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Suvaržys Spėkų 
liaciįą Biržose

Kongrese įneštas prezidento remiamas bi 
liūs griežtai suvaržyti visokias 

spekuliacijas biržose
VVASHINGTON, vas. 9.— Vi

sokia spekuliacija biržose bus 
sustabdyta, jei kongresas pri
ims bilių, kuris kartu tapo |- 
neštas šiandie abiejuose butuo 
se.

Bilius griežčiausia suvaržytų 
pirkimus ant mardžino, įvestų 
griežtą federalinę kontrolę Šerų 
pardavimų, uždraustų visas 
manketo manipuliacijas ir nu
stato dideles pabaudas ir ka
lėjimą visiems nusikalusiems 
šildomiems įstatymams.

Jei tas bilius praeitų ir pa 
taptų įstatymu ,tai biržos pa 
virstai tiktai vieta pardavimui

ir pirkimui šėrų investavimo 
tikslams.

Ekspertai, kurie peržiurėjo 
bilių sako, kad jį priėmus tu
rėtų užsibaigti Wall gatvės ir 
Chicagos La Šalie St. spekidia 
C1J0S.

Tokius pat patvarkymus da
bar ruošiama ir grudų ir vi
soms kitoms prekių biržoms.

Prezidentas Rooseveltas pa
siuntė kongresui pranešimą, 
ragindamas įvesti federalinę 
biržų kontrolę. Jis sakosi ne
skaitęs įneštojo biliaus, bet 
nėra abejonės, kad jis rems 
biliaus reguliacijas.

PARYŽIAUS POLICIJA KOVOJA RIAUŠININKUS

Policija ir kavalerija kovoja riaušininkus, kurie veržiasi prie parlamento rūmų.
""     - "" -—.............. ■■■—t---------—........................ -...................................  1...........................................

Oro pašto kontraktai 
panaikinti, paštą ne
šios armijos lėktuvai

WASHINGTON, v. 9. —Pre
zidentas Roosevellas ir pašto 
viršininkas Farley panaikino vi
sus kontraktus su visomis oro 
linijomis dėl tų linijų nešioji
mo oro pašto, nes pasirodė, kad 
daugelis tų kontraktų buvo iš
gauti apgavingais ir suktais 
budais.

Panaikinus visus kontraktus 
oro paštui, prezidentas įsake 
armijos lėktuvams nešioti oro 
paštą iki tolimesnio patvarky
mo.

Šaltis New Yorke
NEW YORKE, vas. 9. — Vi- 
šalčio rekordai New Yorke 

šalčiui šiandie

LIETUVOS ŽINIOS
“Universal” dirbtuvėj 

nesusitarta

Gaston Doumergue 
sudarė naują Fran

cuos kabinetą

Dabar komunistai 
kelia riaušes 

Paryžiuje

SI 
liko sumušti, 
pasiekus 14.3 laipsnių žemiau 
zero. Tokių šalčių New Yorkas 
dar nebuvo matęs.

Vos

Kabinetas sudarytas iš radi 
kalų ir dešiniausios koalicijos. 
Demonstracijos uždraustos.

PARYŽIUS, vas. 9. — Ofi
cialiai šiandie paskelbta, kad 
buvęs prezidentas/^'premieras 

’ Doumergue sudarė - kabinetą. 
> Jis susideda iš radikalų ir de

šiniosios koalicijos .Buvo kvie
čiamas į kabinetą įeiti ir so
cialistų vadas Leon Blum, bet 
socialistai dešiniųjų valdžioje 
dalyvauti atsisakė.

Pats Doumergue bus premje
ru be portfelio, kad nereikėtų 
dirbti rutinos darbdt ir kad ga
lėtų tik prižiūrėti valdžios rei 
kalus.

Buvusieji premierai Herriot 
ir Tardieu paskirti valstybes 
ministeriais be portfelio. Už
sienio reikalų ministeris yra 
Louis Barthou, vidaus—-Sarral, 
darbo—Andrien Marquet, kare 
—maršalas Philippe Petain. 
laivyno—Francois Petain, oro 
—gen. Denain it t.t.

Bando išvengti generalinio 
streiko

PARYŽIUS, vas. 9. — 
premjeras Doumergue spėjo 
pristatyti prezidentui Labruū 
savo “politinės paliaubos” ka
binetą, kaip komunistai šįvakar 
sukėlė riaušes Place de la Re- 
publique aikštėje.

Nežiūrint uždraudimo, komut 
nistai, bandė surengti ten de
monstraciją ir ištikusiame su
sirėmime su policija vienas po- 
licistas liko užmuštas ir daug 
demonstrantų sužeista.

Minia pakartotinai puolė po
liciją, 
liūs ir 
nyčią.
įrantų

apvertė kelis automobi- 
bandė padegti vieną baž- 
Daugiau 300 demons- 

liko areštuota.

Dollfuss sugryžo į 
Vienną, ką jis darys 

su heimwehru?

Bankierius h\ unijos 
vadas kalti dėl Cleve- 
lando banko žlugimo

Amerikos valstijų ir 
miestų skolos siekia 

$19,000,000,000
■■■■ ........... ... ...........................

Federalinės valdžios skolos sie
kia virš $22,000,000,000. Vien 
nuošimčiais tenka išmokėti 
kasmet po $1,500,000,000

Tai bent apetitas!

MacCracken pasi 
priešino senatui; 

bus areštuotas

CLEVELAND, ()., vas. 9.— 
Jury rado kaltais Alvanely 
Johnston, vyriausį vadą garve
žių inžinierių brolijos ir Ci 
Stirling Šmith, pjrežidentą už
sidariusio Standard Tru'st Bank 
už netikslų sunaudojimą $450,- 
000 banko pinigų, kas privedė 
prie banko užsidarymo ir už 
klaidinačius įrašymus banko
knygose.

James H. Cassell, brolijos 
sekretorius ir buvęs banko di
rektorius, liko išteisintas.

Keturios Balkanų 
šalys pasirašė 

sutarti
$

Doumergue pasišaukė gene
ralinį sekretorių darbo federa 
ei jas Leon Jouhaux, kad pri 
kalbinti jį atšaukti generaliių 
streiką, ki^rį federacija yra 

paskelbusi pirmadieniui.

Policija uždraudė komunis 
tams šįvakar rinktis Place dc 
la Bepubliųue aikštėj, kaip jie 
buvo planavę. Taipjau* tapo 
uždrausti visokie susirinkimai 
gatvėse, paradai ir demonstra
cijos.

Manoma palikti kariuomenę 
iki sumišimų pavojaus bus vi 
sai praėjęs, nes manoma, kad 
kariuomenė padarys didesnės 
takos, negu policija

VIENNĄ, vas. 9. — Kancle
ris Dollfu'ss šiandie sugryžo iš 
Budapešto i Vienną ir dabar vi
si spėlioja ką jis dary^su heim- 
wehro vadu Fey, kuris pradėjo 
puolimą Vienuos socialistų, užr 
griebdamas jų centrus, laik
raščius.

Vieni spėja, kad jis sušvelnins 
kovą su socialistais. Bet kiti 
sako, kad Dollfuss tyčiomis, iš
važiavo j Vengriją, palikdamas 
liUosas rankas vice-kancleriui 
ir heimwehro vadui Fey, tam 
aršiausiam socialistų priešui.

Heimwehr reikalauja, kad vi
sos partijos butų išnakintos, 
apart fašistų, bet pirmiausia 
turį būti išvyti socialistai.

Fey skelbia, kad socialistų 
raštinėse buk .buvę surasta la
bai daug ginklų ir bombų.

Smarki audra siautė 
šiaurinėje Europoje

VIENNĄ, vas. 9. — šiandie 
Athenuse iškilmingame posėdy 
tapo pasirašyta Jugoslavijos. 
Graikijos, Rumunijos ir Turki
jos sutartis, kuria yra sudaro
mas Balkanų blokas,4 kuris pa
sižada išlaiyti dabartines šie 
nas, savitarpinius nesusiprati
mus spręsti arbitracijos keliu, 
bendrai gantis nuo išorinių puo
likų ir nedaryti jokių politinių 
sutarčių su kitomis šalimis be 
bendro susitarimo.

Tikimąsi, kad prie šios su
tarties prisidės dar Albanija ir, 
galbūt, su* laiku ir Bulgarija.

TRYS NEGRAI MIRĖ ELEKT 
ROS KĖDĖJ

HUNTSVILLE, Texas, v. 9. 
—šjryt valstijos kalėjime elekt 
ros kėdėj už žmogžudystes Dąl 
las paviete liko nužudyti trys 
negrai.

WASHINGTON, vas. 9. — 
Cenzo biuro surinktomis žinio
mis, visų 48 valstijų, 3,062 pa
vietų, 16,600 miestų ir mies
telių, 128,661 mokyklų distrik- 
tų, 19,769 kaimų ir 26,430 kitų 
valdiškų įstaigų, arba viso 194,- 
630 politinių įstaigų, kurios ga
li užtraukti skolas, visų jų sko
las 1932 m. siekė $19,648,577,- 
000, arba vidutiniškai po $158.- 
10 ant kiekvieno žmogaus. Tai 
•neskaitant federalinės valdžios 
skolų. 1922 m. tų įstaigų sko
los siekė virš $10,000,000,00, ar
ba vidutiniškai po $94.32 ant 
kiekvieno žmogaus. 1913 m. tų 
skolų buvo virš $4,000,000,000, 
arba vidutiniškai po $45.11 ant 
kiekvienos galvos. Taigi vals
tijų ir miestų skolos sparčiai di
dėja ir darosi gyventojams la
bai sunki našta.

Federalinės valdžios skolos 
1932 m. siekė $19,45(7,010,000, 
arba vidutiniškai po $156.12 ant 
kiekvieno žmogaus. 1933 m. 
skolos' padidėjo iki virš $22,- 
000,000,000, arba vidtftfniškai 
po $200.10 ant kiekvienos gal
vos. 1913 m. .skolos siekė tik 
virš $1,000,000,000, arba po 
$12.5.8 ant kiekvieno žomgaus.
' Ant kiekvieno žmogaus —di

delio ai’ mažo ■—dabar federa- 
linių, valstijų ir miestų skolų 
išpuola vidutiniškai po $358.20.

Vien palūkanų už tas skolas 
kasmet tenka sumokėti virš 
$1,500,000,000, arba po 
nuo kiekvieno žmogaus.

HUNTSVILLE, Texas, v. 9 
—Jesse Mott, didelis, petingas 
negras, kuris liko nužudytas už 
žmogžudystę, turėjo nepapras 
tą paskutinę vakarienę. Paaiš
kinus, kad jis gali užsisakyti ką 
tik jis nori, jis užsisakė ir su
valgė pustrečio svaro steiko, 
pusantro svaro kumpio, 12 kep 
tų kiaušinių, 1 paintę Smeto
nos soso, 45 piragaičius, beveik 
galionų lemonado ir pusę ga
liono šaltkošės.

Mušeikos seka auto 
mobilius kasyklų 

zonoje

TAYLORVILLE, III., vas. 9. 
—“Jeigu jus vertinate savo gy
vastį, nemeskite po sutemos iš 
automobilių degančių cigaretų 
ir cigarų”, įspėja Kinkaid gy
ventojai savo 
sius draugus, 
liai apielinkės 
sutemos būna
lų mušeikų šautuvais iki* jie 
būna miesteliuose. Išmetimas ci
garete gali būti paskaitytas už 
bombos metiipą ir metėjas ga
li likti mušeikų nušautas.

iš kitur atvykti- 
Visi automobi- 

miesteliuose po 
apstatyti kasyk-

$12.58

Nė patys kunigai jau 
nebetiki Į peklą

WASHINGTON, vas. 9. — 
William P. MacCracken, Hoo- 
verio laikais bu*vęs aviacijos 
sekretorius prekybos departa I 
mente, pasipirešino senatui ii 
atsisakė pripažinti senatui tei
sę teisti jį už senato panieki
nimą. Del tos priežasties se
natas įsakė jį išnaujo areštuoti.

Jis buvo kaltinamas už sena
to paniekinimą, nes jis sunai 
kino niekuriirtis dokumentus, 
kurie liečia oro pašto kontrak
tus, kurių senatas buvo parei
kalavęs pristatyti komitetui, 
dabar tiriančiam oro pašto kon 
traktus. •

Kartu buvo apkaltinti ir trys 
dviejų oro linijų viršinihkai, 
kurioms MacCracken advokata
vo. Visi trys viršininkai atvy* 
ko į senato teismą, bet jų by
la liko atidėta iki bus atves
tas į senatą pats MacCracken.

KAUNAS, s. 19. — Vakar 
visą dieną “Universal” dirbtu
vės darbininkai, darbo inspek
toriui pirmininkaujant, tarėsi 
su darbdaviais.

Darbininkai pastatė tokius 
reikalavimus: 1) pakelti atly
ginimą 13'/, kuriuos nesenai 
darbdaviai buvo sumažinę, 2) 
nekeisti darbo knygelių (mat, 
darbdaviai norėjo pakeisti dar 
bo knygeles ir į jas įrašyti, kad 
darbininką dirba nuo 1934 m. 
saus. 1 d. Tas turi didelės rei
kšmės kompensacijoms ir ato
stogoms) ir 3) dėl šio streiko 
neatleisti nė vieno darbininko.

Vakar dirbtuvės adminis
tracija buvo paskelbus, kad 
kas šiandie nestos darban, tie 
bus atleisti, bet darbo inspek
torius šį administracijos skel
bimą suprotestavo, nes, pagal 

Į veikiantį įstatymą, atleidžiant 
į turi būti išmokėta kompensa
cija, ko darbdaviai vengia.

Streikas dar tęsiasi.

Plės ir tobulins linų 
gamybą

5 negrai nužudyti 
elektros kėdėj

MONTGOMERY, Ala., vas. 9. 
—Penki negrai šįryt vietos ka 
Įėjime liko nužudyti elektros 
kėdėj. Keturi jų žuvo už 
žmogžudystes.

KAUNAS.—Valstybėms ren
giantis karui ir ginkluojantis, 
pasaulinėje rinkoje jaučiama 
tendencija linų pluošto kainoms 
kilti.

Kadangi Lietuvoje linai už
dera, tai norima linų pluošto 
gamyba išplėsti ir patobulinti, 
linicijatyvos imas “Lietūkis”; 
kuris daro žygių nupirkti Šiau
liuose vieną kitą subankruti j tį
sį fabriką ir Šiauliuose sukon
centruoti linų pluošto apdirbi
mą ir parengimą eksportu4!.

Bus keliama linų pluošto kul
tūra. čia prisidės žemės ūkio 
rūmai, ir įsteigtos agentūros li
nų pluošto derliui supirkinėti.

Tai didžiulei įmonei atidaryti 
ir eksportuoti numatoma įsteig
ti akc. bendrovę, kaip dabar 
yra įsteigta “Maisto” bendra 
ve, kurios akcininkais butų ko
operatyvų centrai.

Lietuvos Anglijos dery
bos sausio 29 d.

Kalėjime nusižudė 
garsus žmogvagis 

Sankey
SIOUX FALLS, S. D., vas. 

9.— Garsus žmogvagių vadas 
Verne Sankey, kuris nesenai bu
vo suimtas Chicagoj ir atvež
tas į čia, kad atiduoti jį teis
mui už išvogimą milionieriaus 
Urschel, šiandie pats pasikorė 
valtsijos kalėjime.

Jo byla turėjo įvykti už ke 
lių dienų ir jis rengėsi prisi
pažinti prie kaltės, kas butų 
reiškę kalėjimą iki gyvos gal
vos. Bet nuo kalėjimo išsigel
bėjo pasikardamas dviem kak
laraiščiais.

Nuteisė jurymaną 6 
mėn. kalėjiman

KAUNAS, s. 19. — Teko su
žinoti, kad Lietuvos Anglijos 
prekybos derybos paskirtas sau
sio 29 d. Delegacijos pirm. Ba
lutis, nariai—Dobkevičius, Kuz
minskas ir Norkaitis.

Hayes atsa-

Sustreikavo čemodanu 
darbininkai •

KAUNAS.— Vilniaus g-vėi 
čemodanų dirbtuves savininkas 
norėjo darbininkams sumažin
ti atlyginimą, bet darbininkai 
su‘ tuo nesutiko ir paskelbė 
streiką.

Streikuoja apie L0 darbinin
kų.

CHICAGO.— Teisėjas Fein 
berg nuteisė Francis P. Hayes, 
2649 Flournoy St., šešiems mė 
nesiams kalėjiman už kreivą 
priesaiką. Hayes buvo pašauk
tas į jurymanus Roger Touhj 
ir dviejų jo draugų byloje dėl 
išvogimo Factor.
kydamas į klausimus pasisakė, 
kad jis niekad nebuvo teistas 
ir niekas iš jo artimų giminių 
nėra kalėjime. Bet kada jis 
tapo išrinktas j jtVry, pasirodė, 
kad trys jo artimi giminės ir 
dabar yra kalėjime. Už tą 
Hayes liko pašalintas iš jury 
ir dabar pats tapo nuteistas kar 
Įėjimam

CHICAGO. — Northwestern 
universitetas atsiklausė 500 pro- 
testonų kunigų apie tai, ar jie 
tiki į dangų ar peklą, ir kitais 
religiniais dalykais. 69 nuoŠ. 
kunigų atsakė, kad jie j pek
lą netiki. Tik 48 nuoš, dar ti
ki į “sudną dieną”, 31 nuoš. ku
nigų abejoja ir apie ‘buvimą dan
gaus. 74 nuoš. nebetiki, kad 
Dievas laikytų kokius užrašus 
žmonių nuodėmių, kaip kad 
bažnyčioje skelbiama. Daugelis 
netiki nė į pomirtinį gyvenimą, 
ar į Kristaus dieviškumą. 71 
inuoš. kunigų priešinasi skelbi
mui, kad biblija esanti, paties 
Dievo padiktuota knyga.

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 tuoj aus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,.

Chicago, 11..

WILL0WS, Cak, v. 9.—John 
Kula, kuris treiniravosi kumš ■
tynėms, pasimirė nuo smegenų 
kraujapludžio, jo partneriui už
gavus jį į žandą. .

GRANITE CITY, III., v. 9.- 
Apie bal. 1 d. atsidarys Gene
ral Steel Castings Co. liejikla, 
kuri stovėjo uždaryta nuo 1931 
m. ir priims j darbą apie 1,000 
darbininkų. Ji dirba garvežius 
ir prekių vagonų rėmus.

BERLYNAS, vas. 9. — Per- 
eitą naktį ir šiandie Vokieti
joje ir Skandinavijoje siautė 
labai smarki audra, kokios ne
buvo jau nuo daugelio metų. 
Keli žmones žuvo, keli desėtkai 
sužeisti.

Jau žinoma, kad trys žmones 
žuvo, neskaitant žuvusių pas
kendus žvejų laivui Weser. upėj.

Laivai Baltijos ir Šiaurės ju
rose buvo priversti skubiai gel-

Saulė teka 6:54, leidžiasi 5* bėtis uostuose. Visu pajudu
pridaryta daug nuostolių.

TUCKER, Ariz., v. 9. —Neg 
ras Butler Ilki nužudytas elek
tros kėdėj už užmušimą negrės 
moteries.15.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, biskj šilčiau.

MASKVA, vas. 9. — Komu
nistų kongreso delegatams ii 
užsienio diplomatams sovietų 
Rusija surengė militarį para 
dą, kuriame parodė visus savo 
vėliausius ginklus ir kaip Ru
sija yfa prisiruošusi karui. 

■ .

WASHINGTON, v. 9. —De
rybos tarp Jungt. Valstijų ii 
Rusijos apie sutvarkymą diplo
matinių ir komercinių ryšių 
taip sparčiai progresuoja, kad 
Amerikos ambasadorius Mask* 
voj Wm. C. Bullitt išplauks $ 
New Yorko j Ruąiją vas 15 d.

NEW YORK, v. 9. — Taksi 
kabų šoferių streikas glauti- 
nai užsibaigė ir nepatenkinan
tiems sugryžus į'darbą. Gatvės 
vėl pilnos automobilių ir taksi- 
kabų, kad sunku pereiti sker
sai gatvę.
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NAUJIENOS, Chicago, UI,

Lietuvon Vikingų Keliais
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Rašo Dr. C. Kasputis 
Viešbučiai

Ir taip negavę progos pa
ūžti su operos artistu apleido
me “Automatą”, kad suradus 
viešbutį apsigyvenimai, kol iš 
Londono ir Paryžiaus Kaunan 
sugrįš gen. Nagevičius.

Mano palydovas nuvedė ma
ne į “Romą“. Tai viešbutis Lai
svės alėjoje tuoj prie įgulos 
bažnyčios — buvusio rusų so
boro.

Per septynerius metus teko 
man beveik nuolat gyventi vieš
bučiuose — (puošniausiuose ir 
blogiausiuose. Tįįidėl aš jau in- 
stinktyviškai galiu spręsti apie 
viešbučio gerumą, blogumą bei 
patogumą tik iš vienos pažiū
ros.

Prisimena man keletas inci
dentų viename blogiausių vieš
bučių, kokiame man teko ap
sistoti. Tai buvo pietiniame 
Tėxas ties Naujos Mexikos ri^ 
bežiaus. Aš ir vienas mano san- 
darbininkų buvome pasiųsti i 
vieną Texas kaimų ištirti kele
tą dalykų gelžkeliui, 
dirbome.

pa

kuriam

ore 
kaimas

Nakvyne atvirame
Visas miestukas bei 

susidėjo vos tiktai iš trijų sau
lės, laiko, vėjo, na, ir lietaus, 
kuris čia pasitaiko labai, la
bai retai, gerokai aplaižytų ir 
apnaikintų medinių lūšnų.

Vienos tų lūšnų lai butą 
krautuvė ir viešbutis. Vienin
telis viešbučio kambariukas pa
sirodė man įtartinas. Nakčiai 
užėjus, palikau savo sandarbi- 
ninką, o pats paėmęs dvi “pon
čus” — storas vilnonias spal
votais raštais išmargintas in- 
dionų paklodes — nuėjau* nak
voti erdviuose Texaso tyruo
se.

Gerai mieguoti atvirąme^ora 
ant žemės po žvaigždėfif 8a"h* 
gum.

žvaigždėtas dangus
Šiaurių gyventojai neturi su

pratimo, kas tai 
dangus.

Pietuose, 
Texas ir 
oras labai
ėjus, tamsiame danguje pasi
rodo milionai, milionai ryškiai 
žibančių didelių žvaigždžių.

Nieko panašaus 
šiaurių ūkanotame 
Išrodo lyg ir koks 
turtingos vaizduotės
kas visą tamsiai mėlyną dan
gaus skliautą tankiai ir su* sko
niu apibarstė žibančiais, degan
čiais, dideliais aukso taškais. 
Ir fantastiška ir žavėtina.

žvaigždėtas

pietiniame
Mexikoje

ypač 
Naujoje 
tyras. Nakčiai už-

Suveniras
Pasirodė, kad mano kompa 

nijonas beveik Visai nemiego
jo. Didesnę nakties dalį jisai 
grūmėsi su galingais žmonių 
parazitais — blakėmis.

Vėliau, apsistojus netolima
me ranče (dvaras, kuriame lai
koma tūkstančiai pusiau lau
kinių raguočių), man apie tą 
vietą ant arklio bejojant pa
sitaikė iš šaudyklės, kuria šau
nami kajutai (vilkų rųšis) lyg 
peiliu nukirsti vienos barškan
čios gyvatės galvą. Gal tai bu
tą tos pačios, kuri mane at 
sikeliantį pasveikino — neži
nau.

Nuploviau nuo uodegos barš
kučius. Jų buvo septyni ir pu
sę. Tai reiškia, gyvatės butą 
septynių ir pusės metų am
žiaus.

Kas nori tuos barškučius pa
matyti, prašau pas rpane už
eiti. Parodysiu ir dar jais
barškinsiu, kaip ir ta gyvatė 
kitą kartą Texuose.

Tai buvo nors ir blogiau
sias, bet visgi ir įdomiausias 
visų viešbučių, kuriuose man 
teko būti.

Proga beldžiasi j duris 
tiktai kartą

Dar prie progos pravartu pa 
minėti, kad su “rančo” ponia, 
jauna našle, kuri ant arklio 
laikytis ir juodinėti mokėjo ne 
blogiau už jos “cowboy’us” — 
turėjau romantiškų nuotykių. 
Jaunystė — durnystė. Kitaip 
šiandien gyvenčiau, kaip koks 
karalius savo karalystėje, vie
name didžiausių Texaso ir N e v 
Mexikos “rančų“ su atletiška 
vikria pačia. O dabar maloniai 
atminčiai, tai nuo jos turiu 
perfumotų laiškų krūvą... Taip, 
proga beldžiasi j duris tiktai 
kartą.

Baisiai įsismaginau savo ne
kurtais praeities atsiminimais, 
Kauną visai pamiršdamas. Do
vanokite !

Invalidų orkestras
žodžiu, Kauno “Romos“ vieš

butis padarė neblogą įspūdį. 
Gavau gan didelį, švarų, švie
sų kambarį su bėgančiu van
deniu' ir visais reikalingais pa
togumais už penkis litus pa
rai. Ir pigu ir pikta — kaip 
rusai sako.

Apie pačią ceremoniją, kada 
nors kitą kartą.

Laisvės alėja
Kaune vakarais beveik visi,': 

kas gyvas, išeina Laisvės alė
jom Vieni emoci jonui — pa- 
simankštinimuiį kiti save paro
dyti ir kitus pamatyti, arba 
paflirtuoti bei taip sau pažio
vauti.

Aukštos didelės elektros 
lempos, stipri šviesa, medžiai, 
Užimti suolai, žibantieji, puoš
nus krautuvių langai ir vitri
nos; publikos įvairumas, puoš
nios damos, pusiau pasaulio 
panelės; muzikos atbalsiai iš 
kabaretų, restoranų, cukrainių; 
juokavimų, kalbų, šukavimų 
mišinys; protarpiais mėlynai 
— raudoni su baltomis piršti
nėmis policininkai — tai tik
ra didėlio, kultūringo ir jau
kaus Europos didmiesčio at
mosfera. Matosi, kad čia žmo
nės nori ir žino, kaip gyventi1 
ir bovytis.

Prieiname prie miesto sod
no, kuriame randasi Lietuvos 
valstybinė opera. Publikos dai.*g. 
Visi suolai užimti. Galop ran
dame tuščią. Atsisėdame. Ma
tau garsinimą: — Kačalovas, 
didžiausias rusų ir pasaulio ar
tistas loš valstybiniame teatre

tada tai ir tada. Prie mano pa
lydovo prieina koks tai jo pa
žįstamas subjektas. Jie kalba
si. r '* A

sma

i. Istoriškas j vykis 
Bridgeporte 

< 1 < 1 ■ ' '

Kačalovas! Prisimenu 
gių‘3 laikus, praleistus su Ka-
čaiovu ir beveik visu Maskvos 
Dailės Teatro, garsingiausio 
pasauly, sąstatu mano bute,; 
lietuviškame Bridgeporte.

Manau, lietuviai ir sapnuoti 
nesapnavo, kad Bridgeporte 
vieną gražią naktį pasaulio ar
tistiškos garsenybes ūžė.

Kaip tai buvo, ir kaip dėl 
to vos neatsitiko pasaulinis; 
skandalas, kuris lietuvišką 
Bridgeportą butų pastatęs ant 
žemėlapio — apie tai kitą kar 
tų- .

Išgėręs kavos puoduką atvi
rame ore, Konrado restorane, 
kuris randasi miesto sodne. 
— atsisveikinau su’ savo paly-* 
dovu ir jo pažįstamu.

Per Laisvės alėją malančias, 
minias skubinau savo viešbu i 
tin naujų vaizdų ir įspūdžių 
kupinas.

Stiprių emocijų atsikratyti 
aš galiu tiktai miegu1. Todėl 
ir labanaktis. Pirmą kartą nak
vosiu Kaune.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Visko po biskj

nesimato 
danguje, 

tai labai 
dailinin-

privalėjo duoti kitą kam- 
kuris kainuoja dešimtį 

Mačiau tą kambarį. Be- 
visas skirtumas tiktai tas, 
jisai trečiame aukšte, o

Barškuolė
Saulei besikeliant, atsibudau 

ir aš, truputį sustingęs ir per
šalęs. Tose valstijose, nežiūrint 
labai karštų dienų, — naktys 
ne tik kad vėsios, bet ir šal
tos. Man sustingusius savo na
rius betampant, išgirdau jau 
keletą kartų man girdėtą, pa
žįstamą barškantį persergėji
mą. Tai pavojingiausios ir nuo
dingiausios Suv. Valst. barš
kančios gyvatės signalas.

Nagi, už kokių dešimties 
žingsnių graži, didelė su plokš
čia, plačia galva gyvatė tai su- 
sivyniuodama, tai išsitiesda- 
ma, nuolat galvą pakėlusi, 
šliaužė manęs link.

Viena tų pavojingų gyvačių 
gera ypatybė, jei ją tokia pa
vadinti galima, tai barškučiais, 
kurie randasi prie uodegos, pa- 
barškinimas. Tai jinai daro, 
ypač jei jaučia sau pavojų. To
kiame atsitikime, žmogau, ge
riau šalinkis, o jei ne — tai 
jinai smarkiai užpuola. *

' Nieko nelaukdamas, pagrie
biau* savo “pončos” ir pasilei
dau viešbučio kryptimi, padė
kodamas poniai barškalienei už 
jos persergėjimą.

Vėliau girdėjau viešbučio 
savininkas barė panelę, kuri 
man išnuomojo kambarį. Mat, 
man, kaipo amerikonui, ta pa
nelė 
barį, 
litų, 
veik 
kad
mano antrame.

Butą gavę, išėjome su ma
no palydovu Karo muziejaus 
sodnan pasiklausyti muzikos.

Patinka man Lietuvos inva
lidų orkestras. Tai sulygina
mai jaunyvi, gerai išrodantys 
vyrai. Geri, gabus ir tempe- 
ramentališki, ypač solistai, mu
zikai. Tarpe jų sunkiai sužei
stų nesimato.

Jų juodai-raudona uniforma 
primena franeuzų, ypač jų 
“kepi”-kepuvės. Dar geriau, 
jų uniforma — tai tikra se
novės meksikonų Diazo laikų.

Smagu klausytis tų išlavin
tų sužeistų buvusių kareivių. 
Groja jie daugiausiai rimtus 
iš operų dalykus, uvertiūras, 
maršus — abelnai, ką kiek
vienas geras koncertinis orkes
tras duotų.

Sodne pusėtinai švarios pu
blikos, ypač gražią vaikų su 
guvernantėmis, čia, matyt, su
sirenka Kauno grietinė. Už įėji
mą mokama dvidešimt liet, cen
tų, todėl ne bile kas čionai ei
na..

Vakare, po gražių ir įspu- 
dingą už Lietuvos laisvę kri
tusių kareivių apeigų, išėjome 
pasivaikščioti Laisvės alėjoje.

Sausio 28, 1934, patemijau 
pas savo kaimyną lapelį, kur 
garsinama, kad yra rengiamas 
labai svarbios prakalbos Ger- 
man American Home ir kad 
kalbės L. Pruseika, “Naujosios 
Gadynės“ redaktorius.

Nors oras ir labai šaltas bu
vo, bet nutariau eiti paklaut 
syti seniai girdėto Lę^no pra
kalbos. Atėjęs- įTsvėtalnę radau 
tarpe 75 ir 100 asmenų. Kal
bėtojas jau kalbėjo ir visi su
sirinkę atydžiai klausėsi. Tik 
viena iš aklų Bimbos ir An 
drulio davatkų nerimavo — ne
žinau, ar dėl prakalbos, ar dė- 
liai to, kad jai nedavė paka- 
jaus vyrukas, kuris sėdėjo ša-- 
lia jos ir vis šnekučiavo su ja, 
o ji vėliau pradėjo kalbėti apie 
bučkius, tik abejoju, ar ji kal
bėjo į kalbėtoją, ar į šalia sė
dėjusį vyruką.

p. Pruseika kalbėjo d vien, 
atvejais. Pirmoj kalboj kalbė
jo aplamai api,e visą pasauli 
ir darbininkų gyvenimą. Pri
ėjus prie Vokietijos hitlerines 
valdžios jis tiesiog pasakė, kad 
esą komunistai kalti, kad Ve 
kieti joj įsigalėjo Hitleris, nes 
jų elgesys ir atviras agitavi
lnas Vokietijos darbininkų prieš 
socialistus ir gąsdinimas; kad 
socialistai, jeigu* įsigalėtų, tai 
butų sunku jų valdžią nuverst, 
o Hitlerį bus galima nuversti 
į* trumpą laiką, ir padėjo Hit
leriui.

Čia duodu kreditą p. Prūsei 
kai už teisybės pasakymą.

Abi dalys kalbos buvo gana 
rimtos ir paniukinančios ak
liems komunistams.

p. Pruseika taipjau atvirai 
pasakė, kad lietuvių komunis
tų Amerikoje randasi tik 300, 
ir vis Bimba ir Andrulis nori 
sukelti revoliuciją.

Pasibaigus prakalbai pasipi
lė klausimai iš visų kampų. 
Bet Pruseika atsakinėjo gana 
rimtai ir tiesiog stebėtina, kad 
didžiumą ir karštuolių komu
nistų patenkino. Pasibaigus 
prakalboms, mačiau, ir karštie
ji padavė savo dešinę skloki- 
ninkui Pruseikai. Jeigu tą bu
tų matęs Bimba ar Andrulis, 
tai didžiuma komunistų butų 
buvusi ex-komunikuota. Jų ta
čiau laimė, kad oras buvo šal
tas ir Andrulis neatvyko.

Kaip ten nebūtų, bet man 
teko nugirsti, kad Bimbos \ir 
Andrulio para pi jonai virsta ere-

tikais ir pradeda skaityti “Nau
jąją Gadynę“, kas, Bimbos su
pratimu, yra labai trepnas da
lykas.

Tulas laikas atgal čia lankė
si p. .Butkus. Tai tiesiog buvo 
gaila žiūrėti į karštus tavorš- 
čius, kurie bandė trukdyti pra
kalbą. Dabar pasirodė jau ' vi
sai kitas dalykas, ir, kaip ma
tyti, net gana stambus Andru
lio parapijonai virsta eretikais. 
Pavyzdžiui, kada ir šio vaka
ro tvarkvedis p. J. Mačiulis 
jau pasidaręs erfetiku, kada ke
letas stambiųjų;)Veikėjų tarpe 
komunistų tampą Pruseikos pa 
sekėjais, kada jau, kaip patč- 
mijau, p. B. Ku’zma ir p. A 
Bobelis ranką duoda sklokinin- 
kui Pruseikai,''Jtaį matyti, kad 
Andrulio tavoiį 
noshoj tuojau
tartina Andruliui 
Kenoshą ir sutyarkyti. parąpi- 
jos veikaiu's. Kitaip Pruseika 
padarys visus Kenoshos komu
nistus eretikais, čia jau reikia 
ir šventyto vandens iš drg. Sta
lino karalystės, kad užbėgus 
kelią sklokininkhm.

o o
Vasario 4 d. turėjau progą 

dalyvauti SLA. 212 kp. susi
rinkime, kuris jvyko German 
American Home. Narių atsi
lankė nemažas skaičius, jei a- 
lyginti su kitomis kolonijomis, 
kur man teko dalyvauti pana
šiuose susirinkirpųose, ir susi
rinkimas buvo t gana gyvas. 
Kaip pasirodo, inors ir laikai 
prasti ir ddu’g dar narių ne
dirba, bet jau yra rengiamas 
vakaras su perstatymu. Gerai 
nenugirdau vareto veikalo ■— 
rodos, “Vyrų Rojus” ar tam 
panašiai, kaip p. A. Kvedaras 
aiškino. Mat, p. Kvedaras yra 
režisorius to veikalo, o jo pa- 
gelbininkąi pp. J. Radavičius 
ir F. Povilenskis. .Ir tas viską 
įvyks tuojau po Velykų šven
čių.

Priėjus prie į SLA. Reikalų
bi.'/o pakeltas klausimas ir nu
tarta pasiųsti paklausimas ceh. 
tro sekretoriui, kodėl yra siun 
tinčjama narių c mokesčių są 
skaitos blankos 'ir sykiu pini
gai atgal kuopai, jeigu truk 
sta pavyzdžiui 10c, kuomet ga
lima tik laiškutis parašyt, *
ažuot siųsti blankas ir pinigu’s 
atgal. Siuntimas atgal padaro 
daugiaus išlaidų ir kitą kar
tą gali žūti čekis ir blankos 
siuntinėjant.

Taipjau tapo išklausytas ra 
portas SLA. 10-td Apskr. dele
gatų. Raportas tapo priimtas

ir nekuriem rinktiem delega
tam, kurie nedalyvavo apskri
čio suvažiavime, buvo duoda
ma pipirą. Bet pasiaiškinus ko 
4$ nedalyvavo/ viskas užsibai
gė gana gražiai.

Man patinka šios SLA. kuo-/ 
pos susirinkimai. Jeigu visos 
tuopos imtų taip aktyviai da- 
lyvumą savo organizacijos rei
kaluose, organizacija pasidary
tų daug gyvesnė ir veiklesnė.

o o o
Vasario 5 d. čia sustreika

vo arba išėjo į streiką Vincent 
ai. Dirb- 
th St. ir 

22nd Avė. Nors čia darbinin
kų ir nedaug dirba — apie 200, 
— bet palyginti daug lietuvių 
dirba. Nekurie tiesiog sako, 
kad lietuviška dirbtuvė, čia 
keletas ir lietuviškų furmoniu- 
kų ir bosų randasi.

čia darbas už mokamą algą 
nebuvo pakenčiamas, nes mo
kėjo didŽiu’moj tik 34c į va
landą. Daririninkai reikalauja, 
kad butų pripažinta unija ir 
pakeltas mokestis.

Jeigu tik darbininkai laiky
sis, tai turi progos laimėti. Ne
žinau kiek tiesos tame yra, bet 
vienas iš streikuojančių juo
kaudamas sakė, kad vienas iš 
lietuviškų formanų (perdėti 
nių) šapos buk norėjęs įbėgti 
į dirbtuvę nematant streikuo
jantiems, kurie piketuoja apie 
dirbtuvę. Piketai, pamatę for
malią lendant per tvorą, pa
gavę jį už kojos, ištraukę ir 
vargšui net kelnias suplėšę 
traukdami per tvorą.

Kuris man pasakojo, nežino 
nė vardo, ba pasakojo man sve
timtautis. Bet sako, kad tai 
buvęs vienas iš gerai apsipa- 
žinu’sių su a. a. Lenino teziais.

Pataikina darbininkams lai
kytis vienybėj ir neiti skebau- 
ti. Tik tuomet laimėsite strei
ką.

McCall Co. darbininkai 
iuvė randasi prie 5(>th

pasidarys Kę
sai pigus. Pa- 

atvykti į

o

____ ___________  Šeštadienis, V&Š. 10, 1934 

rengia iškilmingą mi-( Po popietinių iškilmių apati-pos, — rengia iškilmingą mi- Po popietinių iškilmių apati- 
nėjimą 16-kos metų Lietuvos |nėję svetainėje bus draugiškas 

pasilinksminimas prie linksmos 
muzikos.

Tai bus visiems atmintinas 
parengimas.

Lietuva yra musų visų tė
vynė, tai visi ir dalyvaukime 
jos pagerbimo dienoje.

t— Ant. Ktirelaitis.

Nepriklausomybes sukaktuvių, 
sekmadienyje, vasario 18 d., 
1934 m., kaip 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje, 851 Hollins 
Street.

Dainuos p-le Emilija Micku- 
naitč, Lietuvos Valstybės Ope
ros dainininkė, iš Philadelphia, 
’a.; Klementas Andreikus, Bal- 
timorės Lietuvių Dainos Drau
gija, ir pp. Andreikų ir Butkų 
kvartetas. Gros Dainos Simfo-i 
nija; dalyvaus vietos Lietuvių! 
Skautų Grupė. Kalbės Adv. 
Nadas Rastenis, Dr. John A. 
Buchnęss, Dr. I. B. Broniušas, 
Dr. J. G. Benešiunas, pp. Jo
nas česna ir Petras Jaras ir 
kiti.

Per šias iškilmes bus aktua- 
iai įteiktas dramaturgui Vin

cui Nagornoskiui D. L. K. Ge
dimino Ordinas, kuris tik iš 
Lietuvos pasiekė Ameriką.

- PER NĖŠTUMO 
MENESIUS

visos moterys turėtą reguliariai 
priimti

TRINER’IO KARTŲJĮ VYNĄ
Šioje padėtyje vidurių švarumas 

yra labai svarbus. Triner’io Kartu
sis Vynas išvalo vidurius pastebėti
nai ir be dieglių. Jis pagydo kiek
viena kuris kenčia nuo užkietėjimo 
viduriu, blogo apetito, gazu. galvos 
skaudėjimo, bemiegės, nerviškumo, 
odos ligų ir kitokių vidurių ligų 
symptomu. Per 44 metus Triner’io 
Kartusis Vynas buvo žinomas kai
po atsakomingiausias ir švelniausias 
liuosuojantis tonikas. Visi vaistinin
kai ji užlaiko. Jos. Triner Co., 1333 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

»

(•

EKSKURSIJOS LIETUVON
Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie

tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų
Lietuvon. ■

Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo
Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

♦4

» » »
šį pavasarį įvyksta musų 

miesto nekuriu valdininkų rin
kimai. Kiek teko nugirsti, tai 
ir vienas musų tautietis žada 
kąndįdatu;oti;);į "miesto: council 
manus, būtent J. Martin. Bir
tų pageidaujama turėti vieną 
ir lietuvį miesto taryboj, kuris 
užsistotų už lietuvius. Kitos 
tautos — italai, švedai, vokie
čiai — turi. Tai kodėl mes ne
galim turėt? šiuose rinkimuo
se turime progą.

Vietinis Tautietis.

Baltimore, Md

ši

STADENDAM....................... Balandžio 11 d.
Klaipėdon per Rolterdamą

UNITED STATES......... ....Gegužės 12 d.
Klaipėdon per Copenhageną

GRIPSHOLM........................... Gegužės 28 d.
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ...................... Birželio 16 d.
Klaipėdon per Southamptoną

GRIPSHOLM .................  Liepos 3 d.
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD .............   Liepos 12 d.
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON ............  ... Rugpjūčio 1 d.
Klaipėdon per Hamburgą

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie- 
siog- Klaipėdon be jolde persedimo. 

r

Plaukdami šiais laivais keleiviai tnrSs patogią kelio
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo Bei savo bagažą 
kilnoti.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai

Dėl Informacijų Kreipkitės į /

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

Et-

Garsinkites “N-nose

Iškilmingas minėjimas Lietu
ves Nepriklausomybės.—Įtei
kimas ordeno dramaturgu 
Nagornoskiui.

Baltimorės Lietuvių Draugi 
jų Taryba, susidedanti iš atsto 
vų D. L. K. Mindaugio Drau 
gystės, D. L. K. Kęstučio Drau 
gystes) Liet. Amer. Atletų 
Kliubo, Balto. Liet. Piliečiu 
Klidbo, Balto. Liet. Mot. Pilie
čių Kliubo ir SLA. 64-tos kuo-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.

į . ■ ■ s -y,: i . . r. ■ i- . ■ ■' •’ ‘ '•

TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yrą nešvarus, tai jus no
toms ar nėnoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks j>at už
metimas yra daromas ir jums.

(Marine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bųdu. Musu che- 
miksi pasalios surado sustato 
Įnirs iitikro šveičia nearMky- 

JM sun
itus uždarinis pagalios tapo iš- 
riitM.

Didęle tafta Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 

r gausite per Savo aptickonų.
h ” S“*“ 

JLOU1S, V» O. A.

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITE.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBĖ 
talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir_ visame pasauly- gy
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iš viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė
je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno Jietuvio šeimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų 
reikalais rūpinasi.

I E N Y B Ė S KAINA;
Amerikoje

$3.00 .......  metui
$1.75 ... pamečiui 

Brooldyne ..........
Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 

gaus gerų knygų $l.C0 vertės veltui.
Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštį. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus į švie
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia 
vajų. Vajininkams (agentams) teikiau

Užsieny 
... $4.00 
.. $2.00 

$3.50

*

i.

>1

u

v

* ■ v *' " 
t - » • • * >

a: >,

i naujų skaitytojų gavimo ==;
- __ ma didelės dovanos gero- ss

8 mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- S 
jįnipkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vien# dolerį pipi- rTi 
gaiš už kožna skaitytoją. Gera proga kožnam lietuviui užsidirbti S 

zzs keletu ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio mairto — gerų =s
I knygų. Kviečiame visus lietuvius į šį vajų stoti. Norintieji laimė- S 

ti dovanas, lai kreipiasi žemiau pati uotu antrašu. Platesnes in- = 
formacijas suteiksime laišku. jgs:

Adresuokite: ‘ Į>]

» Vajaus Komisija s
Brooklyn, N. Y. g193 Grand Street,

f

i O
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KORESPONDENCIJOS

NAUJI PHILCO RADIOS

KĄ ŽMONES MANO

(Bus daugiau)

Rašo J. Adomaytis

JOS. F. SUDRIK,
INGORPORATED

'MKDOOUAPART

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

Subato j, Vasario 10

'ALEX GEDVILAS, Sav

LACHAWICZ IR SUNAI
Alex Gedvilas

šypsena

Transatlantiko Skridimo Sąjun 
gos Skyriaus susirinkimas

Naminiai, sveiki lietuviš

legalus seimas, ir kaip 
bu's gautas reikalingas 
skaičius, šaukti specialį 

Jei to nebūtų galima

KODĖL AŠ NEPRITA 
RIU KOMUNISTAMS

Chicago, Ilk
2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2515-2516

UNIVERSAL 
RESTAURANT

Skolinant dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy- Atsisukite savo radio Nedaliomis 1 vai. po piety WCFL, 970 k. 

pasiklausyti gražaus lietuviu programo.

Iš Lietuvos Atstaty 
mo Bendroves Buvu 

šio Seimo

A. A. NORKUS
Sav.

Taigi, kaip matote, kartų šė- 
rininkas pavedęs savo baisa vie
nam, gali kitam pavesti tik 
tuomet, kuomet nito pirmojo 
yra atšaukęs įgaliojimų virš 
nurodytu keliu. Kitaip skaito
si dubeltavai ar daugiau kartų 
vienas balsas, o tokių balsavi
mų neleidžia įstatai.

Kitais reikalais pakalbėsime 
kiek vėliau, šiuo tarpu* prašau 
geros valios musų veikėjų at
sišaukti ir mums pagelbėti šia
me darbe.

LITHUANIAN DEVELOP- 
MENT CORPORATION,

294—8th Avenue, 
New York, N. Y.
A. B. Strimaitis,

Sekretorius.

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

* ■ ■

/J

PHILCO Radio ir Victrola 
krūvoje 

*99.00
STEWART Warner 10 tūbų 

49.00SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

sakė, kad su debarbių tarybų 
pagelba pašalins darbininkų iš
naudojimo sistemų. Tokia, 
trumpai suglaudus, buvo jo kal
bos mintis.

Tuomet aš kalbėtojų paklau
siau, kokiu budo jie, komunis
tai, mano tai padaryti? Ba ne 
tik man, ale ir visiems darbi
ninkams šis klausimas yra la
bai svarbus. Bet kalbėtojas, 
ažuot atsakyti, pradėjo siųsti 
mano adresu “baltgvardiečius”, 
“reakcionierius”, ‘‘kapitalistų 
tarnus” ir t. t. Net, suradęs, 
“nuplėšė” kokių tai maskę nuo 
mano veido.

Neabejoju, kad L. A. B-vės 
dalininkai žingeidauja sužino
ti, kas įvyko buvusiame B-vės 
seime. Kuomet kito parankes
nio budo nėra, kad butų gali
ma pasiekti musų minias, tai 
skelbiu* spaudoje, nors trum
pai pranešdamas .įvykius, šiais, 
kaip ir kitais pereitais metais, 
seimas nebuvo skaitlingas sa
vo atstovais, bet balsų skait- 
liumi pralenkė visus kitus per 
pastaruosius dešimtį metų bu
vusius seimus, dėl to kad bu
vo įregistruotų 15,376 balsai. 
Trūksta tik 2,421 balsu.

Seimas, neturėdamas kvoru 
mo, jokių sprendimų nei pa-

Pirnuįs laiškas M. Butvilui
Kadangi susirinkime buvo ir 

geriau man pažįstamas M. But
vilas ir jis lokiai Sideravičiaus 
kalbai pritarė, tai parvažiavęs 
namo parašiau M. Butvilui laiš
kų, iš kurio ir prasidėjo musų 
taip vadinami debatai laiškais. 
Mano laiškas skambėjo:

“Gerb. M. Butvilui: — Įspū
džiai, kuriuos įgijau pasibaigus 
praeitam Vyrų ir Moterų Apš. 
Draugijos susirinkimui, verčia 
mane kai kų parašyti.

Kadangi aš nesutikau su jū
sų išreikštomis nuomonėmis 
dėliai bedarbių tarybų veiki
mo, tai už tų jus turėjote drų- 
sos mane iškolioti baltagvar
diečiu, reakcionierių, kapitalis
tų tarnu, ir t. p. Sakau — iš
kolioti, nes tokiu nesu, nebu
vau ir negaliu būti, ba pats 
gyvenimas man to nedaleidžia.

O su jūsų nuomone nesutin
ku šiai kodėl. Kada buvo jūsų 
rengiamas, bedarbių maršas i 
Washingtonų, tai kai kuriuose 
laikraščiuose pasirodė žinių, jo- 
gei jie gavę tam tikrų aplink
raštį, kuriame maršuotojai ra
ginama pasiimti akmenų ir t. 
p., kas reiškia, anot A. Sidera
vičiaus, pavartoti spėka. Po to 
skaičiau “Vilny”, kad maršo 
rengėjai su tuo aplinkraščiu 
nieko bendra neturi ir kad ap
linkraštis yra provokatorių pa
gamintas. Net ir tie laikraščiai, 
kuriuose aplinkraštis skelbta, 
buvo išvadinti provokatoriais 
ir t. t.

Tai keno teisybė — ar tų

tai diskusuoti ginčijamus klau
simus su savo buvusiais drau
gais, t. y. komunistais.

Tų ir dariau. Kur pasitaiky
davo proga, visur mėgindavau 
apie tuos klausimus pakalbėti, 
žinoma, dažniausia pasitaikyda
vo kalbėtis su paprastais eili
niais komunistų nariais Bet iš 
šių kalbų mažai* kų galėjau pa
tirti, nes vieni nenorėjo apie 
tai kalbėti, o kiti fanatiškai 
ginčijosi, gi dar kiti tiesiai ko- 
liojosi.

Ieškojau progų arčiau susi
durti su vadinamais jų vadais. 
Tų progų nestokavo, nes pri
klausiau vienai draugijai (Vy
rų ir • Moterų Apšvietos Drau
gijai, Cicero, III.), kuriai pri
klausė ir daugeliui Chicagos ir 
apielinkės lietuvių žinomi A. 
Sideravičia ir M. Butvilas.

Nors tų draugijų suorganiza
vo socialistai, bet jų užvaldė 
komunistai ir, žinoma, priker
gė prie jos įvairų savo politiš
kų veikimų, dėl ko susirinki
muose kildavo ginčų, kurie pa
prastus narius neinteresuodavo 
ir atgrųsindavo nuo lankymo 
susirinkimų. Todėl kartų da
viau sumanymų, kad po regu
liaraus draugijos susirinkimo 
butų laikomos diskusijos (de
batai) ginčijamiems klausi
mams gvildenti. Sumanymas 
tapo priimtas.

Kas pasirodė? Gi, ažuot gvil
denti pakeltų klausimų, visi 
kaip vienas pasitenkino nieki
nimu socialistų. Ir taip iš to 
mano sumanymo išėjo ne šis, 
ne tas.

Nors ir čia jau pasirodė, kad 
su komunistais negalima rim
čiau dalykus svarstyti, bet aš 
dar nenustojau vilties, nes man 
skverbėsi į galvų tokia mintis: 
Gabaš nesu pakankamai gabus 
jų kalboms pagauti ir jų min
tims suprasti? Todėl nusitariau 
apie tuos klausimus raštu (per 
laiškus) pakalbėti su kuriuo 
vienu iš jų žymesnių veikėjų. 
Maniau: turėdamas prieš savo 
akis, taip sakant, “juodų ant 
balto”, turėsiu laiko jo mintis 
gerai apsvarstyti ir Įvertinti. O 
tam pasitaikė ve kokia proga:

Viename kalbamos draugijos 
susirinkime iškilo ginčas dėliai 
bedarbių tarybos, kuriai drau
gija priklausė, šiame susirinki
me A. Sideravičia, aiškinda
mas Tarybos naudingumų, pa-

701 So. Canal St 
' Tel. Canal 7671

geidaujamų permainų padaryt' 
negalėjo, tik pareiškė pageida* 
vimų ir patarė Direktoriams 
kad jie ieškotų būdų, kaip su
daryti 
greit 
balsų 
seimų.
pasiekti, tai imtis legalių ke
lių, per teismų, ir sudaryti 
kvorumų iki businčiam regu
liariam metiniam seimui, vie
naip ar antraip šis klausimas 
turi išsirišti bėgyje šių metų.

Kaip matote, gerbiamieji, 
kad visai mažai trūksta balsų, 
tai šiitomi atsišaukiu į koloni
jų darbuotojus, pagelbėti mums 
šiame darbe, kad kuo greičiau
siai galėtumėm surasti tiek 
balsų, kad ne tik kad sudarius 
kvorumų, bet kad gavus tris 
ketvirtadaliui balsų. Kolonijų 
veikėjai kreipkitės pas mane 
laiškais, — suteiksiu jums pil
nas informacijas, ir reikiamas 
blankas. Pageidaujama, kad at
sišauktų iš vakarinių valstijų 
musų veikėjai, kaip antai iš 
Chicago, Detroit, Cleveland, 
Pittsburgh ir kitų mažesnių 
kolonijų.

Prie šio turiu paaiškinti tiems 
visiems šėrininkams, kurie jau 
yra savo įgaliojimus prisiun- 
tę, — jums nereikalinga antru 
kartu siųsti įgaliojimo, nes jū
sų įgaliotinis turi teisę balsuo
ti ne tik vienų kartų, ne vie
name seime, bet tol, kol jus 
formaliai neatšaukiate to į g a-

Rusiška ii Turkišl 
DOUGLAS BATHS

5514 16 W ROOSEVEl 1 *0* 
«rti St Loan Avė Yel Kedz»«

^ano» lietau* n draiko* »*no
•vrimming pool

Raiiška it tutkiika pirtie moterimi 
įeredomii iki 7 ▼. v.

T. S. S. Skyriaus susirinki
mas įvyko sausio 30 d. 1934, 
J. D. Chamos restorane. Visų- 
pirma buvo skaitymas laiškų 
su visomis informacijomis iš 
Centro ir, išaiškinus visų da
lyko stovį, tuojau pradėta pri
imti nariai j šių Sąjungų. Vie
toj įstojo 15-ka narių, visi už
simokėdami po 2 doleriu nary
stės mokesčių. Paskiau iš tų 
narių tapo išrinkta nauja val
dyba darbui varyti toliau.

Į valdybų įėjo šie asmenys: 
pirmininku P. B. Balčikonis 
vice-pirmininku A. Lepa, raš
tininku K. L. Almonas, iždi
ninku J. D. Charna, iždo glo
bėjais J. Cinikas ir J. A. Ka
minskas.

Aš tikiuosi, jogei Bingham- 
tono lietuviai ta valdyba pa
sitikės, kad jų aukauti centai 
arba doleriai bus pasiųsti ten, 
kur jie yra skiriami. Todėl 
kviečiu visus Binghamtono lie
tuvius, kiek kas gali, prisidėti 
prie šio taip svarbaus žygio 
pagerbimui savo tautos. Jeigu 
jau gerbiamas Janušauskas au
koja pats už save, vardan Lie
tuvos, tai kodėl mes negalė
tumėm prisidėti ir jo žygį fi
nansiškai paremti!

Šio skyriaus susirinkimai bus 
laikomi sykį per mėnesį, pas
kutinį trečiadienį, p. Charnos 
restorane.

Savo aukas galite priduoti 
bile kuriam iš suminėtų aukš
čiau valdybos narių, ir gauki 
te iš jų pilnų pakvitavimų už 
jūsų aukas.

Sųjungos varde kviečiu vi
sus Binghamtono ir visos Ame- 
rikc? lietuvius tapti nariais šios 
Sųjkjpgos, ir mums bus leng
va J^tlikIi tas užbrėžtas žygis, 
nes jau gerų pradžia turime.

— Korespondentas.

31st Street
Halsted St,

laikraščių, kurie paskelbė, kad 
maršuotojai rengiasi savo rei
kalavimus paremti spėka, ar 
jusų organo “Vilnies”, kuri ra
šė, kad demonstrantai neketina 
jokios spėkos vartoti? Ir ant
ra A. Sideravičia savo kal
boj (dėl ko ir iškilo tarp mu
sų ginčas) taipgi aiškiai pasa
kė, kad mes, t. y. bedarbių ta
rybos, jokiais politikavimais 
neužsiimam, bet statom tiesio
ginius reikalavimus.

Tatai reiškia, kad dėl vieno 
dalyko vieni agituoja vienaip, 
o kiti kitaip. Mano supratimu, 
toks veikimo būdas yra niekas 
daugiau, kaip tik darbininkų 
demoralizavimas taip svarbiais 
klausimais, kaip prašalinimas 
bedarbės ir užtikrinimas darbi
ninkams žmoniškesnio pragyve
nimo. Kovodami, darbininkai 
turi teisę žinoti pilnai savo ko
vos priemones. Antraip jokia 
kova negali būti sėkminga.

Taigi, gerbiamas, kai rašysi
te man atsakymų šiuo klausi
mu, malonėkite parašyti ir koks 
jūsų, komunistų, programas 
yra Jungt. Valstijose dabarti
niuose laikuose. Gal aš su jumis 
ir nesutinku todėl, kad nežinau 
jūsų programo. Tat dar kartų 
meldžiu parašyti trumpai ir 
aiškiai apie čia mano nukeltus 
klausimus.

Su pagarba, —J. A.”

M. Butvilo atsakymas
Trumpu laiku gavau M. B. 

atsakymų, štai jis:
“Drg. Adomaičiui: — Jūsų 

laiškų aplaikiau. Apie bedarbių 
tarybų veikimų išaiškinti nėra 
galimybės (šis sakinys neaiš
kus. — J. A.). Norėdami susi
pažinti su bedarbių tarybos įs
tatais galite gauti juos rašti-

750 West
Prie pat

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po nauju savininku priežiūra, naujai išremontųota iŠ išmalevota - 

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Prisidėjo prie socialistų
šiais laikais daugelis mano 

buvusių draugų, pasitaikius 
progai, klausia manęs: Kodėl tu, 
susipratęs darbininkas, o ne
pritari komunistams? čia ir 
mėginsiu tų klausimų atsakyti.

Nuo to laiko, kada pradėjau 
domėtis darbininkų judėjimu, 
pamačiau, kad jis nėra vienin
gas. Be socialistų, jau buvo ir 
daugiau organizacijų, kurios 
vadinosi darbininkiškomis, kaip 
tai, anarchistai, sindikalistai ir 
t. t. Nuo tada pas mane gimė 
mintis, kad reikia studijuoti, 
kurių organizacijų veikimas yra 
darbininkams naudingesnis, ge
riau atatinka gyvenimo suly
toms ir žada laimėjimų.

Bėa žarstydamas priėjau iš
vadų, kad socialistų veikimas 
tiksliausiai atsako gyvenimo 
reikalavimams. Todėl prie jų 
prisidėjau ir laikiausi iki Ru
sijos revoliucijos.

Kada tapo nuverstas cariz
mas ir susidarė laikinoji revo
liucinė valdžia, kaip kitur, taip 
ir lietuvių socialistų tarpe šioj 
šaly prasidėjo kilti nesutiki
mas: vieni buvo patenkinti įvy
kiais Rusijoj, kiti nepatenkinti. 
Įvykus Rusijoj bolševikiškam 
perversmui, nesutikimai pasida- 
dė taip aštrus, kad, kaip jau 
visiems žinoma, musų eilės ski
lo — daliai, kai kur ir didžiu
mai, pasivadinus komunistais.

Pasiliko prie socialistų, 
bet abejojo

Aš pasilikau su socialistais. 
Bet, nors ir pasilikau su socia
listais, pas mane buvo abejoji
mo, ar tik aš neklystu. Nes 
kaip dabar, taip ir anais lai
kais mano supratimas buvo, 
kad simpatizuoti tokiai organi
zacijai, kurios veikimas neata- 
tinka gyvenimo sąlygoms, yra 
ne tik ne naudinga, bet tiesiai 
kenksminga darbininkams. Ba 
tai skaldo ir demoralizuoja jų 
jėgas.

Bet kaip sužinoti ar neklys
tu? Ot čia ir buvo galvosūkis. 
Ir vienintėlj išėjimą mačiau —

DOVANOS!! DOVANOS!!
-DRISKIU BALIUS-

(HARD TIME DANCE)
— Rengia — Draugija “Lietuvos Ūkininkas” 

Subatoj, Vasario 10 d., 1934 
Buvusioj MELDAŽIO SVETAINĖJE

2244 Weat 23rd Place.
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 25c.
Dovanos bus teikiamo#visiems tiems, kurie bus driskiausiai apsiren
gę. Grieš Silver Crecents? muzika. Visi KVIEČIAMI.

~ VALDYBA IR RENGIMO KOMISIJA

Taip ištobulintos, kad galima girdėti programus iš Eu
ropos ir kitų kraštų, tai visai paprastas daiktas. Geras 
radio namuose visados apsimoka. Pamatykite visus 
naujus radios Budriko krautuvėje. Jūsų senų radio 
priimsime mainais į naujų.

PHILCO Nauja

*20.00 ■R® n
PHILCO Nauja Console 1 j mĮO

. *42.50 lllgMH
*19.50 IRI

s. C L s. D. L. B A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos utatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumą,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

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

ki valgiai. Patarnavimas 
dieną ir naktį, su smagia

'500.00
IKI

*3000100
Universal Mortgage and Investmęnt Co

G. A. SŪKYS W. M. ANTONISEN
3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

Pranešimas Iškilmingo Atidarymo 
ANTAN SIMKUS ALUDĖS 

šeštadienio vak., Vasario-Feb. 10,1934 
2259 W. 13 StM kampas Oakley Avė.

Dykai lončius, geras alutis, gera muzika, šokiai visa nakt|. 
Užprašome visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti ir linksmai, 
smagiai laika praleisti.

ANTANAS SIMKUS, Savininkas

VENETIAN 
MONUMENT C0. 

INCORPORATED
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŪŠIES 
Paminklų ir Mauzolėjų

Didžiausia Dirbtuvė . 
Chicagoje

Virš 50 metų Patyrimo 
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir tau 
pykite pinigus. Mes padarėme pamink 

lūs dėl daugelio, įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue

Phone SEELEY 6103 
CHICAGO, ILL.

Maloniai kviečiu visus savo gimines, draugus ir pa
žystamus atsilankyti į iškilmingą atidarymą gražiai iš
puošto TAVERN. Bus šauni muzika, galėsite šokti, kiek 
tik norėsite. Gardus užkandžiai dykai. O gėrimai pas 
mane kuoskaniausi.

Daug vietos dėl pasistatymo automobilių su APSAUGA

1 i o j i m o. Yra a įsi tikimų, kad 
tūli šeriu inkai yra įgalioję po 
du tris asmenis, tad pastebi
ma, kad tik pirmasai turi tei
sę balsuoti tol, kol formaliai 
neatšauktas tokis įgaliojimas. 
O formalumai yra aiškiai iš
spausdinti įgaliojimo blankose, 
kuriuos čion pakartoju:

“šis įgaliojimas negali bū
ti suprastas atšauktas ar 
pamainytas, kol atšaukimas 
ar painainymas, laišku mano 
įgaliotiniui atstovimi nėra pa
siųstas registruotu laišku jo 
adresu, ir tokio atšaukimo ar 
pamainymo nuorašas nėra 
priduotas Lietuvos Atstaty
mo Bendroves raštinei Nevv 
Yorke.”

lH
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Užulaakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ...................... ...........
Pusei metų ............................
Trims t mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išneSiotojua: 
Viena kopija --------------
Savaitei -------- -----------------
Mėnesiui ------- ’.----------- ....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
ų paltui

Matams, ..........   $7,00
Pusei metų .........   &50
Trims mėnesiams ________  L75
Dviem mėnesiams ______  1.25
Vienam mėnesiui ..........  76

Lietuvon ir kitur atsieniuose 
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Metams _________________ 68.00
Pusei metų — 4.00
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$84)0
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2.00

KAS DAROSI FRAKCIJOJE?

Politikos įvykių pagrindas yra ekonominiai reikar 
lai. Šitą materialistinio istorijos aiškinimo, dėsnį patvir
tina tai, kas pastaruoju laiku dedasi galingoje Francif- 
jos respublikoje.

Franci joje įvyko ne revoliucija ir ne kontr-rėvoliuj- 
cija, bet labai žymus pasikeitimas valdžioje. Nors par
lamente kairiosiom partijos turi stambią daugumą, tar 
čiau kąirioji radikalų valdžia buvo nuyersta i^ jos vie
tą užėmė įvairių partijų blokas su buvusiuoju preziden
tu Gaston Doumergue priešakyje. Naująjį ministerių, 
kabinetą labai ryškiai, charakterizuoja tas faktas, kad, 
i ji įėjo iš vienos pusės radikalų vadas Hęrriot, iš ant
ros pusės — dešiniųjų vadas Tardieu.

Juodu abu yra. buvę įvairiais laikais ministeriai 
pirmininkai. Be jų, naujame kabinete yra ir daugiau 
buvusiųjų premjerų: Barthou ir Lavai.

Ką visa tai liudija? Tą, kad Francijai? reikia šiame 
momente valdžios, kuri turėtų kaip galint didesnį autoT 
ritėtą krašte. Naujoji valdžia yra, kaip franeuzai sako, 
“tautinės koncentracijos valdžia”.

Tokia valdžia, aišku, yra susidariusi tam, kad ji iš
spręstų klausimus, kurių negali išspręsti paprasta, vien 
iš parlamentinės daugumos sudaryta valdžia. Francija 
pergyvena krizj.

Yra klaida manyti, kad tą krizį iššaukė kruvinos 
riaušės Paryžiuje. Kaip tik, atbulai: krizis iššaukė riau
šes.

Tas krizis savo esme yra toks pat, kokį apie metai 
laiko atgal pergyveno Amerika ir kokį įvairiais laikais 
pergyveno Anglija, Vokietija ir kai kurios kitos šalys. 
Kai kur tas krizis privedė prie perversmo; kitur iš jo 
buvo surasta rami išeitis. \ ■ ■{

Francija kenčia dėl defliacijos (pinigų brangumo 
ir prekių pigumo), nes ji yra, galima sakyti, vienintelė 
stambi šalis pasaulyje, kuri dar tebelaiko auksinę va
liutą. Dabartinei valdžiai teks nupiginti franką, — pa
našiai, kaip kad padarė savo laiku Anglija su savo ster
lingu ir Amerika su doleriu.

Nenupiginant franko, Franci j ai tektų kapoti val
stybės tarnautojų algas ir kelti mokesnius. Pirmesnio- 
sios valdžios taip ir bandė daryti, ir tai, galų gale, pri
vedė prie riaušių. Radikalų kabinetai, kurie keitėsi vie
nas po kito, neturėjo galios padaryti franko infliaciją, 
todėl jie buvo priversti eiti tuo keliu, kuriame jie susi
tikdavo vis daugiau ir daugiau pasipriešinimo iš žmo
nių pusės.

Tokiu pat keliu eidama, Vokietija susilaukė hitle- 
r?zmo.

Naujasis franeuzų ministerių kabinetas praves in
fliaciją ir tuo budu kraštas išvengs didesnių sukrėtimų. 
Panašiai pasielgė ir Amerika, kai Roosevelto valdžia, 
pakeitė Hooverio valdžią. Jeigu Rooseveltas butų neat
piginęs dolerio, tai Washingtone ir Jungtinių Valstijų 
didmiesčiuose butų įvykę tokių pat arba dar didesnių; 
riaušių, kaip Francijoje.

Taigi ne monarchistai arba fašistai nuvertė Da- 
. ladier valdžią, bet auksinis frankas.

nų žodis “pater” arba anglų 
“father”. Ve kaip jisai tai aiš
kina:

“Mokslininkai daug kartų 
gal buvo nusiminę, neradę 
žodžio lietuvių kalboje, kuris 
supultų su ipdusų. ‘pitar’, 
anglų ‘father’ ar romėipį ‘pa
ter’ (o kuo negeras “tėvas*’? 
—“N.” Red.). Senovės lietu
viai ‘poteriu’ reiškė tėvą, 
šiandien gi ‘poteriai’ reiškia 
maldą. Tas žodis nebevarto
jamas vienskaitoje.” 
Nekartosime visų p. Urbana

vičiaus išvadžiojimų, kuriais 
jisai “įrodo”, kaįp dusyk du ke
turi, kad lietuvišką žodį “pote
ris” pasiskolino iš lietuvių ki
tos tautos, taigi, vadinasi, jos 
priėmė lietuvių kultūrą. Romė
nai, anot jo, net savo vyriau
siąjį dievą Jupiterį pavadinę 
tuo lietuvišku vardu,, nes Jupi
teris tai, girdi, “Dievo poteris”. 
Idant galėtume dar geriau 
įvertinti p. Urbanavičiaus filo
logiškus gabumus, bus tačiau 
ne pro šalį susipažinti dar su 
vienu jp argumentu, būtent, 
tuo, kad graikų dievas Chronos 
(seniausias tos tautos dievas, 
Dievas-Laikas) gavęs, savo var
dą iš lietuviško “krūmo”, štai 
kaip Urbanavičius tai išveda:

“Dyvas kyla kai kuriems 
žodžiams ir sąvokoms, bet 
žodžiui ‘krūmas’, kuris san- 
tikiaujasi su ‘laiku’ (! — 
‘♦N>”’ Red,), jokio pądyvo ne
galime teikti. Nežinia, kodui 
musų ‘krūmas’ taip užmarš
tin nuvarytas ir lyg sergąs 
nuolatiniai. Grekų Kronas 
buvo pašelmėkas, o Chronaą 
buvo ‘laiku’ bei nuolatinu
mas. Nedarbininką vargdienį 
lietuviai dar ir po šiai dienai 
vadina ’krumu’, esą nuolat 
be darbo, šalčiu sergantis 
‘miege krunuoja’ (J — “N.” 
Red.). Kai kurie žmonės 
miege ‘krankia’. ” 
čia, iš tiesų, mes patiriame 

nuostabių dalykų. (Pasirodo, kad 
didis graikų' dievas Chronos at-
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sirado iš lietuviškų krupių, 
Matyt, tuose krūmuose žiloje 
senovėje, apie kurią filologas 
Urbanavičius tiek daug žino, 
dėdavosi nėpaprastų “eudų” 
(jeigu jisai nusimanytų tiek 
apie Lietuvą, kiek jisai dedas) 
nusimanąs apie priešistorines 
gadynes, tai jisai žinotų, kad 
per gegužines krūmuose ”da ty 
dabartiniais laikais tenai visko '' ■ , "t '■ 
atsitinka).

Iš žodžio “krūmas” pasidaro 
“chręnos”, kuomet ch pakeiti 
į k, raidę u pakeiti į o, raidę 
m į n ir a į o. Ne perdaug di
delė operacija, kada ją atlieki 
plunksna ant popieros! Bet dėl 
viso ko musų filologas pradėjo 
da ir kitą. įrodymų, kad sena
sis graikų dievas išsirito iš lie
tuviško krūmo. Esą, kai kurip 
žmonės miege “krankia”, čią 
jisai, tur būt, sumaišė žmones 
su varnomis (žiloje senovėjp 
gal jie ir nebuvo atskiriami, kap 
gali žinot?), nes žmonės knar
kia, o ne krankia.

Jeigu filologas Urbanavičius 
mokėtų lenkiškai, tai veikiausią 
jisai, nebūtų ieškojęs vakarų 
civilizacijos pradžios “potepiuo
se”, nes šis žodisj be abejonės, 
yra padarytas iš lenkiško “pą- 
cierz”, o lenkai jį pasidarė iš 
pirmųjų dviejų žodžių lotyniš
kos maldos “Tėve musų”, t. y. 
“Pater noster”.

Tokios rųšies filologuSj kurip 
stato drąsiausias teorijas vien 
tik ant žodžių skambėjimo pa
našumo įvairiose kalbose, mėg
davo pašiepti Lietuvos kalbinin
kas Būga. Jisai sakydavo: “Ay 
tu žinai, kad pirmieji Portuga
lijos gyventojai buvo lietuviai? 
O kaip gi ! Vieną kartą atėjo į 
tą Europos kampą žmones iš 
kitos šalies ir ėmė klausinėti 
vietinių gyventojų kelio. O čia, 
mat, gyventa žemaičių. Taigi 
kurio tik gyventojo tie atėjū
nai paklausia kelio, jie vis ro
do ranka ir sako: ‘Per tu galu’. 
Iš to tasai kraštas ir gavo sa
vo vardą ‘Portugalija’!”

šeštadienis, vas. 10, 1934

Džiaugsmas ir 
Entuziazmas

I.

Apžvalga
“LIETUVOS ŽINIOS” APIE 
“NAUJIENŲ” JUBILIEJŲ

Rimčiausias Lietuvoje dien
raštis “Lietuvos žinios rašo:

“šiais metais didžiausias 
Amerikos lietuvių pažangus 
dienraštis/ 'Naujienos’ šven
čia savo 20 metų gyvavimo 
sukaktį. Šis laikraštis buvo 
įsteigtas 1914 met. vasario 
men. 19 d. savaitraščiu. Tų 
pačių melų rugpiučio mėn. 
sis laikraštis virto dienraš
čiu. 20 metų ėjęs lietuviškas 
dienraštis ir dabar besisten
giąs vis tobulėti, be abejo, 
nudirbo didelį kuiturinj ir 
tautinį darbą musų gausin-

gos išeivijos Amerikon tar
pe.”
Kauno laikraštis žada para

šyti plačiau “apie šiąs žymiau 
musų spaudos vieno nario su
kaktuves” ir šia proga 
mums “ir toliau varyti 
brėžtą vagą nepaisant į 
sutinkamus sunkumus.”

linki 
užsi- 
visus

FILOLOGIŠKA ROMANTIKA

Kitąsyk vienas lietuvių tauti
nio atgimimo žadintojas buvo 
sugalvojęs, kad Adomas su 
Jieva rojuje kalbėdavosi lietu
viškai. Dabar “Tėvynėje” kitas 
asmuo, P. Urbanavičius, rašcy 
kad “lietuviškus pamatus!’ tuf 
Kinti visa vakarų civilizaciją 
šitą svarbų atidengimą jisai re- 
įpia daugiausia, žodžių “pote
ris”, kuris reiškęs senovės lię? 
tuvių kalboje tą pat, ką, loty-

...r’":.'1: ■ . 1 , ..1 . ’ .1 -t J—-■■ ■ l".1;1 I'-
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Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartanas

Turtų Sala
(Tęsinys) j

Tai Silverio žalioji papūga. 
Kapitonas Flintl Tai ją aš bu
vau girdėjęs snapu bekalinė
jant į medžio žievę; tai ji ge
riau budėjo už bile žmogų ir 
avo nuobodžia melodija pra

nešė apie mąnp atsilankymą. j
Man jau, nebebuvo laiko at

sipeikėjimui. Iš to aštraus 
perveriančio papūgos garso vi
si pabudo iš miego ir atsikė
lė ;^o Silver’is baisiai sukeikęs 
surėkė:

“Kas ten eina?”
Aš pasisukau 

smarkiai atsimušiau į Vieną 
žmogų, ,iš kurio aš pasprukau, 
bet ir vėl. pataikiau 
gaus glėbin, kuris 
tvirtai, laikė mane.

“Ričarde, atnešk 
tarė Silver’is, kai jau mano 
pagavimas buvo užtikrintas.

Tada vienas, iš vyrų apleido 
namą ir neužilgo grįžo su 
liepsnoj ančių nuodėguliu.

XXVIII;
Priešų stovykloje.

, - t-

Raudonas žibintuvo žėrėji
mas, apšviečiantis viso, namo 
vidų, parodė, kad mano blo
giausi spėjimai jąu buvo išąi* 
pildę. Piratai buvo užėmę na
mą visą, musų atsargą : ten 
tebebuyo stalinėlė koniako, 
duoną ir kįapjįęna mėsa, kaip 
ir anksčiau; o kas mane de
šimt kartų daugiau išgąsdina, 
tai tas, kad nebuvo nei ženklo 
bent vieno belaisvio. Ąš tik 
galėjau spręsti, kad jie visi 
jąu buvo pražuvę ir man gėle 
širdį, kad, aš ąębuvajL lęąrtu 
pražūti jųi jaj^

Ten buvo i$ vip šeši buka- 
niąriąi; daugiau nei vięno ne- 
m $$>• Jn stpvcjp

kito žmo- 
apkabinęs

paraudę, išpurpę, pažadinti 
iš miego po nusigėrimo, šeš
tas buvo pasirėmęs ant alkū
nių; jis buvo mirtinai išblyš
kęs, o jo kruvini įvarčiai ap
link galvą rodė, jog jis buvo 
visai neseniai sužeistas ir dar 
neseniau apsirišęs žaizdą. Aš 
atsiminiau, žįmoijų, kuris buvo 

* Ul"| pašaųtąą dįd^iųjlw© užpjioli- 
’aMS*1 me ir« pabėgusį įf mišką ir ne

abejojau, kad: buvo jis.
Kasinčdąina^ sąyo, plunks

nas, papūgą, tMIJpjp Ęgojo 
Jono pętįąs, Jįą, patą* man ro
dėsi, buvp, išblyškęs ir 
žiauresnįsį nągą, a|i buvau 
pratęs; jį, ipą^tįi Jis vių dar 
tebenešiojp;. puįkllv gelupibės 
žiponą, jįs buvo atli
kęs sąyo, inisįją, bot jo žipo- 
nas jau, piiyoyląbąį; nunęšįptas, 
moliu apskretęs ir medžių 
spiglių apdraskytas.

“Tai taip,” jis tarė, “štai 
Zigmontas Hąwkins, npt ipąn 
šiurpu darosi! Lyg tai į sncį- 
čius, ar ne? Tai ir gerai, ateik, 
nes aš tą draugiškumu skai
tau,”

O. tada; jis atsisėdo ant deg
tines; statinės, ir pradėjo kim
šti; pypkę.

(Bus dąugĮąu);

KULTŪRA”
Lietuvoje leidžiamas moks* 
to ir literatūros žurnalas, 
kurto, tik keletą numerių 
kas. mėnuo ateina į Naujie
nas. pąbąfi gąjtom. “ “ 
numery Jam® .toto* 

motam strąi^, 
nių ir šiam pasiskaitę 
Kaina, 45 c.. Gahniagaut,

Smagu* yra matyti su kokiu džiaugsmu ir en
tuziazmu įnašų jaunuolės ir jaunuoliai rengiasi 
prie Naujienų Jubiliejaus vakaro, vasario 25 
dieną Ashland Auditorijoj.

Musų gražiosios lietuvaitės trokšta laimėti 
garbę būti MISS NAUJIENOS Naujienų jubilie
jaus vakare. Visos žino, kad tik viena gali būti 
išrinkta, ir išanksto nei viena neturi širdyje pa
vydo., Tas toli nuo jų minčių. Jos visos tik tro
kšta Naujienų Jubiliejaus vakarui kuo* didžiau
sio pasisekimo, ir kiekviena iš jų, kuri tik. gali 
dainuoti, yra prisidėjusi prie Naujienų Jubilie
jaus Choro.

Kada viena iš 51 gražuolių taps išrinkta 
būtį MISS NAUJIENOS Naujienų Jubiliejaus 
vakaro vaizduotėje, mes visi, o ypatingai visos 
mergaitės, patiksime ir pasveikinsime ją su 
džiaugsmu, meile ir entuziazmu, kaipo Naujienų 
vaizduoto ją ir simbolį20-ties metų sukaktuvių 
dienoje. Ta diena jau nebetoli.

Naujienos daugiausia prisidėjo prie lietu
vių vardų iškėlimo Chicagoje ir vakarinėse Amc- 

. rikos valstybėse. Kiekvienas lietuvis šiandien , 
gali pasigirH ir pasididžiuoti, kad lietuviai turi 
savo dienraštį Naujienas, kad tai yra jų didelis, 
pažangus, bešališkas, rimtas ir visatinai myli
mas dienraštis, kurs plačiai apima ir gaivina visą 
lietuvišką gyvenimą. Ačiū Naujienoms visi lie
tuviai šiandien gerbia lietuvio vardą ir todėl lie
tuvių vardas yra čia ir kitų tautų gerbiamas. O. 
nuo musų vardo garbės priklauso musų gerovė, 
musų pasisekimas darbe ir biznyje.

Didžiai reikšmingas todėl yra mums vi
siems Naujienų 20-ties metų jubiliejus ir ta ju
biliejaus vakaras, vasario 25 d. Naujienų Jubi
liejaus vakaras bus mums didelė vietinė lietuvių 
šventė*, Tai bus visų musų sueiga ir visų musų 
bendrą linksmybė., Musų yra daug tūkstančių 
ir daugeliui tūkstančių yra parūpinta vietos di
delėje Ashland Auditorijoj.,

Scenoje; matysime linksmų, juokingų ir 
griaudžių bei iškilmingų vaizdų. Tai bus ne 
skolintos; bėk musų pačių lietuviškos kūrybos 

, pavyzdys, žųdžiai,. dainos ir muzika specialiai 
parašyta ir pritaikyta tik šitai didelei lietuvių 
celebracijai. Autoriai yrą Kl. Jurgelionis ir Pet
ras Sarpalius. Musų geriausi dainininkai ir 
dainininkės^ jaunimas, gražuolės, vaikai ir ma
žyčiai vaikučiai atvaizduos mums jų pateiktą 
kurinį. Visi sveikinsime Naujienas sukaktuvių 
dienoje ir Miss. Naujienos bus visų musų širdin
gų; sveikinimų priėmėja.

Visi tpdeJ laukiame Naujienų Jubiliejaus 
vakaro* su džiaugsmų ir entuziazmu. Tai bus

ir visiems
karas;.
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ARCHER AVENUĖ FUR
NITURE HOUSE

Archer Avenue Furniture 
House randasi adresu* 4140 Ar
cher Avenue, tel. Lafayette 
3516.

Įstaigos savininkas yra p. 
Feliksas Klimas, menedžeris — 
Juozas Kazikaitis. Biznis 
dėta 1927 metais. Reiškia, 

^yuoja jis jau 8 metus.
Kaip galima spręsti iš

niavietės vardo, ji specializuo
jasi rakandų namams parupi- 
nimu, būtent sofų, stalų, lovų, 
springsų, matracų, karpetų, Ii 
nolemnų, pečių.

Biznio ypatybe yra ta, kad 
iš čia išleidžiama savo išdir-

už- 
gy-

biz-

bystės reikmenės arba rakan
dai. Kada šis biznis planuota 
uždėti, tai sumetimai buvo to
kie:

Krautuvių su rakandais Chi- 
cagoj ne stoka. Bet didžiumoj 
tų krautuvių tavoras yra pa 
dirbtas kažin kur — nė pirK- 
liams, ne jų kostiftneriams ne
matant. Apvilktas apmušalu, 
numalevotas ir nušveistas, jis 
atrodo gražus ir akį patrau
kiantis, bet kokie yra jo “vi
duriai”, tai ką žmogus gali ži
noti? O tuo tarpu pirkėjui yra 
svarbus rakandų gerumas, jų 
tvirtumas — žinoma, kartu su 
dailumu ir su madnumu. Ra
kandams, mat, tenka išleisti ne 
grivinas ir ne auksinas, bet ge
roka krūvelė dolerių, ir niekas

01 PO b I TA U Y

Kur Konservatyviški 
Žmones Per Daugelį 
Metų Darė Savo Ban
kinį Biznį
Drovers Patarnavimas yra pabudavo- 
tas ant ypatiškos pažinties ir ant 
Tvirtų ir Konservatyviškų Bankinin-

Tūkstančiai 'konservatyviškiausių Chicagiečių daro čia 
savo bankinį bizni todėl, kad Drovers pasitikėjimo ver
tas Bankinis Patarnavimas atsako jų pareikalavimams. Ir 
jie visuomet turėjo pilną pasitikėjimą į augštos rųšies 
Liuospinigus iš kurių susideda Drovers Resursai.

Mes tikime, kad jus rasite Drovers Patarnavimą taipgi 
tikrai pagelbingu. Ir mes širdingai kviečiame jus pradėti 
savo Bankinę sąskaitą pas mus.

nenori tų dolerių beverčiai mo
kėti.*

Taigi Archer Avenue Fur
niture House uždėjai sąprota
vo šitaip: Kad patenkinti kos- 
tumerius, mes patys turime ži
noti kokį tavorą išleidžiame; 
mes patys todėl dirbsime par
duodamas reikmenes. Ir iki šiol 
Archer Avenue Furniture 
Houfae parduoda tik savo išdir- 
bystes rakandus.

Publika, atsilankanti čia ra
kandų pirkti, gali pasirinkti ko
kių modelių nori iš jau padirb
tų ir išstatytų parodai. Ji ga
li reikalauti, kad reikmenes bu 
tų padarytos sulig užsakymu. 
Ir jos užsakymas bus išpildy
tas iki paskutinio, taip saky
ti, taško.

Kadangi Archer A vemtfe Fur
niture House įstaiga pati iš 
dirba parduodamas reikmenes, 
tai, suprantama, ji gali patai 
syti rakandus ir taiso, kai jau 
dėvėjamų rakandų kas ar su
lūžta, ar pagenda. Reikiant pa
taisos, užtenka tik pranešti, o 
įstaigos reprezentuotojas arba 
atsilankys arba paaiškins kiek 
pataisa gali kaštuoti ir kaip 
greitai ji gali bu‘ti atlikta. Ir 
nedaro skirtumo pas ką buvo 
pirktas reikiamas pataisyti 
daiktas.

Archer Avenue Furniture 
House duoda kreditą.

šios įstaigos vedėjai sako, 
kad jie gali duoti savo kostn- 
meriams prieinamesnes kainas, 
nei daugelis kitų. Mat, patiems 
išdirbant rakandus, jiems 
reikia dalintis uždarbiu 
middleman’u ir todėl ta 
pininko (arba perkupčio) 
no dalį jie gali nuleisti,

kostume-

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

Halsted at 42 Street - CHICAGO

Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 vai. rvto iki 3 vai. j 
piet. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.
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DABAR yra
Geriausias Laikas
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Wl OO OUR RAUT

PIRKTI NAMAMS, RAKANDUS, KOL 
DAR KAINOS TEBERA ANT VIETOS.

Illinois, to speedily devią^ ways 
and means, and to enact said 
policies in suitable legislation, 
to consolidate and merge the 
various governmenlal bodies in- 
to one unit, to sėt the <tax 
valuation on real estate at 1%, 
and a nioratorium on home. 
foreclosure, and, be it furiher 
resblved that a copy of these 
resolutions be transmitted 
forthvvith to Hon. Henry Hor- 
ner, and to the representatives 
of the eleventh senatoriai dist
rict in the State legislature.

J. L. Jotis, Chairman, 
A. J. Malinskas, Pres.

Prie stalo sėdi Roger Touhy ir trys jo šaikos nariai, apsupti šerifo padėjėjų laike jų bylos 
nagrinėjimo dėl išvogimo John Factor. Jury nesusitaikė dėl jų kaltės ir jie turės būti išnau- 

jo teisiami.

ne
su 

tar- 
pel- 
kai

Furniture 
gauna iš

parduoda rakandus 
riui.

Archer Avenue 
House kosttfmerius
visos Chicagos ir pristato nu
pirktus daiktus visoj Chicagoj, 
o taipgi į Chicagos apylinkės 
miestus, kaip į Rockfordą, 
Waukeganą, Indiana Harbor, 
Gary, ir tt.

Savininkas šios įstaigos 
lietuvis.-.Menedžeris — irgi 
tuvis. Ir darbininkai 
tuviai.

Menedžeris, Juozas 
tis, atvyko Amerikon 
iš želionių kaimo, 
pavieto. Nuo pat atvykimo jis 
dirbo rakandų dirbimo amate 
— tai pianų, tai rakandų dirb
tuvėse Rockforde ir kitur. Jo 
amatas 
darbai.

visi

yra 
lie - 
lie-

Kazikai-
1913 m. 

Ukmergės

kliubas užsibrėžė šitokį darbą:
Sausio 21 d. turėjo masinį 

mitingą ir priėmė rezoliucijas, 
kad butų mokamos 1% taksos 
ant nejudinamo' turto, taip pat, 
kad sujungtų visus parkus po 
viena jurisdikcija ir kad kitos 
valdžios įstaigos butij sujung
tos dėl sutaupymo ir sumažini
mo taksų. Ta priimta rezoliuci
ja buvo pasiųsta gubernatoriui 
Horner ir senatoriui John M. 
Lee ir kitoms įstaigų galvoms.

Vasario 25 d. yra šaukiamas 
masinis mitingas, kuriame bus 
priimtos ir pasiųstos rezoliuci
jos gub. Horner, kad sustabdy
tų didžiai pragaištingą forklo- 
zavimą nemažiau kaip ant dvie
jų metų, kadangi musų lietu
viai yra skaitlingi namų savi
ninkai ir dideli (taksų mokėto
jai. Didžiuliai bankai forklozuo- 
ja jų namus šimtais ir tūks
tančiais kiekvieną mėnesį, nai
kina ji) sutaupytą turtą ir 
griauna lietuvių turtą, draugi
ją ir kultūrą. Taigi viršminė- 
las kliubas nori apginti savo 
tautą ir ima tokį darbą, kad 
sulaikyti forklozavimą ant ko- 
kių dviejų ar trijų metų, duoti 
muši) lietuviams progą atsilai
kyti nuo bankierių skaudaus 
botago.

Taigi, 
tėmykit 
lankykit
mitinge ir pamatysite ką Mar
ąuette Park Lithuanian Ameri
can Citizens’ Club veikia.

Marąuette Park 
"korespondentas.

o o o
Ęriimta rezoliucija sausio 21 d. 

susirinkime

bran^ųs skaitytojai, 
savo < laikraštį ir atsi- 
šitame nepaprastame

specialiai rakandų

&

MARQUETTE
Marąuette Park

PARK, —
Lithuanian

American Citizens’ Club yra 
vienas iš didžiausių ir aktyviau
sių kliubų Southsidėje. šitas

Pulk. Daniel I. $ultan, 
mijos . inžinierius, kuris 
paskirtas vadovauti CWA> 
banis Illinois valstijoje.

City Furniture Co
M. P4 Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD
Telefonai Seelęy 8760

Šaukia masinį mitin 
gą forklozavimų 

reikalu
r

Jus dar galite nusipirkti 2 šmo
tu gero MOHAIR Seklyčios setą

*49.00
Tapestry arba Velour setą

tik už .................................. . 39.00
Importuoti kaurai visur parsiduoda po $60, 

o pas mus tik po .................... $39 00
Visokių išdirbysčių skalbimui mašinos:

Apex, A. B. C., THOR ir $OQ 
MAYTAG, nuo.................... ■ U

ir augščiau.

The following resolulion was 
unanimously adopted at a Mass 
Meeting attended by 3,000 citi- 
zens in the Marąuette Tark 
district, in the city of Chicago, 
given under the auspices of ithe 
Marąuette Park Lithuanian 
American Citizens’ Club.

Whereas, a great national, 
statė, and local emergency ex-

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS 

Vasario 10 d., 1934 
JAMES STAPONAVIČIA 
TAVERN ALUDES 
3321 Lituanica Avenue.

D AI NA

tapo, 
dar-ti

ists, and as a result of this and the forces of depression 
great extraordinary condition, | would be completely annihilaited 
milions of homes and farms 
have been foreclosed, or are in 
(the process of foreclosure, and 
that this condition has created 
national peril, and,

Whereas, in the face of this 
extraordhiary condition, the 
cost of government has con- 
tinuosly inereased, resulting in 
added burdens on ithe tax- 
payers, and,

Whereas, the burden of tax- 
ation can be greatly relieve.d 
by the consolidation of various 
governmental bodies and agen- 
cies, and,

Whereas, if said govern
mental bodies were Consolidat
ed, the cost of government 
would greatly decrease, and 
result in the saving of milions 
of dollars annually to the tax- 
payers, and,

Whereas, this saving would 
be refleeted in a very material 
reduetion in taxes, and,

Whereas, by a material re
duetion in taxes, the Roosevelt- 
ian Recovery program would be 
brought nearer to realization,

a great national 
exists in that 

upon (thousands of

and prosperity would again be 
present, resulting greatly in 
the development of the financ- 
ial and general welfare of the 
people, and,

Whereas, 
emergency 
thousands
home ov/ners are unable to re- 
finance their present mort- 
gages on their homes, and 
countless defaults have oc- 
eurred to contribute to the 
distress of thousands of home 
owners, and (to peril the Re- 
public, and,

Whereas, various States have 
enacted legislation allowing a 
moratorium against foreclo
sure of homes, and said laws 
have been declared constitu- 
tioiial by the Supreme Court 
of the United States,

Now, therefore, be it resolv- 
ed, that we, the members of 
the Marąuette Park Lithuanian 
American Citizens’ Club of the 
State of Illinois, urge upon the 
members of the legislature, and 
the Governor of (the State of

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA
per SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

asmeniškai vadovaujant

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

Išplaukia iš New Yorko KOVO 3 dieną
Tiesiog i Copenhągen, o iš ten tiesioginiu laivu i KLAIPĖDĄ 

Visas vandens kelias per Copenhagen i Klaipėdą bus po 
vadovyste musų g'erai žinomo operos dainininko

JUOZO BABRAVIČIAUS
Del laivakorčių kainų ir kitų informacijų kreipkitės pas 

Scandinavian-American Line autorizuotų agentą.
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

Whitehall St., 248 VVashington St„ 130 N. La Šalie SL, 
Boston, Mass. Chicago, III.

27
New York, N. Y.

BUS GERIAU IR JUS SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
GĖRIMUS PAS

THE BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine. 
3265-67 South Halsted Street

rūšių kurias mes laikome musų stake: 
Sprinjr Garden 
Fleischman’s Gin 
Golden Wedding 
O. F. C.
Indian Hill

PROGRESS
FURNITURE C0.

KRAUTUVE i

i .

Po ištikusio 
GAISRO 

Jau aptvarkyta 
ir atidaryta 
dėl biznio

Kame siūloma didžiausi 
bargenai ant tų prekių, ku
rios išliko nesužalotos. Kaip 
tai nekurie pilni baldų se
tai, 
lės, 
dėl

kaurai, pečiai, plovyk- 
refigeratoriai ir tt. Tu
kam reikia įsigykit tuo- 

jaus ką nors iš minėtų pre
kių, tai dabar turite gerą 
progą jas pasipirkti už ne
girdėtai mažas kainas, Pro 
gress Krautuvėje.

Munšainę gert nusibodo, 
Aš turiu geros degtines 
Tiesą sakant valstybines.

Vieną stiklą paragavęs 
Jausies spėkos daugel gavęs 
Nuo tos valstybinės tikrosios 

degtines.
Steponav’čius visus myli 
Pilną stiklą kožnam pila 
Kad jis įsigertų, 
Vargelius užmirštų.

Kingsbury alus prie baro 
yra visada,

Buriu geria visi uliuoja, 
nieko kito neatboja,

Ponas James StaponaviČia 
Atidaro Tayern Alinę 3321 
Lituanica Avė. Kaip pasek- 
niingąs biznierius išbuvęs biz
nyje per daugelį metų, kvie
čia visus savo draugus bei 
pąžįsląmus • ant atidarymo 
naujos biznio vielos. Atidary
mas įvyks4 subatoj, vasario 10 
d., viršui paminėtu adresu.

V

Štai tik keletas 
Belle of Nelson 
Shenandoah 
Mellwood 
Red Top 
Green River 

CRAB ORCHARD — STRAIGHT 
Didelis pasirinkimas Vyno ir Cordials 

Atsiminkite, kad mes parduodame tiktai Dealeriams ir atsisakome 
parduoti byle kam, kuris nėra tam bizny. Kitais žodžiais, mes ne 
parduodame po vieną arba du butelius vartotojams; jie gali pirkti 
nuo musų kostumerių.

Mes esame tiesioginiai distributoriai dėl sekamu spiritinyčių: 
PENN-MARYLAND CO., Ine. — HIRAM WALKER and SONS, 

AMERICAN MEDICINAL SPIRITS CO.

Bridgeport Liquor Company.lnc.
Distributors of Imported and Domestic

, WINES and LIQUORS
: 3265r7 South Halsted St. Tel. Victory 5382-3 

This advertlHonient is not intended to olfei- vhiakey for salo oi- deUvcry in 
uny statė or cotnniunity wherci>i the adverllbing, sale or ūse 

thcreof is unluwful.

Tom Hardy
Green Briar 
Belle o f Andęrson 
Ridgewood

WHISKEY

O TOS PREKES
kurios laike gaisro mažiau 
ar daugiau tapo užgautos ar 
sulietos, inšurance kompa
nija davė labai gerą adjust- 
mentą, kurios bus greitai su
tvarkytos ir nepoilgam ap
skelbta “FIRE SALE”, ka
me bus pąsiulyta didžiausi 
bargenai ano žmogaus at
mintyje.

Todėl, teinykite praneši
mus apie šį išpardavimą ir 
kuomet jis bus apskelbtas, 
tai 'pirmutiniai atsilankyki
te. Arba nors ir dabar galite 
užeiti ir rezervuoti, kas ta- 
mistoms geriausiai patinka.

3222-24-26 South 
Halsted Street 

Tel. Victory 4226 
/. Kaledinskas, J. Romanas, 

Vedėjai,

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

Džiovinti Baravykai, 
Ęudipėsčs, ir daugelis 
kitų grybu* Zubrovka, 
Rusiška Arbata, Medus

SKANUMYNŲ 
KRAUTUVĖ 
1537 DIVISION STREET 
Kamp. Milwaukeei — Brunswick 9344

iš Sibiro. Didelis pasirinkitnas visokių saldainių importuotų iŠ Lietu
vos, LėnkĮjoa ir Rusijos, Grąžiąi išsiuvinėti Rusiški Marškiniai, Suk
nelės, Lėles ir tt. Pristatome} namus. I kitus miestus siunčiam C.O.D.

REIKALAUKITE MUSŲ KATAL10G0.
V'm'i' ..... . ............................į|>.f ' .1 I . ..Iii . I. I1'.  , ■ I.', ...s^

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

i"'MM''

SIUSKITPER 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

lb preso Lietuvos žmonės ir 
pataria Lietuvos bankš

■i



NAUJIENOS, Chicago, III

(Kandidates pilnas vardas)

Rhythm cn the North Side

24 METINE ATSKAITA

D. K. L Gedimino Budavojimoir
Skolinimo Draugijos

DEPOSITAI
APDRAUSTI

ASSETS

$392,060.73Totai Assets

The Live Slock

30,000.00

9392,060.73Totai Liabilities

Totai

Įžanga 25c. ypataiPradžia 6:30 vai. vakare

‘KARO AUKOS’ $411,998.34Totai dišbursements

DIREKTORIAI

OPL

Iš Tautiškų Kapinių 
globėjų susirinkimo

Petrulis salto jis nesakęs, 
kad Lakūnai buvę nušauti

ziaus 
metu

war, 
“find

J. H. Bočiunas šven
čia metines sukaktu
ves: sekasi biznyje

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

P-na Frances Yerkes Dapkus, 
2853 West 63rd street, laimė
jo progų paskraidyti transat
lantiniam aeroplane “LITUAN1-

Vainauskas Mrs. 
Varkus Fr 
Visockis Chas. 
Witkauskas John 
Žalis Sophie.

well
gay
and

Loans on Real Estate ............... ..........
Loans on Stock pledged .......................
Interest accrued and unpaid ........... .
Installments on stock due and unpaid 
Real Estate owned ................................
Real Estate sold on contract ..............
Taxes and Insurance advanced .............
Federal Home Loan Bank stock .......
Accounts Receivable ................. ............
Fumiture and fixtures ........................
Cash on hand ................................... .......

11,034.69
.. 538.42 
, 7,500.00 
.. 465.23 
36,000.00 
.. 32.80

2,500.00 
4446.93

.. 254.21 
2,709.00 

368.61 
1,000.00 

15,500.00 
4,304.70

. 5,500.00 
2,964.81

systematiškai taupyti.
mumis su taip mažai kaip

Ambrosevičia Mr. 
Dennis Chas. H.
Dambrauskienė Prane 
Gordan K.
Hupka Christine
Jansavicz Anton 
Kerneza Andrew
Krizanauskas Karolis 
Kresal Marie

Makutėnas K.
Mortell Samuel
Matienė Morta
Navickas Stanley
Pucita Jos.
Peklis ’Peter
Polceny John & Lottie
Samuolis V.

$323,100.00 
1.610 00 
4,398.77 

.. 14,292.08 
3,400.00 

. 33,528.62 
.... 763.39 
.... 5,500.00 

3.06 
... 2,500.00 
.... 2,964.81

$99,451.17 
... 2,612.99 
. 14,292.08 
. 56,462.50 
. 89,550.00 
. 53,000.00 

120.00 
... 1,140.08 
26,000.00 
19,354.58

CHICAGO, ILLINOIS

Logan Sąųare

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

ADAM BARTUS 
JOHN GRIGAS . 
DEONIZ. JANKEWICZ 
MIKE JASNAUSKAS 
L. GINIOTlS
JOHN KROTKUS 
JOSEPH KAMINSKAS 
S. A. SZYMKEWICZ 
JUSTIN MACKIEWICH

kasi erių.
komisija kapi

rushing the blond

—P. Daubaras 
J. Zalatoris

Vakar ir šios die- 
Naujienose” telpa skelbi- 

H. Bočiuno, 4928 West

The Live Stock Nation
al Bank of Chicago yra 
narys Laikinės Federa- 
lės Depositų Apdrau- 
dos Fondo ir jame pa
dėti depositai yra pil
niausiai apsaugoti kaip 
autorizuota Kongreso 
Banko aktu iš 1933.

Naujos Mados
MIDGET RADIOS

Sekančią savaitę 
šaukiami janitorią 

susirinkimai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurių balsuojama.

RECEIPTS:
Cash on hand at beginning of year 
Installments paid in on stock .......... 
Prepaid stock, Class “D” ................
Paid-up stock, Class “E” ............. .,...
Loans repaid—on real estate ...........
Loans repaid—on stock ....... ...........
Real estate .................................... .......
Master’s Certificate ....................... .
Real estate sold on contract ............
Taxes and Insurance advanced ........
Bills Payable .......... ...............................
Accounts Receivable ........... .................
Fumiture and fixtures ....................
Interest ........... ........................ ..............
Premiums ...............................................
Membership fees ........................... ........
Fines ........................................................
Appraisal fees ........... ...........................
Profit and loss ......................................
Contingent fund ........... .........................
Real estate reserve .............................

COJE II”, Kulturo Ratelio šo
kiuose, kurie įvyko Allerton 
hotelyje, pereita, šeštadienį. Ji 
galės “paimti raidų”, kai aero
planas bu*s atgabentas Chica- 
gon.

$136,125.00
.. 4,824.24

130,208.25
.. 8,675.00
... 25,875.00

4179-83 Archer Avė 
Corner Richmohd Street 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

LIABILITIES
V

Installments paid in on stock .............
Installments on stock paid in advance 
Installments on stock due and unpaid 
Prepaid stock, Class “D” ......................
Paid-up stock, Class “E” ......................
Bills Payable ...... .................. ....................
Interest accrued on Bills Payable ...... 
Interest accrued on paid-up stock ....

CONTINGENT FUND .............
PROFITS DIVIDED ..............

u FROFITS. UNDIVIDED .....
REAL ESTATE RESERVE ...

West 
po pie

Pirmadienį SLA. 301 kuopos 
susirinkimas

Laiškai Naujienų 
Ofise

Ryšy su ketvirtadienio “Nau
jienose” tilpusiu “interviu” 
apie Dariaus ir Girėno trage
dijų, p. P. Petrulis musų pra
šo pareikšti, kad jis nepadaręs 
išsireiškimų ir nedaręs tvirti 
nimų, kurie yra jam kredituo
jami tame “interviu”.

P. Petrulis sako netvirtinęs, 
kad lakūnai buvę nušauti vo
kiečių, ir kad Lietuvos valdžia 
tų faktų slepianti, nes jis ne
turįs jokių tikrų įrodymų. Nie
kas jų neturi. Buvo daromi 
spėliojimai, bet vėliau ir tie 
aptilę. Jis nematęs lakūnų kū
nų, todėl tuo labiau negali to
kio tvirtinimo daryti. Matęs 
tik aeroplanų ir lakūnų r ubus, 
kurie yra išstatyti muziejuje.

Nedėlioję, Vasario-Feb. 11 d., 1934 m 
Jono Juškos svetainėje

Hollywood Hali, 2417-19 W. 43 St.

N A (i 'IENŲ
Pinigų Siuntime Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai., vak. Nedėhomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p

Vasario Mėnesio
DIDIS

Užginčija pareiški 
mus apie Darių 

ir Girėną

Jeigu tamstos vardus randasi 
šiame laiškų surašė, malonėkite 
cuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

24-TA METINfi ATSKAITA
» < r . . t , ,

D. K. L. Gedimino Budavojimo ir 
Skolinimo Draugijos

Už fiskališkus metus užbaigiant Gruodžio 31, 1933.

neišsipildė.
man pačiam p. Bo- 

pareiškė, kad yra lai- 
persikėlęs dabartinėn 

ir metines sukaktuves 
su džiaugsmu, žinoma, 

musų pačių 
tautiečius.

P-a Frances Dapkus 
laimėjo “tripą” “Li- 

tuanicoje II”

CICERO 
DOS 

mas J 
14th street, vienos iš didžiųjų 
valgomų produktų krautuvė 
šioje apielinkėje. P-nų Bočiuną 
kaipo biznio žmogų čia visi 
pažįsta ir jau* metai laiko, kaip 
iš mažos vietos persikėlė į di
delę gražių vietų. Buvo pri
verstas samdytis pagelbininkų 
iš pašalinių, nes sūnų ir gabios 
žmonos neužteko. Kai kurie

Vasario 4 d., Tautiškų Kapi« 
nių Raštinėje įvyko gobūjų su 
sirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta nauja kapinių vadyba 
Pirmininkas A. Tamkevičia; vi- 
ce-pirm. 
retorius 
J. Balchunas 
nių turto prižiu’rėjimui — A. 
Bubinas, J. Balchunas, E. Če
pulis. Kapinių knygvedis —A. 
Bubinas.

Susirinkime buvo iškeltas 
naujo ofiso klausimas. Pasiro
dė, kad dabar tas dar nėra ga
lima tvarkyti, bet greitoje at
eityje reikės dabartini ofisų 
pagerinti ar naują pastatyti. 
Lotų kainų sumažinimo reika
las palietas toliau*, nes porą 
mėnesių atgal jos buvo suma
žintos. Padaryta nutarimas, 
kad kas nupirks lotų ir sumo. 
kės už jį bėgyje 3-jų mėn., tas 
gaus 5% nuolaidų. Kurie su
mokės bėgyje 6-ių mėnesių, tie 
gaus 3r/f niVolaidą. y

—Vienas globėjų.

Pirmadienį vakare p. šeme- 
tų svetainėje įvyks mėnesinis 
susirinkimas SLA. 301 kuopos. 
Visi nariai bukite susirinkime 
ir reguliariai mokėkite duokles, 
kad neįvyktų suspendavimai, j 
tas reiškia labai daug. Taipgi, 
kas norėtų priklausyti prie tos 
milžiniškos organizacijos — 
prašomi atsilankyti. Jūsų ryto
jui bus užtikrintas.

—“N/’ Rašė jas.

Trečiadienį, vas. 14 d., Tur- 
ner’s Hali, 1007 Diverssey Park 
way.

Mitingai, kurie buvo šaukti 
pereitą .savaitę buvo skaitlin
gi. Pasirodo, kad janitoriai 
yra gyvai suinteresuoti kova 
prieš negeistinus viršininkus. 
Visi janitoriai, kurie gyvena 
apielinkčse, kur rengiami su
sirinkimai, raginami į ji.'os at
silankyti.—B.

National Bank
of CHICAGO

the evening was ithe beor-and- 
hot-dog “barker” of the loud 
voice. x

Būt Polly and Apollo missed 
this ono...

A certain A. M. Jr. was at- 
tentively
Jutsius giri all evening — t< 
the exclusion of all other dam 
sels interested in the dance

Keturių Veiksmų Drama iŠ Klasių Kovos
> Stato Scenoje

LIET. LIUOSYBĖS NAMO BENDROVE
Sekmad., Vasario (Feb.) 11 d., 1934 m.

SAVOJ SVETAINĖJE, 
14th Street ir 49th Court. 

CICERO, ILLINOIS,
Pradžia 7:30 v. vak. Įžanga iškalno 30q—Prie durų 35c 

GRIEŠ GERAS ORKESTRAS.
Vaidylos: LIET. PROLETARŲ MENO SĄ-GOS NARIAI

pranašavo, kad jis, persikėlęs į 
didele vietą pražus, bet tie pra
našavimai

šiandien 
či tinas 
mingas 
vieton 
švenčia 
tas priklauso nuo 
—kad remti savo 
Čia turime keletą didelių krau
tuvių, kurias valdo svetimtau
čiai. Nors čia jų tautiečių 
kaip ir nėra, bet jie verčiasi 
gerai. O musų tautietis Julius 
Rimdžius turėjo keltis Chica- 
gon, vadinasi, neturėjo ganėti
nai pasekmių. Kaip ten nebo
tų, dauguma lietuyių p. Rim- 
džiaus pasigenda. Girdėjau', kad 
jis ir vėl čia suka lizdą.

šiandien laidojamas Jonas 
Kimbarkas

Miss Nau j ienos 
balsavimo kuponas
Balsuoju už ........................................................ ..... .................

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domi
ninkas Kuraitis paliko autorizuotas 

Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki Šiol dar nebuvo nei vieno 

Lietuvio Dealerio, kuris pardavi
nėtu Buick automobilius. Domi
ninkas Kuraitis buvo pirmas lietu
vis pardavinėti Pontiac’s, General 
Motors išdirbystės Tr pirmas lie
tuvis Buick Dealeris. šios abi 
kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos,‘ir atsa
ko už savo vertę. Domininkas Ku
raitis jau varo bizni per 10 metų, 
didžiumoj turėjo reikalą su lietu
viais ir tikisi, kad su Buick ir 
Pontiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

Norėdami pirkti nauja ar mai
nyti sena karę ant naujo, kreip
kitės nas D. Kuraiti — 
j Milda Auto Sales 
/ 806-8 West 31 Stręet
< Tel. Victory 1696

committeeman.
Lota of other things that 

“nosey” pair might have pried 
into — Lithuanians being well 
represented — būt they seem 
to be in hiding (this week.

Tūkstančiai Lie t u v i ų 
pasirinko The Live 
Stock National Bank 
savo depositams pasi
dėti.

Loans on
Loans on ... ________
Installments on stock withdrawn and matured 
Prepaid stock, Class “D” ...................................
Paid-up stock, Class “E”............. ................... —
Intęrest or profit on stock withdrawn and matured 11,471.45 
Real Estate ................... ..................... ...............
Master’s Certificate ............................................
Real Estate sold on contract ........................ ..
Taxes and Insurance advanced ........................
Bills Payable’ ........ ...........................................
Accounts receivable ...........................................
Fumiture and fixtures ............... ......................
Interest on bills payable and paid-up stock 
Expenses — general..... ......................................
Expenses — salaries ............... .....................
Expenses — stationery and printing .............
Profit and loss — to contingent fund ..........
Profit and loss — to real estate reserve.......
Profit and loss — loss on real estate ..........
Federal Home Loan Bank stock .....................
Cash on hand ......  j.......

Kuponus siųskite ».

Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

The Iggorrotle A. C. Annual 
Dance at ithe
Masonic Temple lašt Saturday, 
February 3, was ųuite evident- 
ly a financial success, the 
Pompeian Ballroom being fillecl 
to capacity.

The evening “hit 
indeed, what with 
“crovvd”, a balloon 
everything. Būt the

Buvęs vietos ‘gyventojas ir 
plačiai žinomas asmuo Jonas 
Kimbarkas iš Wisconsino buvo 
parvežtas pas sūnų J. F. Kim- 
barką, 1543 So. 52nd avenue. 
Po kelių dienų, nežiūrint dide
lių pastangų ir išlaidų gydyto
jams pirmadienį naktį velionis 
užmerkė akis amžinai. Paliko 
dideliame nubudime namiškiu's, 
daug giminių ir draugų.

Jis buvo apie 60 -metų am- 
Amerikoje išgyveno 40 
Paskutiniu laiku gyve 

no McNaughton, Wis.
Laidotuvės įvyks . šeštadienį, 

vasario 10 d. iš vietinės bažny
čios į šv. Kazimiero kapines.

Association)
Organizuota Sausio 13, 1909.

Nariai FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM

KAPITALAS $2,000,000.
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po piet, 

Antradieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v

2324 So. Leavitt Street, Chicago, BĮ.
Telefonas CANAL 16784

Tie janitorių unijos nariai, 
kurie eina prieš dabartinius vir 
šininkua-gengsterius, sekančią 
savaitę šaukia du masinius na
rių susirinkimus antradieni ir 
trečiadieni. Susirinkimai 
sekančiose vietose:

Antradienį, vasario 13 
Culture Center, 3223 
Roosevell Road, 1 vai.

MANUFACTUOINd COMPANY« 

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

Hemlock 8400

1934 metų naujos mados
MAYTAG drabužių plovyk-

69.50
1931 mados $149.50 vertės
MAYTAG PLOVYKLeS po

89.50
Naujos THOR Plovyklos po

’35.00
$65.00 naujos BEE VAC 

PLOVYKLAS

, 42.50

$70.00 vertės RADIOS po

25.00
$90.00 

ZENITU RADIOS po

59.00
$200.00 SPARTON Kombi
nacijos su Graniafonu po 

98.00
$100.00 vertės R. C. A. 

VICTOR RADIOS po 

49.50
Parduodam ant Lengvų 

Išmokėjimų.
Duodame didelę nuolaidų 
už senus radjo ir plovyklos 

į mainus ant naujų.

VALDYBA
Presidentas

JOHN GRIGAS 
2057 West 22nd St 

Vice-presidentas 
MIKE JASNAUSKAS
2259 West 22nd St.

Karterius
S. A. SZYMKEWICZ 

5937 So. Maplewood Avė.
Sekretorius

JUSTIN MACKIEWICH 
2324 So. Leavitt St. 

Sekretoriaus pagelbininkė 
BELEN KUCHINSKAS

Advokatas 
JOHN T. ZURIS
i Mokinkite savo kūdikius

Jus galite pradėti sąskaitą su 
12%c. i savaitę.

SKOLINAME PINIGUS TIKTAI ANT PIRMU MORGIčIŲ
Naujos Serijos Prasideda 1934•

Sausio 1 dy Balandžio 1, Liepos 1 ir Spalio 1.

receipts ......................................
DISBURSEMENTS

real estate ............... .................
stock .............................................

ŠAUNUS BALIUS SU DOVANOMIS
Rengia

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros Kliubas

išpardavimas 
ant 

DRABUŽIŲ 
PLOVYKLŲ 
ir RAMIOS

.. $1,900.68 

.. 39,960.48 
5,850.00 

.. 57,475.00 
168,800.00 

. 14,904.24 
7,634.69 
3,720.26

209.11
473.10 

.. 70,000.00 
28.62

278.00 
. 22,489.46

342.25 
.... 406.73 
... 965.67
..... 40.00
..... 20.05 
... 1,000.00 
.. 15,500.00

$411,998.34

RAMOVA GARDENS
3508 So. Halsted St., 2-ros lubos 

k NAUJI VEDĖJAI RENGIA
DIDELĮ ATIDARYMU

ŠEŠTADIENY IR SEKMADIENY,

Vasario-February 10 ir 11,1934
Užkandžiauti ir šokti galėsite prie šauniausios muzikos Orkest- 

ros Chicagoje. Pradžia 8 valandą vakare.

■ , i r ,
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šeštadienis, .vas? 1-0, 1934

■ ,v

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
_____ _ ......... . . _ _ " A l II l ~

Tarp Chicagos
Lietuvių i

Seno Petro biznis 
Konteste

. - -I ■■■' * *■ ■ ■

šie žmones darė biznį per. 
Seųą Petrą:

M. Kraujelis, 137 E. 107 st., 
kuris užlaiko buČemc ir groser- 
nę. Užsirakė “N.” 15 mėnesių. ’

F. šeštokas, 846 W. 111 st.,; 
kuris užlaiko gražią alinę, at-. 
sinaujino “N.” 15 mėnesių.

J. Niprikas, 3631 S. Union, 
avė., kuris užlaiko delicatessen 
krautuvę, užsirašė “Naujienas”.

S. Beiner, 1519 S. Keeler av., 
kuris pašaukė Seną Petrą per 
telefoną. Užsirašė “Naujienas” 
15 mėn.

A. Gedvilas, 1701 S. Canal 
st., kuris užlaiko aludę, užsira
šė “Naujienas”.

St. Maezes, 1901 S. Canalport 
avė., kurie užlaiko aludę, užsi- 

5fašė “Naujienas”.
B. Dermontienė, 722 W. 22 

st., kuri užlaiko aludę, užsirašė 
“Naujienas”.

Petronėlė Babilius. 6221 So. 
Campbell avė. parašė Petrui 
laišką ir užsirašė “N.” 15 mėn.

Veronika Walush. 6227 So. 
Ashland avė., kuri užlaiko ali
nę, davė garsinimą į “Naujie
nų” jubiliejinį numerį.

K. Kanapeckas, 1535 W. 63 
st., kuris užlaiko aludę, atsi
naujino “Naujienas”.

Ona Bagdonienė, 1750 South

Union avė., kuri užlaiko alwdę, 
užsirašė “Naujienas” 15 mėn.

Visiems, kurie darė biznį su 
Seny petru, tariu širdingą ačiū. 
Reikalui priėjus šaukite telefo
nu Canal 8500, ar laišku.

Senas Petras.

Steponavičių kon
certas įvyks kovo 

18 dieną
v

Butų gerai, kad nepasitaikytų 
kiti parengimai tą pačią die
ną.

Gerai žinoma muzikalė p. p. 
Steponavičių šeimyna kiekvie
nais metais rengia savo kon
certus. P.p. Steponavičiai — 
Kazys Steponavičius, Anelė Ste- 
ponavičienė-Salaveičikiutė ir 
Jurgis Steponavičius, šį sezoną 
savo koncertą rengia kovo 18 
d. St. Agnės Auditorijoj, Ar
cher avė. ir Rockwell st.

Programe, apart pačių Ste
ponavičių,dalyvaus du dideli 
chorai: “Pirmyn” choras, kurį 
vadovauja Kazys Steponavičius, 
Naujosios Gadynės choras, ku
riam vadovauja gabus pianis
tas Jurgis Steponavičius ir Chi- 
cagos Lietuvių Simfonijos Or
kestras.

Tai, vadinasi, turėsime dar 
vieną šaunų koncertą šį žiemos 
sezoną. Tik butų gerai, kad ne- 
supultų kiti parengimai tą patį 
vakarą, nes tokiu bildu skai
dosi jėgos ir niekam iš to nė
ra naudos. —Ne Muzikas.

MADOS MADOS

P-lė Elena Vespen- 
deraitė populeri kan

didate gražuolių 
konteste

kč • priklausė . prie -“Pirmyn” 
merginų trio. Praeitais metais 
p-lė Helen didžiausią ir svar
biausią rolę lošė Harrison mo
kykloj, kada vaidino operetę 
“H. M.- S. [Pinafore”. Ją ko
mandavo atvykę iš Chicago 
Civic Opera instruktoriai.

Praeitą ketvirtadienį ji už
baigė aukštąją mokyklą. Prog
rame dalyvavo orkestras, kal
bėtojai, smuikininkų grupė ir 
viena dainininkė. Ir ta daini-. 
ninku buvo musų 
Helen Vespenderaitė. 
dėl lietuviai turėtų tą įvertinti, 
ką svetimtaučiai senai patėmi-, 
jo ir mėgsta.

chakas. Telefono numeris tu-1 
rėjo būti Boulevard 8642.

Vytautas BelUjus.

(susirinkimas yra svarbus, jame bus 
h’nnnvfli nvaiYnStmil ir Kllc ttVll

J

lietuvaitė
štai ko-į

Klajoklis. ,

Iš Draugijų Veikimo
šį vakarą įvyksta dr-jos Lietu

vos Ūkininko “hard times” 
šokiai.

NAUJIENŲ JURILIF, 
JAUS CHORAS

Visi jau, girdėjote, kad Dr-ja 
Lietuvos Ūkininkas Šį vakarą,, 
vasario 10 d., rengia nepapras
tus “hard times” šokius (dris
kių balių), buvusioj Meldažio, 
svetainėje, 2244 W. 23rd PI. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžan
ga tiktai1 25 centai.

Visa rengimo komisija su 
valdyba neapsakančiai ruošiasi 
prie šio vakaro ir žada gerai 
patenkinti visus atsilankusius.

Kas vargingiausiai apsiren
gęs atsilankys į balių, visiems 
bus duodamos gražios dovanos 
aukotos pačių draugijos narių. 
Tat visi kviečiami atsilankyti į 
šį nepaprastą vakarą. Rinktina 
muzika giries lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Finansų raštininkė.

Naujienų Jubiliejaus vaka
re vasario 25 dieną Naujienų 
Reiškinio Vaizduotėje (pageant) 
įvairias roles vaidins ir dainuos 
NAUJIENŲ JUBILIEJAUS 
CHORAS. Šitas choras susida 
re iš sekamų dainininkų:

Visos gražuolės kontestantės
Pirmyn choro nariai
Birutės choro nariai
Liuosnoriai dainininkai ir 

dainininkės, kurie kitiems cho
rams nepriklauso.

Draugijų atstovai, kurie ga
li dainuoti.

Naujienų Jubiliejaus choro 
branduolį, žinoma, sudaro Bi
rutės ir Pirmyn chorų daini
ninkai ir dainininkės, išlavinti 
po vadovybe musų žinomų chor
vedžių pp. Ch. Steponavičiaus 
ir J. Bijansko.

Naujienų Jubiliejaus Choru 
vadovauja pats kompozitorius 
Petras Sarpalius.

Choro sekama repeticija iš
vyksta panedėlį, vasario 12 d., 
7:30 vai. vakare Lietuvių Audi
torijoj.

Vasario 11 d. — Joniškiečių 
L. ir K. Klubo Vakaras, vas. 
11 d., 1934 m., Hollywood sve
tainėj, 2417-19 W. 43rd Street. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Ypa- 
tai 25c. Bus duodamos dova
nos.

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

PRANEŠIMU
Cicero, III. — Liuosybės Namo Ben

drovės metinis parengimas įvyks se
kanti sekmadieni vasario (Feb.) 11 
d., Savoj L. L. N. B. svetainėj, 14 St. 
ir 49 Ct., Cicero, III. Pradžia 7:30 
vai. vak. Bus suloštas visiems žin
geidus matyti veikalas “Karo Au
kos”. Po perstatymui prasidės šo
kiai prie geros orkestras ir tesis 
iki vėlumos. šiais metais įžanga 
pigi, tik 30c iškalno, todėl prieinamą 
visiems. Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti ir praleisti vakara su mu
mis. Rengimo Komitetas.

West Pullman — Sekmadienj, va
sario 11 d., 2 vai. po pietų West 
Pullman Park svet., įvyks S. L. A. 55 
kuopos paprastas susirinkimas. Sis

Lietuvės Akušeres

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

•raportų, pranešimų ir bus svarstoma 
svarbus reikąiai kuopos ir Susįvieni- 
jimo labui. Visu narių pareiga atsi
lankyti, užsimokėti mokestis ir atsi
vesti bent po vieną narį prirašyti 
prie kuopos. Nariai kurie norite ga- 

te gauti paskolas iš Centro mokes- 
timis užsimokėti. ♦ Sekretorius.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio kliubo mėnesinis su
sirinkimas ivyks nedėlioj, vasario 

1, 1934 Lavvler Hali, 3929 West
Madison St. 1 p. m. Se*kr.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks Chicagos; 
Jetuvių Auditorijoj, nedėlioj vasa-! 
rio 11 d., 12 vai. dieną. Visi nariai 
turie esate skolingi draugystei už 
1933 metus malonėkite užsimokėti — 
jriešingai nustosite draugystės pilnas 
mrio teises, o nekurie p-al busite ir 
išbraukti. — St. Narkis, sekt.

S. L. A. 122 kuopos konstitucijos 
lirinėjimo komisija ir valdyba susi
rinkite šeštadienio vakare, vasario 10 
d. J. Dimbelio svet., 4523 S. Wood 
St., 8 vai. vakare.

F. T. Puteikis, sekr.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 11 d., 1 vai. po piet 
G. Cherriausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime daug reikalų dėl 
aptarimo, taipgi nepamirškite naujų 
narių atsivesti. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Kor
poracijos, Direktorių ir Atstovų mė
nesinis susirinkimas įvyks pirmadie
ny, vasario 12, 1934, Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St. 8 vai. 
vakare. Visi direktoriai ir atsto
vai kviečiami būtinai atsilankyti j 
šį susirinkimą, nes yra labai svarbių 
reikalų. A. Kaulakis, rašt.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas- 464*5 S. ASHLAND AVĖ 

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

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Te!.: Boulevard 7820 

Namą Tai. > Prospect 1930

DR. G KASPUTIS
DBNTISTAS

Gnia <i Suropot ir vii prakrikuo/a 
unoįoj autoj.

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

dieniau pagal MMitartang.

3335 So. Halsted St
Ttl BOULEVARD ,l»»

Ofieo Tel. Boulevard 5913 
Rez Tel. Victory 2343

DR.
7S6 W. 35th St

Cor of I5tb S Habted St*.j 
Of«w6 ra.andot ano 1-1 auo 6*30-8«36 

Nrdeldirniab pagal cacartj

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

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

lietuviai UaK Larai

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therap*

& Midwife 
6109 South Albanu

Avinui
. Pbone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim 
dytno namuose ar Ii 
goninėse. duodu <na 

BF įsage eleetrie treat-
ment ir magnerir 
blanket* ir t t 
Moterims ii mergi- 
noms patarimai 4o 
vanai

Iškilmingas vakaras
Graboriai

2911 — Augesnei moterci rudeni
ne suknelė. Apie kakla galima pa
dėti iŠ balto šilko prisegiaina kalnie- 
riuką. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42. 44, 46, 48 ir 50 coliu per kru
tinę.

Norint gaut) vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir ^rįresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia ,adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Žinoma, kad titulą “Miss 
Naujienos” laimės ta lietuvai
te, kurią “Naujienų” piliečiai 
išrinks ir kuri bus populeriau- 
sia ir dailiausia iš veido ir iš 
figūros. Jūsų Klajoklio akimis 
žiūrint, atrodo Msos dailios ir, 
gražios. O apie figūrą merginų 
jis nieko nesupranta ir nei 
kukt pasakyti negali. Tačiau 
apie populerumą kalbant, tai 
Klajoklis “smart” vyras ir jis 
sako, kad už tai reikia atiduoti 
kreditas p-lei Helen Vespende- 
raitei. Ji yra geriausiai žinoma 
lietuviams kaipo dainininkė. Be 
to, ji buvo pripažinta muzikos 
instruktoriaus Charles F. Ste- 
phens, kaipo viena gabių “Pir
myn” choro dainininkių. P-lė 
Helen Vespenderaitė vaidino 
pirmąją rolę “Pirmyn” choro 
statytoje operetėje “Gegužės 
Karalaitė”. Ji kaipo daininių-

šaunus vakaras yra rengia
mas Lietuvos Studentų didvy
rio Dariaus motinai pagerbti, 
Lietuvių Auditorijoj Užgavėnių 
sekmadienį, vasario 11 d. Pro
grama ruošiama labai iškilmin
ga dalyvaujant, (garsiam, simfo
nijos orkestrui ir solistams. Vi
si remia šį girtiną studentų žy
gį. Numatomas didelis publikos 
suėjimas į šį didžiulį studentų 
parengimą. iPradžia 6:30;
ga 35 c. —B. Z.

Atsiprašau!

įžan-

programo viename 
paduota neteisingai 
numeris Whitc Sox

Mano 
skelbimų 
telefono 
Motor Sales. Ta įstaiga randa
si adresu 610 W. 35th st. ir 
jos savininkas yra p. S. Kum-

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams it 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

GRIGORIUS WAITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ' 

vasario 8 diena, 9:45 valandą 
vakare 1934 m., sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr.. 
Kurtavėnų parap., Jasaičių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Antanina po tėvais An- 
drušaitė, dukterį Sophie Bash- 
leben, žentą James, dukterj 
Bernice, anūkę Donna I^ea ii 
giminės, o Lietuvoj brolį ir 2 
seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 
3333 So Halsted St. Telefonas 
Boulevard 1372,

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
vasario 12 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Grigoriaus Wait- 
kaus giminė.;, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentas, ‘ 
Anūkė ir Giminės.

- Laidotuvėse patarnauja gra- į 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138. , I

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialittai 
Palengvins akių įtempimą kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo nervuotumo (kaudama 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius Vi 
suose atitikimuos* egzaminavimas daro 
mas su e'tktra. parodančią mažiausia* 
klaidas Speciali11 atyda atkreiptam j nao 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso 
mos. Valandos ,i^Uo 10 iki 8 v. Nedėlio 
mis pagal sntart). Akinių kainos per pu 
sę pigiaus. kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati 
taisomos be akinių. Kainos ir 

giau kaip pirmiau.
d 712 į Ashland Avė.

Pbohe Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tnriu automobilius visokiems reika 
lams Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
...CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUb 
Palaidoja už $25.00 ir augščiao 

Moderniška koplyčia dykai.
~V. \3th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.
668 W

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivai Aki* 
Ištaiio

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

kampa* Halsted St.
Valandos ntio 10—4. nuo 6 iki h 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAI PIGIAU AUGU Km 4092 ARCHER AV

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS it 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoj* 

ir apielinkėje 
Dideli ir graž>

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaiai 
Reikalr meldžiame atsišaukti, o mošą 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 25lt 

2314 W. 23rd Pl„ Chicatro 
CITVDIITC.

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Ttl. RBPUBUC M 00

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

I F FIIRFIKK Va I a EaVlfCilaąlv
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

J
UOZAPAS EUDEIKI 

r- ■ 

__  JI} __**• r..
TĖVAS

Jeigu Norite pailumo irį Nebrangumo 
Laidotuvėse Pašaukite... j....

REPublic 8340
5340 So. Kedzie AvenueI (Neturime sąryšių su firma tuo pa&įu vardu)

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Pbone Hemlock 2061

• i

f GERB. Naujienų skaityto-11 
( jos ir skaitytojai prašomi 1 

pirkinių reikalais eiti į tas Į 
krautuves, kurios skelbiasi Į 
Naujienose

Lietuviai Daktarai 
Amrrikot Lierovių Oak»ari> OraagtM*. 

Nariai.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marguette Rd.
Phon. HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

uuo 9 iki 11 valanda: ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apari ivantaditmo it katvtrtadianio-

A. MONTVID. M. D
Weat Town Stat* Bank Bldf 

2400 W Maditon St
Vai • iki 3 po pietų, 6 iki • »ak 

Tel Seeley 7530 
Namų telefoną* Brunavick 050

Pbon* Boulevard 7042

DR. C. Z VEZEL’IS 
Dentistas.

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valando* nno 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAI 

4|42. ARCHER AVENUF 
Telefoną* Virginia 0036

DR. A. L YUŠKA 
2422 W. Marquatti Rd. 

kampai 67tb ir Arteeian Are 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7.9 po pietų. įeredomii po pietų u 

nedėliomis pagal susitarimą.

Rti 6600 South Artttian Avino- 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Straat 
CHICAGO. ILL

DR. V. A. ŠIMKUS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomi* ir nedėliomis pagal sutarti 
Raaidancija 6631 So. California Avi 

Telefonas Repnblic 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 

3408 W 63rd SL Chicage

Dr. JOSEPH KELLA
DENT1STAS

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

Nedaliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

<s ■ \ . F4-, * 4.;Ję k. • • »

DR. MARGER10
PRANEŠIMAI

PeraiMliau į erdvesni u patogeant riet*
3325 So. Halsted St.

Valandos» nuo 10 rytu iki 2 po pieta 
ir uuo 6 iki 8 vakare 

tvcntadicniau uuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 35tb SI

ęCot ot 35tb 8 Halatcd Su./
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904 
JtiBO .aiandoa; ano 2-4. auo 7-* 

Ncdėidieniau pagal •■tart*

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

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco ai.

A. K. Rutkauskas, H-D 
♦442 South Wttttrn Avino* 

Tel 
v Al ANDOS' 

auo 
auo

Lafavett* 4|4|5

9 iki i t valandai ryt* 
6 iki « valanda* vakar*

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ KUSIJOS - 

Gerai lietuviam* žinoma* pei 
tu* kaipo patyrė* gydytoja* chirurgą* > 
akušeris

Gydo staigias u chroniškas liga* *vrų 
moterų it vaikų pagal naujausiu* ase 
todu* X-Ray ir kitokiu* elektra* pri* 
iai*u»

Ofisą* ir Laboratorija
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL 

v aiaudos nuo i 0— i 2 pietų ir 
įuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydi Park 6755 «r Central ’46a

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aahland Avanui 

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

7 iki 8 vai. Nedil nuo 10 iki U
Rez. Telephone Plaza 5200

Ofiso TeL Vieton 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visf 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

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

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South AiHand Avt
TeL Boulevard 2800 
6515 So Rockwtll «t

Tel Repnblir 9723

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO* ILL*

JOHN B BORDF.N
uIBTUVIS ADVOKATAS

LOS W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 706o: VaunSos 9—8

W. Sider 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PaoMSOlo Saredoa Ir PStayttos vak « 0d • 

Telefoaae Cnaal
Namui i 6459 S. Rockwell Street

Otarolako. Ketverto ir Sabatos rak. I 04 I
Kdatoaaa MapabUa mt x



natotknub, cmesgn,.jn. šeStadienfs, vas. 10, 1931

NAUJIENŲ” 20‘E JUBILIEJUS
(

“NAUJIENŲ” DURYS VISIEMS 
ATDAROS

Taip, “Naujienų” durys visiems atdaros.
Ir “Naujienų” praeitis yra aiški — taip 

aiški, kaip pati diena. Kas dedasi musų pačių 
gyvenime, kas pasaulyje atsitinka, tą mes kas
dien randame “Naujienose”.

Bet ne apie tai aš noriu kalbėti. Aš no
riu tarti keletą žodžių dėl “Naujienose” telpan
čių įvairių skyrių, įvairiais klausimais, kuriuos 
veda tam tikros organizacijos arba grupes vei
kėjų.

Iš praeities mes matome, kad “Naujienos” 
toleruoja žmonių skirtingas nuomones. “Nau
jienos” skaitosi su lietuvių visuomene, o vi
suomenė su “Naujienomis”. Kuris gi kitas lie
tuvių laikraštis Amerikoje davė tiek vietos sa
vo puslapiuose tokiam dideliam skaičiui sky
rių, kuriuos veda pačios visuomenes darbuo
tojai bei organizacijų grupės, kaip “Naujie
nos”? ’

Atsimenu, dar 1922 metais “Naujienose” 
tilpdavo Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Am. organas, kaipo skyrius — “Moksleivių Ke
liai”, kuriuos tuo laiku aš pats vedžiau. “Nau
jienos” vietos duodavo kiek tik nori. Rašyti 
galėdavai kas tau patinka.

Vėliau “Naujienose” tilpdavo LSS. orga
nas vardu “LSS. Žinios”. Ten 
ma grynai socialistinio turinio 
sociali-tų veikimo žinutės.

“Naujienos” duoda vietos

buvo talpina- 
straipsniai ir

“Naujienose” savo laiku ėjo keletas an
glų kalba vedamų skyrelių, būtent — “The 
Studentą* Review”, “Pirmyn Sharps and Flats” 
— žinutės iš choristų veikimo ir 1.1.

Nuo praeitos vasaros “Naujienose” pra 
dėjo eiti pittsburghieČių skyrius, vadinamas 
“Pittsburgho Naujienos”. Tame skyriuje la
bai įdomiai aprašinėjama tos kolionijos lietu
vių judėjimas, jų gyvenimas ir daug kitų ži
nučių.

Beje, nereikia palikti nepaminėjus ir drau 
gų Padaužų skyriaus, kuris ėjo jumoro formo
je, antrašte “Padaužų Filosofija”. Draugai 
padaužos mėgdavo kritikuoti visa tai, kas .bu*- 
vo reikalingas kritikos. Bet jų kritika buvo 
švelnioje jumoristiškoj formoje.

Visi minėti skyriai, kurie savo laiku tilp
davo ir kai kurie dar tebetelpa “Naujienose” 
yra užpildomi raštais pašalinių žmonių, o ne 
“Naujienų” redakcijos štabo narių.

Taigi, tas faktas liudija, kad “Naujienas” 
skaito plati visuomenė. O visuomenė juk tu 
ri plačius reikalus ir dar platesnes pažvalgas 
bei nuomones. “Naujienos” duoda vietos vi
siems, kas jose nori išreikšti savo nuomones 
gražiu4, kulturingu budu.

Aš neabejoju, kad ateityje “Naujienos” 
susilauks dar daugiau rėmėjų, skaitytojų ir 
simpatizatorių.

“Naujienos”, belarnaudamos lietuvių 
suomenei, susilaukė jau 20-ties metų savo 
vavimo jubiliejaus,
apvaikščios vasario 25 d 
Auditorium. Ten 
“Naujienų” drau’gai-skaitytojai ir neskaityto- 
jai ir pasveikins jas šiais žodžiais: “Lai gy
vuoja ‘Naujienos’”!

Red. Atsakymai
A. Z. — Gaila, bet. tamstos 

korespondencija atėjo per vėlai, 
kad tilpti šiame numery. Tilps 
pirmadienį.

muzika tai bus viena iš parink- 
čiausių, taipgi įdomus ir 
dingi visokie pranešimai 
patarimai, 
atsiminti 
programo. —Rep. R.

Todėl svarbu 
ir pasiklausyti

nau- 
bei 
yra 
šio

A. liūdins-

bingą titulą. A'š, kaipo savo ko
lonijos patriotas, turiu nema
žiau privilegijos pareikši i, kad 
ta„ garbė turi tekti mums ir tą 
sakau ne be pamato, nes Vietok 
piliečiai už savo koloniją deda 
galvų, štai įrodymai: pirmam 
“Naujienų” konteste laimėjo 
Leo Švėgžda, antram p. Luko
ševičius, trečiam
kas. Jįe laimėjo automobilius, 
kuriais dar ir šiandien važinė
ja. Teko ciceriečiams keliolikas 
ir mažesnių dovanų. Iš gražuo
lių p-lė J. Šoris laimėjo $125 
žiedą. Tad kodėl vienai iš Cice
ro gražuolių dabar nelaimėti 
‘Miss Naujienos” titulą?

Aš esu “šiur”, tik broliai ir 
seserys, ciceriečiai, nebūkite iš
davikais. Duokite savo balsus 
savajai. —“N.” Rašėjas.

RADIO
BUDRIKO RADIO PROGRA

MAS

For Rent
RENDON 2—5 kambariu, apšildo

mi Batai. $30.00 i mėnesį. 2843 W. 
71st St. Tel. Hemlock 9471.

šiandien transliuojama nauja 
opera “Merry Mount”

Furnished Rooms
DIDELIS, šviesus, švarus, apšildo

mas kambarin labai pigiai dėl vaiki
no, kampinis namas, labai patogu 
dėl gatvekarių, Herbert Geske, Uni- 
versal Rankos narnąs, šoninės duris 
812 W. 33rd St.

vi- 
gy- 
jos 

Ashland Boulevard
susirinks visi nuoširdus

Tų garbingą jubiliejų

R. R. klubas rengiasi 
švęsti 20 m. jubiliejų

Vasario 2 d. še- 
metinis 
susirin- 
apie 20

draugijų raš
tams bei skyriams. Chicagos Lietuvių Drau
gija ir šiandierf “Naujienose” turi savo sky
rių, kuriame aprašinėjama dr-jos reikalai ir 
kontesto eiga. — M. J. š—-kis.

Šis reporteris perei 
tą šeštadienį tikrai 

prakaitavo
Visur dalyvavęs papasakoja 

apie dienos įspūdžius
CICERO. — Jau buvo pra

nešta, kad pereitą šeštadienį 
įvyko didelis skaičius parengi
mų. Tik paklausykite!

B. Kazlauskas, 1430 So. 48th 
avė., šventė gimimo dieną. Sū
nūs iškirto tėvui nemažą siur
prizą. Ant gražaus didelio sta
lo atsirado “keksas” su 54 žva
kėmis. P-as Kazlauskas nustebo 
pamatęs, kad jis yra tiek se
nas, bet jaučiasi visai jaunas 
ir smagus. Po užkandžių pasa
kyta daug gražių linkėjimų.

» s
patį vakarą 
apdraskytas 
vaikėzų.

Įvyko oficialia atidarymas p. 
R. Ketvirčių aludės, 1338 So. 
48th avė. Vieta švariai įrengta. 
Dalyvavo daug svečių, draugų.

« » »

Tą 
buvo 
susiu

B
p. Stasiūnas 
gatvėj įkau-

karo programą atidarė pirm. 
A. F. Pocius ir pirmiausiai per
statė kalbėti p. Juknj, stambų 
vietos biznierių ir gerą lietuvį. 
Karštai pasakytoje kalboje ra
gino visus remti kandidatūrą p. 
Pociaus į mokyklų tarybą. Po 
to sekė muzikale dalis. 4 jau
nuoliai grojo, broliai Raudoniai, 
p. Bernadišiutė ir Albrikaitė. 
P-ia Pocienė su dukrele išpildė 
keletą numerių gana vykusiai. 
Tai vakaro žvaigždė. Gaila, kad 
pianistė Skiriutė “skupėjo” sa
vo miklių pirštelių, o visi lau
kė jos antru kartu. Tai profe
sionalė pianistė.

Toliau- kalbas sake įvairus 
svetimtaučiai ir musų tautietis 
adv. L. Kizas. Visos jų kalbos 
buvo trumpos, aiškios ir visi 
ragino remti Pocių rinkimuose. 
Po programo prasidėjo tikras 
kermošius. Muzika skamba, o 
visi, seni ir jauni, ūžia kaip bi
čių avilys. Taip tęsėsi iki sek
madienio ryto.

Bet ir tai dar ne viskas apie 
pereitą šeštadienį. Tą patį va
karą “grand opening” turėjo 

Lietuvių Improvement klu- senas vietos muzikantas Jonas 
bas Liuosybės svetainėje rengė Pocius, 4932 W. 14th street. 
balių. Nors durys buvo atida-1 » » »
rytos anksti, bet publika pra-1 Vietos parapijos šv. Griga- 
dėjo rinktis tik apie 9-ias. Va- liaus choras, vedamas vargoni-

ninko p. A. Mondeikos, turėjo 
savo metinį vakarą ir šokius. 
Tarp jaunimo dalyvavo ir de
legacijos nuo Lietuvių Kareivių 
draugijos ir R. R. Klubo.

B. B B
Bet palikime Grand Works ir 

pasidairykime po Parkholmą. 
Čia gyvena daug lietuvių, taip 
Vadinami “aristokratai”. Ten p. 
Atkinson-Atkočiundš turi gra
žų namą. Tą vakarą įvyko pp. 
Atkočiūnų .20 metų ženybinio 
gyvenimo sukaktuvių paminėji
mas Comniunity Hali.

Svečių prisirinko pilnutėlė 
svetainė iš apielinkės, net ir iš 
tolimo Rockfordo. Laike vaka
rienes Dr. Davidonis, L. Pruseį- 
ka, p. Petronis, Šarky ir kiti 
pasakė trumpas kalbas. Toast- 
meisteriu buvo Antanas Stani- 
šauskas. O kas dėjosi po kalbų, 
tai patys galite įsivaizduoti.

Pp. Atkočiūnai atrodo gra
žus, stiprus žmonės. Lengvai 
sulauks auksinio jubiliejaus. To 
jiems linkiu iš širdies.

Visur Dalyvavęs.
I

CICERO, 
metų svetainėje įvyko 
Raudonos Rožės klubo 
kimas, kuriame įstojo 
naujų narių. Visi atrodo svei
ki, gražus vyrai. Sekantį mė
nesį visi bus priimti.

Susirinkime buvo išrinktas 
naujas iždininkas vietoj miru
sio p. Rockatisko. ^Pasitaikė, 
kad jo velionio broliui M. Roc- 
kauskui tas darbas teko.

Nors maskaradinio baliaus 
raportas dar nebuvo patiektas, 
bet paaiškėjo, kad pelno liks 
suvirš šimto dolerių.

Yra numatoma šį mėnesį 
šaukti ekstra susirinkimą kon
stitucijos, baseball ir dar ke
liais kitais svarbiais reikalais, 
šįmet klubui sukanka 20 metų. 
Klubo pionierius Ben Tumavi- 
čius ragino visus tuo susidomė
ti, kad tinkamai įvykį pami
nėti. O narių tarpe, eina bruzdė
jimas, kad parodyti “ką nors 
nepaprasto” tam nenuilstamam 
darbuotojui p. B< Tumavičiui.

Raštininkas.

Pola Tendžiulyte 
Chica^ojė

Byt dieną Jos. F. Budriki* 
radio ir rakandų krautuve, 3417 
S. Halsted st., duos puikų ra 
dio programą 1 vai. po pietų iš 
stoties WCFL.

Bus gražių dainų, kurias su 
dainuos musų kontestantai, o 
radio muzikantai palinksmins 
klausytojus savo šaunia muzika

O kam nerupi Makalai? Jie 
irgi ryt dieną bus programe, 
todėl išgirskite kas dedasi Ma
kalų šeimynoje.

Taipgi pranešama, kad at 
einantį trečiadienį kontesto ne
jus, nes yra dekoruojama Mark 
White Sąuare svetainė, tad 
kontestas vėl bus tiktai tre 
čiadienį, vasario 21 d. 7 vai. 
vakare. Dainininkai, muzikan
tai ir grupės gerai prisirengki- 
te.—žinių s.

American Tobacco Company 
šiandien nuo 1:55 transliuos 
operą “Merry Mount” iš Metro
politan Opera House, New 
Yorke, Opera bus perduodama 
per National Broadcasting 
Company stotis. Solistas Law- 
rence Tibbett dainuos Wrestl- 
ing Bradford, kunigo rolę, Dr. 
Howard Hanson — operos kom
pozitorius ir Richard L. Stokes 
libretito autorius.

RENDON 2 bedruimiai, karštu 
vandeniu, šildomi. 3358 S. Lowo 
Avė. Tel. Boulevard 3868.

RENDON šviesus fumished rootn 
vaikinui arba merginai, maža šei
myna, blokas nuo Archer Avė. 4014 
Btighton Place, antros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Aludė (Tavem) su 
visais fixtures, seniai išdirbta vieta.

6759 S. Halsted St.

Progresą Furniture Co.

Nedėlioj, rytoj, 11 vai. prieš 
pietus iš stoties WGES, 1360 
dlocycles, Progress Furniture 
Co. krautuvės pastangomis ra
dio klausytojai bus palinksmin
ti su gražiomis dainelėmis, mu
zika ir kalbomis, šio programo 
išpildyme dalyvaus operos dai
nininkė ponia H. Bartush, O. 
Skeveriutė, J. Romanas, Pro
gress radio kvartetas ir kiti. O

Cicero kandidatės
“Miss Naujienos”
Daugumas kolonijų yrft nusi

statę žut-but laimėti tą gar-

Metinės SuKaKtuvčs
NAUJO! VIETOJ

J. H. Bočiunas
4928 W. 14 St.. Cicero, III

Phone Cicero 4486
Su toms laimingoms ir sėkmingoms sukaktuvėms sveikinu 

visus savo kostumerius, rėmėjus ir užprašau visus atsilankyti, 
pasiimti dovanas ir pasirinkti daug bargenų, šviežio, švaraus 
maisto. Tėmykite lange iškabas ir tai nėra bliofas, bet gryna 
tiesą. Vietos gyvetnojai mane pažįsta per eilę metų ir negau
nu jokių užmetimų. Dabar toj naujoj vietoj turiu pilną drąsą 
jus visus užprašyti, o gausite ko reikalausite, ir už žemesnę kainą 
negu kitur.

Ačiū visiems už paramą!

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

PARSIDUODA valgykla Bridge- 
porto apielinkėj, biznis išdirbtas per 
kelius metus. Turi būt parduota 
tuojaus, nes važiuoju į Lietuvą. At
sišaukite laišku Box 78, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI groserne pigiai, 
nes turime du biznius. šaukite 
Tel. Boulevard 7825.

MASKINIS BALIUS 
su išlaimėjimu dovanų. 

Rengia Tautiška Parapija, Nedėlioj, 
Vasario 11 d., 1934, Tautinės Para
pijos Svet., 35th ir S. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 25c. 
Prašome Visi! atsil&Hkyti, laiką pra- 
eisti linksmai. Kviečia —

Kun. S. Linkus ir Komitetas.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas ’ patarnaus 
mandagiai.

užiai.
jums

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St,

Tel. YARDS 0808

CLASSIFIEŪ APS Į

RENDUOJASI restaurantas, su 
aludės bizniu ir rooming house. Vi
si kambariai yra išrenduoti. Kiek
vienas kambarys yra pilnai išforni- 
šiuotas. Iš priežasties ligos esu 
priversta aplęisti biznį. Labai gera 
vieta tarp dirbtuvių, biznis gerai iš
dirbtas. Mrs. Malwecas, 5702 W. 65 
St. Tel. Prospect 1363.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė su namu arba be namą, priežas
tis pardavimo savininkas turi du biz
nius. 2942 W. Pershing Rd.

PARSIDUODA lunchenette ice 
cream parlor, cigaru ir cigaretų 
krautuvė. Savininkas turi du biz
nius, turi parduoti greitu laiku. Gera 
vieta dėl saliuno transporto kam
pas. 6901 So. Western Avė.

PARDUODU valymo, prosinimo ir 
naujų drabužių šapą. Esu per se
nas dirbti, 810 W. 18 St.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė, seniai išdirbtas biznis, parduosiu 
visai pigiai. 6001 S, Carpenter St. 

—o---

(pigiai) RacinRPARSIDUODA
Grandhound Šuo 8 mėnesių_ senumo, 
4642 So. Western Avė.
Lafayette 4371.

Telefonas

šiomis dienomis( Chicagon 
grižo Pola Tcndžiliutė, artistė, 
kuri kiek laiko atgal buvo iš
važiavusi į Lietuvą. Ji yra ži
nomą, kaip scenos ir ekrano 
artistė.

Pasakoja, kad Lietuvos gy
ventojai dabartiniu laiku labai 
susiinteresavę antru lietuvių 
transatlantiniu skridimu ir, kad 
visi tvirtina, jog šis žygis bus 
pasekmingas.

Ji yra apsistojus’ pas p.p. 
Conradus.

South West Am. Po
litikos klubo balius

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold. Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4 75 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

ANGLIS
Daug šilumoš. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Lump
— Egg — Nut — $6.00. Mine Rur
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

Business J Service 
^biznio J^atarnavlinag

Tel. Yard* 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So Halsted St Chicago. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* reitingam* 

INSURANCE, NOTAR.Y PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
TUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

• AiVAKURČIŲ AGENTŪRA
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PRANEŠU savo draugams ir pa
žįstamiems, kad aš persikrausčiau į 
naują vietą — 2519 W. 69 St. Tel. 
Prospect 10070. Senasis adresas 
buvo 2451 W. 69 St. Kviečiu visus 
senus ir jaunus atsilankyti į mano 
naują vietą.

JUOZAS ŠPOKAS

Financial
Finansai-Paskolo*

PARSIDUODA valgykla kur yrą 
gaminami lietuviški ir amerikoniški 
valgiai. Biznis išdirbtas per daug 
metų, priežastis pardavimo turiu 
tris biznius, parsiduoda pigiai.

6236 So. Westem Avė. „
—O

PARDAVIMUI bučerne geroje vie
loje. labai pigiai, biznis išdirbtas. 
Priežastis liga. Renda pigi.

6413 Wentworth Avė.

Farms For Sale 
TTkiM Pardavimui

MAINYSIU savo 40 akerių dcl 
rezolto, žemė Wisconsino valstijoj, 
prie ežero, imsiu namą su bizniu ar
ia Tavem išdirbta bizni tik ne nau
jai uždėta.

Tel. Brunswick 9131

MARQUETTE ‘PARK. — 
South West Amerikos Politi
kos Klubo mėnesinis susirinki
mas įvyko vasario 7 d. Tas su
sirinkimas atsižymėjo tam tik
ru gyvumu, štai netoli rinki
mai. Porą lietuvių klubiečių, 
Jurgis Milišauskis įr A. K. Va
lakas, stato savo kandidatūras 
į valdiškas vietas. Klubas abu 
vienbalsiai indoę^avo.

Taipgi minėtas klubas rengia 
šaunų balių sekmadienį, vasa
rio 11 d. vakare, po andrasu 
7022 S. Washtenaw avė., St. 
Andrian’s svetainėje. Klubas 
skiria dešimtą dalį pelno iš ba
liaus Transatlantiniam skridi
mui. Yra užkviestas lakunAs 
Janušauskas. Visi Marąuette 
Parko lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti j minėtą balių.

I Kviečia Komitetas.

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

J. WALTER, 
4603 S. Richmond St. 

Tel. Virginia 1899

KAS TURITE parduoti ūkę ar ki
tą kokią nejudamą nuosavybę Lie
tuvoje, tai praneškit man apie tai, 
aš nupirksiu. **-*--«-*-*-■ *--
kiek 
šiuo

3106

VARICOSE GYSLOS
Užgydomoe Nauju Metodu

i<f operacijos ar ičHr»klmą. 
nbllnlo. Ala paprastas srydyn 
žin f ims atlikti savo reika 
tai—etnoma. jei nesate U 
'•eite privemti srulflti lovojft. 
kfmę. / Etnęrald OU yelkia 
užirriytl Jtiau kojų Balam 
nintno ir nnaalinn visus , i 
f trn’npn »Mkn ralflaite <

.1 . -

tfu hA* 
piKiurift

ek paliegę. kad 
i, Tokiame ateiti 
tąlp greitąl kad 

_j. sumallnti antk 
skausmus, kad itin iteikelti, faktai 
ir inriia ♦'krai ha

• imi autiviltninkM bepasilaiky* jumj 
jnenortalta.

Priuraiykitt | mu»ą apnik*

FEL LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yrą pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
Ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
/enti bile kuriame * State—valsti- 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo-/ 
<ama. Nariams nėra bausmių už 
jelankymą susirinkimų, vakarų ir 
tigonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budu. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $80,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

■ i ■ "■ .. ............................. ......

Furniture & Fixtures
___ __ Rakandai-Įtaisai_____
ALAUS “cooleriai” ir “work 

board”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTg TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Parašykit ką ir už 
turite parduoti. Kreipkitės 

adresu:
JONAS ŽILINSKAS, 

So. Halsted St., Chicago, III. 
—O—

IŠSIMAINO 40 akerių žemės su 
mišku ant ežero kranto, gera vieta 
dėl resorto, Wisconsino valstijoj. 
Imsiu mainais grosernę, bučernę, alu- 

ar kitą koki biznį su namu, ar 
namo.

Tel. Brunsvvick 9131 
—O—

dę

Tel. CANal 5668

NORIU tuojaus pirkti bučernės 
svarstykles ir Slicing mašiną. At
siliepkite 3144 43rd St.

80 AKERIŲ FARMA $2,500
Geri namai, nėra morgičių. mainys 

ant namo. Kas norite pirkti, par
duoti arba mainyti namus, farmas, 
visokius biznius, rašykite arba kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0127

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia 

^w*^W^WWW**WWWW**^WWWW^^^******«*^^***

REIKALINGA salesmonai reprer 
sentuoti tvirtą Savitarpinės Pašal
pos Draugiją. Naujos dalybos dėl 
aktyviškų vyrų, kurie nori pastoviai 
užsidirbti pinigų, Ateikite iš ryto 

Kambarys 742, 
105 W. Adams St.

Klauskite p. Kaplan.

Real Estate For Sale
Narnai-žcfriž Pardavimui_____

.-^WWW*#WRb»**WWW*W^a^*WPWW*<l^W^«W^fc***^*************

2 FLATU medinis namas, geram 
stovyj. karšto vandens šiluma, 2 ka
rų mūrinis garadžius parsiduoda pi
giai. 2554 W. 69 St—o—

Personai

$750 CASH likusi kaip morgi- 
čius nupirks 6 kambarių namą, ba- 
sementas, garadžius, Brighton Par
ke, 4035 So. Campbell Avė.

—O—

PAIEŠKAU gero vyro kuriam rei
kia geros gaspadinės. Aš esu 
metu amžiaus. Del tolimesnių 

kreipkitės laišku.
Bqx 79, 

1739 So. Halsted St., 
Chicagu, III.

niu

48 
ži

2 PAGYVENIMU muro namas gra
žiausioj lietuvių kolionijoj mainysiu 
ant bite kokio namo ar biznio arba 
parduosiu pigiai už cash.

Taipgi medinis cottage 
Parke pigiai už cash.

Atsišaukite
Growehill 1965

Marųuelte
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