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Austrijos Klerikalai Reika
lauja Saukti Parlamentą

Heimwehr už skerdynes kaltina Dollf usso 
šalininkus. Sakoma, kad tikraisiais lai
mėtojais išėjo naciai, kurie dabar leng
vai gali pastverti valdžią i savo rankas

VIENNA, vas. 16. —Smarki kova tarp kariuomenes ir iš
sigelbėjusių nuo skerdynių socialistų verda Viennos kanaliza
cijos pervartose, kur jie pasislėpė kai namai liko sugriauti ir 
jie nebegalės toliau juose laikytis. Jų moterims ir vaikams 
pasidavus, jie pasislėpė didelėse Mandens pervadose ir vis dar 
mažais būreliais tęsia kovą.

šiandie karo teismas pasmerkė mirčrai devynius sukilimo 
vadus. Daug mirties nuosprendžių išnešta kituose miestuose. 
Pasmerktieji tuojaus kariami.

VIENNA, vas. 16.—Austrijos 
socailistai liko galutinai nuga
lėti ir mūšiai visoje Austrijoje 
veik visai apsistojo. Kai km* 
tęsiasi tik pavieni šaudymai, 
bet jie reikšmės nebeturi, nors 
jie gali tęstis dar kelias dienas. 
Nugalėjus socialistus, dabar 
prasidėjo kivirčiai tarp pačių 
laimėtojų—heimwehro ir Doll- 
fusso klerikalų^-^rikščionių so- 
cialų. ’

Heimvvehras žinodamas, kad 
jis dabar yra labiausia irž vi
sus neapkenčiamas, nes jis pir
mas pradėjo puolimą ir suruo
šė šią visai bereikalingą sker- 
dynę, dabar bando kaltę už 
skerdynę suversti pačiam Doll- 
fussui ir jo šalininkams. Heim- 
wehro vadas austras vice-kanc- 
leris princas Emest von 
Starhemberg kalbėdamas lai
dotuvėse vieno užmušto heim- 
wehriečio, pareiškė, kad “kal
tė už tai, kad tiek daug kraujo 
pralieta puola ant parsidavusių 
demokratiinų politikierių; kurie 
išdavė šalies gyventojus savo 
begėdišku nuolaidžiavimu rau
doniesiems.”

Atsakydami į tai Dollfusso 
krikščionys socialai, kurie gel
bėjo heimwehrui žudyti socia
listus, pareikalavo tuojaus su
šaukti paralmentą, kurj Doll
fuss paleido metai atgal, kad 
valdyti šalį pagelba dekretų. 
Dar niekad santikiai tarp kle
rikalų ir heimwehro nebuvo taip 
įtempti, kaip jie yra dabar.

Jei Dollfuss paklausys savo 
partijos reikalavimo ir atgai
vins parlamentą, tai jis paneigs 
hemiwemrą, kuris galbūt tada 
stengsis nuversti patį Dollfus- 
są,skuris ir dabar didelės reikš
mės valdžioje nebeturi.

Bet manoma, kad Dollfuss 
paneigs savo partiją ir eis su 
heimwehru. Bet kas tada?Ta
da lengvai gali įsigalėti naciai. 
Kiti spėja, kad naciai gali ban
dyti dar šią savaitę pasigrobti 
valdžią, kuomet kareiviai yra 
išvargę nuo penkių dienų ko
vos.
- Kiek žmonių žuvo šiame pi-

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

Apsiniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 6:45, leidžiasi 5:- 

24.

lietiniame kare, niekas nežino 
ir galbūt niekad nebus sužinota. 
Spėjama, kad vien Viennoj ga
lėjo žūti apie 1,500 žmonių, jų 
tarpe daug moterų ir vaikų. 
Daugelį sužeistųjų socialistai 
pasiėmė su savim ir paslėpė 
saugesnėse vietose, kur juos 
nepasiektų pfchkai.

Bandė nusižuayti 20 žmonių
Kaip socialistai žiuri į heim- 

wehro gaujas ir., kokios “malo 
nes” tikisi iš valdžios, ryškiai 
parodo šis įvykis:

Kai socialistai pralaimėjo ko
vą ir nebuvo jokio išsigelbėji
mo, šešios šeimynos iš 20 žmo
nių—vyrų, moterų ir vaikų — 
bandė bendrai nusižudyti, kad 
nereikėtų pasiduoti priešams. 
Užsidarė duris ir langifs visi 
jie bandė nusitroškinti gasu. 
Tečiaus laiku atvyko pagelba 
ir manoma, kad jų gyvastį pa
siseks išgelbėti.

Kovoja iki mirties
Prieš karo teismą liko atves

tas ugniagesių kapitonas, kalti
namas ginklavęs ugniagesius ir 
siuntęs juos kovoti fašistus 
Teisme jis nesigynė, bet drą
siai pareiškė: “Aš esu* socialis
tas ir revoliucionierius. Aš ne 
siteisinu ir nesigynu. Aš kovo 
siu Dollfussą ir fašizmą iki pat 
kartaus galo. Aš mirsiu kovo
damas”.

Jis tapo pakartas.
Nors Dollfuss buvo paskeL 

bęs, kad karo teismai teis mir
čiai visus sugautus su ginklu, 
tečiaus įsimaišė prezidentas Mi- 
klas, kuris keliems atmainė 
mirties bausmę ir pareikalavo, 
kad teismai kuomažiflusia mir
ties nuosprendžių išneštų.
Kodėl liko nugalėti socialistai

Socialistai Viennoje turi apie 
700,000 balsuotojų. 60,000 dar
bininkų gyvena socialistinės ad
ministracijos pastatytuose na
muose. Tečiaus valdžia1 juos 
nugalėjo. Pasirodo, kad val
džia j Vienną buvo sutrauku
si 8,000 policijos, 4,000 karei
vi ųir 7,000 heimwehro, reiškia 
19,000 gerai ginkluotų žmonių, 
ginkluotų ne tik kulkosvaidžiais, 
bet ir kanuolėmis ir šarvuotais 
automobiliais. Socialistai gi tuo 
tarpu turėjo tik apie 5,000 se
nais šautuvais ir keliais kulko 
Svaidžiais ginkluotų Žmonių. 
Visi stebisi, kad priešininkams 
net veik-penkias dienas ėmė 
nugalėti taip menkai ginkluotus 
socialisto.

Nuostolių Viennai padaryta

■u.

Puikiausis Viennos miestas, kuriame ištiko smarkus mūšiai, kariuomenei, policijai ir fašistiniam 
heimwehrui puolus skersti socialistus. Nors užpulti socialistai gynėsi atkakliai, tečiaus negalėjo 
atsilaikyti prieš kanuoles ir liko nugalėti. Palei upę matyt milžiniški darbininkų namai, kuriuos 
pastalė Viennos socialistinė administracija ir kurie dabar liko sugriauti kanuolių šūvių. Pilie-
tiniame kare žuvo Viennoj virš 1,500 žmonių, nuostoliai gi siekia virš $20,000.

apie $20,000,000, daugiausia 
kanuolėmis suardant milžiniš 
kus darbininkų n&mus.

Tikrieji laimėtojai—-naciai

Materialinius nuostolius gali
ma bus atitaisyti. Bet politi
niai nuostoliai ir tas smūgis, 
kuris tapo užduotas Europos 
taikai, galbūt niekad negalės 
būti atitaisyti.

Kas išėjo laimėtoju • šiose 
skerdynėse? Ne heimwehr ir 
ne Dollfuss, bet naciai.

Kurstomi Vokietijos naciai 
jau senai taikėsi pasigrobti 
Austrijos valdžią, kad paskiri 
Austriją prijungti pfie Vokie- 
tios. Ikišiol tvirčiausiu nacių 
priešininku buvo socialistai, ku
rie vieni galėjo pastoti jiems 
kelią. Bet dabar tas pavoj ma
giausias jų priešininkas liko nu
galėtas ir naciams beliko apsi
dirbti tik su heimwehru‘ ir Doll 
fussu. Tvirčiausį nacių prieši
ninką gi nugalėjo kiti tarmia- 
mieji nacių priešininkai, kurie 
buk siekiasi Austriją išgelbėti 
nuo nacių.

Pastebėtina yra, kad visą lai
ką prieš valdžią triukšmavę na
ciai, fašistams pradėjus kruvi
ną skerdynę, ūmai nutilo ir nie
ko nedarė. Tik Vokietijos na
ciai per savo radio nuolatos 
reiškė ‘^užuojautą” skerdžia
miems “sukilėliams” darbinin
kams ir kvietė juos pas save, 
kad apsiginti nuo “nuožmaus 
diktatoriaus.” ' / '

Ta skerdynė labai sustiprins 
nacius, nes Austrijos darbinin
kai galbūt sutiks verčiau pasi 
rinkti nacius, nęgu kraujago- 
džius heimvvehristus.

Pats heimwehr, išėmus jo 
Italijos pinigais šeriamus įva
dus, yra palankus naciams ir 
jei naciai pradėtų atvirą kovą, 
tai vargiai hęimwehro nariai ir 
kareiviai norėtų nacius žudyti, 
kaip jie žudė socialistus.

Bet jei naciai pasigrobs Aust
riją, kas tada?

Italija jau turi sukoncentra
vusi 65,000 kareivių kariuome
nę Austrijos pasieny,1 kad ją, 
pulti, jei Vokietija panorėtų 
prisijungti Austriją, nes Itali
ja nenori būti Vokietijos kai
mynystėje. Jugoslavija irgi

tik tyko progos pulti Italiją. 
Bematant visoje Europoje už
virtų karas.
. štai .kodeb. tas sutriuškinimas 
Austrijos socialistų gali' turėti 
tokias rimtas politines pasek
mes visai Europai.

Nuteistas- kalėj iman 
iiž “pagelbą” HOLC 

paskoloj
CHICAGO.—Pirmas žmjbgus 

Illinois valstijoje nuteistas ka- 
lėjiman už “gelbėjimą” išgauti 
HOLC paskolą yra Wilner Fred 
Meier, 35 m., kuris liko nuleis
tas 60 dienų kalėjiman. Jis pri
sipažino paėmęs iš dviejų mo
terų $60, prižadėdamas išgauti 
valdžios paskolą. Viena mote
rų nesulaukusi paskolos para
šė prezidentini laišką, kuris ta
po perduotas vietos valdžiai ir 
Meier atsidūrė kalėjime.

NEW YORK, vas. 16. —Hen
ry Richman, turtingas Cleve 
lando drabužių fabrikantas, pa
simirė šiandie ligoninėje Prieš 
10 dienų jam buvo padaryta 
operacija, nuo kurips jis nebe
atsigavo. Jis su dviem broliais 
per 40 metų užsiiminėjo drabu 
žiu gaminimu ii’ pardavinėjimu 
savo sankrovose, kurių jie tu
rėjo veik visuose didesniuose 
miestuose.

400,000 darbininkų 
neteks CWA darbų 

vasario 23 d.
.-m-—-—-——--———-- • »

Iki gegužės 1 d. norima paleis
ti visus 4,000,000 C. W. A.

■ darbininkų

WASHINGTON, vas. 16. — 
Civil Works Administration va
sario 23 d. atleis iš darbo 400,- 
000 bedarbių, kurie buvo priim 
ti prie CWA darbų. Pirmiau 
šia bus paleisti mažų miestelių 
darbininkai. x

Tokis mažinimas CWA dar
bininkų tęsis laipsniškai visą 
laiką iki gegužės 1 d. bus at 
leisti visi darbininkai ir CWA 
darbai sustabdyti.

Pirmiausia bus atleidžiami 
tie, kurių nors vienas^ šeimy
nos narys dirba ir kurie turi 
kitokių pajamų.

*

2 užsimušė automo
bily

CHICAGO.—Greitai lėkęs au
tomobilius prie 13 ir State gat
vių įvažiavo į stiripą. Du auto
mobily važiavę žmones, Barnes 
ir Hayden liko užmušti, .h

Virgil Caronti, 50 m., ir Ber- 
wyn; liko užmuštas jo automo
biliui susidūrus su kitu auto
mobiliu.

Oak Lawn priemiesty Mrs. 
Bly, 8032 S. Winchester Avė., 
suvažinėjo ir užmušė nepažys
tamą bedarbį, apie 45 m. am
žiaus.

LIETUVOS ŽINIOS
Arkivyskupiškas biznis 

ir žaidimas tikinčiųjų 
jausmais

VILNIUS.-^-Oficialėmis žinio
mis, Vilniaus katedros remon
tui aukos silpnai plaukiančos-, 
tikintieji loterijos bilietus men
kai perką. Apsivylus rinklia 
va per bažnyčais ir mokyklas, 
griebtasi bu*vo aukoms rinkti 
gudrybių. Žinomas lietuvių kal
bos iš bažnyčių šalintojas arkiv. 
Jalbrzykovskis pagąsdino Vil
niaus krašto visuomenę gobeli- 
nus parduosiąs, jei taip menkai 
aukosiant remontui. Del to ki
lo didžiausias Vilniaus krašte ir 
N. Lietuvoj triukšmas ir prieš 
pardavimą protestai, na ir ži
noma, ėmė plaukti aukos. Bet 
žmonės, kaip žmonės. Mažu 
pamažu ir vėl užmiršo. Gruo
džio mėn. akrivyskupas sugal
vojęs, kaip “K. Wil.” praneša, 
bene gudriausiai. Būtent: pa-

Drąsus vaikas išgel
bėjo pieninę

I

CHICAGO.—14 metų vaikas 
Jimmy Gallagher, 2845 Abbott 
Ct., išgelbėjo nepriklausomą 
Lake View pieninę, 524 Grant 
PI., į kurią buvo įmesta per 
langą dinamito bomba. Vaikas 
pastvėrė degančią bombą ir 
išmetė ją gatvėn, kur ji spro- 
goj skardydama automobilį ir 
išdaužydama langus visoje apie- 
linkėje.

Bomba yra pasėka pienų ka
pojimo karo tarp pieninių ir 
pastaruoju laiku pradėta labai 
smarkiai pulti tas pienines, ku 
rios pardavinėja pieną pigiau, 
negu didžiosios pieninės.

18 VALSTIEČIŲ PRIGĖRĖ 
LEDUI ILŲžUS

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
vas. 16.—18 valstiečių žuvo kai 
šešios rogės įlūžo važiuojant le
du Dunojaus upėj žuvo .

Traukinių vaikščiojimas vie
tomis Rumunijoj yra suparali- 
žuotas delei smarkių sniego 
audrų.

Didelis skandalas 
Japonijoj, gręsia 

fašizmas
TOKIO, vas. 16. — Išrodo, 

kad Japonijoje greitu laiku4ga
li susidaryti pusiau fašistinė 
valdžia, iškilus dideliam skan 
dalui valdančiojo] Seiykuai par
tijoj.

šiandie seime iškilo sumiši
mų, kai švietimo ministeris Ha- 
toyama liko apkaltintas už ėmi
mą kyšių. Ar premieras Sai
to galės paaukoti Hatoyama, 
kaip jis paaukojo baroną Na- 
kajima, prieš kurį irgi kilo 
skandalas', yra abejotina.

Išrodo, kad valdančioji par
tija yra perpuvusi viduje ir 
pradeda griūti. Jei ji griūtų, 
thi Japoniją galutinai užvaldy
tų militaristai.

■ t : ■'i' ■ > ■ 'n ■ . * ' %

Užsimušė ligoninėj
CHICAGO.—Roy Sabey, 27 m. 

iš Oak Bark, liko sunkiai su
žeistas dirbtuvėj ir atgabentas 
į West Side ligoninę, kad pada
ryti operaciją. Jis pasišalino 
nuo prižiurėtoų, iššoko per lan
gą ir užsimušė vietoj.

NE WY0RK, vas. 16.—šian 
die du pasažieriniai laivai atve
žė aukso už $100,000,000, kr.4ris 
tuoaus tapo išgabentas į fede
ralinio rezervo banką.

Rytoj į New Yorką atplauks 
laivas Valendam, kuris veža 
aukso už $25,000,000.

•SOUTH BEND, Ind., vas. 16. 
—Bendix Aviation Co. darbinin
kai prigrūmojo streiku, jei ne 
bus pakelta alga. Kad streiko 
išvengti, visiems darbininkams 
alga liko pakelta 5 nuoš.

Italija turi 1,158,418 
bedarbių

RYMAS, vas! ‘16. — Oficia- 
't • t '■

liai paskelbta, kad sausio men. 
bedarbių skaičius padidėjo 26, 
161 ir dabar Italijoj bedarbių 
yra 1,158,418^

Užmuštas dėl $250
CHICAGO.—Taksikąbo šofe

ris Henry. MoskowRz, 83 m 
liko apiplėštas ir užmuštas prie 
save, namų, 3144 W. 15 St.

Jis sakėsi, kad jis gavęs $250 
“tipsą” nuo banko plėšiko ir iš 
to. džiąugsmo visiems pinigus 
rodė. Spėjama, kad vienas ma
čiusių pinigus jį nužudė. J'

• . ' ‘ .• ■ > ■

, CHICAGO.—Saliuninkas Tho- 
mas Bolger, 57 m., 2108 Shef- 
field A ve*, ir jo sūnūs Thomas, 
Jr,, 25 m., liko suimti už už
mušimą prieš kiek laiko Henry 
Owen, 35 m., kvepalų pardavėjo. 
Pastarojo lavonas busiąs at-» 
kastas.

DALLAS, Tex., vas. 16. — 
Dvi mokinės liko užmuštos ir 
mokytoja gal mirtinai sužeis
ta, traukiniui užgavus moky
tojos automobilį.

YONKERS, N. Y., v. 16. — 
John E. Audrus, milionierius ir 
buvęs vienas iš penkių turtin
giausių Amerikoj žmonių, da
bar sulaukęs 93 m. amžiaus tu
ri snukiai dirbti, nes prarado 
visus turtus ir turi gyventi 
vien iš darbo.

leidęs loterijom., paskutinį žie
dą ir tokiuose šalčiuose pasku
tinę filtrą, tuo lyg ir paskatin
damas, “K. Wil.”, Vilniaus da
vatkėles pirkti bilietus ir turė
ti viltį: o gal gi pasieks tokius 
arkivyskupo “fantus ant nume
rių iitraulčt”. )

Bet drauge tas pats laikraš 
tis rašo, kad nuo. paskelbimo 
rinkliavos katedros remontui 
Vilniaus kurija nusipirkti tris 
didžiausiite mieste mūrinius na
mus. Vieną 5 aukštų Vilniaus 
g-vėj, antrą Pylimo ir trečią 
šv. Magdalenos. Pastarasis kaš
tuosiąs virš milijono zlotų ir 
busianti įtaisyta arkivyskupo 
rezidencija. šie rūmai busit 
gražiausi meno atžvilgiu visam 
Vilniufj palociai Lubos busian
čios ąžuolines, visur blizgėsią, 
žėrėsią. Rūmų kiemą, skirtą 
arkivyskupui pasivaikščioti, ap 
tversią didžiausia murinę siena, 
kad jis galėtų vaikščioti ramiai, 
negirdėdamas elgetų ir bedar
bių maldavimų išmaldos ir vai- ” 
toj imu. '

Iš Klaipėdos ištremia
mas dar vienas nacis

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš 
to gubernatoriaus nutarimu, 
Vokietijos ’ pilietis, dr. Juozas 
Linder, kaipo pavojingas Lietu
vos valstybės saugumui ir vie
šai tvarkai asmuo, turi per 7 
dienas išvykti iš Lietuvos teri
torijos. Gubernatoriaus nuta
rimas sausio 23 d. minėtam as 
męniui buvo praneštas.

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 kelione bu
tų smagi ir patogi. Ncatide- 
liokite, * bet tuojaus ateikite 
arba rašykite’ į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chieago, IL.



NAUJIENOS, Chicago, Iii šeštadienis, vasar. 17, 1934

KORESPONDENCIJOS
UI .■■■■M—M—iii   —A

Grand Rapids, Mieli
Raportas SLA 60 kuopos 

Pildomajai Tarybai

įvy-
Ber-
me-

Per-

bet 
bu- 
ko- 
ne-

o tų mergaičių

Iš nesusipratimo musų kuo- 
pos pirmiau su A. Bernotu, o 
vėliau su P. T. čia patiekiame 
nors dalį to raporto apie 
kius, kurie klojosi laike A. 
uoto sekretoriavimo 1933 
tais musų kuopoje.

Jau pradžioje metų A.
notas nesistengė kaipo sekre
torius atlikti savo pi..eigas. 
Pereitų metų sausio mėnesį pri
rašyti 5 nariai ir vasario susi
rinkime jų aplikacijos išskaity
tos. Nors iš tų 5 aplikantų A. 
Bernotas ir jo draugai su di
deliu riksmu atmetė 2 aplikan- 
tus, bet jie negalėjo įrodyti 
kokiu budu* jaunesnius butų 
galima atmesti, ypatingai į jau
nųjų skyrių. Juos susirinkimas 
ir daktaras priėmė. Bet A. Ber
notas P. Kauskui suklastavo 
mokesčių knygutę, o tris jau
nas merginas stengėsi sulaiky
ti, kad tik jos netaptų narė
mis. Tų mergaičių tėvai pradė
jo nerimauti, ir jau vieną susi
rinkimą tos mergaites a 
savo duokles užsimokėti.
jos da nebuvo narės. Po to 
vo paklaustas A. Bernotas, 
dėl tos mergaitės taip ilgai
patampa narėmis. Jis atsakė, 
kad jų duoklės banke uždary
tos. Tuo tarpu bankai užsidarė 
vasario 14 d
duoklės A. Bernotui buvo pri
duotos 16 d. vasario. Tai čia 
aiškią kad jų duokles negalėjo 
banke užsidaryti.

Paskui A. Bernotas per porą 
susirinkimų buvo raginamas, 
kad padarytų atskiras mokes
čių blankas ir priduotų iždinin
kui, kuris pasiųs jas, gantrui 
su pinigais, nes pas iždininką 
rądosi narių sumokėtų mokes
čių virš 70 dolerių. Bet Berno
tas niekad to nepadarė ir iždi
ninkui liepė tų pinigų nesiųsti. 
'Už tai prieš A. Bernotą buvo 
paduotas skundas. Nors skundą 
balsuojant įvyko klaida, bet 
kuomet skundą reikėjo nagri
nėti, tai skundas tapo perduo
tas (P. T.

Skundas buvo priimtas liepos 
mėnesio susirinkime, o A. Ber
notas sulaikytas nuo ėjimo sek
retoriaus pareigų iki rugpiučio 
susirinkimo, dėlto kad buvo ma
toma daugiau prasikaltimų 
prieš jį. Bet besiartinant rug
piučio susirinkimui, “Tėvynė
je” pasirodė pareiškimas iš 
centro, jog skundas prieš A. 
Bernotą nepamatuotas. Tada 
rugpiučio susirinkime paduota 
rekomendacija sekančio turi
nio:

1. Napasiuntimas 3 narių 
Jlioklių į Centrą;

/ 2. Neatsilyginusių narių per
kėlimas į naują kuopų;

3. Nepasiuntimas narių duok
lių į centrą, dėl kurio nariai 
susirgę ar mirę turi antru kar-» 
tu sumokėti, o jų duoklės tuo 
tarpu guli pas kuopos iždinin
ką;

4. Balsavimas už kuopos skal
dymų ;

5. Agitavimas narių pamesti 
šitą kuopų ir dėtis į naują;

6. Neteisingas liudijimas, kad 
sirgę nariai negautų pašalpos;

7. P. Kausko priėmimas 
duoklių už vieną menesį, o kny
gutėj užrašyta kitaip;

8. Nepridavimas kuopos , vir
šininkų bondsų kvitos ir nesi- 
rupinimas^ sužinoti ar kuopos 
viršininkai užbondsuoti ar ne 
ir nepridavimas kvitų už pa
siųstus mokesčius.

Už šituos prasižengimus A. 
kernotas tapo pašalintas iš sek
retoriaus vietos ir nutarta, jei 
jis atsisakys kuopai knygas 
grąžinti, patraukti jį į teis
mų.

Patraukti jj tcMniftn nutar
ta dėlto, ka<f jokiu budu su

centro ofisft nebuvo galima su
sirašyti, ir kų tik mes rašėm, 
vis gavom atsakymą, kad vis
kas nepamatuota.

Nors prieš padavimą teisman 
buvo A. Bernotas prašytas, kad 
jis rezignuotų ir paliktų šitą 
kuopą ramybėj, bet A. Berno
tas vis atšisake taip padaryti 
iki paskutines dienos, kuomet 
tapo teisman patrauktas. Ir 
jau buvo teisman patrauktas, 
kai kuopos iždininkas J. Kar- 
sokas pas save susišaukė žy
mesnių narių mitingų ir tame 
mitinge buvo dedamos pastan
gos, kad kokiu ndri budu be 
teismo susitaikyti.

Bet A. Bernotas pastatė to-- 
kias sąlygas: kad mes jo advo
katui užmokėtumėm ir kad 
visi kiti kuopos valdybos na
riai rezignuotų kartu su juo; 
tai tik tokiu budu jis sutinka 
apsieiti be teismo, žinoma, ši
toks jo pasiūlymas kuopai ne
buvo galima priimti vien dėlto, 
kad musų naujai rinkta valdy
ba centro raštinės vis viena ne
būtų pripažinta, ką parodė iš
rinkimas pirmininko J. Lapins
ko vietoj rezignavusio ,J. Vait
kevičiau^, kuris suskaldė kuo
pą ii4 vėliau nuėjo su ja.

J. Vaitkevičius suskaldė kuo- i 
pą ir iš šitos senosios kuopos 
pirmininko rezignavo ir perėjo 
į savo naujai organizuojamų 
kuopą. Tai tiek ten bėdos, bet 
A. Bernotas skaldė šitą kuopą 
ir agitavo narius pamesti jų ir; 
prisidėti prie naujai organizuo
jamos kuopos ir pats žadėjo 
jon persikelti, tačiau jis pasili- ■ 
ko šioje kuopoje ją griauti iš 
vidaus. Tai jis ne vieną kartą 
yra pasakęs, kad jis tol nesi
trauks iš šitos kuopos, kol ji 
visai sugrius.

Pagaliau įvyksta teismas 
skalių 43 d. — ne su P. T., bet 
su A. Bernotu. Reikalauta, kad 
jis kttopos - arkyvų gražintų. 
Ažuot paremti kuopų, S. Ge
gužis, pasitaręs su M. J. Vini- 
ku, nutarė A. Bernotui advo
katų pasamdyti, ir kuomet už
klausta A. Bernotas, kodėl jis 
šitokį žygį daro, tai atsakė: 
Well, man nieko nekaštuoja, 
tai ką aš paisau1, kad centras 
eksj/ensus atmokės.

Laike teismo nagrinėjimo, 
kaip jau ne vieną kartą buvo 
Tėvynėj rašyta, buk A. Berno
tas laimėjo. Tai ne tiesa. Tei
sėjas rado kad, mes ne pagal 
Konstituciją turim naują sek
retorių išsirinkę, todėl jis A. 
Bernotų negalįs priversti jam 
knygas atiduoti. Bet taip pat 
nepasakė, kad mes neturim tei 
sės A. Bernotų pašalinti iš jo 
urėdo. Todėl čia nė A. Berno
tas laimėjo, nė kuopa pralai
mėjo. Mat, sekretorių renkant 
nebuvo nariai kviesti atvirutė
mis, todėl teisėjas rado rinki
mą nekonstitucijiniu.

Toliau, pas iždininką 
narių sumokėtų duoklių 
sario mėnesį 1933, po 
užsidarymo, sumoje virš 
lerių. Centro raštinė nuolat ra
gino tuos pinigus prisiųsti, bet 
P. A. Bernotas jokiu* budu ne
pajėgė surasti, kurie nariai už
simokėjo po bankų * uždarymo. 
Dėliai šito teko dviejų mirusių 
barių duoklės antru kartu iš- 
kolektuoti. Pagaliau ir iš už
daryto banko atgauta dalis pi 
nigų, ir centrui pasiųsta 2 šim
tai dolerių. Tik ačiū naujam 
sekretoriui J. Smilgiai. O A. 
Bernotas ir to nesugebėjo su
tvarkyti. Argi šitokiu sekreto
rių galėjo kuopos nariai pasi
tenkinti? žinoma,, kad ne.

Kuom’et centrp raštinė ne 
vieną kartų pranešė, kad A. 
Bernotas, kaipo raštininkas, 
eidamas ki.'opos pereigas visuo- 
rn'et Vadavosi konstitušija S 
L. A., ir kuomet prieš Jį teis
me buvo byla užvesta dėl ne- 
pasiuntimo 3 jriurių narių duo
klių Centrui, tai A. Bernotas 
aiškinusi, ktfd jis pildąs S. L. A.

yįialių 43 d.

radosi 
už va- 
bankų 
70 do-

> t

konstituciją, jokių bilų nemo
kąs ir kokius tik pinigui su
renka, viską atiduoda kuopos 
iždininkui, o viską iždininkas 
išmoka, čia pasirodo, kad/ A. 
Bernotas melavo, štai faktas: 
mirus Juozas Sidevičius, o jo 
pomirtinė ir ligos, pašalpa bu
vo kuopai užrašyta, ir A. Ber
notas, gavęs kuopos vardu, 
tuos čekius išmaino ir pats at
mokėjo bilas. Ir kadangi J. Si- 
devičiaus turtas papuolė į mie
sto administracijos rankas, tai 
dabar miesto administratorius 
iš kuopos ieško ypatingai jo li
gos pašalpos $52.0(1 pinigų. Dar 
visa tai butų galima šiaip taip 
praleisti, jei visos bilos butų 
atmokėtos, bet dabar dar yra 
nemokėtų bilų, o A. Bernotas 
aiškinasi, kad jis vis konstitu
cijų pildęs. Jei jis pildė kon
stituciją, tai turėjo tuos če
kius priduoti kuopai, o jei be 
kuopos žinios jų6s išmainė, ta: 
konstitucijų sulaužė, pasista- 
tydamas save kokiu tai dikta
torių, ir u’ž tai gal reikės pa
čiam atsakyti.

Ir keista, kad mes dirbom 
dėl S. L. A. labo, o dar P. T. 
rado reikalų musų kuopos 65 
narius suspehduoti.

Ir kuomet pats skilimas ėio, 
tai kuopa nutarė savo susirin
kime, kad jau* P. T. leido skir
tis, tat reikia atsiskirti tvar
kiai, kad mes žinotumėm, ku
rie nariai išėjo, kurie pasiliko, 
ir tam reikalui tvarkyti buvo 
išrinkta komisija iš 5 narių. 
Kada ta komisija susirinko pas 
A. Bernotų peržiūrėti kuopos 
arkyvą, tai jau rado A. Ber
noto 60 Kp. finansų knygų iš
draskytą. Nors buvo , nutartą 
kuopos susirinkime mokesčių 
lakštus atiduoti Jik sekančiam 
susirinkime, bet A. Bernotas, 
matyti, savotiškai pasielgė ir 
iš knygų lakštus išėmė' tų... na
rių, kuriuos jis norėjo. Valdy
ba pranešė centrui, kad tokia, 
sliylimo komisija yra išrinkta, 
bet centro sękr.eįęriu‘3^ su, to( 
komisija nes-iskailė < įį- įgaliojo 
A. Bernotų tvarkyti tuos rei
kalus. Na, žmogus ir tvarkė 
taip, kaip jis pats norėjo. Da
rydamas kuo didžiausias išlai
das šitai kuopai rasinėjosi su 
centru, su S. Gegužiu* regis
truotais laiškais, siuntinėjo na
riams laiškus, kurie ne pas jį 
mokėjo, vienu kartu net 40 
laiškų išsiuntė, ir dar tokiems 
nariams, ku'rie jau naujam se
kretoriui savo duokles mokėjo 
per 4 mėnesius. Ir darė tai, 
kad daugiau išlaidų padaryti 
šitai 60 Kp. Ačiū tam A. Ber
notas pereitame susirinkime 
pridavė bilą 50 dolerių. Ar ši
toks elgesys galėjo būti pa
kenčiamas?

Socialistų prakalbos, vakarie- bo negalima gauti, nes pirme- 
nė ir šoktai. nybė duodama tiems, kurie yra

O štai musų “kamarotams” dirbę čia pirmiau. Visgi įvykiai 
dair vienas dieglys. Sausio 26 rodo greičiau gero.

nė ir šokiai.

dlfeną Maikyteinc sttsij’inicime 
LSS, 19 kuopa nutarė rengti 

, vaka- 
viskas vienų

bet; centro

S. Naudžius.

sktvndo ištyrimų jau 
iga 
kad

(šito 
atliko SLA. Pild. Tąiybos 
liotinis ir, reikia tikėtis, 
nesusipratimai SLA. 60 kuopo
je ir tarp tos kuopos ir cen
tro bus netrukus likviduoti pa
tenkinančiu organizacijai /bu- 
du. čia tų doki/rheiftą dedame 
tiktai kaipo žinią. Red.)
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Brooklyn, N. Y.
Streikai

Broklyno ir Nėw Yorko pa
dangėje nesimato streikų ban
gos galo. Vienas streikas nepa
sibaigė, o kitąs jau prasidėjo. 
Ir taip eina tas judėjimas ne
paliaujamai.

Ot „nesenai išėjo streikan 
10,(X)0 veiterkų, kurių ir šian
dien dar daugelis streikuoja. 
Kiti jau sugrįžo darban veik 
nieko nelaimėję. Mat, čia yra 
jnįlionine bedarbių armija. 
Tat, kai tik vieni’išeina strei
kan, kiti tuojau' stoja jų dar
ban, šaltįs, badas ir alkis ver
čia juos eiti lėbauti, kad ga
le jus gyvybę palaikyti ir kan
čias sumažinti. Taip teisinasi 
tie, kurie užima streikuojančių 
vietas.

Štai vėl streikuoja taksike- 
bąi. Skebų vežimds pasigavę,

dėjo prie to jii fronto. 
<lel to “socialištM įkalti’'
“Laisvė

streikieriai apverčia ir kai ka
da apmuša pačius šoferius. 
Retkarčiais net ir pasažieriui 
tenka nukehtėtii kuris važiuo
ja skebo taksikebll. Taip klo
jasi dalykui pas mus kasdien.. 
Viena kova už būvį dar nepa
sibaigia, o jaiį; kita prasidėjo., 
Komnnislai kaltina socialistus

Ir kas dėliai to kaltas? Pa
imkite “Wofkerį”, “Laisvę”, 
“Vilnį”, tftl ’pftinatysitč, kad 
“ęocialistai kalti”. Saku “Lais
ve? vienų dienų, jogei socia
listų Visai neMra, jogei jie iš
nykę, o kitų dieną, žiūrėkite, 
vėl tie peckeliai rašo buk so
cialistai kalti, kad šiumėke- 
riai streikuoja, kati restoranų 
darbininkai streikuoja, kad 
taksikebų darbininkai strei
kuoja. Jei streikas pralaimė
tas, tai, pasak “Laisvės”, kalti 
socialistai, o jei laimėtas, tai 
“dėka” komunistų, gi socialis
tams prakęikiinas. J , t

Ir suprask, tu Jackau šven
tas, kaip tiems “išnykusiems” 
socialistams išsisukti iš tų 
“kaltybių”.

Gi štai vėl. naujas skymas. 
“Laisvėj” peękoja .per tris sa
vaites tai Buivydas, tai Paule- 
konis, jogei socialistai kalti, 
kad kri a učiai išrinko vienų so
cialistų kriaučių lokalu atsto
vu. Rėkia, kad jau galas atėjo.

Vėl šv. Jurgio sosaide išme
tė “bendrų frontą” lauk. Tai 
Limbinis frontus ir vėl šaukia 
?socialistUi kįąlti, -skinka kal
ta, tautininkai kalti! O tikru
moj tai toj ^dsaidęj tur būt nė
ra nė vieno šAčialrsto ir nė vie
no sklokininko. Ten didžiuma 
yral’parapijonų ir keli komu
nistai. Bet, pasak bimbinių, 
socialistai ktal|i!> ?

Arba štai Piliečių Kliubas 
išmetė bimbinį frpntų lauk. Iš 
SLA. kuopų ne Mena neprisi-

Tai ir 
t—taip

peckoja j r pcckoja, 
1)0^ U108.,* ,ant amžių ir -amžių.

Bet štai k$^id^Wd, pažymė
ti: tas ‘^Laisves’* peckojimas 
neša naudos; tąhj socįaįistąins, 
kaip ir ŠklOKinrnkams. r

štai sausio 21 dieną čia, 
Brooklync, komunistai turėjo 
paminėjimų 10 metų sukaktu
vių nuo Lenino mirties. Visuo
met maniau, kad čia yra ko
munistų cęntros,; čia visi ko-( 
misarai, tai sulraūks dideles, 
minias taip svarbiam minėji-, 
mui. y J. '

O tuo tarpu net nustebau 
pamatęs jų “iškilmes”. Nugi 
vos ne voš susirinko apie 46 
asmenys, ir vis tie patys! Vien 
tik pirmininkas (ir riebus šo- 
loniskntis pasakė savo spyčių 
apie tai, koks viso pasaulio 
genijus buvęs ‘I^epinas — kuo
ne didesnis už patį Marksų, 
Bobelį, Engclrų. Žinomą, išgy
rė Rusi jų, komunizmų, kad vi
si geriausi išrasti pasauly da
lyko h tai rusą t|arbo vaišius; 
girdi, ir kambarius jau rusai 
Šildą įSaiiJės ; spinduliais. Pir
mininkas pabaigai pasakė: 
Prašau jus visus atiduoti pa
garbų Leninui, ’dfįitit1 ir prisi
rašykite prie komunistų par
tijos. Aukų surinko 163 cerius.

“Gadyne” vėl 'sako, kad ir 
kitose komunistų prakalbose f 
Brooklynb briVę įtik 47 asme
nų.

Bet štai kaip “Laisvė” apra
šo tas 46 ir 17 ‘ asmenų “mi
nias”: girdi, jau visi kiti iš
nykę, tik bimhukai tekontro- 
liuojų mases. O kai čia, vietoj 

,žiuri, tai nič nieko nėra tokio, 
kų “Laisvą” rašo, r / $andarie- 
čiai beveik sutraukia čia dau
giau publikos į prakalbas, ne
gu himbukai — bet, “žinoma, 
dėliai to jr yėl “kalti socialis
tai.” • ' ' ;

Ot dar biinblniam susivienk 
jiinui nesiseka vajus vaikams 
prirašyti. N.a> taiį ir; vėl sočiai- 
listai, skĮokihirikhi ir tąųtir 
nirikai “kalti”. Bęi ve. klausi- 
niariijkųr: Jijųiboį 
Buknio vaikai? Ar Jie tiiž. į}ti 
darbuojasi, jči savo vaikų ne- 
■hiH ir svetinių UlW,į,

pokįlį. Bus prakalbos, 
riąpė, žokiai
vakarų. Tai įvyks kovo 4 d. 
Nutarta pakviesti kalbėti žino- 
gus, kurio komunistai labiau
sia bijo, tai adv. F. J. Bago- 
čįus. Ir, kaip girdėti, gal dar 
bus gailina gauti adv. K. Gn- 
gis, kuris lankysis SLA. centre 
tomis dienomis. O, rasi, dar 
pavyks gauti D argi s.

Svarbios prakalbos. Kai ku
rie kalbėtojai gal tik pirmų 
kartų čia kalbės. Todėl vi
siems' bus įdomu atsilankyti į 
šį parengimų. Ir į tas prakal
bas, į vakarienę ir į šokius 
įžangos lik vienas doleris.

Komisija sakosi dirbanti iš
sijuosusi: daro kreivas dešras, 
peni vištas ir keps jas, ir daug 
daug kitko bus. Taigi nepa
mirškite, broliai lietuviai, atsi
lankyti 4 dieną Vakarų į šį pa
rengimų. v

Sausio 2 6d. susirinkime dar 
biivo pakeltas /klausimas apie 
lakūnų Janušauskų. Tik dėliai 
vėlumo laiko negalima buvo 
klausimas užbaigti. Jis tapo 
atidėtas iki 23 d. vasario, t. y. 
sekančio susirinkimo. O klau
simas eina apie tai, kad su
rengti kokį parengimų jo skri
dimo į Lietuvą naudai. Tiki
mai kad tas parengimas ir 
įvyks.

Praėjusį susirinkimų kuopa 
gavo tris naujus narius. Tiki
masi, kitų susirinkimą ir vėl 
gauti naujų narių. Malonėkite 
visi atsilankyti, paremti ir pa
dėti dirbti darbų darbininkų 
labui ir kultūrai bei apšvietai 
platinti. Prisidėkite stodami į 
LSS. 19 l^iiopų. Kviečiame vi
sus, kurie myli dailę, apšvietų, 
kultūrų ir kurie mato reikalų 
darbininkams Jęovpti už geres
nę ateitį. Ateikįte vasario 23 d. 
vakare į P|4iėčių švelninę ‘ad
resų, 80 Ųnian Avenue. .

Lavlnskaftf ’ičia ' užrašo laik-• , f » c - • 'raščius, kas kokį nori užsi
prenumeruoti

Gimimo dienos party
Praėj iisį septihtadienį, vasa

rio 11 d., buvo netikėtai už
kluptas p. Mato šleinio namas. 
Iš priekio sustojo visa eilė au
tomobilių ii’ atvažiavusieji pra
dėjo skambinti namo skambu
ti. /?p. M. Šleiniai išsigando ir 
mėgino bėgti lauk per užpaka
lines namo duris, bet ir prie 
Užpakalinių pasirodė būrys sve
čių.

Kaip ten nebūtų, jie visi bu
vo priimi i labai iškilmingai. Il
gai nereikėjo laukti. Ponia M. 
Šleinienė, su pagelba ponios E. 
Balcienės, užtiesė stalą ir vi
sus maloniai paprašė prie pui
kiai paruošto stalo. Vidury 
stalo pasirodė didžiausias birth- 
day cake su trisdešimt šešio
mis žvakėmis. Reiškia, vasario 
11 d. 1984 m. sukako p. Matui 
Šleiniui 36 m. Pp. M. Šleiniai 
yrą gana pavyzdingi musų In
diana Harboro gyventojai, už
laiko auksinių ir deimantinių 
daiktų krautuvę vardu Garden 
Jewelry.

Partijoj dalyvavo ir gana 
rinktinų musų išeivijos piliečių: 
pp. Petras Yaručiai, iš Gary, 
Ind., kuris užlaiko labai mo
derniškų kepyklų — Midwest 
Beking Go.; pp. Paul Rice, p. 
Ig. įPivaronas, pp. Jonas Kar
veliai, pp. Jokūbas Karveliai, 
pp. Pranas Baličiai, man žino
mi, ir daug kitų, kurių aš ne
galėjau pažinti, nes per rakto 
skylutę sunku buvo visus pa
matyti. Mat, aš nebuvau oficia
liai prašytas, o kad privatiškas 
namas ir neprašytas, tai nebu
vo galima dalyvauti. Prašau 
atleisti kurių nepaminėjau.

Naujienas,” 
“Keleivį”, “Naujųjų Gadynę”. 
Užsirašykite per Lavinskų. Jis 
yra tų laikraščių vietinis a- 
gentas ir gyvena adresu 422 
South ith Street.

—Frank Lavins kas.

Indiana Harbor, Ind,
Trumpos žinelės

Darbai pas mus pradėjo eiti 
geriau. Vietos geležies liejyk
los ėmė dirbti su didesniu dar
bininkų skaičium. Vienoj lie
jykloj dirbama keturios dienos 
savaitėj po aštuonias valandas. 
Kitoj dirbama šešios dienos sa
vaitėje po Šešias valandas die
noj. Taip kad ne vienoj, ne ki
toj dirbtuvėj negalima dirbti 
daugiau, negu keturiasdešimtis 
valandų per savaitę.

Bet atvažiavus iš kitur dar-
1 4 . *; ' . • • /
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ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA

Ligoniai
P-as Antanas Endriekus, L. 

P. D. K. narys, ilgai sunkiai 
serga ir randasi St. Catherine 
ligoninėj po priežiūra kelių gy
dytojų.

A. Endreikus yra senas šio 
miestelio gyventojas ir labai 
daug darbuojasi prie L. P. D. 
Kliubo. Man rodosi, bene bus 
apie 15 metų, kai jis eina 
sos globėjo pareigas.

Jonas Jaunušauskas liko 
žeistas Inland Steel Co. ir 
bar randasi toj pačioj ligoni
nėj, kur ir p. A. Endreikus yra.

Abiem aš linkiu greitu laiku 
pasveikti ir 
kasdieninių reikalų.

žilas Senelis.

ka-

su- 
da-

grįžti prie savo

Vasario MSnesio
DIDIS

išpa davimas
ant

DRABUŽIŲ 
PLOVYKLIŲ 

ir
KAURŲ 

VALYTOJŲ

1934 mados $149.50 vertės
MAYTAG,. PLOVYKLĖS po

*89.50
Kitos naujos mados MAY
TAG drabužių plovyklos po

į\ ¥ Ii New Yorko 
g \ į KLAIPĖDĄ 

lYr Gothenburgį
d® GREITA 

.___ iįįO KELIONE
i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Velykine Ekskursija!
Rengianha 

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje 
Populiariu Garlaiviu 

DROTTNINGHOLM 
Išplauks iš New Yorko 

Kovo (Mareli) 17 d., 1934 m. 
Ekskursiją vadovaus filmininkas 

p. K. LUKŠIS 
Kiti išplaukimai

M. L. Kungsholm, balandžio 4 
M. L. Gripsholni, balandžio 21 
M. L. Kungsholm, gegužės 7 
Nori kartu keliauti kreipkitės i L. 
L. A. S. A. narj, arba i bet kuri 
autorizuota^ agenta.
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago. III.

Naujos THOR Plovyklės po

35.00
Naujos APEX arba VOSS 

PLOVYKLĖS

» 44.00
$65.«) naujos BEE VAC 

PLOVYKLfiS 

’42. «

$35.00,

EMMA’S BUFFET
UNION BAR

Ik Kviečiu visus draugus, drauges, pažįsta- 
Į mus ir nepažįstamus kada busite didmies- 

'B-tyje prašau apsilankyti. Užlaikau visokios 
I rųšies gėrimų, taipgi gaminu geriausius 

užkandžius prieinamomis kainomis. Ne- 
pamirškite aplankyti našliukę. “Coine up 
and see pie sumetime—anytime.”

644 North State Street
CHICAGO, ILL.

Bus Gėriau ii* Sutaupysite Pinigų Pirkdami

The Bridgeport Liquor Co., Ine.
3265-67 So. Halsted St.

' Tek Victory 5382-3
Atsiminkite, kad mes parduodame tiktai Dealeriams ir atsisakome 
parduoti įyle kamr kuifis nėra tame bizny. Kitais žodžiais, mes ne 
parduodame po vienų, ar du butelius vartotojams; jie gali pirkti nuo 
rnuHd koattuVierių; —

• idistributoriai dėl sekamu spiritinyčiųi:
PENN—MARYhANP CO., Ine., HIKAM WALKER & SONS,
* ĄMWHfAN MEDICINA L SPĮRITS CO.

■Tllir advonUaniiięjit U jt)<ą to joJlei- whibkoy lor salo, oi- dollvecy lu
' • V * dily slide pi- conimunliy whę«i-ein . thc ndvortistiitr, sulų or uao 
, . i ' thcroof is unlavvful.

$20.00,

kaip nauji H< 
ŠLAVYKAI

18.00
kaip nauji
EUREKA ŠLA

12.00

HOOVER

ŠLAVYKAI

“mANUTACTUR INO C O M P ANT G>~

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

Hemlock 8400
4179-83 Archer Avė

Corner Richmond Street 
Lafayette 3171 

CHICAGO, ILL.

Archer Avė.
Richmond Street 

3171 
ILL.

SIUSKIT FEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON
Teprašo Lietuvos žmonėse 
taį pataria Uetwos bank?

L. „
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

APIE JURGELIO
NIES, SARPALIAUS 
IR “KOMPANIJOS” 

OPERETĘ
(Reporterio akimis žiūrint)
Teatras — ką vaizduoja tea

tras?
Atsakymas: gyvenimą.
Dažnai išgirsime pastabą; 

jis vaidino natūraliai; jis bu
vo tikras žydas, negras, klebo
nas.

Ar iš tikrųjų teatras vaiz
duoja tikrus žydus, klebonus, 
daktarus, advokatus ir kt.?

Ir taip, ir netaip.
Jei norite pamatyti tikrą 

negrą, tai atsistokite ant 33 
ir State gatvių kampo. Ten pa
matysit tiek ir tiek jų. Tikrą 
kleboną užtiksite bet kurioj 
klebonijoj, advokatą teisėjo 
kambary. Teatro “klebonai”, 
“daktarai”, “žydeliai” yra pa
imti iš gyvenimo, bet nėra to
kie, kokius mes matome juos 
gatvėse, jų ofisuose ar biznia- 
vietėse. Jie yra tokie, kokiais 
autoriai, veikalo rašytojai ir 
interpretuotojai (arba akto
riai), juos mums perstato. Ki
taip sakant, jie yra idealizuo
ti. Teatre jų asmenybės yra 
akcentuotos: vienos pabrėžtos, 
sustambintos, o kitos padary
tos menkesnėmis, susmulkin
tos.

Dėka šio sustambinimo ar 
susmulkinimo mes teatre juo
kiamės ar raudame, piktinamės 
ar gerėjamės. įterpkite į tea
trai] veikalą dainų, muzikos, 
šokių — gausite operą 
retįę. «

Ot, šitokią operetę 
šia dabar Jurgelionis,
liūs, pp. Victor ir Bijanskas. 
p-nia Gugienė ir kiti ir kitos 
Naujienų 2O-ties metų ^sukak 
tuvėms paminėti vasario 25 d., 
Ashland Boulevard Auditori
joj. •

Bus vaizduojama “Naujienų” 
darbuotė: jų redaktoriai, zece- 
riai, ofiso darbininkai, redaga
vimas raštų, korespondencijų, 
žinių. Redaktoriams, zeceriams 
skiriama lam tikros rolės, ži
nios ir korespondencijos pasi
rodys su savo “tavoru”, su sa-

didžiu im 
vertimai, 

visas siu-
upas —

jaunuolį reikėtų daugiau ką 
pasakyti.

Tai yra savotiško tipo jau
nuolis, tykus, į nemėgstantis 
daug drai.’gų turėti, neieškan
tis kompanijų žaidimams, kaip 
paprastai, kad kiti to amžiaus 
jaunuoliai daro. Algirdas yra 
ramaus budo, mėgstantis dau
giau ką nors studijuoti ir mo
kytis, užtat ir mokykloje jam 
vyksta. Pora sąvaičių atgal 
baigė Lane Technikos aukš
tesnę mokyklą su aukštais pa
sižymėjimais. Taipgi mokėsi 
muzikoj smuikavimo, kur irgi 
savo talentą parodė.

Dabar rengiasi įstoti į ko
legiją, greičiausiai į Illinois 
Universitetą chemijos inžinie- 
rystės studijuoti.

Linkėtina, kad ir čia jau- 
talentui sektųsi moksle.

Pilietis.

VASARIO 25 DIENA

ar ope-

vo paskalais, o redaktoriai 
brauks jas. karpys ir trumpins 
arba dės j “gurbą”, o pritru 
kę raštų vėl ims iš “gurbo” ir 
taikys spaudai.

šokiai vaizduos preso darbą 
ir Naujienų spausdinimą. P-nas 
Beliajus jau kurį laiką darbuo
jasi juo tiksliau,baletą sutvar 
kyti.

Bus perstatyti įvairus sim- 
bolai, kaip mokslas, darbas, 
menas, tam tikros musų vi
suomenės grupės — kliubai, 
draugijos, rateliai, skirtingos 

; darbuotės sritys, kaip mados, 
garsinimai, etc.

Musų parengimus lankančio
ji visuomenė mčgia operete*. 
Vargas tačiau, kad 
tų operečių yra tik 
kur, išėmus vardus, 
žėtas, visas veikalo
su žodžiais ir muzikos bei dai
nų melodijomis — yra lietu
viams svetimas.

šioj gi pp. Jurgelionies, Sar- 
palio ir kitų operetėj ir siuže
tas (t. y. tema), ir muzikos 
melodijos, ir šokiai, ir įvairios 
scenos perstato grynai lietu
višką, sakysiu, Chicagos lietu
vių gyvenimą.

Tai ve kas, rodosi, yra čia 
ypatingiausio. Veikalas origi 
nalus—ne vertimas. Fonas — 
Chicagos lietuvių padangė. Te
ma lietuviško dienraščio dar
buotė iš gyvenimas išeivijoj ii 
išeivijos santykiai su juo. Mu
zika susidaro iš lietuviškų me
lodijų arba melodijų ypač arti 
mų lietuvio sielai. Ir toks rei
kalas yra bene pirmas savo rų- 
šies lietuvių tarpe Amerikoj. 
Tai štai, rasi, kodėl tokiu atsf- 
dėjimu, tokiu’, sakysiu, entu
ziazmu, ir lietuvių jaunuomenė 
ir senesnieji scenos mėgėjai 
ruošiasi šio veikalo vaidinimui...

Ateity, kas žino, gal daugiau 
pastangų bus dedama vaizduo
ti musų pačių gyvenimą musų 
parengimuose, o ne imti vaizdus 
iš svetimo gyvenimo, o ne imti 
vertimus. -—V. P-ka.

nam

Pataisymas
Sav.Reikale “Liet. Aludžių 

Sus-o — “Atsišaukimas-Per- 
sergėjimas”. -•

Valdyba virš minėto susivie
nijimo nori prie to dar pareik
šti, kad tas persergėjimas bu
vo taikomas nevien vyrams 
“biznieriams”, bet kartu ir mo
terims biznierkoms”.

» » »
Po atsišaukimu Iždininko 

pavardė išėjo ne taip. Vietoj 
nesuprantamos pavardės, turė
jo būti Steve Maezes (Stepo
nas Miežis).

Visų aludžių ' (lietuvių) savi
ninkai renkasi į sekamą susi
rinkimą trečiadienį, vasario 21, 
Chernaucko svetainėje, 1900 
So. Union Avė.

Sekretorius.

n
Sarpa

ri?o-

Žymus jaunuolis A. 
Mickevičius rengiasi 

į Universitetą
Studijos chemiją; baigė High 

School

daugelio lietuvių jau- 
baigusių aukštesnes

Seni Ir Jauni 
Vienijasi Pagyrime

“Etna, Pa.—Aš esu 66 metų am
žiaus ir ne galėjau aplenkti

TRINER’IO KARTŲJĮ VYNĄ
kuris puikiai ant manės veikia, p-ia 
J. Kusluch.” —Chicago, III.— Aš esu 
8 metų amžiaus ir aš pasakysiu, 
kad Triner’io Kartusis Vynas yra 
geriausias vaistas dėl vidurių. Vi- 
vian Patner.” Tai yra retas supuo
limas. Bet Triner’io Kartusis Vynas 
užsipelno toki pagirymą. Per pasku
tinius 44 metus jis ne suvylė nei 
vieno, kuris kentėjo nuo užkietėjimo 
vidurių, blogo apetito, gazų, galvos 
skaudėjimo ir panašiu ligų- Visi vai
stininkai užlaiko. Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Tarpe 
nuolių, 
mokyklas šią žiemą, baigė ir 
Algirdas Mickevičiūte, Juliaus 
Mickevičiaus sūnūs. Apie ši

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

Elektrikines Ledaunes
Refrigerators

Moderniškame gyvenime yr? 
reikalingos kiekvienoje šeimyno 
je. Maistas nesugenda, ne rei
kia ledo pirkti. Sučedysite tiel 
kiek išmoketumet už ledą. Re- 
frigeratoris pats per save apsi
moka.

Budriko krautuvė yra autorizuo-ERB 
ta parduoti geriausius Refrigera- KH || 
torius Amerikoje, katrie yra ga- ■■ 
raptuoti daugeli metų ir elektros H H 
tesuvartoja visai mažai — WEST- ■—
INGHOUSE. Ne tik Westing- ĮMl 
house bet ir kitų žymių išdirbys 
čių Refrigeratorius jus galite pa- Į
matyti BUDRIKO KRAL'TUVf:JI f||| 
— NORGE — ROLATOR, LEO 
NARD, APEX, SPARTON ir ki-| ,,
tokius.

Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų — 25c. į dieną.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

Nusistatykite savo radio Nedėlioję 1 vai. po pietų ant WCFL.,„
970 k. Išgirsite grąžą Budrike radio programą.

r #

Artinasi jau diena, kada visos Chicagos lietuviai švęs savo didelę šventę, link
sminsis savo linksmybe ir džiaugsis lietuvių vienybės ir meilės atsiektais vaisiais. 
Tai

■ ! ' 'r. • ' . ' '* : ; ; ■ _ - ’ • 'J •< : ' • ■ ' . ■ ■, '
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Naujieny Jubiliejaus Vakaras
Tai bus nepaprastas reginys, dar niekad nematytas, įspūdingas, triumfališ- 

kas ir gražus, kada Naujienos pavidale dailios Miss Naujienos susilauks pasvei
kinimų ir širdingo pripažinimo iš visų musų veikimo sričių, iš mokslo, iš darbo, 
dailės, muzikos, dainos, literatūros, poezijos, dramos, komedijos, tapybos, arki- 
tekturos, aviacijos, tautos meilės, darbininkų vienybės, taipgi pasveikinimų ir 
pripažinimo nuo įvairių darbininkų grupių, nuo profesijų, nuo sporto ir biznio at
stovų ir nuo įvairių musų draugijų atstovų. Pagalios lietuvių visuomenė širdin- 
gaiš žodžiais pasveikins Naujienas jų sukaktuvių dienoje ir tada visi užgiedos me
lodingą, ir jausmus sukeliantį Naujienų Himną.

, , U '■< ? .. ' • ' r : P L, ......‘p

Tokia bus Naujienų Reiškimo vaizduotė (pageant) Naujienų Jubiliejaus va
kare vasario 25 d. ‘

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 Kuraitį buvo pirmas lietu
vis pardavinėti Pontiac’s, General 
Motors išdirbystės ir pirmas lie
tuvis Buick Dealeris. šios abi 
kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsa
ko už savo verte. Domininkas Ku
raitis iau varo bizni per 10 metų, 
didžiumoj turėjo reikalų su lietu
viais ir tikisi, kad su. Buick ir 
Pontiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

Norėdami pirkti naujų ar mai
nyti senų karų ant naujo, kreip
kitės Pas D. Kuraiti —■

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street

. Tel. Victory 1696

Stop 
Itching 
Skin

, >! f-: S ■■ ' .
sr>h<*» priuuiiaH Zuinu nhlutiuo im 
ŽSjimą ūdos j penkias BokundaB — 
n* pageliu ilgu** prie hestenrtiB. pudkų 
dedervines. Ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokiai- 
odos Irltacljas. kadangi jo gydymo 
ypatybės retai raudamos kitose gy
duolėse. Visos vąistinyčloh užlaiko 
—35c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai 81.35

žemo
FORU SKIN IRRITATIONS

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

Naujienų vakaras tečiaus prasidės linksma ir juokinga muzikale peržval
ga. Ši peržvalga yra specialiai pagaminta šitam Naujienų vakarui musų didžiau
sių dramos ir muzikos kūrėjų KI. Jurgelionio ir Petro Sarpaliaus. Išpildys ja musų 
jaunuolių geriausios artistinės spėkos. Čia pamatysite kaip redaktoriai patys iš 
savęs juokus daro, kaip ateina pas juos visokios žinios merginų pavidale, kaip jie 
jas trumpina arba meta į gurbų ir kaip jie pripildo laikraščio špaltas. Šitoj ko
miškoj peržvalgoj pamatysite kaip Naujienų presas spauzdina Naujienas--tai 
bus nesvietiškas šokis, smarkus, triukšmingas ir vaizdingas, kurį atliks visi per
žvalgos vaidintojai. Aprašyti šita keistų šokį visai nėra galima. Jį reikia pa
matyti.

Didelei musų šventei yra pagamintas ir didelis perstatymas, toks perstaty-

mas, kokio tik vieną sykį į dvidešimt metų galima susilaukti
.-r.;r. '• ųrp -v ’j1 r!:'1’ '»   ■ i •* ’ > » ■

. ' • X

Ir todėl tūkstančiai lietuvių nekantriai laukia Naujienų Jubiliejaus vakaro 
dienos. 0 ta diena jau netoli.
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NAUJJFh?©*
fhe Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

88.UU 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

prieš savo vadų norą.
Taip Austrijos fašistų, kaip 

ir mūsiškių bimbininkų troš
kimai yra Vienodi: kad darbi
ninkai eitų “per vadų galvas”.

SKLOKININKŲ” DVYLEKIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago
3c per copy __ _____________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. onder ths set of 
March 3rd IR79

Naujienos eina kasdien, lakinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halated St.. Chicago, 
111 Telefonas CANal 8500.

nininakymo kaina»
Chicago je - oafitu-

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

Chicago j per išnešioto jus: 
Viena kopija .. .
Savaitei —..... .
Mėnesiui —----- -----—

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paltai

Metams _______   87.00
Pusei metu ---—------------ 8.60
Trims mėnesiams —-------  1.75
Dviem mėnesiams —.......----- 1.25
Vienam mėnesiui _______ .75

Lietuvon ir kitur oftsieniuose 
(Atpigimą)

Metama ____ $8.00
Pusei metu ...—— 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu

GELTONASIS METALAS

Vakar du garlaiviai atgabeno į New Yorką šimto 
milionų dolerių vertės aukso, kuris buvo tuojaus nu
vežtas ir padėtas į federalinio rezervo banko rusins. 
Trečias garlaivys, kuris tebėra kelionėje, atgabena dar 
$25,000,000 aukso.

Tas auksas yra nupirktas Amerikos nupigintais do
leriais. Europos bankai, kurie siunčia j šią šalį auksą, 
noriai ima už jį dolerius, nes jie tuo budu padaro gra
žaus pelno, kadangi Amerikos valdžia tyčia moka už 
auksą daugiau, negu jisai yra vertas, idant tuo budu 
butų numušta dolerio vertė. Keista finansinė politika!

Tas geltonojo metalo plaukimas į Jungtines Valsti
jas, galų gale, sudarys naujų keblumų ir Amerikai, ir 
Europai, nes šioje šalyje aukso jau ir taip yra nepro
porcionaliai daug, kuomet Europos šalims jo trūksta. 
Toks nelygus aukso paskirstymas trukdo tarptautinę 
prekybą.

NEDARBAS AUGA ITALIJOJE

. Fašistų valdomoje Italijoje nedarbas eina vis didyn 
ir sausio pabaigoje bedarbių skaičius jau pasiekė, sulig 
oficialiniais daviniais, 1,158,418. Bet fašistiškos valdžios 
visuomet stengiasi savo šalies ydas paslėpti. Tikrumoje 
bedarbių skaičius Italijoje, gal būt, yra daug didesnis, 
negu ta skaitlinė.

Bet ir milionas bedarbių Italijai reiškia labai daug, 
nes ta šalis anaiptol neturi tokios didelės pramonės, 
kaip Anglija, Amerika arba Vokietija.

Taigi po dešimties metų fašistų viešpatavimo Ita
lijos ekonominė padėtis šiandie yra prastesnė, negu bu
vo kada nors. Mussolinio žadėtoji italų tautai “laimė ir 
didybė” paliko tuščia svajonė.

Apžvalga
*— II .11 ■■■!■■■... .........    I

KOMUNISTAI APIE AUSTRI
JOS ĮVYKIUS

Dar 
kovai 
spauda 
gas ant galvų Austrijos socia
listams. Esą, socialistai rėmę 
budelį Dollfussą; socialistų va
dai priešinęsi bendram frontui 
su komunistais (!), ir stengęsi 
sulaikyti darbininkus nuo ko
vos. Bet socialdemokratai dar
bininkai, girdi, “per vadų gal
vas” susivienijo su komunistais 
darbininkais ir stojo į didvyriš
ką kovą.

Dollfusso kariuomenes sker
džiamus socialdemokratus “Lai
svė” pravardžiuoja “social-fa- 
šistais” ir ve ką apie juos pa
sakoja :

“Austrijos Komunistų Par
tija keliais atvejais siūlė su
daryti bendrą frontą kovai 
su fašizmu, bet socialdemo
kratų lyderiai nekreipia į tai 
domės .(-panašiai, kaip Ame
rikoje ir kitur). Kitais žo
džiais, Austrijos social-demo- 
kratų lyderiai iki paskutinių 
dienų palaikė budelį Dollfus
są, kuris dabar galabija 
tūkstančius geriausių darbi
ninkų, tūkstančius moterų ir 
vaikų.

“Jeigu šiandien Austrijoje 
eina žut-butinės darbjminkų 
kovos su fašistais, tai ne dė
ka socialdemokratų lyde
riams. Priešingai: tos kovos 
daromos per vadų galvas. So- 
cial-demokratai darbininkai 
prieš vadų norus susivienijo 
su komunistais darbininkais 
ir veda didvyriškas kovas. 
Kovingi social-demokratiniai 
(jarbininkai Austrijoje pasi-

nepasibaigus kruvinai
Austrijoje, komunistų 
jau ėmė lieti pamaz-

rinko komunistinį kelią...”
Šitie nešvarus “Laisvės” ple

palai yra paremti gryniausiu 
melu. Viena, Austrijoje komu
nistų kaip ir nėra. Per visus 
15 metų Austrijos respublikos 
gyvavimo komunistams nė kar
tą nėra pasisekę pravesti bent 
vieną atstovą į parlamentą; 
komunistų atstovų vargiai bu
vo kada bent vienas išrinktas 
ir į kurią nors Austrijos mies
to, apskričio arba valsčiaus ta
rybą.

Taigi yra nonsensas kalbėti 
apie kokius tenai socialdemo
kratų “bendrus frontus” su ko
munistais.

O pasaka apie socialdemokra
tų rėmimą Dollfusso yra tie
siog žioplas prasimanymas. Yra 
faktas, kad Austrijos 
mokratai nesistengė 
Dollfusso vyriausybę, 
daug kartų begėdiškai
mokratus atakavo, tai konfis
kuodama jų laikraščius, tai da
rydama kratas partijos įstai
gose, tai leisdama “hėimweh- 
rui” pulti socialdemokratų kon
troliuojamas vietines savivaldy
bes. Bet toleravimas tai nėra 
rėmimas. Kilti prieš Dollfussą 
socialdemokratai nekildavo dėl 
tos paprastos priežasties, kad, 
nuvertus jį, valdžia butų pate
kusi į hitlerininkų nagus.

socialde- 
nuversti 
nors ji 

socialde-

“PER VADŲ GALVAS”

Trečiadienį ir ketvirtadienį, 
kaip praneša Chicagos “Tri
būne” korespondentas iš Vie
nos. virš Austrijos sostine 
skraidė valdžios aeroplanai, 
barstydami lapelius, kuriuose 
darbininkai, buvo šaukiami pa
sipriešinti savo 
demokratams Ir 
prieš valdžią.

Tuo gi tarpu 
bininkų spauda rašo, kad 
trijos darbininkai išėjo į

vadams social- 
liautis kovoti

mūsiškių bim-
Aus- 
kovą

Kalbėdama apie pilietinį ka
rą Austrijoje, “N. Gad.” daro 
šitokių išvadų:

“Austrijos revoliucija — 
nežiūrint kuo ji pasibaigs — 
buvo numatoma jau ilgas 
laikas. Socialistai gerai; žino** 
jo, jog Italijos žadėta para
ma gynime Austrijos nuo 
Hitlerio — buvo sąlygiųS 
būtent, Mussolinis užsistos 
už Austriją, jeigu pastaroji 
sunaikins socialistų partiją; 
kaip faktorių Austrijos gy
venime. Tiesa, minėta italų 
sąlyga nepatvirtinta, bet 
apie ją seniai buvo kalbama 
Europos kapitoliuj (kur tas 
“kapitelius” randasi? —-“N.” 
Red.). Tačiaus juo aiškiau 
socialistai galėjo suprasti, 
jog artinasi jų partijai gil
jotinos laikmetis, kuomet po
rą pastarųjų savaičių heim- 
wehras (fašistine militarinė 
organizacija) ir policija, val
džios sankcija, įvairiose vie
tose ne vien puolė socialis
tus, darė jų įstaigose kratas, 
jieškojo ‘suokalbininkų’, kon
fiskavo jų laikraščius, bet 
tiesiog reikalavo, kad Doll
fusso valdžia nuslopintų so
cialistų partiją, 
vieton sužiurėt 
socialistų vadai 
ruot su valdžia 
ją. fašizmu, kuomet niekam 
nenuvo paslaptis, kad Doll- 
fussas yra ne kas kitas, kaip 
tik fašistų atstovas.”
Taigi, pasirodo, kad visi ži

nojo, kad Austrijos socialde
mokratams artinasi pražūties 
valanda; visi žinojo, kad Doll- 
fussas yra fašistų atstovas. Tik 
Austrijos socialdemokratai to 
nežinojo ir, kaip didžiausi neiš
manėliai, bandė pfibaidyti Doll
fussą fašizmo baubu!

(Šitokiais durneliais 
“sklokininkų” organas tą par
tiją, kuri sugebėjo suvienyti 
po savo vėliava 41 nuošimtį 
Austrijos žmonių, įkurti pavyz
dingiausias pasaulyje municipa
lines valdžias ir aprūpinti Au
strijos darbo žmones tūkstan
čiais nuostabių kultūrinių įstai
gų.

Kas tokios organizacijos va
dams prikaišioja mažo vaiko 
neišmanymą, tas pats turi ne 
daugiau proto, kaip mažas vai
kas.

“Nauj. Gadyne” nesupranta, 
kad Austrijoje įvyko ne revo
liucija, bet kontr-revoliucija. 
Darbininkų sukilimas prieš 
Dollfussą buvo Dollfusso ir jo 
talkininkų, fašistų iš “heim- 
wehro”, išprovokuotas. Austri
jos darbininkai bandė atsiginti 
prieš fašizmo ataką, nesigailė
dami savo kraujo ir gyvasčių. 
Bet jie būvo sumušti, kadangi 
prieš juos ėjo armija, policija 
ir juodašimtiškas “heimwehr” 
(apginkluotas, veikiausia, su 
Mussolinio pagelba).

Ar darbininkai galėjo atsilai
kyti prieš armijos kanuoles, 
šarvuotus automobilius ir šau
tuvus? Aiškių kad ne. Dar ne
buvo tokio atsitikimo istorijoje, 
kad civiliai gyventojai butų 
sumušę gerai apginkluotą ka
riuomenę, — jeigu kariuomenė 
palieka ištikima valdžiai. Kuo
met gi kariuomenę remia ir po 
licija, ir iš juodašimtiškų mi
nių suorganizuota “privatinė 
armija”, tai padėtis pasidaro 
visai be vilties.

Aišku, kad šitos kovos liki
mas buvo nulemtas iš pat pra
džių. Darbininkai laimėti nega
lėjo. O betgi jie griebė ginklą 
ir stojo kovon. Ar buvo klaida 
taip pasielgti* ar ne, šiandie 
dar per anksti spręsti, nes toli 
gražu dar ne visi faktai apie 
šitą kruviną konfliktą yra žino
mi. Bet vieno dalyko negali už
ginčyti niekas: Austrijos socia
listinis proletariatas parodė,

kaip jisai brangina savo laisvę. 
Jo drąsa ir pasišventimas paliks 
ant visados istorijos atmintyje.

Tačiau “sklokos” organas, 
akivaizdoje šito tragiško regL 
nio, dar neatvėsus lavonams 
Vienos gatvėse, jau skubinasi 
juos dikredituoti. Ar tik įtiek 
jame yra revoliucinio padoru
mo?

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
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reikalo. Kodėl jie norėjo išei- 
i? Aš nežinau; bet tas buvo 

visai aišku, kad jie norėjo iš
eiti. Trečias punktas, tai tu 
neleidai mums užpulti jų, kai 
jie žygiavo. E, mes supranta
me tave, Jonai Silver, tu nori 
pasisavinti grobį, tai tame yra 
visas tavo blogu s. O ket
virtas užmetimas, 
šio vaiko.”

“Ar tai jau viskas?”, ramiai 
paklausė Silver’is.

“Ir užtenka irgi,” atšovė 
Jurgis. “Mes visi busim pakar
ti ir sudžiusim nuo saulės už 
tavo netikslumus bei klaidas.”

Na, tai dabar jus pasiklau
sykite, aš atsakysiu į visus 
šiuos keturius punktus; iš ei
lės aš jums atsakysiu. Aš kal
tas, kad ši jurų kelionė nepa
sisekė, ar taip? Na, jus visi ge
rai žinote, ką aš norėjau pa
daryti; ir jus visi žinote, kad 
jeigu tas butų buvę padaryta, 
mes visi butume buvę dar šią- 
naktį ant Hispaniolos ir kiek
vienas iš musų gyvi bei sveiki 
ir užtektinai 
maisto ir visas 
buvęs sukrautas 
po perkūnais! Na, kas 
sipriešino man? Kas privertė 
mane, būdamas teisėtu kapito
nu? Kas įteikė man juodąjį 
ženklą dieną, kada mes išsė- 
doni iš laivo, o kas pradėjo šį 
šokį? E, tai puikus šokis —dė- 
Tiai to aš sutinku su jumis — 
atrodo labai panašus į trimito 
šaukimą į kartuves Mirtim 
Baudžiamoj Prieplaukoj Lon- 

į dono mieste, iš tikro taip at
rodo. O kas gi tą padarė? Na
gi, tai buvo Andersono, Hands 
ir tavo, Jurgi Merry, darbas! 
Ir tu esi paskutinis iš visų tų 
neramių darbininkų; ir tu ne
sigėdi pakilti ir reikalauti, 
kad tave padėtų mano kapito
nu — tu, kuris ne vieną musų 
paskandinai! 
išsireiškimas 
šią pasaką.”

(Bus
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IŠ DARBO
lai-

galėčiau

vęs kažką1
mums

sakei,

daugiau)

smarkiau.

Po velnių! toks 
viršija biauriau-

hutume 
turtas 

ant

turėję 
butų 

laivo, 
gi pa-

visas be
žygiuoti

JIS 
ir knygą, 

tik peilį; ir
tarė Silver’is. “Ri-
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(Tęsinys)
pamačiau, kad 
rankoje 
vien

AŠ 
laikė 
o ne 
man tebesistcbiant kaip toks
jiems nepritinkantis daiktas 
pasitaikė į jip rankas, klupo ju
si figūra atsistojo ir 
rys pradėjo kartu 
link namo.

“Jie jau ateina”, 
kiau; ir vėl grįžau į

Ir vis tik, 
savo eiles, 
ėjo koilfe- 
ir baugino

piešia

Sustiprino Nacionalės Darbo 
Tarybos galią.

Kaip žinoma, 16 d. birželio 
1983 m. prez. Rooseveltas pa
sirašė NIRA (nacionalį pramo
nei gaivinti aktą), kuris sky
riuje 7A tarp kitko sako, kad 
darbininkai turį teisę organi 
zuotis ir kolektyviai derėtis su 
samdytojais dėl darbo sąlygų, 
pagelba savo pačių išrinktų at
stovų, ir kad samdytojai ne
privalo šiai jų darbuotei kliu
dyti. Nadonaliai Darbo Tary
bai prezidentas pavedė kįlan- 
čius dėliai teisės organizuotis 
ginčus tarp darbininkų ir sam
dytojų spręsti ir taikyti.

Kai kurios kompanijos, ypač 
stambiosios, atsisakė iš patu 
pradžios ir dabar atsisako kal
bamą teisę darbininkams pri
pažinti ir ignoruoja Darbo Ta
rybos autoritetą.

Taigi 1 d. vasario š. m. prez. 
Rooseveltas išleido įsakymą, 
kuris įgalioja Nacionalę Dar
bo Tarybą, jos mfožiura, pa
skelbti bet kurioj pramones 
įstaigoj darbininkų atstovų rin
kimus. ‘

Kai kurie i darbininkų labai 
nudžiugo dėliai šio įsakymu. 
Bet jų entuziazmas žymiai nu
slūgo, kai vasario 4 d. NBA 
adminis tratenus Johnson i) 
NBA generiilis patarėjas (ad
vokatas) Richberg pareiškė 
štai ką: teisė kolektyvčms de
ryboms dar nėra teisė gauti 
tam tikrą kontraktą.

Tatai gi reiškia, kad darbi
ninkai gali kolektyviai derėtis 
su" samdytojais dėl algų ir ki 
tokių darbo sąlygų, bet ar jie 
laimės savo reikalavimus, tai 
priklausys nuo jų pačių orga
nizuotos galios.
Nepriklausomos ir kompanijų 

unijos.
Praėjusią savaitę teko pažy

mėti šiame pačiame skyriuje, 
kad Amerikos Darbo Federa
cijos unijų atstovai neseniai’ 
įvykusioj konferencijoj nutarė 
išvystyti intensyvų organizaci
nį vajų, ypatingai todėl, kad 
nepriklausomam organizuotų 
darbininkų judėjimui grūmoja 
kompanijų unijų pavojus. Ke
letas paduotų žemiau skaitli
nių gal parodys kaip tas pa
vojas auga.

NIRA įėjo galion birželio 1G 
d. 1933 m. Apie tą laiką, ap* 
skaičiuojama, Amerikos Darbo 
Federacijai ir* neprigulmingoms 
unijoms priklausė 2,800,000 na
rių. O kompanijų unijų narių 
kiekis siekė 420,000.

Neseniai padarytas National 
Industrial Conference Board 
tyrinėjimas rodo, kad dabarti
niu laiku Amerikos Darbo Fe
deracija ir kitos nepriklauso
mos nuo samdytojų unijos tu
ri 5,000,000 narių ar daugiau. 
Bet kompanijų unijų naryste 
pašokusi nuo 420,000 iki 1,200, • 
000 skaitlinės ir gal būt dar 
aukštesnes.

1,200,000 skaitline palyginta 
su 5,000,000 atrodo maža. Ta
čiau . palygihimas sako ve ką: 
ku'omet nuo birželio mėnesio 
praėjusių metų nepriklausomų 
ųnijįų nąijių/skaičiusį• paįilą atoįe 
80 ^nuošijnčiųv J taij- kompanijų 
unijų narių skaičius per tą lai
ką pašoką kuone* 300 nuošim
čių ; kitaip sakant, kompanijų- 
unijos augo trigubai

nš pasa^- 
savo vie

tą, nes aš maniau, . kad man 
nebūtų garbinga, jeigu jie bur
ių suradę mane bedabojant 
juos.

“Na, lai jie ateina, berneli— 
lai ateina”, tarė Silver’is, gan 
linksmai. “Aš dar . turiu šūvį 
savo šėpoje.”

Atsidarė durys ir penki vy
rai stovėjo viduje arti durų, 
stumdami vieną iš savo tarpo 
į priešakį. Kitokiose apystovo 
se butų buvę juokinga, matant 
jo nedrąsų žengimą pirmyn, 
staptclėjant po kiekvieno žin- 
ksnio, bet laikant atkištą suh 
gniaužtų dešinę ranką.

“Eik še, vaikine,” šaukė Silj- 
veFis. “Aš nesuėsiu tave. Duok 
še, tu liurbi. Aš žinau taisyk
les, nebijok; aš nepaliesiu de
putaciją.”

Taip padrąsintas, bukanieris 
pradėjo sparčiau eiti, o pada
vęs kažką Silverio ranką, 
dar greičiau grįžo prie savo 
kompanijom).

Jurų virėjas pažvelgė kas 
jam buvo įteikta.

“Juodasis" ženklas! Aš taip 
ir maniau” patėmrjo jis. “Kur 
gi jus galėjote gauti popieros? 
Na, ar matot, tas tai jau ne
bus laimingas! Jus išdrįsot iš
pjauti iš biblijos. Kas buvo to
kie kvailiai piaiistytir bibliją ?

“A, žiūrėkit!” tarė Morgan 
—“žiūrėkit!" Ką aš jums- sa
kiau? Nieko gero iš to neišeis, 
aš sakiau.”

“Na, jus jau beveik viskįi 
nusprendė! tarp savęs,” tęsė 
Silver’is. “Aš manau, kad jus 
visi busit pąlęąęti dabar. Kas 
toks minkštągąlviš liurbis tu
rėjo bibliją?”'-

, “Ričardas tūrėjo” vienas iš 
jų atsakė

“Ar iš tikro Ričardas turė
jot Tai Ričardas gali pradėti 
melstis,” 
čardas jau atsisveikino su lai
me, aš užtikrinu jumis.”

Bet čia įsimaišė aukštasis 
geltonomis akimis vyras.

“Palauk su ta prakalba, Jo
nai Silver”, jis tarė, “šie 
vo patarnautojai įteikia tau 
juodąjį ženklą pilnai pasitarę,, 
taip, kaip pridera; o tu at
versk kitą pusę kaip pridera, 
tada pamatysi, kas ten para
šyta. Tada galėsi kalbėti.”

“Dėkui, Jurgi,” atsakė laivo 
virėjas. “Tu visuomet būdavai 
darbštus vyras ir tu žinai tei
ses iš atminties Jurgi, kas man 
yra malonu patėmyti. Na, kas 
jau čia tokio? A, Pašalintas’— 
ar lai taip, ką? Iš tikro, tai la
bai gražus raštas;
prisiekti, kad tai ^yra lyg at
spausdinta. Ar tai tavo rankos 
raštas, Jurgi.? Na, tu jau bu
vai pradėjęs vadovauti šiam 
burini. Aš visai nesistebėčiau, 
kad tu pataptum kapitonu. 
Tik prašau, pavelyk man ži
bintuvą, ar galėtum? Mano 
pypke užgeso.”

“Na, jau na,” tarė Jurgis, 
“tu jau nebeprigaudinėsi šių 
vyrų. Savo papročiais, tu esi 
gan juokingas žmogus*; bet ta
vo dienos jau pasibaigė ir aš. 
prašyčiau tave nulipti nuo tos Į 
statinės ir pagelbėti 
balsuoti.”

“Aš maniau, kad tu 
kad tu 'žinai taisykles,” atsakė 

' Silver’is, su panieka. “Bet tai 
nei nesvarbu, jeigu nežinai, tai 
aš žinau; ir aš lauksiu čia pat 
—aš tebesu jūsų kapitonas, ne
užmirškite — kol jus nepa- 
duosite man savo nusiskundi
mų ir kol aš neatsakysiu į 
juos, o iki tas bus padaryta, 
jūsų juodasis ženklas nevertas 
nei biskvito. Po tam nies pa
matysim.”

“O, tu nesibijok; mes visi 
esam teisingi, be jokios abejo
nės. Pirmiausia tu pridarei 
maišatienės iš šios jūsų kelio
nės— tu būtum narsus vyras, 
jeigu sakytinių kad tas netie
sa. Antra, tu išleidai musų 
priešus iš šių pinklių be jokio

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St. /jrf
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis 
Nuobodus bankietas

išTaigi, kaip jums žinoma 
pereito mano straipsnio, aš da
bar atsiguliau* ir sau saldžiai 
miegu Kaune, “Romos” vieš
buty.

Man bemiegant, manau, pa- 
likime. Kauna ir mintimi per
sikelkime į Chicagos Bridge- 
portą, kad pabaigus fabulą apie 
artistus, kuriuos jau minėjau.

Tai atsitiko metuose — ne
beatmenu. Maždaug, kuomet 
Chicagoje viešėjo vieno Lietu
vos žymaus politiko ir valsty
bės vyro žmona — p-nia Šle
ževičiene. Su ja turėjai? progos 
ir malonumo susipažinti tea
tre, kuriame tuomet lošė “Mas
kvos Dailės Teatro” garsus ar
tistai.

Teko man dalyvauti viena
me tiems garsiems artistams 
paruoštų bankietų. Kaip ir vi
si, ypač sausų laikų ameriko
niški bankietai, atsižymėdavo 
savo formališkumu ir nimbo 
durnu.

Priešais sėdėjo p-nia ševčen- 
ko. Didelė ir stambi kaip ugiu, 
taip ir artistiškais gabumais 
moteris.

Garsenybes Bridgeporte ir 
palydovas <

“Ech, ot, žinote, jei čia kur 
nors butų galima laiką pralei
sti rusiškai — kitaip, tikrai pa
ūžti, — si?prantate, daktare, 
ką aš manau!” — žiovaudama 
prakalbėjo man ta artistė.

Aš pilnai supratau, šnibžde- 
Įėjau jai žodžių keletą į ausį. 
Artistė pradžiugo. Tuoj nubė
go prie vieno, prie kito. Kaip 
bematant, prie manęs susida
rė iš apie dvidešimties artistų 
ir artisčių bi?rys.

Kam tai karštai apie rusų 
dailę bekalbant, mes tyliai iš
sprukome iš bankieto salės. Po 
valandėlės jau buvome mano 
bute, lietuviškame Bridgepor
te.

Ir kokių tiktai pasaulio gar
senybių čia nebūta. Ir pats Ka 
čalovas su sunumi. Prie pro
gos — jie abu labai didžiavo
si, kad turi lietuviško kraujo 
iš promotinos pusės. Ir Mos- 
kvin, ir Višnevskis, ir p-nia 
Knipper ir kiti, kurių nebeat
menu. Na, ir vienas Sovieti- 
jos komisarų, neva jų perkal- 
bėtojas. Be jo artistai negalėjo 
nei žingsnio niekur padaryti 
Bandžiau jį prigirdyti, bet žy
dukai, žinote, beveik negeria.

Artistės virtuvėje tūtoj pa
gamino visokių užkandžių, o 
aš su artistais iš valstybinio 
spirito ir vandens iš po krano 
visą “vodkos” galioną.

Kaip buvo išvengtas didelis 
skandalas

Taigi, jei prie tokių papra
stų ir jokiais formalumais ne
varžančių aplinkybių susiren
ka ■ gyvi, temperamentališki 
garsus tragikai, komikai, mei- 
liniukai ir dar kas, tai leng
vai galite suprasti ir įsivaiz
duoti kas pasidaro.

Tiesa, dainuodavo naktimis 
pas mane ne tik operų daini
ninkai, bet net ir chorai. Jo
kių ypatingų blogų pasekmių 
nebūdavo. Bet dramos artistai 
savo elgesiu kodėl tai atkrei
pė vietinės policijos- dėmesį.

Apie trečią ryto atsibalado- 
jo policininkų keletą, kad vi
sus areštavus ir nuovada u nu
gabenus neva už ramybės ar
dymą. Supraskite mano padė
jimą.

Tiesa, taip sau žmogui tai 
vargus ir iškaščiai. Paprastam 
artistui — pagarsinimas. Gar
senybėms — juokai ir avar> 
tiura.

Mano aiškinimai ir pastan 
gos apie pasaulio garsenybe^ 
prozaiškiems ir menko išsila
vinimo policininkams negelbė- 
jo. Staiga prisiminiau, kad pa-|8uomeuei plačia* žinomas pn

nm

prie 
pat

etas, lyrikas, estetas, klasiškų 
šokių, ypač paskutinių metų 
graikiškų, tyrinėtojas ir žino
vas, — pats Kleofas Jurgelio
nis.

Muziką sutvėrė musų mėgia
mas kompozitorius — Petras 
Sarpaliitfs.

Orkestraciją pagamino gabus 
harmonizatorius p. Victor — 
lietuvis.

Na, ir visokiais dailės pata
rimais taipgi prisidėjo ir 
“Notre charmante critique pat 
excellencė” p-nia Nora Gugis.

Taigi iš tėvų galite spręsti 
ir apie jų kūdikį. Verta pama
tyti tą premjerą. Užtikrinu, 
kad neapsivilsite.

Tai tiek, o dabar grįžkime 
Kaunan.

Kauno kaleidoskopas
Išgirdau septintą bemušant, 

šokau* iš lovos. Ryto tualetą 
atlikęs, pasileidau gatvėn.

Gražus, saulėtas rytas. Sau
lės spinduliai nedegina. Leng
vai gluosta ir kaitina. Laisvės 
alėja visur plaunama. Oras ty
ras, gaivinantis, truputį drėg
nas. Gyvai, lengvai žengiu4 pra
eivius betėmydamas.

Dauguma be kepurių, skry 
bėlių. Daug skustų galvų. Val
dininkai su portfeliais po pa- 
žaščia skubinasi darban.

Krautuves atidaroma. Iš cuk
rainių muša malonus, kvepian
tis šviežios duonos ir pyragai
čių aromatas.

Tarnaitės su prikrautais 
krepšiais kalbasi susitikę. Ne- 
kurios jų patraukiančios ir vi
sai koketiškos.

Ilgais žingsniais šliaužia auk
štas, laibas, stambių kaulų, 
kampuotas kunigas. Jo . ilga, 
plati, juoda sutana maišosi ir

kabinasi jam po kojų. Alėjos 
vidury., šviesia stora virve ąp 
sirišęs, sandalais apsiavęs, lėtai 
kur tai traukia kapucinų bei 
kamedulų brolijos vienuolis. 
Jisai ne tik visas apvalas, bet 
ir gerokai storas. Jo galva ap 
skusta, šonuose kaba tamsių 
plaukų krūva. Prie jo rudo' 
storo habito kaba didelis, stam
bus rožančius su kryžium. Jo 
pilname, taukuotame veide ma
tosi šypsena ir pasitenkini
mas.

Smarkiai žengia keletą ka
rininkų. Jų ilgų batų sporai 
su kiekvienu jų žingsniu rit
miškai žvanga.

Du žydai atsistoję gyvai ge
stikuliuoja rankomis.

Prabėga grąžus su nukirsta 
uodega ir su* apynasriu tikras, 
margas buldogas.

Sunkus automobiliai ir taxi 
lakstinėja į visas 
kai su išpuštomis 
šinomis ant ratų 
ja ir dairosi, kad 
rą pagauti.

Aukštas policininkas veda 
du4 su pasišiaušusiais plaukais 
vaikezus. Jį seka vežikas su 
botagu rankoje, ką tai polici
ninkui aiškindamas.

Prieinu prie “Pieno Centro” 
namų. Gražus moderniški bal
tų glazūruotų kaflių trobesia*. 
Užeinu pusryčiams. Artistiškai 
įrengtas restoranas. Viską 3 
balta — žiba. Sienos, stalai, 
net ir patarnautojos baltai ap
sirengusios.

Nekurie piliečių pusryčiams 
valgo rugusį pieną su kvepian
čiomis šutytomis bulvėmis.

Atmosfera restorane smagi' 
ir jauki. Lietuva modernizuo- 
jasi.

(Bus daugiau)

nės laikinai dirbo kaip drabu 
žiu kirpėjas. Po to prisidėjo 
prie Peoples Furniture kompa 
nijos i ir čia darbavosi eilę me
tų užimdamas įvairias vietas.

1933 metais, persiskyręs su 
Peoples įstaiga, suorganizavo 
Progress Furniture korporaci
ją. V. P.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir: 
taip pataria Lietuvos bankai

Rinkimas

daug darbo 
apkapoti ir

kad viena

žįsti? nuovados kapitoną. Te- 
lefonuoju. Jo nėra. Galop, po 
ilgų telefonu paieškojimų su 
randu jį kokioje tai “speak- 
easy”. Išganymas. Policininkai 
prasišalina atsiprašydami, o 
mes dar smarkiau pradėjome 
ūžti.

Tai taip vos-vos užgniau
žiau vieną beveik tarptautinių 
skandalų.

Dabar tame bute gyvena su 
savo šeima ramus, darbštus 
lietuvis siuvėjas.

Jisai, manau, ir sapnuoti 
nesapnuoja, kad jo bute, ypač 
virtuvėje andai linksminosi ir 
ūždavo visokie operos, dramos 
ir muzikos pasaulio garseny
bės.

Dingo auksiniai dainininkų 
balsai, sidabrinis artisčių juo
kavimas klegesys, karšti žvilg
sniai, linksmos ir audringos 
bei jaukios naktys. Liko jų 
atsiminimai tiktai, žodžiu, Ii 
ko nuobodaus Bridgeporto gy
venimo dvasios ir sielos ka 
pai. “Sic transit gloria mundf’ 
— I/r taip praeinu pasaulio 
puikybė!

“Naujienų” jubiliejaus 
zikališkas veikalas

Apie artistus berašant, 
progos norėčiau čia taip
priminti ir nekuriuos musų lie
tuviškus artistus-kurėjus.

Ar žinote, kad šiomis dieno
mis keletą musų žymių daili- 
ninkų-kurėjų užbaigė, taip sa
kant, naują lietuvišką operą. 
Tai gražus, savotiškas, simbo- 
liškai-alegoriškas muzikališkas 
kūrinys. Beveik opera-bu4ff.

“Naujienų” jubiliejui užbaig
tas ypatingas muzikališkas .vei
kalas. Jame bus atvaizduoti vi
sokie su laikraščio leidimu su
rišti darbai ir nuotykiai. Visų 
nežinau. Vienas pavyzdžių, apie 
kurį girdėjau. Tėmykite!

žinote, musų korespondentai 
mėgsta laikraščiams rašyti la
bai, labai ilgus straipsnius. Re
daktoriams tenka 
tokius straipsnius 
sutvarkyti.

Tajgi, girdėjau,
Chicagos jaunų, gražių ponių, 
priegtam dar gabi dainininkė, 
loš “korespondencijos” rolę to
je naujoje operoje.

Scenoje jinai pasirodys ap
sivilkusi ilgais, gramėzdiškais 
rūbais, čia su dideliais ant no
sių akiniais, su plunksnomis ir 
žirklėmis laikraščio redakto- 
riai-lošėjai pradės tą ponelę 
“korespondenciją” taisyti. Ki
taip, kirpti ir kapoti.

Kaip atrodys “korespon
dencijos”

Tikras grožis bi?na dažna: 
prastume ir nuogume. Po di
deliu sekretu, kurių aš visai 
nemėgstu, girdėjau, kad lošė
jams redaktoriams teks tos 
ponios “lalre^ponddHcijos” rū
bus tiek apkirptu kad liks tik
tai du lapai. Vienas tų lapų 
pridengs “korespondencijos” 
priešakį, o kitas užpakalį. Ot, 
ir užmiršau kokie tai bus la
pai — figų ar bananų. Tiek 
to. žodžiu, apdirbta “korespon
dencija” pasirodys pilname sa
vo gražume.

Ar taip bus iš tikrųjų, tai 
tikrai nežinau. Bet jau vienas 
dasižinoti smalsumas būtinai 
verčia mane tą naują operą 
paklausyti, o ypač pamatyti 
ponią “korespondenciją”.

Be. virš minėtos “korespon
dencijos”, bus jų dar ir iš- Ku
piškiu ir Skapiškiu; iš Pilviš
kių ir Zapiškių; — iš Joniš
kiu, Radviliškiu — iš Bimbiš- 
kių, Dzingiliškių. žodžiu, iŠ vi
sos plačiosios Lietuvos. .

Veikalo kūrėjai /
. Jums, manau, žingeidu■ • kas 

gi tie to veikalo, tverSjai-kifrė- 
jai. - '' ,z

Turinį, žodžius, sceną para
šė niekas kitas, kalį) musų vi-

pergyveno 
produktų 
ir įsigijo 
ir jį ru-

44‘Miss Naujienos”
puses. Veži 
balioninėmis 
lėtai važinė- 
kur pasažie-

minėsi!
Privažiavimas iš visų miesto 

kampų lengviausias. Reikia tik 
pasiekti Halsted gatvę, o pa
siekus ją, galima jaustis kaip 
prie krautuvės.

Krautuvė pristato nupirktus 
daiktui į namus čia pat Chi- 
cagoj ir jos apielinkėj. Daro
ma pataisymai, duodama ga
rantija pirktų daiktų tarny
bai.

į ■

Jei kostumeriai nori, perka 
mas reikmenes gali gauti leng
vais išmokėjimais.

Visos prekes, visi tavorai 
čia laikomi vien standardinių 
Amerikos išdirbysčių; vien to
kių išdirbsyčių, kurios išaugo 
ir depresijų audras 
dėka to, kad savo 
gerumu užsitarnavo 
pirklių pasitikėjimą 
pestingai palaiko.

Ir, tenka dar pakartoti, už
dėta depresijos laiku pakanka
mai stambiu kapitalu ir pirk 
dama reikiamą tavorą už cash, 
ši kompanija iš pat pradžios 
buvo pozicijoj rinktis tavorą 
kokį nori, t. y. geriausią mar- 
kete.

O ir vedėjai ir savininkai, 
Jonas Kalėdinskas ir Jonas Ro
manas, yra Jau seniai patyrę 
šiam bizniui.

Jonas Kalėdinskas yra daug 
metų išdirbęs prie vienos di
džiausių lietuvių rakandų įstai
gų — Peoples Furniture Co 
— kur įgijo nuodugnaus pa
tyrimo. Jonas Romanas yra iš
dirbęs daugiau kaip 10 metų 
vienoj didžiausių vidurmiesčio 
krautuvių panašiajn bizny. Jie 
visuomet mieli? noru kostume- 
riams patarnaus. Visuomet 
smagus ir linksmaus budo.

Publikos parankumui yra 
krautuvėj American Raihvay 
Express Money Order skyrius. 
Čia žmonės gali i?žsimoketi 
taksų bilas, vandens, elektros, 
gazo.

Be viso to, Progress Furn 
ture, kompanija duqda rad 
prograrwi§ą kiekvieną sekm 
dienio rytą 11 valandą iš st 
ties WGES. P-nas Romam 
yra programų vedėjas.

Būdamas vienas žymiaus: 
lietuvių dainininkų pats, j 
stengiasi, kad tie program 
išeitų juo šauniausia, ir jie yi 
tikrai geri.

P-nas Romanas yra gim< 
Lankeliškiuose, /Suvalkų rėd; 
boj. Septynių metų tapo i 
vežtas į Škotiją; su tėvais a 
yyko Amerikon 1910 m. Č 
ir apsigyveno ir tebegyvei 
Bridgeporte. Muzikos prade, 
mokintis būdamas 10 metų. Yi 
dalyvavęs daugybėje pareng 
mų, koncertuose, operetės 
ypač kur reikėdavo svarbesni 
rolės atlikti.

Jonas Kalėdinskas atvyl 
Amerikon 1912 m. iŠ Never 
nių kaimo, Kauno pavieto 
rėdybos. Visą laiką gyvei 
Chicagoj. Tarnavo Amerik 
kariuomenėj, net buvo dr 

dios, ir tt. Ir kur čia; viską su- master. Sugrįžęs iš kariirom 
■■■■■■ Ui ll|—M—

į Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai
PROGRESS, FURNITURE 

COMPANY

Jonas

mas bene btf^o' ,p. Olšauskas,, 
kuris šią vieią' bizniui numa
tė. Vėliau tarpo kiti biznieriai. 
Pagalios 1933 m. ji pasidarė 
tušti. ' ,

štai tada ; J; (Kaledinskas, pa
sikvietęs J< Romaną, ir suma
nė: Reikia atidaryti didžiule 
rakandų krautuvė dabar -- 
nieko nelaukiant!

Kainos taip visoms reikme
nims, taip ir. rakandams nu
puolė. Dabar prisipirksime sta- 
ko, tai galėsime pardavinėti ri 
kandus ir kitas reikmenes pi
giausiomis galimomis kaino
mis.

Šiandie pasirodo, kad aukš
čiau4 nurodytas sumetimas bu
vo praktiškas. (Ba Progress 
Furniture krautuvė daro tik
rai gaivų biznį.

Progress Furniture krautuve 
laiko didelį pasirinkimą rakan 
dų, kaurų* skalbimui
mašinų, refrigeratorių (ledau- 
nių), kautų valytojų, ypač ra

Progress FurnitiVre Kompa
nija randasi Bridgeporte, taip 
sakant,4* Chicagos lietuvių cen
tre. Kompanijos krautuve yra 
adresu 3222-26 So. llalsted st., 
tel. Victory 4226. Vedėjai yra 
Jonas Kalėdinskas ir Jonas 
Romanas.

Krautuvė didelė. Tai liudija 
faktas, kad ji užima net ketu- 
rius namų numerius. Reikia ir 
tavoro jai užpildyti, ir ji yra 
užpildyta — nuo fronto, nuo 
langų iki pat durų vedančių į 
alėją. O po ja, apačioj, dar per 
visą plotą eina didžiulis skle^ 
pas. Ir skiepe taipgi štako pri
dėta. ,

Bridgeport Furniture Kom
panijos yra depresijos laikų 
krautuve.

Ji tapo u*ždėta pavasarį 1933 
metais — depresijai pasiekus 
pątj dugną.

Mintis uždėti krautuvę gimė 
tokiose apystovose. Vieta bu
vo žinoma per eilę metų.

1 rrr '........................................ ■ ..Jsa-.’v■1 . ■=

21 dieną Vasario Lietuvių AuditoriĮ 
bus išrinkta “MISS NAUJIENOS”. To< 
balsavimas užsibaigs Vasario 21 d., 12 v 
dieną.

“Miss Naujienos” 
balsavimo kuponas 

r
Balsuoju už ....... ......

(Kandidatės pilnas vardas)

Šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurią balsuojama.

........ ........ ........... .....  .m...... ...i-.,

Kuponus siųskite z

“Miss Naujienos” kontestas
i 17Ž9 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

įvyks

Seredoj, Vasario 21 d.

Bus taipgi

Pasilinksminimas ir šokiai
Muzika Jurgio Steponavičiaus

Pradžia 7:30 vai. vak.

Lietuvių Auditorijoj
3133 S. Halšted Street.

t

Jus dar 
tų gero 
tik už ..

39.00
ir augščiau.

Tapestry arba Velour setą 
tik už ...... ..................... .

Importuoti kaurai visur parsiduoda po $60, 
o pas mus tik po.. $39«00

Visokių išdirbysčių skalbimui mašinos:
Apex, A. B. C., THOR ir
MAYTAG, nuo..............

galite nusipirkti 2 šmo-
MOHAIR Seklyčios setų

*49.00

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD
Telefonas Seeley 8760

DABAR yra
Geriausias Laikas

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

Tv M J! i C.



NAUJIENOS, Chicago, III

VISI DIRBA
Kukutis

Niekam nieko ne

Vaikezai plėšikai

DIDIS
Nosius

Visos Kontestantės darosi
labiau populiarės

trečdaliu ir net viena

$220.00 Frieze Seklyčiom Setailaimėtų Reiškinio vaizduotėj

kiek ne

$85.00 Buffett Mados GESINTAI PEČIAI

$30.00 Puikus Apmušti KRĖSLAI

Benas “Lietuva $30.00 HOOVER Kaurų Valytojai

Puikios MEDINĖS LOVOS

Tvirtus Springsiniai MATRASAI

Gražios PLIENINĖS LOVOS$15.00

$10.00 Garantuoti LOVOM SPRINGSAI
LACHAWICZ IR SUNAI

$8.50 45 svarų VATINIAI MATRASAI

kuri 
arba THIS

WEEK

2314 West 23rd Placė 
Telefonas Canal 2515-2516

18 APIELINKĖ 
sekmadienį įvyko 
ta Chernaueko svetainėje, ku 
rią parengė pp. Povylas ir Bar 
borą Shauliečiai, turintieji sa

■B
:?•

$42.50 Namų Orientališki KAURAI 
9x12 pėdų ...........................................

$70.00 Standard Drabužių PLOVYKLĖS

Paaiškinimas kon 
testo taisyklių

“Tamsta buvai padaręs puo 
lėlę vakar?“

lykas, kad tai buvo alkanųjų 
darbas ?

dalyką
Jam 

Rašt.

— Pereita 
šiauni pu*o-

ir muzika ir 
Gatavos medžiagos nėra — 

Sunkiausia 
programo dalyviais

o ką jau
Kl. Jurge- 

Jiedu be paliovos disku- 
včl rašo ir praktikuoja 

tai duetams, tai

šeštadienis, vasar

Panelė B. Lauchinskaitė be 
veik padvigubino i 
skaičių ir jau baigi 
nelę A. Rakauskaitę

Shauletienė vaišino 
savo gimimo 

dienoje

Panelė S. Barisas vakar užėmė pirmą vietą 
su 7570 balsų

Komisi
ja įteikimui 5 dol. antram per

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

Chicago, III. » Cicero, III.
1439 S. 49th Court

Telefonas Ciceru 5927

sumažėjo 
ji laimėjo 
gražuolių 
bėra taip 
buvo.

Panelės 
tės balsų 
toviai eina augštyn. 
kosi jeigu ne viršuj 
netoli viršaus. Panelė S. Kam- 
pikaitė nebespėjo prisivyti vir
šūnės, bet ir jos balsai paaugo

Panelė B. Malda iš Wauke- 
gano gavo didelį pluoštą bal-

vai-
10 ir 12 metų, 

jelon” ir atėmė mėsą 
Ar tai galimas da-

Jau beliko tik 9 dienos i^i “Naujienų“ 
jubiliejinio vakaro, ir visi sujudo dirbti, kad 
padarius tą įvykį kuo įspūdingiausiu. “Nhu4- 
jienų” bendradarbiai rašo atsiminimus ir pa
sveikinimus į vasario 24 specialį numerį, ku
ris išeis kelis kartus padidintas ir papuoštas 
įvairiais paveikslais, apysakomis, straipsniais 
ir eilėmis; biznieriai neša ir siunčia skelbimus 
ir linkėjimus tai specialei laidai; kontestan- 
tai ir agentai bėgioja rinkdami užsakymus 
“Naujienoms“ ir garsinimus; spaustuvės dar
bininkai dirba išsijuosę su viršlaikiu, rengda
mi medžiagą jubiliejiniam numeriui 
kalbėti apie programo rengėjus — 
lionį ir P. Sarpalių. 
suoja ir ginčijasi ir 
tai mirzika šokiui-baletui 
kvartetams arba tam ar anam solistui bei cho 
rui. Mat, viskas bus nauja 
dainos ir lošimas 
viską reikia pagaminti specialiai 
darbas tai su artistais 
nes yra pakviesta visi į programą, kas tik kuo 
mi gali prisidėti; ir lošėjai ir dainininkai, so 
listai bei solistės, šokėjos ir šokėjai, chorai 
muzikantai ir t. t.

žinome, kad artistai yra temperamentą 
liški žmonės ir su* jais reikia apsieiti atsar 
giai. Kiekvieną reikia pritaikyti kam jis ge
riausiai tinka ir kiekvienas nori jaustis gau-

ką panelė sako, tečiaus ką-gi 
padarysi, k,ad toks jau buvo 
musų noras — rasti mergaitę, 
kuri butų ir daili ir populeri ir 
butų dailaus pasielgimo. Kas 
dš! educaticn tai panelė negerai 
suprato. Kontesto taisykles ne
reikalauja, kad kontestante tu- 
lėtų education, kad butų bai
gusi tam tikrus mokslus ar ką 
nors panašaus. Yra reikalauja
ma tiktai gražaus pasielgimo 
nrba išauklėjimo (deportmenit).

Tą be abejo visos turi, bet 
teisėjai turės surasti 
gražesnio pasielgimo 
auklėjime už kitas.

Visos kontestantės 
bes viešnios

$100.00 8-nių Tūbų Dideli GRAŽUS
RADIO ............................................

$20.00

Rodos, kad “Miss Naujienos” 
Rontesto taisyklės gana aiškiai 
yra parašytos, vienok gauname 
prašymų šį-tą apie juos paaiš
kinti.

Kontesto taisyklės iš kiekvie
nos kontestantės reikalauja ne 

-vieno dalyko, bet trijų, būtent, 
kad ji butų populeri, daili iš 
veido ir figūros, o taipgi butų 
gražaus pasielgimo. Mergaitė, 
kuri artimiausia atsakys vi
siems trims reikalavimams tu
rės garbės būti išrinkta atsto
vauti Naujienas ir būti Naujie
nų baliaus karalaite.

Mes džiaugiamės ir didžuoja- 
mės, kad visos musų kontes
tai! tės yra puikiausios lietuvių 
mergaitės. Tečiaus tik viena iš 
jų bus Miss Naujienos. Teisėjų 
užduotis išsirinkti vienų iš dau
gelio be abejo bus sunki. Jie 
tą turės padaryti vasario 21 d., 
kada jos visos asmeniškai su
eis Liettuvių Auditorijon ir pa
sirodys kaip teisėjams taip ir 
publikai. '

Voros Stradomskai- 
skaičius labai pas-

Ji vis lai
tai labai

iekas kitas 
O tų repeticijų rė

joms* ir galo nėra; vieną vakarą 
kita VVoodman salėj, trečią Uni-

Tula motina pasiuntė krau- 
tuVen 7 metų vaiką parnešti 
2 svaru “pleito“ ir lietuviškos 
duonos. Vaikui begrįžtant iš 
krautuvės jį užpuolė du 
kežai, kokių 
įsivarė 
su duona

vo maisto krautuvę, 653 West 
18 gatvė.

Barborai Shaulelienei suka
ko 40 metų amžiaus, ir tuo 
įvykiu4 buvo suprašyta daugy
bės svečių, draugų, pažįstamų 
ir kostumerių. Visi gere, ūžė, 
bal tavojo 
stokavo.

Pp. Shauliečiai yra pavyz
dingi žmonės ir biznieriai, to
dėl ir svečių tiek daug atsilan
kė. P-nia Barbora Shauletienė 
kasmet savo varduves švenčia, 
bet jos vyrui p. Povylui tas 
nepavyksta, jam varduvės tik 
pripuola vieną kartą į keturis 
metus, nes jis gimęs vasario 
29 dieną, o tokia diena pasi
taiko tik vieną kartą į ketu
ris metus.

Visi svečiai linkėjo p. Bar
borai Sbauletienei ilgo amžiaus, 
ir sveikatos, žinoma, kad Ku
kutis irgi to paties vėlina.

“Jie sako, kvailiai daro puo- 
telos, o protingi žmonės jas 
lanko“.

“Taip, tai buvo priežastis, 
kodėl tamsta ten nebuvai“.

(“Negels Luestige AVelt“,
Berlin).

Skolinam dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy-

šimtus daugiau panašių bargenų rasite, 
lankysite į šį “FIRE SALE“. Todėl pasiskubinkite, kad 
galėtumėte pasinaudoti geriausiais pirkimais.
Prekės pristatoma visur. Lengvi Išmokėjimai pritaikomi

Laurai “Naujie 
noms

3222-24-26 SO. HALSTED ST.
Telefonas VICTORY 4226

J. Kalėdinskas, J, Romanas, Vedėjai
Duoda gražius radio programas kas Nedalią 11-ta vai. prieš piet iš 

stoties W. S. E. S. 1860 kilocycles.

taip visi darbuojasi, kad 
jubiliejinį vakarą padarius ne tik 
rūšies, bet ir nepamirštinu.

gerbiamoji i 
naujieniečiai, kurie atsilankys į 

Juk tai bus žymiausias metų įvy
kis, — susirinks lakstančiai žmonių, kuriuos 
tik tokioj sueigoj galima ^įtikti. Ir supran
tama, kiekvienas norės pasirodyti savo geriai^ 
sioj formoj. Ot, čia ir jųjų darbas prasideda 
Juk reikia ir suknelės puošnios, ir čeverykų 
tiesių ir skrybėlaitės, kuri vieną akį prideng
tų; vyrams siuto naujo arba nors suprosyto, 
“naktaizos“ gražios, arba vėl; mašina turi bū
ti nušveista, “brėkiai“ sureguliuoti, ištepta ir 
dar daugybę pereigų atlikta. Jau čia bus dar
bo visiems; šiaučiams ir kriaušiams, mecha
nikams ir barberiams.

Kuomet sueisime visi Ashland Boulevaiv. 
Auditorijon vasario 25 d., pamatysime jubi
liejinį “Naujienų” programą ir pasveikinsime 
jas, — tuomet tai jau šoksime — nes svetai
nė pusė bloko ilgumo ir vietos užteks visiems, 
šoks jauni, šoks apijauniai, šoksime ir mes 
seniai. Kaip-gi nešokti, kuomet “Naujienos” 
švenčia 20 metu jubiliejų.

Stanley P. Balzekas, savinin
kas Balzekas Motor Sales, 
Chrysler ir įPlymouth dealeris, 
sveikina Naujienas su 20 me
tų sukaktuvėmis. Būdamas la
bai dėkingu už Naujienų tokį 
didelį pasišventimą dėl musų 
lietuvių geroves per 'tokius il
gus metus, nuo širdies vėlinu, 
kad ir toliau Naujienos palik
ti) musų lietuvių ' didžiausis 
laikraštis.

Stanley P. Balzekas.

pinigai dar neperduoti centro 
komitetui. Raginta nariai, kad 
sukeltų dar nors penkinę, tada 
visus sykiu įduotų. Nutarta 
nupirkti naujų gaidų. Paskirti 
J. Balakas ir Z. Noreika.

Buvo skaitytas p. Stulgos 
laiškas, kuriame prašoma beno 
gyvavimo istorijos. Laiškas pri
imtas ir išrinkta komisija tam 
darbui atlikti J. Balakas, F. 
Venckus ir K. Janušauskas.

Išrinkta veikiantis komitetas, 
kuris įgaliotas rengti koncer
tus, piknikus, balius ir t. t., F. 
Andrijauskas,) F. Bistrą, J. Ba
lakas, F. Venckus ir F. Somėta.

Beno vadas J. Petraitis pra
nešė, kad viena radio stotis no
rėjusi pasirašyti sutartį, jog 
benas “Lietuva” griežtų per 
radio du sykiu j savaitę per iš
tisus n\etus. Nutarta 
atiduoti vado nuožiūrai 
aageibės J Balakas

negu ji ponia Barisienė turėjo užtik- 
piriniaus. Kiek- rintą progą tapti judamųjų 
vis daugiau ir paveikslų aktorė. Bet kadan

gi jos motina jai to neleido,

savo balsų 
ia vytis pa

bus gar
Naujienų Jubilie-

nąs sau rolę bei užduotį, kurios 
negalėtų taip gerai atlikti 
peticijų, — 
Auditorijoj 
versal Kliube, ketvirtą Jurgelionio bn‘te, penk 
tą visi vėl sykiu 
“Naujienų“ 
pirmu savo

Galima įsivaizduoti, ką veiki 
publika, - 
tą iškilmę

Del laivakorčių kainų ir kitų informacijų kreipkitės pas 
Scandinavian-American Line autorizuotą agentą.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall St., 248 Washington St., 130 N. La Šalie St, 
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.

VELYKŲ EKSKURSIJA | LIETUVA 
per SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

asmeniškai vadovaujant
JUOZUI BABRAVIČIUI

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

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

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

Rusiška ir Turkiška PirtįDOUGLAS BATUS įį
4.4 (f, W ROOSEVELT ROAF

»tti St Loui» Avė Tel Kedzie 890?
.nn« lietau* it draiko* •ano* 

twimming pool.
«anik. tf rutkiika pirti* moterim*

eeredomi* iki 7 v. v.__________ ’_____ ~

$78.00 Tvirti ir Gražus SEKLYČIOM
SETAI ............................................. .

$250.00 Puikiausi Miegamam
Kambariui Setai ............... ...............

$75.00 Miegamam Kambariui Setai
3 dalių ..............................................

$125.00 Riešuto Medžio 7-nių dalių 
VALGYKLOS SETAI .................

$50.00 7-nių dalių tvirtus VALGYKLOS $ 
SETAI ..................................................

$140.00 Standard REFRIGERATORIAI $,

Viena kontestančių 
ir ne kontestante, 
nnenimiškai, be parašo) štai ką 
pareiškė:

“An artiele in “Naujienos” a 
day ago read that not only 
beauty was necessary for win- 
ning the tytle of “Miss Naujie
nos“, būt that also popularity 
and education counted.

“Yču cannot mix genuine 
bsafcty in face and form with 
educaticn and popularity be- pranešė, kad gaidos dar nesu- 
cause Siame of us do not get, tvarkytos kaip reikia. Komisijai 
,he oppcrtunity to achieve po- palikta baigti darbas 
pclarity and educaticn,

Tas gal būti iš dalies tiesa, Atlantą skridimui pranešė, kad

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

lus dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue

Phone SEELEY 6103 
CHICAGO, ILL.

' '7 DIDELIS
PASIRINKIMAS

įvairių Stylių Rūmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS

Patenkinimas Garantuotas. __  ___

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Kiekvienai tai yra puikus ir ir apsiženijo 
garbingas pasirodymas

Kiekvienos paveikslą mate- jos 
daug tūkstančių lietuvių. O Naujiem] kontestą 
to nei viena negalėtų misi 
pirkti už didelius pinigus 
visos dabar labiau susiartins 
su lietuviais, ir visiems nuo 
to bus linksmiau.

Vakar balsų skaičium mil
žiniškus šuolius padarė pane
lė F. Barisas ir Jean Šoris.

Panelė F. Barisas užėmė 
pirmą vietą gavusi iki vaka
rykščiai dienai išviso 7570 bal
sų. Daugelis Bridgeporto biz
nierių balsavo už panelę Bari- 
saitę. rIos tėvai turi biznį\ant 
Bridgeporto, 3301 Lowe Avė. 
Jos motina ponia Barisienė la
bai užintesesuota savo dukre
lės populerumo laimėjimu. Ta
me yra labai svarbi priežastis, 
o tai ta, kad ponia Barisienė 
yra pati iki šiol gražuolė, ir 
kada buvo jaunesnė ji laimė-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOPRTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 We«t 14th St.
naujų stavininkų priežiūra, naujai išremontuota iš iŠmalevota 

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

500.00
IKI

‘3000.00
Universal Mortgage and Investment Co

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

Tylioji Jean Šoris 
Jos dūrė priešakyj kitų, 

pulerumas matyt nei 
nuo to laiko, kaip 
Naujienų vasarinį 
kontestą. .Ji ir te
nai graži kaip ir

‘87.50 
‘29.95 

129.50 
J28.50 

54.50 
19.75 
69.58 
39.50 
19.75 
33.00 
‘9.95 

13.95
$12.00 Seklyčiom OCASSIONAL STALAI $J

‘3L50 
‘9.95 
‘7.95 
‘6.95 

$20.00 MIDGET RADIOS, Naujausios Mados $y gg 
‘3J5 
‘3.95

kuomet atsi-

UGNIES IŠPARDAVIMAS
EINA VISU SMARKUMU.

Kurie čia lankosi naudojasi

DIDŽIAUSIAIS BARGENAIS
SAVO GYVENIME.

Pirkdami augštos rųšies prekes, kurios mažiau ar dau
giau tapo ugnies, durnų, vandens ar stiklų paliestos, ir 
kurios parsiduoda už pusę, vienu 
ketvirta dalia tikros verčios!

Be abejo po šio “Miss Nau- jo gražuolių kontestą Univer- 
jienos“ kbntesto kiekviena sal City Californijoj. Po to 
kontcftantė bus daug daugiau kontesto laimėjimo dabartinė 
žinoma tarp lietuvių 
buvo žinoma 
viena gauna 
daugiau balsų nuo savo drau 
gų, pažįstamų ir nepažystamų.' tai ji, sako, ant zlasties ėmė jaus vakare vasario 25 dieną ir 

'labai daug jų turi garbingas 
Dabar ji labai norėtų, kad roles iškilmingoje Naujienų 

graži dukrelė

CICERO. — Vasario 6 d. F. 
šemeto svetainėje benas “Lie- 

nes rašo tuvn” laikė mėnesinį susirinki
mą.

Į beną prisirašė keturi nauji 
nariai: V. Girtautas, kornetis- 
tas, J. Varnagis, baritonistas, 
A. Dilertas ir F. šemetas, būg
nininkai.

Knygų revizijos v komisija 
pranešė, kad knygos ir kasa 
tvarkoje. ,

Gaidų sutvarkymo komisija

i
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sitsirin RADI O
Įvairus radio programas

Veikli darbuotoja
KYW)WMAQ

P-lė Vera Stradomskaitė

Lietuves Akut eres

Of;so

Graboriai
BUDRIKO RADIO

bliumama wanna big

gom

me

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI 4092

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

<ndo>

, P-nc 
Chiea- 
moki- 
Public 

Fine 
York c

1fl*<» 
R w

skaityto* 
prašomi 

eiti j tas 
skelbiasi

protokolų rašt. K. P. Deveiki 
1518 So. 48th Ct.

What mama 
,udi ?
1 Mama gona

įį-

Lafayett* 3572

lietuvaičių ran- 
kaip p-lė V. 

kuri tiek daug 
lietuvystės me 
Ir tai ne nuo-

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland At>* 
Tel. Boulevard 2800 
6515 So Rocktvtll te 

tel Republir 9723

MissNaujienos 
Kontestas

andos 
nno 
nuo

5658 South
L. Liaudanskis mar-

T. Aleksynas ir Fr. Račkus, 
atidarė gražių naujų alinę ad
resu 2023 So. Ashland Avė.

Drg. Aleksynas yra atvykęs 
tiktai pereitų vasarų į Chica
go iš Grand Rapids, Mieli, ir

Chicagos Draugijų 
Kliubu V aldvbos 

1934 metams

DU T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

♦ 142 ARCHER AVENUf 
Telefoną* Virginia 0036

*touie**ro 591’ 
Vieton 2343

apiek. iždo; F. KuneviČia maršalka.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradieni. Chicagos 
Lietuviu Ąuditorijoj, 7:30 vai. vak.

American Tobacco Company 
šiandien per National Broad- 
casting Company stotis (Chi- 
cagoje
transliuos Gounodo garsią ope
rą Faustas, pradžia 12:55 Chi
cagos laiku. Opera bus trans-r 
liuojama iš Metropolitan Ope
ra House, New York*. Fausto 
rolėje — Giovanni Martinelli. 
Margaritos—Eide Norėja, Me
fistofelio

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje 

Dideli lt graž>

9 iki Ii •ataudai 
6 iki • •alandt'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rm. 6600 South Artetian Aven«> 
t 6659 
ai 0257A. Aleksynas ir F. Rač 

kus naujame alinės 
biznyje

DENTISTAS
4148 Archer av„ kump. Franctocoav.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Jbon bouievaro 7042

Šiandien transliuojama 
opera “Faustas”

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKU ant Brldgeporto, Chl- 
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 8149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasteriąs 
Throop St 
šalka, 8180 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mšnesį pir* 

mą trečiadieni 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8193 So, 
Halsted St.

2422 W
kimpu

Valandos nno 9 iki 11 ryto, 
i* 7 0 po pietų eeredomie po pietų 

nedėliotais pagal susitarimą

Remkite save apielinkes 
biznierius

gaudama^,470 balsų. Ii 
nuostabu, kad ji laimes 
Naujienos” titulų.

—Frank Bulaw.

ILLINOIS LIETUVIU PAšELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1984 metų. 
Jonas Bijankas, pirm. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mčne- 

sj pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8138 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

STELLA GALINAUSKIENE 
po tėvais Gramulytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 15 dieną, 12:50 valan
dą ryte 1934 m., sulaukus 25 
metų amžiaus, gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudimo 

vyrą Antaną Galinauską, moti
ną Oną ir patėvi Augustiną Gu- 
malauskus, broli Alfonsą ir bro* 
liene Bronisę Grumulas, pus
broli Walį Grumulas, švogerį 
Mikolą ir švogerką Rožę Gali- 
nauskus, dėdę ir delienę Gru
mulus, dėde ir dėdienę Guma- 
liauskus ir giminės, p Lietuvoj 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1030 Chicago St, Miehigan Ci
ty, Ind.

Laidotuvės ivyks pirmadieny, 
vasario 19 dieną, 8:45 vai. ryta 
iš namu i širdies Pono Jėzaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kalvarijos kapines.

Visi a. a. Stellos Galinauskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 
Vyras, Tėvai, Brolis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra\ 
byrius Ott and Son, Miehigan 
City, tnd. ___

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS, 
KLIUBO valdyba 1934 metams? 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vioe-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter, 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; M. Kąąparaitis kontr. 
rast., 2655 W. 43 St; St. Baranau
skas kasos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalką, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko
misija. T. Dundulis kliubo dakta
ras, 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W 63rd St. Chicago

V1ONTVID. M 
Weat Towo Stati Bank Bld| 

2400 W Uuditon St 
iki 3 po pieta 6 iki S 

Tel Seeley U10 
telefoną* Bran*wicli 040

Gydytojas ir Chirurgas
Ofi... ««<< S. ASHLAND AVB 

Ofiso vkl.t Nno 2 iki 4 ir noo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal lutarimą 

Ofuo Tėti Boulevard 7820 

Namą TeLi Prospect 1930

Draugystė Lietuvos Ka 
reivių

Mama gona mek 
košelyni”

lankyti pirmesniame 
kimo.

įvairiais draugijos 
kreipkitės į finansų 
rių, Ben. Tumavičia, 
50th ave

iš Mairųuette ko- 
Bakutis, II. ^Žuris 

S. Daciolas, 
Paplauskas 

iš West Sielos: A. Venckus ir 
A.Zapkus iš Bridgeport ir M. 
Waitolios iš Roselando. Pasi
matysim ir susipažinsini va
karėlyje. S. I).

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigianriai. 
Atikai* meldžiam* etsilaukti, o musą 

# darbo busite užganėdinti.
tel. Cinai 2515 arba 2516 

2314 W 23rd PL Chicago 
SKYRIUS)

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

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Intanas Petkus
J Graborius 
koplyčia dykai 

4830 West 15th St 
CICERO. ILL.

Kas praeitą antradienį klau
sėsi lietuvių radio programo, 
perduoto iš stoties WGES, pa
stangomis Peoples rakandų iš- 
dirbystės kompanijos, kiekvie
nas gėrėjosi gražiom dainom, 
muzika bei įdomiom kalbom.

Šį sykį Genovaitė šidiškiutė- 
Giedraitienė savo švelniu ope- 
retišku balsu žavėjo kiekvieną, 
kuomet ji sudainavo keletą 
rinktinų koinpozicijų. Taip pat 
nemažiau klausytojams patiko 
baritono Antano čiupo balsas 
ir tautinas duetas. O prie to 
kalba buvo Dr. J. Poškos ir 
daktarės šliakienės, MD. apie 
sveikatų. Taipgi kalbėjo Alek
sandras Kumskis ir Jurgis Ma
lišauskas apie politiką.

Programo vedėjo įdomus pra
nešimai sudarė daug žingeidu
mo kiekviena. Na, o esant Už
gavėnių vakarui, tai ir buvo 
pagrota gana smagios muzikos, 
kurios gal nekurie neužmirš 
net iki Velykų. Tai taip, tie ne
apsirinka, kurie klauso šiuos 
programus, * leidžiamus per 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
krautuves.

21, 7 vai. vakaro. Mark White LIETUVIŲ VYRŲ ir MOTERŲ 
PAS. KLUBO valdyba: Jonas Ja- 
sinskas, 4300 W. Ę»d Avė.; Chas. 
Katela, 4676 W. End Avė.; Geo. 
Medalinskas, ,233 S. Central Avė,

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1984 
metafas: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kaslerius 
K. Laucius, 3817 S. Lituanica Ave.s 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
3306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadienį, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So 
Halsted St.

Uatąartu Rd 
67tb it Arteaian Av«

Telefonas Grovebill 1595 
quo 2-4

11-tų valandų prieš 
stoties W. G. B. S., Pro- 

Furniturc Co. krautuvė, 
trans- 
radio 
daly- 

daini- 
kurie

Sąuare svet,, Halsted ir , 30 
gatvė. Įžanga visiems dykai, 
o programas kuoįvairiaušias.

pag. Fr. 
nut. rašt.

Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St., 
užlaikytojas 

4501 S. Paulina, St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. BoruŠiene.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano Čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St.' Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

1911 m. gimė Chicagoj. Su
laukus 5 metų, pradėjo lankyti 
mokyklų ir užbaigė pradinę 8 
nių metų kursą būdama 11 me
tų. Dar būdama visai jaunu
tė, Vera po kiek laiko įstojo į 
aukštųjų Flower molyklą, o 
atliekamu laiku studijavo muzi
ką pas žymius muzikos instru'k- 
torius.

Sulaukus 13 metų, pradėjo 
mokint kitus studentus skam
bint piano. Kada Vera bu*vo 
5 m. amžiaus ji bendradarbia
vo prie “Ateities Žido” draugi
jėlės ir ją Chicagos lietuviai 
pažino, nes ji tuo laiku deklia- 
mavo eiles ir buvo populiari 
mergaitė tarp lietuvių. Nors 
jaunute, bet kupina energijos, 
Vera pradėjo vadovaut ir mo
kint “Ateiites žiedo” draugijė

9 iki 11 ralandai ryte:
6 ik» 8 valandai vakare 

httuutadunto

DRAUGIJOS
: T. Janulis,

8430 So. Morgan St.; A.
i. pag., 6185 S.

P. Kiltis nut. rašL, 
Lituanica Avė.; M. Z.

Ryt dienų Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, 
3117 So. Halsted st. patieks 
puikus radio programų 1 vai. 
po į^ėtiy iš' M%Vtiie^-WCFL. Iš
girskite rinktinas dainas mu
sų žymiausių dainininkų, Ma
kalų šeimynų ir skambių mu
zikų. Taipgi bus naudingų 
pranešimų. '

Beje, primintina, kad Budri
ko rengiamas dainininkų ir 
muzikantų kontestas įvyks 
ateinantį trečiadienį, vasario

Po kelių metų “Ateities žie
das tapo “Jaunoji Birutė” i> 
čia Vera ima iniciatyvą. jS’ tuo 
pačiu kartu p-lė Vera Stra
domskaitė tapo “Birutes” choro 
narė ir ją išrinko choro sek
retore. Ji atsiekia augs tų lai
psnį muzikoj, pasižymi tarp lie
tuvių meno rateliuose ir 1933 
m. dalyvauja Lietuvių Pasauli 
nės Parodos Dienoj, kaipo pia
nistė.

Mažai tokių 
dasi Chicagoj, 
Stradomskaitė, 
pasidarbavo dėl 
no rateliuose, 
btibu, “kalf*jf jau šiandie pasie 
kė aukščiausi laipsnį populiariš 
kūmo, 
nebus 
“Miss

kaipo nenuilstantis veikėjas 
lietuvių draugijose, kaip SLA„ 
Socialistų Sąjungoje ir kitose 
draugijose. Tie, kurie 
draugai p. Aleksyno ar 
su juo sueiti į pažintį, 
žiuokite į Aleksyno ir 
kaus alinę

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangu* 

718 W. 18th St 
T<1 Monro. 3377

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9'* 91

Dr. A. A. ROTO
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką. Vyrišką, Vaiką Ir vist 
chronišką ligą

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
rišliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

CICERO — Sekmadienį, va
sario 18 d., Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje įvyks Lietuvos 
Kareivių Draugijos susirinki
mas, kuriame visi organizaci
jos nariai prašomi būtinai bū
ti. Taipgi kviečiame Lietuvos 
Mylėtojų Draugijos nariai, ypa
tingai tie, kurie negalėjo atsi-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
IltaUo

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Węst 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Den tįstas
i645 So. Ashland Avė. 

*rt> 47tb Street 
'alando* nuo 9 iki 8 vakar- 

Setedoj pagal totaiti.

JOHN B BORDEN 
ulBTUVB advokatas 

108 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefoną* State 7<560- VaUndo* 9—♦

W. Sidet 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PnnedMlo Seredo* ir PStnyčlo* vak • iki B 

Telefonu Cu*l fllSS 
Namai: 6451 S. Rockwell Street 

Utaminko, Ketverro ir ■abato* v»k. t iki t
KMam »*»«Nia IMMI

esate 
norite 
nuva- 

Rač- 
Senas Petras,

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St. 
Joe Dabulski, 3044 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So 
Harvey, I 
A. čiesna

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Phvsical Theran* 

& Midwifr 
61 no South Ąlbt''-. 

Avenut 
Pbone 

■ Hemlocl 925? 
Patarnaui® pri* gim 
dvmo namuose ar Ii 
8on*n®ae duodu ma 

Ir ssagt eleetrir rtear
men’ ’’ magnetu 
bbnket* tr t t 
Moterim* ii -netgi 
nom* oararima *n 
vanai.

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 pietą ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Boulevard >914

NA1KEUS
W 35tb St

UOI

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2. iki 4 ir nuo 7 iki 
vai. Nerišliomis nuo 10 iki 12 

.5343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

reikalais 
sekreto- 
1227 So. 

pirmininkų K. Lau-

D. L. K. VYTAUTO 
valdyba 1984 metams 
pirm., 8430 So. P" 
Maziliauskas pirm 
Rockwell St.; Ū. < 

3347 _______  ____ . .
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2608 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rast.; J. Barčius

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

i Daktarai
„ D»|r’»r» •'h

Nartai

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25 00 ir augščian 

Modemiška koplyčia dykai 
W \8th St TeL Conal *'7* 

CHICAGO (LL

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
VMandost Nuo 9 ryto iki 8 vai.

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL.

I5rb O Halated St* .
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Av* 

Tel Vieton 5904
- •< alaodoa nut 4-* >>o« 

-.tridieniai* <•*«>

gress
3224 So. Halsted Street, 
Ii uos gražų ir įdomų 
programų. Išpildyme 
vaus keletas rinktinių 
nininkų ir dainininkių 
šauniai paadinuos. Taipgi, bus 
muzikos, kalbų ir visokių 
įvairenybių. Paklausykite. M.

A. L Davidonis, M.D.
So Miehigan Avenue 

Fei Kenvvood M O7

DR. VAITOSH, OPT.
Ličiajyis

Optometricaltg, Akįų S pečiai it tat
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo nervuotumo įkandamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystf. Prirengia teisingai akinius Vi- 
gosf atsiųkimuov egzaminavimas daro 

as su e’tktra.?; parodančią mažiausias 
klaidas Speciali atyda atkreipiau) j mo 
kyklos vaikus. ^Kreivds akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. /Akinių kainos per po 
s? pigiaus. kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be altinių. Kainos o* 

giau kaip pirmiau.
<712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
r,l.- Boolmrd 5203 (t *4 r 

1327 So. 4»th Ct
Ckero 1724. Koplyčia dykai

r TĖVAS 3
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse........ PaŠaukite.-L...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačįu yardu)

K Rutkauskas, VI.D 
‘♦42 South U/Mttrn 

. Tel l.afaven* •<♦*

| GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose

Nekurie mi.‘sų-lietuvių vaikai 
kalba šitaip:

V la, i k a s atbėga pridusęs: 
Cioce 
di, that big one

“tf i o c ė. 
do with

Vaikas 
košelyni.

C i o c ė. Košelyni? nol kc 
pusti?

Vaikas. .Jesterday kapus 
ti, tomaro košelyni.

* ----- Ursus.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel REPUBLIC M 00

Marijona Waitchcs
Pirm. Dariaus-Girėno Ame 

rican Lcgion Auxiliary 
M. Waitches yra gimus 
goj. Ji yra mokytoja, 
no vaikučius Cicero 
School, Garv Indiana, 
Arts Academy, ir New 
mokino sužeistus kareivius U. 
S. Government Ligoninėj. Del 
savo kariško veikimo ji turi 
pilnas teises . priklausyti prie 
American Lcgion ir mes labai 
esame dėkingos, kad suorgani
zavo Dariaus-Girėno Ameri
can Legion Auxiliary. P-ne 
M. Waitches yra musų gerai 
žinomo advokato Juliaus 1^. 
\Vaitehes žmona.

ši organizacija rengia Card 
ir Bunco Party, 22tro šio mė
nesio t. y. Washingtono Birth- 
day, 8 valandoj vakare, Holly- 
wood Inn., 2417 W.”43 St. Vi
sas pelnas bus aukojama Da
riaus-Girėno Paminklo fondui. 
Norim savo darbu ir aukomis 
prisidėti. Svetainė, ttkietai ir 
dovanas yra suaukuoti nuo 
musų lietuvių biznierių. Mes 
labai prašom, kad gerbiama 
publika prisidėtų ir atsilanky
tų ant vakaro. Tikietai yra 
35c., o davanų yra labai daug. 
Visi turėsite progų išlaimėti. 
Komisija ir darbuotojas dėl 
šio vakaro yra sekančios: II. 
Mickeliunas, 
Czaikauskas 
Jonijos, H.
iš Brighton Park: 
B. Cižauskas ir J

Siunčiame Gėles Telegramų į viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėles Del Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome į visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814

Pbone Pi
Ofiso Tel.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1831 So. Hahted Stntt 
CHICAGO. ILL

Telefonas Yard* 1H8

Stanley P. Mažeika 
Graboriu? ir 

Balzamuotojab 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* teik* 
lamsyKaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO ILL

DR C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

tn*» <* Europot u uil 
tmojoj viltoj. 

ALANDOS 10 12 A M 
r ° M 5ckmad*eni*i* 

Jiemau pagal lUtitanmą.

<335 So. Halsted St 
ftOULPVAftr

M ANGOS 
nufc 
<IUO 

,u»> tmntędttmf

DR. HERZMA5
l? RUSUOS

>«rai 'imd»i»iD' iiDom*i pei ••
• U* kaip* '*»»*»*♦ e»«<V’«»l»* hi*ur«*
Akušeri*

Gydo staigia* 
moterų ir t;

Įvairus Gydytojai
fiso. Teį. Lafayette 7031

Pbone Canal 6122

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

Valandoa> 1—3 it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
ft9*id»ncij» 6631 So. Califoento Avs 

Telefonas Repnblic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
♦ 631 South Aahlana Avantu 

Ofiso ralandost
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki J po pieta 

’ tiri 8 vai Nedėl nuo 10 iki 11 
Rez Telepbon* Plsz* <200

DR. KARCERIO
PRAMOSIMA.

Persikelia*. | rr<H**n| oaiogren, •*»•
3325 So. Halsted St

Valanda*, nuo 10 rytu iki l pr. o**' 
i* ano 6 ik> * vakar* 

-vntadienian au« IC' tk> 
’hnn Hoo trr

Gydo ataigiat «t ebromika* liga. *vrą 
moterų ir vaiką pagal oaujausią* me 
todu* X-Rav ir kitokio* elektra* ori* 
taiso*

Ofisą* i* Laboraroriia 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St. 

aiandos noo I0--12 pietą ir 
’o« 6 iki 7:30 *al. vakaro

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Pth 6755 «r Central ’40*

DR r K
• H NT1STAJ.

i’i' \A VĮaryuettt Hd
, -hon -4PM1 O< *

15th St
R Haleird Si* 

' * <*oo * 16 » • 
•aą^ ••tart*

DR. RUSSELL
Lietu vys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 43141



PRANEŠIMAIDANTYS JJ IŠGELBĖJO
CLASSIFIEDADS$300 ATLYGINIMO

Na

Furnished Rooms

jum*No.

770

ALTASS ŽINIOS

nariai, kurie iš
PRANEŠIMASavė

Finansų Raštininkas

raugijos na

KUH<

M0RTGA6E BAHKERS

CLASSIFIEDADS
608 West 47th St

PIANU

Stakas pasirinki

© P. Lorillard Co., Ine.

Tel. CANal 5668

VISAI
CIGARETAI

54 basų

savo
nau-

130
120
110

630 
610 
580 
560 
540 
480 
460 
450 
450 
430 
420
410 
360 
350 
340 
330 
280

Aritmetikos 
Knygvedvstes 
Stenografijos 
Pilietystes 
Gramatikos 
Etimologijos

r nares 
o kurie 
prašomi

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

be bizniaus
47 St

Ne auga; geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paska
ninimo)

Šiandien laidojama
Elzbieta Škudienė PARSIDUODA bučernė ir groser- 

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

SALIUTAS ant pardavimo lietu
viu apielinkej. 4547 So. Ashland Avė. 
Tel. Yards 8635.

KELIAS Iš 
PASAULIO 

YRA

kviečia- 
pasilikę 
užsimo-

aBK-’.-l

Farmg For Sale 
rTkiai Pardavimui

Svarbus Dr-jos “Lie 
tuvos ūkininko” 

susirinkimas

Room Brick

“Matai sunau, Tu pats rukai ir 
todėl pats turėtumai ir pasirink
ti. Niekas Tau ne gali pasakyti 
kokie cigaretai Tau geriausia 
patiks.

ALAUS “cooleriai” ir “work 
board”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas 
mui visuomet ant rankų. Pa 
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

$100 bus užmokėta nuo Jewelers 
Security Alliance ir $200 nuo ma
nės paties už informacijas vedan
čias prie suareštavimo ir nuteisimo 
ypatų, kurios išvogė mano aukso 
krautuvę, sausio 4 dieną, 1934.

F. A. ANDRIUS,
3146 So. Halsted St. 

Tel. Victory 0765

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

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su ar be namo arba mainysiu ant 
2 flatų. Gera vieta visokių tautų 
apgyventa. 4238 So. California Avė.

Town of Lake sky
rius kovo 4 d. rengia 

Bunco Party

BIG BARGAIN 6
Bungalovv 2 car garage. Price $3600 
Small Down Payment no agents. 

4837 Winnemac Avė.

J. Kupšis naujam; 
biznyje

RE AL ĖST ATE
Bizni* pamatuota* teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU&

UNČIAM PINIGUS Į LIETU V? 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

MAINYSIU Restauraną ant Alų 
dės, arba priimsiu pusininką ir užde 
sime Restoraną—Aludę.

1947 S. Halsted St

štai paskutiniai “Miss Nau
jienos” kontesto rezultatai, su
daryti vakar 3-ią vai. po piety.

Balsų

Prtsiraiykit' i matų apniks

CEL LAFAYETTE 1083

2600 Jackson Avė., So.
Chicago

ANT RENDOS kambarys apšildo
mas su visais parankujnais su val
giu ar be. Tel. Englewood 1102 
šaukite 6 vai. vakare.

Miss Na dienos Kontestas 
eina smarkiai

NEW YORK ........................... $ 7.50
LOS ANGELES ............. .........  $22.50
Į visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu lc. už mylią
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI!

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

PARSIDUODA 60 akerių ūkis, ne
toli Chicagos ant 135 Cook County 
rubežiaus, geri namai, stakas. maši
nos. Užinteresuoti atsišaukite. M. 
Ponkauskis, R. 2, Orland, III.

DIDELIS šviesus švarus kambarys 
pigiai dėl vaikino prie mažos šei
mynos labai patogu dėl gatvekarių 
kampinis namas. Herbert Geske 
Universal Banko Namas,
- 812 West 33rd St.

“Yra daugelis gerų cigaretų. 
Bet aš mėgstu geriausiai OLD 
GOLDS todėl, kad jie yra liuosi 
nuo dirbtinio paskaninimo. Tik
tai geresnis tabakas ir nieko 
daugiau. Tai padaro juos švel
nesniais, geresnio — skonio ir 
Švelniau veikia ant gerklės.

KUR PRALEISIU
LAIKA

Senas “Naujienų“ skaitytojas 
ir rėmėjas J. RupŠįš, kuris 
Bridgeporte, prie 33-čios ir

Vaičių atgal nupirko bučernę Ir 
grosernę, 2500 West 45th St.

Drg. Kupšis mano krautuvę 
pertaisyti, taip kad butų didis 
pasirinkiųias^ visokių maisto 
reikmenų pigiomis kainomis ir 
garsintis “Naujienose“.

Šėmas Petras.

Pinigų Siuntimu Skyrius at 
taras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
•įuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas 6 ir 6 kambariai. 2 garadžiai. 
2 lotai. Kaina $8200. $500 įmokėti, 
likusį po $30.00 i mėnesi iškaitant 
nuošimti. Atsišaukite Telefonu 
Repuclic 8865.

Miscellaneous for Saie 
(vairus Pardavimai

PARDAVIMUI plytos vertės $10,60 
už $4.00, taipgi vartotos lentos 
2% pėdos. 4428 So. Westem Avė.

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
šapa. Gerą vieta. Labai pigiai, 
1422 W. 51st St. Tel. Lafayette 6993.

PARSIDUODA kriaučių Cleaners 
Šapa, biznis .. išdirbtas gerai, randa 
pigi, pardavimo priežastis šeimyni
nės kliūtis.

7145 So. Western Avė.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubc 
Amerikoj susirinkimas jvyks vasario 
18 d., 1 vai. po pietų Jono Garbužo 
svet., 3749 S. Halsted St, Visi na
riai malonėkit dalyvauti, nes turime 
daug svarbių dalykų dėl aptarimo. 
Taipgi nepamirškite kad pereitam 
susirinkime nusitarem atsivesti nors 
po vieną naują na r j prirašyti prie 
kliubo. Taipgi malonėkite jsitėmy- 
ti nutarimų raštininko antrašą, M. 
Batutis, 2627 Gladys Avė., Telfonas 
Van Buren 7361.

ANDREffi LANG
Plačiai žinomas A. LANG, Chi- 

cagoj perėmė S. Svilainio vietą 
prieš Tautiškas kapines. Kurie kaip 
pavieniai taip draugijos norinti reng
ti išvažiavimus ar piknikus, nes yra 
gražus daržas ir šokiams platformą, 
dėl išvažiavimų ar piknikų, kreipki
tės i savininką.
................ JUSTJCE PARK,...... ......

KEAN AVĖ.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose, arba studijoj 

Rezidencija 
730W.62nd St 
Tel. Englewood 5840

Draugijos Lietuvos Dukterų mėne
sinis susirinkimas jvyks šeštadieny 
vasario 17 d., 7 vai. vakare, papras
toj svetainėj. Bus raportu, prane
šimų ir bus svarstoma svarbus rei
kalai draugijos labui. Tad visos na
rės esate kviečiamos atlankyti pas
kirtu laiku, išgirsite labai svarbų ra
portą drg. M. Kalainenės. Kurios 
esate pasilikę su mokesčiais už 1933 
m. malonėkite užsimokėti.

A. Dudonienė, nut. rašt.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA Moterų patyrusių prie sor- 
tavimo skudurų. Continental Paper 
Grading Co. 1451 So. Peoria St.

Chicagos Lietuvių 
' Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
Kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
lelankymą susirinkimu, vakaru ir 
ligąnių—ligonis prižiūri Draugi
jos' daktaras, kit’’* —
vietinis daktaras.
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budii- Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
oo priežiūra Illinois valstijos.

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

Kazimierinėse kapi- 
palaidota Elžbieta 

5923 South Racine 
kuri mirė trečiadienį,

šeštadienis, vasar. 17, 1934

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

Lietuviu Moterų Piliečių Ly
ga rengia pirmas “Vienų Metų“ 
gyvavimo sukaktuves nedėlioj, 
vasario 18 d., “Sandaros“ svet., 
814 W. 33rd St. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Iki 6 vai. vak. bus 
bunco ir kortų lošimai ir už
kandžiai. (žanga veltui. Kvie
čiame nares atsilankyti ir atsi
vesti naujų narių supažindinti 
su šia Lyga.

širdingai kviečia
Rengimo Komisija.

i mėcĮiiu OldCjoU 

bet Tau jie gal nepatiks! ”

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0808

MAINYSIU savo 40 akerių dėl 
rezorto, žemė Wisconsino valstijoj, 
prie ežero, imsiu namą su bizniu 
arba Tavem išdirbta bizni tik ne 
naujai uždėtą.

Tel. Brunswick 9181

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

“Gal tai Tau ir nieko nerei
škia. Aš tiktai Tau paduodu 
mintį, kad Tu keletai dienų iš- 
bandytumai OLD GOLDS. 
Paskuitegul Tavo skonis nus
prendžia.”

- Eugene Stollfire, 15 m., iš Van Nuys, Cal., Los Angeles 
ligoninėj su savo šunim “Skipp“. Vaikas Big Tijlinga kalnuose 
nukrito nuo kalno ir užsikabino už uolos, už kurios laikėsi 18 
valandų. Kai rankos nušalo, jis dantimis įsikabino už šakos ir 
laikęsi iki atvyko pagelba.

AKIŲ EGZAMINACIJA DYKAI! 
IfiegzanUnuokite savo akis dykai pas 
Ekspertus Optomętristus. Akiniai užra
šomi tiktai būtiname reikale. Pasinau
dokite muMj dykai pasiulijimu! Ržmal, 
gerai pritaikinti stiklai ir $n QA 
Msas $10, vertBs Už ...... ,..........
Sis pasiuHJimas tiktai trumpam laikui, 
AstipmntiSki stiklai truputi brangiau.

DRS. A. A. LIBERMAN & 
STERNBERG 8 South Mlehlgan Avė., 

Kambariai 1010-1011. Tel. Central B50B

IŠSIMAINO West Sidėj 2 pagyve
nimų muro namas po 6 kamb. karš
tu vandeniu šildomas, 2-jų karų ga
ražas, mainysiu ant bile ko, arba 
farmos.

J. OSINSKIS,
6601 So. Albany Avė.

Jei. Hemlock 0391

PARDAVIMUI kampinis namas su 
šaliunu. Randasi tarp 3 didelių 
gatvių, Halsted, 26 ir Jackson. 
Biznis išdirbtas per 17 metų. Cash 
arba mainysiu ant privatiško namo, 
Roselande ar Brighton Parke. Prie
žastis pardavimo savininkas išva
žiuoja ši mėnesi ant farmų. Halsted 
Street pasibaigia prie musų namo, 
namas 
Chicago Heights 
Heights 4422.

Sekmadienį, vasario 18 d., 
Barausko svetainėje (Buvusioj 
Meldažio) 2244 W. 23rd PI., 1 
vai. po piet; įvyks Dr-jos “Lie
tuvos Ūkininko“ svarbus susi
rinkimas. Bus raportas iš perei
to baliaus, pranešimų 
svarbių reikalų.

Visi nariai 
mi atsilankyti, 
su mokesčiais, 
keti.

Taipgi nauji 
pildė aplikacijas per balių, ma
lonėkite būtinai atsilankyti į šį 
susirinkimą viršminetoj svetai
nėje PARDAVIMUI Alaus Tavern, biz

nis įsteigtas per 30 metų, su namu 
arba atskirai. 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0394.

šiandien 
nėse bus 
škudienė, 
avenue 
sulaukusi 83 metų amžiaus. Ji 
buvo visuomenės darbuotojų 
Juožo škudo ir Kotrynos Ke- 
turakienės, motina. Kūnas bu
vo pašarvotas pas dukterį p. 
Jadvygą Jasiunienę, aukščiau 
paduotu adresu. T..

Nėra nieko skaudesnio, kaip 
palaidoti mirusius, ypatingai 
artimuosius. Su gilia užuojau
ta. —A. M-nėė p 
------------- - ----r-------  

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Halsted užlaiko čeverykų tai- kad pačios Naujienos 
symo krautuvę, apie porą sa- yra naudingos^).

Kovo 4 d. Unity Club svetai 
nėję, 46th ir Marshfield 
Town of Lake, ALTASS 
rius, kuris pasižymėjo 
veiklumu antro skridimo 
dai, rengia Bunco party ir šiaip 
linksmą vakarėlį, į kurį nuošir
džiai kviečia antro skridimo 
simpatizatorius ir patriotingus 
lietuvius atsilankyti.

Visiems yra užtikrintas “good 
time“ ir visi atsilankę, vaišina
mi svetingų šeimininkių, netu
rės laiko nuobodžiauti. Atsilan
kykite. Pradžia 8 vai. vakare.

Pirmadienį šaukia susirinkimą
O pirmadienį, Wm. J. Karei

vos svetainėje, netoli 47th ir 
Paulina gatvių, įvyks ALTASS 
skyriaus narių susirinkimas 
įvairiais svarbiais reikalais. Vi
si nariai prašomi atsilankyti. 
Bus apkalbama paros klausi
mas. Pr?.dž'°. 8 vai. vak.

No. 40 S. Mikulskaitė . 
No. 2 S. Cherniauskaitė 

18 E. Lileikis ..
7 P-!ė Valentinaiitė 
15 J. Gureviciutė . 
45 H. Treigytė ....
37 U. Klebonaitė . 
6 St. Adomaitė .

E. Palsis ........
A. Petrauskaitė 

E. Petkus .....
E. Paceviciutė
A. Jerunas ......
S. Lauksh ......
B. Gureviciutė .
E. Mileriutė ....
S. Rimkus ......
R. Kareivaitė .
C. Mačiulis ....
F. Wiczus .......

9 N. Mitkus ..........
50 C. Butėnas ......
21 B. Jogminaitė . 
13 M. Kazakevicaiitė 
44 June Yates ... 
23 S. Baitis ........

PARDUOSIME arba mainysime 2 
augštų bizniavą narna ant bunga!ow 
arba 2 pagyvenimų

ANfiUS
Daug šilumos. . Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Lump
— Egg t- Nut —- $6.00. Mine Rur
— $5.75.

So. Wes| Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

42 F. Barisas ...........
8 V. Stradomskaitė 
5 S ^Ka m p i kai . ė ..

No. 16 A. Rakauskaitė .. 
No. 29 B. Lauchiskaitė . 
No. 51 M. Butkiutė .....
No. 49 N. Mikna ...........
No. 3 A. Triiikaitė ........
No. 22 B. Malela ...........
No. 14 A. Sabaliauskiutė 
No. 11 H. Vespender .....

No. 25 J. Saddiutė .......
No. 38 A. Navickaitė .... 
No. 10 A. Grigonis .........
No. 35 Rūta Kiela ...........
No. 19 M. Ascilla ...........
No. 43 R. Kartanaitė 
No. 4 M. Gavenis .... ......
No. 27 A. Zewall ..........
No. 26 E. Balchunaitė .... 
No. 12 T. Samoliutė .......

MOKINAME
Anglu Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
L aiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

. MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir nuo 

7 <iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago. 111.

Situation VVanted 
Darbo Iriko_____

BUČERYS. kam reikalingas ant 
extra arba ant visados pašaukite 

Victory 4606

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

CASH arba ant išmokėjimo Sto- 
rage išpardavimas, 3 kab. (rengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas. American Storage 
428-425 W. 68rd St Atdara vakarais.

Radio
Bus ląbai (domus lietuvių 

programas iš 
W: C. F. L. Stoties 

970 kilocycles Nedėlioj,
Vasario 18 d., 1934 

nuo 8:45 iki 9 vai. ryto
Bus pakartota teisėjo Rutherforto 

kalba, temoje: 
“ISSIGELBfiJIMO -----------
DIDŽIOSIOS VISO 
KARES, KURI 

NETOLI/’.
Panašus programas atsibus kiek

viena sekmadieni nuo 8:45 iš ryto. 
Prašome nepamiršti pasiklau- 

-syti-.-;------- ■——   •

Business Service
______ Biznio Pątarnayinias

Tel. Yards 8408
' TCTOR BAGDONAS

Perkraustom? apt vietob
\ u vežame ir i tojesniau vietai 
Supakavimas, Storage, C ratine 

Persiusimas
RAKANDU ______

PEKRAUSTYTOJAS
<58 Sn Halsted SI fhlrnir-. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Reai fc^tate For bau* 
N amai-Žemė Pardavimui

PASTEBĖTINI BARGENAI. Ma
žas bizniavęs namas Marąuette Par
ke, taipgi 2 flatų mūrinis namas po 
5 kambarius. Bučernė ir grosernė 
Bridgeporte. Atsišaukite

Tel. Grovehill 1965

: Musical Instruments
PARSIDUODA ARMONIKA. Par 

sidUoda Gramatična armonika ui 
$25.00, nedidelio saizo, 
1432 So. 50 Ct., Cicero»

AMERIKOS
AftuMt tavo prUmttivut ant TED FIO-RITO sensacingos Hollywood Orkestro* kas trečiadienio vakarą-Columbia Tinklų

7570 
7170 
5550 
4910 
3360 j No. 32 
3100 No. 33 
2640 No. 30 
2600'No. 41 
2120 No. 48 
2090 
1970 
1890 
1880 
1750 
1670 
1530 
1530 
1410 
1360

Help VVanted—Malė 
____ Darbininkų Reikia_______

REIKALINGAS vyras, kad ir dir
bantis prižiūrėti pečių trumpom va
landom, kad ir jaunas iš ateivių. 
1309 So. Springfield Avė., basemante.

fe




