III be seein’ ya at the 
Logan Square Masonic Temple 
2451 No. Kedzie Blvd.

Gerbiami Delegatai:
Teikitės atsilankyti į mėne

sinį susirinkimą, kuris įvyks 
Ketverge, 1 d. vasario po ant
rašu 2608 W. 47 St.

šitam susirinkime bus svar
bus klausimai 
naudai, 
ateityj, 
klubus, 
nariais, 
siųskit
mų, kur išgirsit Lietuvių Re- 
publikonų judėjimų politikoj dn- 
jar ir ką tikisi nuveikti ateityj

Paul P. Baisheack Sekr.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofl>»> »<»» S. ASHLAND AVĖ 

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

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų TeL: Proipcct 1930

made
Con- 
con-

h?”

answereth Apollo, 
did get !a word with 
Matekonis.” 
would!” snaps Polly.

we can’t

people bet-
A certain

it comes to paying for 
some customers are giv- 
discount, if you please. 
is it, the face or the

PO

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i Visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago. UI. 
Phone Boulevard 7814

ANTANAS ŠNIAUKŠTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sekmadieny sausio 28 dienų. 
11:00 valanda ryto 1934 m., su
laukės 11 metu amžiaus, gimęs 
Kretingos ap., Veveržėnų par., 
Sapačiu kaime.

Amerikoj išgyveno apie 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

dvi pusseseres Barbora Dam
brauskus ir švogeri Juozapą, 
Petronėle ir švogeri Petrą La- 
zinskus ir gimines ir Lietuvoj 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4422 So. California Avė 

laidotuvės ivyks penktadie
ny vasario 2 diena. 8:30 vai. 
ryto Iš namu i Nekalto Pras. 
Pan. šv. parapijos bažnyčia. 
Kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano šniaukštė 
giminės, draugai ir D^ystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da‘- ■ 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
itsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Pusseseres, švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gta- 
bortus S. M. Skudas, Telefonas 
Motifoe 3377.

GRASILDA CIBULSK1ENĖ 
(Legeckiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 28 dieną, 9:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 45 me
tu amžiaus, gimus 
par., Raseinių ap., 
kaime.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

vyra Joną, sūnys Vladislovą, 
Aleksandra ir Joną. 2 dukteris 
Antanina ir Stanislavą ir gimi
nės, o Lietuvoj seserį Oną Mi- 
liunienę ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4436 S. Campbell Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny. vasario 1 diena, 8 vai. ryto 
iš namu i Nekalto Pras. Pane* 
lės švenčiausios parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten hns nulydėta i šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Grasildos Cibulskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekame.

Vyras, Simai) 
Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monrcic 8377. _____ .

Jurbarko 
Batakių

30 metų, 
nuliūdima

Well. on Feb. 
o’clock y o u can 
Iggorotte Dance 
of 35c inchrding

Au revoir
A. M. Jr.

Lietuvės Akušerės

■ 32 6 S STATE ST.

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialiitat
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreiva* Aki* 
Htaiao.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

rišami centYo 
Centras rengia balių 
Taipgi kviečiam tuos 

kurie dar nėra centro 
išrinkt delegatus ir at- 
į musų kitų susirinki-

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

< Alt* d feuropo* ir oil 
MnOĮOĮ outoį. 

VALANDOS 10 12 A M 
’ 0 P M Sektnadirouu

firaktihaojt 

2-6 P M 
u kimiu 

dieniau pagal cuutarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULFVARD 0 194

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapv 

B Midwif» 
6100 South Albanu 

Avenur 
Pbont 

Hemlock 9252 
Patarnanja pri* gim 
dymę namuose ar Ii 
goniflėse duodu ma 
ssage eleetrir treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterim* ir mergi
noms patarimai do 
vanai.

A. PERMAMENT ADDS TO 
A WOMAN’S BEAUTY!

Women, in general, know that a 
permament wave will grOatly enhance 
;heir looks. However, a dependable 
permament wave is somewhat ex- 
jensive and many women have 
denied themselves this pleasure.

The cost need no longer be a1 
bar to women i. ‘ .
waves. Montgomery Ward ----
Cotnpany, who eonduet in their 
store at 619 W. Chicago Avenue, | 
one of the largest and most modom; 
eųuipped beauty parlors in Chicago, 
are making a special offer to 
readers of the Naujienos.

For only 94c they will give you 
a steam oil push up permament. 
This is worth many dollars. The 
special offer is made to ecųuaint 
readers of this paper with Montgo
mery Ward & Companv’s big store 
at 619 W. Chicago Avenue which is 
just east of Halsted St. (Skelb.)

’)fi*o Tel. Boulr».rd ?913
Ret rd. Victort 2343

DU BERTASU
756 W. 35th St

Cam of *5tb S Halsted Su., 
ea.ando* ano I ■ I nuo 6i3O-8’ « 

oagal ištarti

Ldeiu^iai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

l no longer be a | Persikėliau j erd»e*nt u patogesni virt, 
getting permament 3325 So. Halsted St. įmery Ward and|

Valandos, ano 10 rytu iki 2 po pieu 
n ano 6 iki 8 rakar* 

Šventadieniai* nuo 10 ik: u 
Phon* Boolevard 8483

ijptuMai Daktarai
o> Lietuvių Oaktar© Dtauguu* 

Nariai.

Tel. Boulevard 5914

W. 35th St

OfilO

DR NA1KEUS
, >56

tCot ot 35tb 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
>*1*0 *alandos. nuo 2-4 ano 1 

M.dėldieniai* ragai tatartl

Graboriai

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phon* HEMLOCK 7828

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

DENTISTAS ‘
4143 Archer av^ kamp. Franciacoav.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Variu automobiliu* visokiem* reika 
tams 'K4iA» prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO ILL

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

Tel 
VALANDOS:

ano 
ano

apart totntaditrtio

A. K. Rutkauskas, M-D 
4442 South Wutitn Avinai 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 0 valandai vakaro

h

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augžČiab. 

Moderniška koplyčia dykai.
68 W \8th St. TeL Canrd 6174 

CHICAGO (LL

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS (R BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras it nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monro* 3377

ir

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

^attmmja hiddtuvht kuopigianuai 
keiksit meldžiam* atsišaukti, o «n«ų 

dilbį) busit* užganėdinti.
Tėl. Carttil 2515 arba 2511 

2314 W 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero. (11 
Tel. Cicero 5927

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS it 

BALSAMUOTOJAS 
Patkinauja Cbicagoje 

it , apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV
- ■■■ -g-- t

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 40th Ct. 
Irti Cicero i!724. Koplyčia

■ ".... ..

Visi Telefonai: ,

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

■UOZAPAS EUDUKie 
mH ir raTaSM TĖVAS ”

Jfeigu Norite Dailumo ir! NtiIMngiittfo p 
Laidotuvėse.........RažuiiMtė.....;,.

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo paMa vardu)

•' f

Kenvood 5107

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

ir ketuirtadiemo

A. MONTVTD, M. D 
Wėat Town Stat» Bank Bld® 

2400 W Madiron St 
f •> iki 3 po pietų. 6 iki * •■b 

Tel Seeley 7330 
■Marti© telefone* Brunetvick 050

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,2515 W. 69th St

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

dvkai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
r.i republk <ioo

.. .......... —I I ■■ ■ ..—I ............................................ »•'' -

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborina 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICĖRO. ILL.

Įvairus Gydytojai

DR HERZMAN
IS RUSUOS - 

Gerai lietuviam* žinoma* pei H m* 
tu* kaipo pitvrt* gydytojai ebirnrga* b 

. i akuierisDen tįstas Gydo įtaigia* « chrooiika* liga* vyrų
e moterų u vaikų pagal naujausio* me

oO, ASlllanCJ AV©, to<ju> X-Rav i* kitokiu* tlektro* on* 
arti 47tb Street iai*u»

'alandoi nuo 9 iki 8 vakar* Ofisą* ir Laborsrorifs
Srredoj pagal mtartį 1034 W. 18th StM netoli Morgan SL

_  I Galando* nuo 10 i i pietų ir 
too 6 iki 7:30 *al. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai 

Parh 6755 f.antrai 14h‘*

Phon* Boulevard 7042

D R C. Z VEZEL’TS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGĄ* 

♦ 142 ARCHER AVENUf 
relefonai Virginia 0036

Hyd»

Dr. Charles Sega!
’ OFISAS

2422 w umqu»ttr R<t 4729 So. Ashland Avė# 
tampa* 67tb ir Artesian Av* ' 2 lubos

Telefonas Grovehill 1595 CHICAGO, ILL.
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 OFISO VALANDOS:
ir 7-9 po pietų, seredomis po piėto h Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 

nedėliomis pagal susitarimą. vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
.......................   — vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

ralan<lPhd.nCen,>MIDWAY 2880

DR °p°^žaLaIoriš Telefonai Yards 0994

GYI1821OJSoS /^Isted11!^^8 |Dl maurice ’kahn
CHICAGO. ILL. Į 4631 South Athland Avanai

' Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki 3 po pieta 

7 iki 8 vai- Nedėl nno 10 iki ii 
Re®. Telephon* Plaza 3200DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
v ™rd0SNn.d%i2Jii nuh Tiki ‘12 91 Ofiso TeL Victory 6898

T8L 384N3e“aaIs?«l10SL ‘ ReS
Tel. Boulevard U01 | Df. A. A. RO1 H

Rusas Gydytojas ir Chirurgą® 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų Ir vte* 

chroniškų ligų 
Ofisą® 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

dėliomis ir Šventadieniais 10—12 
dieną.

.ė.... i. imi mii.ii

Advokatai

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir nedėliomi* pagal *utartj 
Rrzidancija 6631 So. California Avt 

Telefonas Republic 7868

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. Chlcaru

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Aw. 
, Tel. Boulevard 2800 
*e» 6515 So Rocktmll 9t

Tel Republk 9723

Pb HTEžOtl B BORDEN
TU* TAęjlPPTI VT?T t A lietuvis advokatas
Ul. JV0L1 n lYJbLLrž 105 W, Monroe St., prie Clark

X c I Tetefoua* Stata 7660: valMdoa 9'—S
G*. W. Sitėf 2201 W. 2Ž St (Cermnk Rd)6558 So. Westerfi Avenue «eq><io. u pamyčio. rau • m •

Valanddtt Nuo 9 ryto iki 8 vAl. vak.
Ntdelidmis sulig sutarties. Į utartilaJto. Ketverto ir luhatos v»fc. i UU Ii

CHICAGO, ILL. tototoM* ambtta BKi
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NAUJIENŲ’’ 20‘S JUBILIEJUS
(i ‘Miss Naujienos”

Kontestas
Ūkininko balsas

pasigirti 
Matote, 

savo di-

Kaip čia pasakius, nežinau, ar 
ar nusiskųsti su* savo pasiuntinybe, 
šis ūkininkas pasirinko mane lyg už 
ptomatą tarpininkauti jam. Vakar gavau laiš
ką nuo ūkininko iš Pentwater, Mich., ir štai 
ką jis rašo:

Sausio 28, 1934.
Gerbiamas Nosiau: —

Matydamas, kad jus nosinėjatės po “Nau
jienų” istorijos lapus ir ieškote ką, kas ir ka
da yra pasakęs, tat leiskite ir man šį-tų pasa
kyti apie “Naujienas".

Esu* “Naujienų” skaitytojas nuo pat jų 
užgimimo dienos, nors Chicagų apleidau 1916 
metais, išvykdamas ūkininkauti. Nors esu pre
numeravęs ir skaitęs kelis kitus lietuviškus 
laikraščius, bet paskutinius kelis metus mane 
telanko tik “Naujienos”, ir jei likimas mane gy
vų laikys, nemanau su jomis skirtis. Jei ku
rią dienų jos nesuspėja pas mane atkeliauti, 
tai aš tą dieną vadinu bereikšme; ko-gi gyve
nimas vertas, jei žmogus negali pasižiūrėti į 
pasaidį ir matyti, kas sviete dedasi? Vien tik 
dirbti, valgyti ir miegoti dar nepadaro gyve
nimų vertu gyventi. Jei žmogus negali papil
dyti dienos su naujais pasaulio įvykiais, su 
naujomis žiniomis, tai tų dieną aš vadinu su
eik vota. Tik keturkojis gali gyvenimą be įspū
džių pakęsti, o ne žmogus. Per 20 metų “Nau
jienos” buvo mano kasdieniniu draugu, švie
tėju ir kelrodžiu, — jos man pasakojo, kas 
sviete dedasi, ką broliai lietuviai veikia ten, 
senojoj tėvynėj, ir ką jus ten veikiate Chica-

goj, mano pirmutinėj Amerikos buveinėj. Jū
sų darbus, veikimą, pasisekimui ir pergales vi
suomet seku ir sykiu su jumis džiaugiuosi ar
ba liūdžiu. Išsivaizduokite gyvenimą ant ūkio, 
kur retai tenka matyti svetimas žmogus, jokio 
įvairumo, jokios permainos — be “Naujienų" 
jausčiau blogiau, negu kalėjime l

Bukite geras perduoti “Naujienoms” nuo 
manęs kuo širdingiausi ite linkėjimus ir pasvei
kinimą su jųjų dvidešimties metų jubiliejų, ir 
lai “Naujienos" bujoja ir gyvuoja amžinai! 
Gailiuosi, kad negalėsiu būti su jumis vasario 
25 diena.

Si? pagarba,
Ex-chicagieits — ūkininkas.

P. S.: Kur dingo agronomas Dvylis, mes 
labai jo pasigendame. Butų labai malonu, kad 
“Naujienose” nors retkarčiais parašytų šį-tą 
iš ukininkystės srities.”

Neklysiu pavadindamas šį laišką “balsu iš 
tyrų”. Mes miestiečiai sunkiai galėtumėm įver
tint šį nuoširdų pareiškimą patys negyvenę 
panašioje padėtyje. Vienok perskaitę šį laiš
ką, bandykime įsivaizduoti esą ten ant u’kio 
ir ar neprisieitų ir mums panašiai protauti? 
Ypač, jei žmogus yra pilnai dvasiniai pabudęs, 
jei jis nebepasitenkina vien tik darbu, valgi i 
ir miegu. Bet nors ir mieste, ar mažai yra 
tokių, kurie daugiau dar nei_ nereikalauja nu*o 
gyvenimo? Vienok tokių gyvenimas, manau, 
yra labai nuobodus ir bespalvis.

“Naujienos" per 20 metų švietė, budino ir 
tobulino visuomenę, tukstančiams si.'teikdamos 
vienatinį džiaugsmų gyvenime.
ūkininku sakysiu: 
amžinai I”

Tat sykiu sr 
lai jos bujoja ir gyvuoja

— Nosius.

ALTASS ŽINIOS
šaukiamas Northsidės Altass 

komiteto susirinkimas
Ketvirtadienį, vasario 1 

Morning Star klube, 1658 
Damen avė., kaip 7:30 
vakare šaukiamas Altass 
kalio komiteto narių ir dtdtt- 
gijų atstovų susirinkimas iš- 
dirbimui planų platesniam vei
kimui Altass naudai Northsi- 
dės lietuvių kolionijoj.

— Frank Bulatu, sekr.

SKLOKININKŲ 
PRAKALBOS

d., 
No. 
vai.
lo-

Roosevelto administracijos na
riai, kaip Ickes arba Richberg. 
Taigi frontas prieš fašizmą, 
daug platesnis, ne kad Prusei- 
ka perša, atrodo jau veikiąs.

— V. Poška.

Photo No. 12Photo No. 10

Photo No. 11

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.. Cedarcrest201J

SENAS PAŽĮSTAMAS 
IR DRAUGAS 

savo buvusius rėmėjus ir 
— kostumerius atsilankyti i

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

P-lė M. Kazakevičiūtė 
Chicago, UI.

P-lė Aldona Grigonis 
Bridgeportas, Chicago

P-le T. Samuilaitė 
Roseland, Chicago

Photo No. 13

apie “Naujie
ji ukrypę perdaug į 
Jis norėtų matyki 
daugiau “revoliucio-

dar ne taip seni tie 
socialistai, jų

Auto nelaimėje su 
žeista S. Rimkienė 

sveiksta
Ją gydo Dr. A. Bertash; j 

dali sulaužyta koja

to smailiagalis “proletariato" 
gerovės vardu, ar Hitlerio — 
“faterlando” vardu. Taigi ku*r 
yra nuosaikumas kviesti komu
nistus, tikrenybėj fašistus, ko
vai prieš fašistus?

Pruseika savo kalboj išreiš
kė sveikų minčių darbo unijų 
klausimais. Matyti, darbuotė 
kriaučių Amalgameitų ifiiijoj 
išėjo jo naudai, kada jis orien
tuojasi unijų klausimais.

Beje, Pruseikai atrodo, kad 
lietuviai socialistai, o ypač tie, 
kurie spiečiasi 
nas”, yra 
“dešinę”, 
pas juos 
niškumo".

Rodosi,
laikai, kuomet 
tarpe ir Pruseika, pabrėždavo 
mintį —

darbininkams yra svarbu ne 
kovoti, bet iškovoti.

Kitaip sakant, revoliucioniš- 
kumas mieruota ne šaudymu 
žodžio “revoliucija!", “revoliu
cija!”, o darbi?, kuris duoda 
darbo žmonėms laimėjimų, ku
ris duoda — teigiamų rezulta
tų. Ir tenka Pruseikai nurody
ti, kad socialistai šiandie, bent 
lietuvių visuomenėj Amerikoje, 
yra užsitarnavę jų teigiamo 
darbo pripažinimą. O tai reiš
kia, kad jie dirbo ir dabar dir
ba revoliucioniškesnį darbą ne‘. 
Pruseika, kuris mėgina, bet fak • 
tinai nepajėgia užmegsti arti
mesnių ryšių si? lietuvių išei
vijos miniomis.

Pruseikai nepatinka, kad so
cialistai remia transatlantini 
p. Janušausko skridimą. Bet, 
kaip suprantu, jis pritaria sa
vo paties sklokos darbuotei lie
tuvių draugijose, nors ir ne 
sklokiškose, žaismių rateliuose, 
kaip besbolo jauktuose, choruo
se, etc. Tai kodėl gi socialis
tams negalima remti kalbamą 
skridimą, kuriuo yra susidomė
jusios plačios lietuvių (faktinai 
darbo žmonių) minios?

Veikdami bendrai, kur gali, 
su plačiosiomis miniomis socia
listai pasitarnauja tiksliau ir 
kovai prieš fašizmą — t. y. 
tam arkliukui, ant kurio L. 
Pruseika dabar mėgina joti.

Beje, dar žodis-kitas. Šian
die ne tik kovoja, prieš fašiz
mą Pruseika, ne tik “Naujie
nose”, bet fašizmui yra prie
šingi ir “Tėvynė”, ir “Drau
gas”, ir “Sandara” su savo ša
lininkais, ir Amerikos Darbo

Penktadienio vakarą, sausio 
26 d., buvusioj Meldažio sve
tainėj kalbėjo L. Pruseika, ko
munistų sklokos vadas. Kalbė
jo jis dviem atvejais.

Pirmos kalbos pamatinė min
tis buvo ta, kad komunistams, 
sklokininkams ir socialistams 
reikia sudaryti bendras fron
tas kovai su augančiu fašizmo 
pavojum.

Vadinasi, peršama bendras 
frontas. Bet argi Pruseika ma
no, kad galima veikti si? komu
nistais bendrai, kuomet jį pa
tį bimbiniai iškikino lauk iš 
partijos už tai, kad jo nuomo 
nės šiek tiek skyrėsi nuo An
driulio ir Bimbos nuomonių? 
Ar galima veikti su komunis
tais bendrai, kuomet ir šian
die matome, kad savo taktikos 
jie nekeičia? O kad taktikos 
jie nekeičia, tai ir paties Pru- 
seikos kalba liudijo.

Toliai?, argi Pruseika neži
no, kad bent Amerikoj, didžiu
mos gyventojų akyse, komu
nistai yra taip nusišpicavę, jo- 
gei dėtis su jais bendram dar
bui reikštų tą darbą diskredi
tuoti visuomenės akyse? Ar 
Pruseika nesupranta, kad su
daryti tokį frontą reikštų .tik 
stumti j fašizmo pusę plačiu* 
gyventojų sluoksnius, kurie 
šiandie yra neitralųs arba ran
dasi pažangiosios opinijos įta
koj?

Ir, pagalios, kas yra fašiz
mas? Trumpai pasakius, tai šių 
dienų despotizmo garbinimas. 
Bet tokio pat despotizmo gar
binimas yra ir komunizmas. Ir 
darbo žmogui nedaro skirtu
mo, ar ji spardo Stalino čeba- Federacija, ir net paties prez

dvi

s> 
lai-

P-lė Helen Vespendraitė 
Chicago, III.

tuviais. Aš esu tiaras, jog lie
tuviai duos jani paramų.

P D ..............

ing Stnr klube 1658 N. Damen avė., 
kaip 7:30 vai. vakare šaukiamas 
Altass lokalio komiteto narių ir 
draugijų atstovu susirinkimas išdir- 
bimui planų platesniam veikimui 
Altass naudai Northsidės lietuvių ko
lionijoj. — Frank Bulaw, sekr.

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas ivyks trečiadieni, sausio 31 d. 
Fellow Ship House, 831 W. 33 Place. 
J vai. vakare. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti. Valdyba.

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

AUTO TRAVEL EXCHANGE, 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

JŪSŲ

Kviečia 
draugus 
naujai įrengta, aline, kurioje galima 
smagiai laiką praleisti prie geriausios 
muzikos.

K. PIKIEL, 
1816 So Halsted St

f

REAL ĖST ATE
Bisau pamatuota* reitingams 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
IUNČ1AM PINIGUS 1 LIETUVĄ

• Ai v a kurčių agentūra

Pnmaiykttf i mošų tpulk*

TEL LAFAYBTTfc iO»

60* W vhI I7th SI

ANGLIS
Daug žilumos. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Lump
— Ęjjjf — Nut — $6.00. Mine Run
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau didelį pasirinkimą.

Jūsų Žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

P-ia S. Rimkiene, 3246 
Emerald avenue, kuri kiek 
ko atgal buvo sunkiai sužeista, 
kuomet automobilis jų ir dar 
dvi lietuves, pp. Tripenaitis ir 
Kazanauskienę, suvažinėjo, pa
mažu sveiksta, nors užims il
gų laikų iki ji galės atsikelti iš 
lovos.

Nelaime įvyko netoli Bridge- 
man, Mieli., kur p. Rimkus, ap 
draudos agentas, sužeistosios 
vyras, turi ūkį. Po nelaimės 
ji buvo nugabenta į Mercy li
goninę, Benton Harbor, Mich., 
o dabar yra Chicagoje, po Dr. 
Bertash priežiūra.

Linkiu4 p. Rimkienei greitai 
pasveikti.

Dr-jos, “Lietuvos .Ūki
ninko” veikimas

(Kita serija fotografijų tilps 
rytoj su pilnomis > balsavimo 
smulkmenomis. “Miss Naujie
nos” rinkimai prasidės rytoj, 
ketvirtadienį Vas. 1 d. ir tęsis 
iki Vasario 14 d.)

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai jstoje Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išme
tama. Nariams nėra bausmių už 
lelankyma 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 teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

CLASSIFIED APS Į
Business Service 

______ Biznio Patarnavimas______  
Tel. Yarda 8408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratine- 

Persiu n rimas 
RAKANDU R PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
-368 So. Halsted St. Chicago, III

Dan Kuraitis.

M. Rockauskas, Ci
cero, į mirusio bro

lio vietą
CICERO. — Neperseniai iš 

musų tarpo pasitraukė vos pra
dėjęs gyvenimą — vedęs sep
tynis mėnesius atgal — a. a. 
Juozapas Rockauskas. Jis už
laikė valgomųjų daiktų krau
tuvę drauge su Victoru Waran, 
1534-36 So. 49th a vemto.

Velionis buvo žinomas ir po
litiškuose rateliuose, priklausė 
prie R. R. klubo ir buvo jo 
iždininku. v

Vedęs jauną žmoną, susipir- 
ko gražius rakandus ir atrodė, 
kad gyvens ir norės, bet ta 
žiauri mirtis to viso nepaisė 
— pasigailėjimo ji neturi. Su 
dalgiu skina visų, be
gyvybes. Taip buvo, taip ir 
bus.

O mirusiųjų vietos 
ti užpildytos, nes gyvieji■ turi 
krutėti, maitintis. Ir, štai? šio
mis dienomis, vėlionio brolis 
Mikolas Rockauskas perėmė 
dalį krautuvės ir pasižada eiti 
brolio pėdomis

išimties,

turi bu-

-~dlrbtrsut Irę

Sausio 21 d., buvusioj Mel
dažio svetainėje įvyko Dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko" metinis 
susirinkimas., Senasis raštinin
kas p. B. Lenkauskas, draugi
jai raštininkavęs per 20 metų 
šiame susirinkime atsisakyda
mas nito darbo atsisveikino su 
valdyba ir gausingai pažymė
jo, kad kiek laikas jam pavė
lins, tiek dirbs draugijos labui. 
Jo vietų užėmė p. Antanas Lin
kus.

Draugija daug veikia: Lakū
nui Janušausku*!, Dario ir Gjrė- 
no paminklo, fondui ir našlai
čiams paaukavo po $10.00. O 
vasario 10 d., buvusioj Melda
žio svetainėje, 2244 W. 23rd 
PI. ši didelė draugiją rengia ne
paprastų šokių vakarų, vadina
mų “Hard Time Dance”. Va
karas bus tikrai įdomus. Dova
nos bus teikiamos tiems, kurie 
bute vargingiaujjįa apsirengę. 
Visa rengimo komisija neapsa
kančiai dirba ir sako, kad visi 
atsilankiusieji kuo linksmiau
siai laiką praleis.

Tat, visi kviečiami atsilanky
ti į šį vakarą, nes dovanų yra 
laug, įžanga tiktai 25 centai, 
pradžia 8:00 vai. vakare. Bu
kime visi.

•Prie šios progas noriu pažy
mėti, kad per balių, kiekvienas 
galės prisirašyti prie šios drau
gijos nuo 16 iki 25 metų be 
įstojimo možesčio, o nuo 25 iki 
35 metų -.įstojimas bus puse 
pagal konstitucijos įstatų.

Musų jaunimo daug yra, to
dėl tėvai prašomi paraginti sa
vo sūnūs ir dukteris prįsirašyti 
prie Draugijos ‘‘Lietuvos Ūki
ninkas”, nes jaunimas lietuvių 
išeivijoj pražus . svetimtaučių 
bangose, jei mūsiškiai negerbs 
ir nesinaudos savo draugijų į- 
stagomis. Draųgįjps susirinki
mai įvyksta kąj^trečią sekma 

1

dienį kiekvieno mėnesio, buvu
sioj Meldažio svetainėj.

—Finansų Raštininke.

KUR PRALEISIM ll
LAIKĄ J

Vasario 3 d. — SLA 208 Mo
terų kuopos šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con
gress street. Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan
ga — $1.
Carnival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas — garbės svečias, Įžan
ga — 75c. /

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

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

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
20-<tų sukaktuvių jubiliejines 
iškilmės ASHLAND BOULE- 
VARD AUDITORIUM.

Vasario 3 d “Kultūros
Ratelio” šokiai “K R Winter

,, J ■ 1 .. ,

PRANEŠIMAI
I’ ;./,t r, /' ............f.. _ f /

Golden Star Kliubo nariams. Visi 
Golden Star L P. ir B. Kliubo nariai 
prašomi isįtSmyti, kad kliubo susi
rinkimai yra perkelti iš pirmos pSt- 
nyčios i paskutine pčtnyčią kiekvie
no mėnesio. Sekantis susirinkimas 
kuris turėjo ivykti vasario (Feb.) 2, 
dabar ivyks vasario 23 dieną,, kliubo 
kambariuose.

I. Rasinskas nut. rast.

šaukiamas Northsidės Altass 
Komiteto susirinkimas

Ketvirtadieny vasario 1 d., Mora- 
■ ......... ......... nu.ii '   ■■■■»■ m ii -ii ................ i ii"..........................

GARSTNKTTeS
NAUJIENOSE

MILDA■ ■ ■THEATRE" ■

Financial 
Finanui-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

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

31-ma ir South Halsted Si.

SAUSIO 31 ir VASARIO 1 d.

“Female”
su RUTH CHATTERTON 

taipgi komedija

VASARIO 2 ir 3

“After Tonight”

J

su CONSTANCE BENNETT 
taipgi komedija

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU pusbroliu Dzimio ir 
Jono Petrokų. Per daug metu gy
veno Scranton, Pa. Prašau kad jie 
patys arba kas apie juos žino pra
neškite man. Paėjo iš Trepeniukų 
kaimo, Viduklės parapijos, Raseinių 
apskričio, Sylveras Petrokas, 7115 S. 
Rockwell St., Chicago. III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia______

SALESMANAS dėl pardavinėjimo 
dešrų su savo troku ar karu. Turi 
būt teisingas ir nepijokas. J. Jay, 
3811 So. Halsted St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS moteris imti pa
prastą siuvimą i savo namus, gei
džiamos iš Roselando. Beverly 
Novelty Co., 10753 S. Michigan Avė.

—O—

MOTINOS pagelbininkė jauna pa
tyrus prižiūrėti kūdiki ir prie leng- 
vaus namu darbo. $3 iki $4 i sa
vaite. Gyventi ant vietos arba 
eiti namo. Tol. Kedzie 0131.

MERGINA abelnam namų darbui 
ir prižiūrėjimui kūdikio. Turi gy
venti ant vietos. Alga. 7345 
Yates Avė. Tel. Saginaw 6459.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

^ww*MM*eM»*»awww**e***w - »

PARSIDUODA BUčERNfi IR 
GROSERNC

Marouette Parke, savininkas mi
te. Parduosiu pigiai, galiu priimti 
ir automobilį. Prie to greitu laiku 
turi būt parduota, atsišaukite po 
antrašu:

3411 W. 65 PI.
Tel. Hemlock 9366

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė už visai pigią kainą.

3401 Lituanica Avė.
(Auburn)

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

GRAŽUS 9 kambarių mūrinis na
mas Beverly Hills. Kainavo $45,000, 
parduosiu už $18.500. Savininkas, 
Tel. Cedercrest 1410*




