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Byla dėl Rasputino 
užmušimo filmoje

Lerroux pasilieka 
Ispanijos premieru

Pirmadieny sustab 
dys CWA darbus 
daugely valstijų

Laižybos dėl dakta
rės bylos pasekmių

Chicagos meras už
draudė rodyti Austr. 
skerdynių paveikslus

grindims įkrito
rūsį gesinant

Pikietuotojai uždarė 
Meliono dirbtuvę

Kuboje gręsia gele
žinkeliečių streikas

Latest type 
Army bomber

Kitos šalys eina pa 
gelbon Austrijos 

socialistams

Pertvarkymas muitų yra reikalingas pake 
limui prekybos su užsieniu ir atgai
vinimui industrijos ir agrikultūros

kurių yra

CHICAGO.—-Divizijos marša
las, kapitonas ir penki ugnia 
gesiai įlužus 
į pilną durnų 
gaisrą 3628 Lawrence Avė. Bet 
juos išgelbėjo kiti ugniagesiai. 
Betgi du ugniagesius teko iš
gabenti ligoninėn.

Daugiau kaip 3,000 darbiniu 
kų paskelbė “šventę 
gardos darbo taryba išspręs 
darbininkų skundą dėl netiku
sių darbo sąlygų ir algų.

Panevėžy  j« 
pradėjo atsirasti daugiau gat
vėse be užsiėmimo besibastan 
čių ir išmaldos prašančių vai 
kų. Pasitaiko, kad tokie vai 
kai padaro smulkių vagysčių.

WASpiNGTON, kovo 2. - 
Civilių,., darbų programas bus 
sustabdytas pirmadieny dau 
gely žemdirbystes valstijų, ( 
ir visur/kito bus atleista dauį 
darbininkų.

Chicago, III. šeštadienis, Kovo-March 3 d., 1934

Suvaidino priešmilitari 
stinį veikalą

®s second-class rnatter Btfarch 7, 1914 ai fthe Posft M CMcagOo W 
Mudleip Hki® Acft off Marclbi 8,> W9

Pernai papjauta 224,718 
galvijų

Atsirado “besprizor 
nikų”'

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, II..

cijos oro
Lufthansa Unija padarė pen
kių metų sąjungą dėl bendro 
nešiojimo oro pašto
Ameriką. Tą susitarimą dar 

šalių

Kaune įsigali mėsos 
“kosmetika”

Prezidentas Rooseveltas taip, 
jau pasiuntė antrą pranešimą 
kongresui, prašydamžw*kon^re* 
są atgaivinti 
Filipinų nepriklausomybės bi

MADRIDAS, kovo 2 
zidentas Zamora šiandie pave
dė buvusiam premierui Ler- 
roux sudaryti naują kabinetą, 
vieton rezignavusio pereitą 
trečiadienį.

PARYŽIUS, kovo 2. —Frau- 
linija ir Vokietijos

Policistai” apiplėšė 
moteri

TOKIO 
parlamente įnešti bilių, kuris 
suteiktų valdžiai nepaprastai 
didelių galių kontroliuoti už
sienio prekybą per ateinan
čius 5 metus.

STREIKUOJA KAKLARAIŠ 
ČIŲ DARBININKAI

Frųncuzai ir vokie
čiai bendrai nešios 

oro paštą

BOSTON, Mass., kovo 
Massachusetts valstijos 
tas' ir atstovų butas atsisakė 
ratifikuoti pataisą prie federa
linės konstitucijos, kuri panai
kina vaikų darbą.

Japonija mano kon 
troliuoti užsienio 

prekybą

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

Dalinai apsiniaukę ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:23, leidžiasi 5‘-

DAUKŠIAI (Biržų v.), šio 
kaimo jaunimas sausio mėn. 21 
dieną surengė viešą vakarą. 
Vaidino “Vergijos griuvėsiuos“. 
Suvaidino neblogai. Publika bu
vo patenkinta ir daugumai 
prisiminė praeito karo išgyve
nimai ir kančios.

Veikalą vaidinant visi ramiai 
laikėsi, tik kai kurie “patrio- 
čiukai” kartais švilpė.

Daukniškiai yra pasiryžę ir 
daugiau panašių veikalų scenoj 
pastatyti 
kintinas.

FINDLAY, O., k. 2 
iš Pąssaic, N. J. ir jo žmoni 
liko užmušti 
susidūrus su troku

NEW YORKAS, k. 2.— 220 
svarų moteris Mrs. Russell, 57 
m., nukrito ar nušoko 75 pė
das nuo Riverside Drive tilto 
ir išliko gyva, nors sunkiai su
žeista. i
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CAMAGUEY, Kuboj, 
2.—60,000 geležinkeliečių 
giasi prisidėti prie rytoj skel 
biamo generalinio streiko.

CHICAGO.—Du plėšikai, pri
sistatę dedektyvais, įsigavo į 
apartmentinį namą 1164 N. 
Dearbom St 
manežeriaus MrsJ Anna Colitz 
$377.50 ir skaudžiai sumušė 
jos vyrą invalidą.

Areštavo Staviskio 
našlę

turės ją priimti, 
susilauktų smarkios 
kompeticijos.

Anglija jau prisiuntė 30,000 ši
lingų. Mažiausia 5,000 šei 
mynų yra didžiausiame skur

kovo
ren-

Ameriką 
turės' patvirtinti abiejų 
valdžios.
* Francijos oro ministerija ne
norėtų jos tvirtinti, bet vistiek 

nes kitaip 
vokiečių

teisiami už šalies išdavystę. 
Bet karo stovio įstatymai ne
bus taikomi ir jiems nebus ski
riama mirties bausmė. Valdžia 
neskelbia ką ji darys su visais 
kitais kaliniais., Galbūt nieku- 
rie kaliniai bus paliitosuoti. Bet 
visi kiti bus atduoti teismui.

Apie kalinių padėtį Vienuos 
kalėjimuose ir kaip su jais el- 
giamąsi, negalima, patirti, ka
dangi valdžia/ nieko prie kali
nių neprileidžia. Dagi nuola
tiniai užsienio korespondentų 
reikalavimai leisti apžiūrėti ka
lėjimus, yra valdžios atmeta-

Apačioj 
armijos

LONDONAS
kiek laiko amerikoniška firma 
Metro-Goldwyn-Mayer pagami
no krutamąjį paveikslą apie 
garsųjį Rasputiną ir jo nužu
dymą. Toje filmoje buvo at
vaizduotos ir caro dvaro mote
rys, kurias Rasputinas suvylio- 
davo. Tarp Rasputino meilu
žių atsidūrė princesa Nataša, 
kurios vyras vėliau Rasputiną 
nužudė.

. RICHMOND, Va., h 
šeši plėšikai užpuolė 
Planters banko sargą ir atėmė 
iŠ jo $60,000 pinigai^.

plačiai žinomas 
iššokda-

KAUNAS.— Centralinio sta
tistikos biuro surinktomis ži
niomis, įvairaus amžiaus gal
vijų atskirų apskričių skerdyk
lose paskersta: Alytaus 8,013, 
Biržų 4,132, Kauno miesto 52,- 
003, Kauno ap. 10,716, Kodai 
nių 2,003, Kretingos 10,021, 
Marijampolės 4,068, Mažeikių 
4,836, Panevėžio m. 9,126, Pa
nevėžio 2,469, Raseinių 8,387 
Rokiškio 3,468, Seinų 2,882, ša
kių 3,380, Šiaulių m. 14,466. 
Šiaulių ap. 8,826, Tauragės 14,- 
540, Telšių 6,039, Trakų 4,259, 
Ukmergės m. 3,788, Ukmergės 
ap. 935, Utenos 6,352, Vilka
viškio 10,507, Zarasų 3,151, 
Klaipėdos m. 7,018, Klaipėdos 
ap. 1,491, Pagėgių 6,300 ir Ši
lutės 5,968. Tuo budu pernai iš 
visa papjauta 224,718 galvijų, 
o 1932 m.—205,980.

CHICAGO.—Chicagos meras 
Kelly uždraudė rodyti Chica
gos teatruose krunamuosiuose 
paveiksluose Žinias, kuriose ro
domos riaušes, sumišimai ir 
masinės atakos ant valdžios.

CHICAGO.—800 kaklaraiščių 
darbininkų sustreikavo protes
tuodami prieš samdytojų nepil
dymą NRA kodekso. Jie be to 
reikalauja pripažinimo unijos, 
pakėlimo algų ir sutrumpini
mo darbo valandų.

šinasi paitaikinimui 
vaikų darbo

Prezidentas nesiūlo esminiai 
keisti tą bilių, 
pridėti pataisą, 
militarinė bazė 
bus panaikinta 
susilauks

ST. LOU1S, Mo 
Ernst Jonas 
gydytojas, užsimušė 
mas per 17 augšto langą.

Kanclerio Dollfusso, kuris 
liedo tas socialistų skerdynes, 
žmonos sukeltas fondas kiek 
gelbėjo. Bet tai buvo tik tuš
čias gestas. Iš to fondo šel
piamų žmonių buvo reikalauja 
ma, kad jie prisirašytų 
“tėvynės fronto” partijos, 
cialistai nesutiko priimti 
paniekinimą ir nuo tokios 
džios pašelpos atsisakė.

Tarp kalinių Vienuos centra- 
liniame kalėjime yra 17 mote
rų. Visos jos yra narės Aust
rijos parlamento ar Viennos 
seimelio. 13 tų moterų yra su 
grūstos į vieną kamerą.

Tarp žymiausių kalinių yra 
buvęs Viennos mėras Dr. Kari 
Seitz ir buvęs pirmas Austri
jos respublikos kancleris Dr. 
Kari Renner. 20 partijos vir
šininkų, jų tarpe Dr. Seitz, bus

Prezidentas prašo galios 
pertvarkyti muitus

Jie išduodavo pašalpas ne
santiems žmonėms, bet tan
kiausia ir esantiems, kurie bet
gi beveik nieko negaudavo, o už 
išduotus maisto orderius suk
čiai tarnautojai gaudavo iš 
groserninko, ar groserninkų 
pinigus

CHICAGO.—Po ilgo tyrimo 
susekta, kad du darbininkai, 
bedarbių šelpimo stoties, 2509 
Millard Avė., padedami vieno 
groserninko, vogė bedarbių šel
pimui skirtus pinigus. Abu jie, 
Harold Peną, 35 m., 3209 Gren- 
shaw St. ir Matthevv Mertz, 29 
m., 2509 Millard Avė., liko su
imti ir bus atiduoti teismui. 
Vien tyrimo laiku jie suvogė 
arti $5,000. Kiek jie išviso su
vogė, galbūt niekad nebus pa
tirta. Niekurie spėja, kad su
vogtoji suma kartais gali siek
ti net $100,000.

Muitų bilius jau įneštas
Kaip tik kongresas gavo pre

zidento prašymą leisti jam per
tvarkyti muitui, tuojaus kon 
gresan įneštas administracijom 
bilius, kuris suteikia preziden 
tui galią savo nuožiūra per 
tvarkyti muitus ir tartis su ki 
tomis šalimis dėl abipusio mui 
tų mažinimo.

NEW KENSINGTON, Pa. 
kovo 2.—Keli šimtai pikietuo 
tojų uždarė buvusio iždo sek 
retoriaus Meliono kontroliuo 
jamas Aluminum Co. of Am. 
dirbtuvę, neleisdami niekam ki
tam į ją įeiti, išėmus prižiūrė
tojus. Neleista dirbti net fore- 
manams ir raštinės darbinin 
kam s.

Vien Viennoje 1,800 vyrų ir 
moterų tebėra kalėjime. Jų 
šeimynos yra dideliame skurde. 
Provincijos kalėjimuose irgi 
yra tūkstančiai kalinių.

Tūkstančiai darbininkų nete
ko darbo. Vien prie socialistų 
dienraščio Arbeiter Zeitung ne
teko darbo 500 darbininkų. Vi
si nors kiek žymesni socialis
tai ir darbininkų unijų vadai 
liko pašalinti iš darbo.

Maitintojams netekus darbo, 
ar atsidūrus kalėjime, padėtis 
jų šeimynų darosi desperatiš-

Pasiremiant šiuo įsakymu, 
policija uždraudė rodyti ir 
Austrijos socialistų skerdynių 
paveikslus, kuriuos pradėta ro
dyti niekuriuose teatruose. Po
licijos cenzūros patvarkymu ne 
galima rodyti ištikusių tarp 
heimwehro ir socialistų mūšių, 
bet galima rodyti tik namus, 
kuriuose socialistų puolimai į- 
vyk.o.

Filmų kompanijos 1 ketina 
kreiptis į teismą, kad panaikin
ti tokį atžagareivišką mero pa
tvarkymą.

Pasak einančio policijos vir
šininko pareigas Ira McDo\^ell, 
meras savo patvarkyme vado
vavosi tuo, kad reginiai kaip 
yra puolama policija ir valdžia, 
gali pakurstyti tą patį daryti 
ir vietos komunistus.

VIENNA, kovo 2. — Jau 
pradėjo veikti organizuota pa- 
gelba tūkstančiams socialistų 
šeimynų, kurios po baisiųjų 
skerdynių atsidūrė didžiausia
me skurde. Iš Anglijos gauta 
30,000 šilingų ($5,700) ir tie 
pinigai yra dalinami kvakerių 
organizacijos. Laukiama ir dau.. 
giaU pinigų iš užsienio. Skubi 
pagelba yra labai reikalinga. 
Sunku apskaičiuoti kiek šeimy
nų atsidūrė skurde, bet mano
ma, kad ne mažiau 5,000.

Atvyko ir Anglijos užrnalis- 
tas Sir Philip Gibbs, kuris at
stovauja vaikų gelbėjimo fon-

Haww-Cutting( Bus dedama pastangų, kad 
tą bilių kongresas kaip galima 
greičiausia priimtų.

elpėjai vogė bedar-1 Massachusetts prie 
bių šelpimui skil

tus pinigus

Armijos vartojami lėktuvai nešiojant oro paštąj Viršuj didelis bombų mėtytojas. 
greitas ir lengvas vijimosi lėktuvas. Kairėj — 'gen. MacArthur, kuris vadovauja 
šiojimui oro pašto. Kaip pasirodė, armija da geriau atlieka pašto nešiojimą, negu privatinės 
oro linijos, nors armijos lakūnai nėra patyrę tame darbe ir jų lėktuyai nėra oro pašto ne
šiojimui pritaikintu

bet vien siūlo 
kad Amerikos 
Filipinų salose 
kaip tik salos 

nepriklausomybės. 
Dabartinėmis gi biliaus sąlygo
mis, militarinė bazė pasiliktų 
net ir tada, kai saloms bus su
teikta visiška nepriklausomy-

Chicagiečiai pri
dėjo dėti laižybas dėl pasek
mių bylos Dr. Alice Wynekoop, 
62 m. senutės, kuri yra kalti
nama nužudžiusi savo marčią 
Rheta. Ji jau antra diena liu 
dija savo byloj, bet ikišiol nie
ko aiškaus nepasakė dėl žmog 
žudystės. Ji savo marčios ne
žudžiusi, bet radusi ją jau nu 
žudytą. Kadangi ir valstija 
neturi prieš ją tiesioginių įro- 
rymų, o remiasi tik žmogžu
dystės aplinkybėmis, tai chi
cagiečiai ir deda laižybas dėl 
jos išteisinimo. Daugiausia ma
no,. kad ją išteisins ir dabar 
laižybos daugiausia eina S’^prie^ 
1 Už ’išteisinimą V* >

KAUNAS.— Kauno miesto 
savivaldybės mėsos tyrimo sto
tis, patikrinusi mėsines ir mė
sos dirbinių gamyklas, rado 
labai daug dažytų mėsos dir
binių. Chemijos analizai paro
dė, kad dažymui vartota akme
ninės anglies raudoni dažai. 
Mėsos dirbiniai dažyta tais 
sumetimais, kad jie išrodytų 
raiiclonėsni. Pasirodo, kad to- 
kj -"Ž'Fažinimo” būdą naudoja 
daugumas mėsos dirbinių ga
myklų. Kadangi šitoks “me
nas” yra vartotojo sveikatai la
bai Rėksmingas, tai dešrų ir ki
tokių mėsos dirbinių dažytojams 
surašyti protokolai ir kaltinin
kai patraukti tieson. Tokių at
sitikimų yra 12.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

Tas bilius, kuris suteikia Fi
lipinams ntpriklausomybę už 12 
ar 14 metų, buvo kongreso pri
imtas metai atgal. Bet jis šie
met automatiškai atpuolė, ka
dangi jį nepriėmė Filipinų val
džia.

WASHINGTON, kovo 2. — 
Prezidentas Rooseveltas papra
šė kongresą tuojaus suteikti 
jam pilnas galias pertvarkyti 
muitus, ir padaryti naujas pre
kybos sutartis, nustatant tokius 
muitu';, kokie pasirodys reika
lingi, kad pakelti prekybą su 
užsieniu. Muitus prezidentas 
savo nuožiūra galės didinti, ar 
mažinti, sulig reikalo. Muitų 
pertvarkymas esąs reikalingas 
atgaivinimui industrijos ir ag
rikultūros, kurios dltibar yri 
labai suvaržytos augštų muitų 
sienų.

Prezidentas prašo tų galių 
tvarkyti muitus trims metams. 
Bet rybų muitų didinimui ar 
mažinimui jis nenustato. Negi 
jis neprižada, kad muitus per
tvarkius labai padėtų Ameri
kos užsienio prekyba.
Prezidentas prašo atgaivinti

Filipinų nepriklausomybės
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Princesa Irina Juzupov įžiū
rėjo, kad tai jai taikoma ir 
kad ji padaroma Rasputino 
meilužė. Delei to ji patraukė 
filmų kompaniją teisman, rei
kalaudama $2,000,000 atlygini
mo. Dabar eina tos bylos nag
rinėjimas. Toje byloje liudijo 
ir pats princas Juzupov, arti- 

atėmė iš namo mas caro giminaitis, kuris 
smulkmeniškai atpasakojo teis
me kaip jis Rasputiną nužudė, 
išpradžių jį apnuodydamas, pas
kui sumušdamas ir, pagalios, 
jį nušaudamas “dėl tėvynės 
labo”, nes jis prisipažinęs jam, 
jog jis tarnaująs Vokietijai. 
Jo žmona, princesa Irina, kuri 
filmoje yra pavardyta Nataša, 
buvo caro pusseserė.

PARYŽIUS, k. 2. — Ariette 
Stavisky, graži našlė Aleksand
ro 'Staviskio, kurio garsioji 
Bayonne lombardo afera iššau
kė smarkias riaušes Paryžiuje 
ir niekuriuose kituose miestuo
se ir nuvertė dti kabinetus, šian
die tapo areštuota Francijos 
slaptosios policijos.

Policija taipgi surado jau se
nai ieškomas kvitas Staviskio 
išduotų čekių nežinomiems as
menims. Išdalintos sumos sie
kia milionus dol. Kas pridavė 
tas kvitas, policija neskelbia.

Tyrinėjimai tos aferos ne
duoda didelių pasekmių, nes 
dalykai yra taip supinti 
prie nieko negalima^ prieiti. 
Pati afera, kurioj žuvo jau du 
žmonės—pats Stavisky ir vie
nas teisėjas 
įvelti augštieji valdininkai ir 
net ministeriai, yra tikra mis
terija, kuri nesiduoda išrišti. 
Ji, pa^ak vieno žmogaus, yra 
kaiį> kokis užburtas svogūnas: 
gali lupti „vieną žievę paskui 
kitą, bet prie vidurio jokiu bu
du negalima prieiti.

t ' ’-i/- -J i ■ “V’1; f ha-
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Lietuvon Vikingų Keliais
tizmu tikybos dalykų ir gin

kalbospasiklausyti

Demokratų Kandidat

13-to Wardo Committeeman
CHICAGO, ILL

universitete

Michael J. Flynnma

LACHAWICZ IR SUNAI
tai maž

Rinkimai bud Balandžio 10, 1934
irti* mot<

gauti 
Musų 

Istori-

atsirado 
To katali- 

buta geros 
stambaus, 
energingo 

iš valstic-

1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

Už daug mažiau 
pinigų!

gerai vartoja, 
dar lenkų, ru- 

ir net bal Įgūdžių

ir netrukus
Visi prašomi atsilankyti.

ALTASS susirinkimas Cicero 
kolonijoje įvyks kovo 11 d.

ormaciją.
dalykas 

apibrėžti 
— visgi

kaip visados, bus

šeštadienis, kovo 3, 1934

sidevvalk” pagerinimų

g KELIONĖ 
per ŠVEDIJĄ

Pirmadie- 
8:30 vai. vaka- 

svetainėje, 2322

šie augštos rūšies gražus, tvirti setai webbcd konstruk 
cijos dengti su Amerikos 
spalvų ir piešimų, kurie yra 
tamsios pirkdami tiesiog 
darbiu wbolesale houseš

Nepakantos klikai
Kaip tik tuomet 

Martynas Liuteris, 
kų vienuolio tai' 
sveikatos, drąsaus, 
gerai prasilavinusio 
vokiško prasčioko

ir iš socialių klausimų 
iš darbo žmonių gyveni 

parašyta minėtose kalbo

Lakūnas James-Ja- 
nušauskas kalbės iš 

WCFL stoties

Michael J. 
išpildys dėl išvystymo ir pagerinimo 

ir planai yra jau pagaminti1 kur bus 
1‘ield house” pabudavota. Tipgi 94,000 dolerių 

šitas

Visi Lietuviai turi remtu gerb. Michaelį, Flynn dėl 
Ward Committeeman. Neužmirškit kad kovo 13 d. užsi
registruok Besime visas pastangas, kad šitas žmogus bu
tų išrinktas, kaip planuojama. Greičiausia jis bus atei- 
nantis niayoras. Jis yra savininkas Inland/fire and Rub
ber Gotįr yra'stambus milijonierius, taip-pat sąžiningas 
ir teisingas žmogus, šio žmogaus kandidatūrą remia ad
vokatas Charles P. Kai, Asistant Staįą’s Atlorney.

valdovas Albrektas 
kad “Dievo žodis” 

tarp visų valdinių — 
lietuvių

$33.00, $39.50, $47.50 ir iki $195.00
Lengvus Išmokėjimus pritaikome visiems 

pagal norą ir išgalę.

Rašo Dr. C. Kasputis 
Mykolas Biržiška.

se nuo 
jo daug 
Lii?tero 
Prūsijos 
mokėjo.

Prūsų 
stengėsi, 
paplistų 
tarp prūsų ir lietuvių. Jisai 
skatino mokytesnius tada lie
tuvius rašyti lietuvių kalba ti
kybos knygas. Taigi čia ir pa
sirodė pirmos lietuvių kalbo 
je rašytos knygos. Plačiai? apie 
tai pakalbėsime kitą kartą.

Išrodo, jei ne reformacija, 
tai klausimas^ ar beturėtumėm 
šiandien lietuviška rasta.

Pirmadienį ALTASS 
susirinkimas West 

Sideje

Bridgeporto kolonijoje į kurį 
kviečiami visi vietiniai darbuo
tojai. Jątr baigiama organizuo
ti Bridgėporto ALTASS skyrių 
ir netrukus prasidės darbas.

Jisai 
dalyje sirkėlė 
linai socialio 
smus. Beveik 
ropos kraštai 
ko jo pasekėjais, 
dėl tyros tiesos

16-tas ir 17-tas amžiu’s — 
tai tikybos ginčų laikai. Kaip 
šįandien visi kalba beveik apie 
ekonominius, darbininkų, dar
bo reikalus, apie marksizmą, 
fašizmą, demokratiją tiktai,— 
tai lygiai tais laikais pasaulis 
beveik nieku kitu ir nežingei- 
davo ir nekalbėjo, kaip tik apie 
tikybos ar su ja surištus da
lykus.

Erasmus iš Rotterdamo bu
vo vienas pirmųjų, kuris savo 
raštais, ypač savo veikalu 
‘’Kvtailumui Pagarba” sujudi
no visa tada civilizuotą pasau

ly. M. ANTONISEN
Tel. Yardš 5215

perziure- 
prie virš- 

, kurią sutvar 
Tokio jo darbų 

gausumo visai ne 
nuo- 

iš gint-

Demokratų partijos nariai turi auksinę progą išrinkti 
13-to wardo (Ward) Committeeman, patyrusį, galingą,, 
energingą vadą—MICHAEL J. FLYNN. Jis buvo indor- 
suotas reguliarūs demokratų partijos narių. Michael J. 
Flynn dabar yra stambus South Park Boardo narys, ku
ris kontroliuoja parkus, boulevarduSj ir tt 
Flynn pažadėjo ir 
Marųuettc Parko, 
geriausia 
bus išleista dėl žolės ir 
reikš kad musų turto kaina, pakils ir taip-pat rendos. 
Mes šito parko pataisymo laukėm per, metų metus, kad 
šven.tą dieną sulaukę, turėtume kur išeiti su šeimynoms.

didelis —
PASIRINKIMAS

įvairiu Stylių Rėmų, Tikri Toric Šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas. Kiti Puikus Naujos Mados Seklyčiom SETAI, čia par 
siduoda beveik už pusę kainos tik po

GERESNI 
GRAŽESNI 
TVIRTESNISEKLYČIŲ SETAI

Tik galite įsigyti, pirkdami tiesiog nuo jų išdirbėjų 
didžiausių lietuvių krautuviųPEOPLES RAKANDU EDIRBYSTĖS C0.

WEST SIDE 
n į, kovo 5 do
re čižausko 
West 24th street, yra šaukia
mas draugijų atstovų, veikėjų 
ir suinteresuotų susirinkimas 
tikslu suorganizuoti ALTASS 
skyrių West Sidės kolonijoje. 
Susirinkime dalyvaus atstovai 
iš Centro ir lakūnas Juozas R, 
James-.Janušauskas. Visi asme
nys, kuriems svarbu, kad an
tras skridimas j Lietuvą įvyk
tų ir butų pasekmingas, ragi
nami dalyvauti.

Ketvirtadienį susirinkimias 
Bridgeporte

O ketvirtadienį, kovo 8 d.: 
Lietuvių Auditorijoje yra šau
kiamas viešas susirinkimas

man galvoje tik 
maišosi viduram- 

Beformacija, lietn- 
bei literatūros pra- 

žodžiu, vi-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS aam

♦ 514 16 W ROOSEVELT ROAP
arti St. Loob Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos lirteas ir draskos vanos 
svlmming pool. j

(Uiiilka ir turkiška pirtie moterims ...
įeredomis iki / v*. ▼«.________ ,.

žmonija iš bažnyčios, kuri 
tuomet buvo labai galinga, 
pradėjo reikalauti visokių re
formų ir palengvinimų.

Erasmu'3 buvo švelnaus, to
lerantiško ir išmintingo budo 
žmogus. Gyvenime tokio tip > 
žmonės ne visai tinka būti va
dovais ir padaryti pervers
mą.

Frieze, pasirinkimas visokių 
lengvai po $110.00, o čia 

nuo išdirbėjų, nemokėdami už- 
perkupčiams arba džiabe 

rialus, lai šį setą įsigysite lik už

Tai tiek jums maž daug apie 
tą gyvą ir darbštų Lietuvos 
k ulturriešį.

Reformacija.
Šiandien, prof. M. Biržiškos 

veikalą perskaitęs, jaučiosiu 
lyg ir bučiau iš senovės lietu
vių kultūros ir literatūros lek
cijų Vytauto 
si klausęs. .

Visa dieną 
ir stovi I 
žiu laikai 
v jų rašybi 
diniai

/LIETUVĄ

Velykinė Ekskursija! 
Rengiama

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje
• Populiariu Garlaiviu 

DROTTNINGHOLM 
Išplauks iš New Yorko

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

p. K. LUKŠIS 
Kili išplaukimai

M. L. Kiingsholm, balandžio 4
M. L. Gripsholm, balandžio 21 
M. L. Kungsholm, gegužės 7 
Nori kartu keliauti kreipkitės j Iv. 
L. A. S. A. narį/“ arba i bet kurj 
autorizuota agenta. _
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

VENETIAN MONUMENT CO.
INCORPORATED

IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŪŠIES 
Paminklų ir Mauzolėjų 

Didžiausia Dirbtuvė
Chicagoje

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

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue

Phone SEELEY 6103 
CHICAGO, ILL.

norėjo lietuvių kalbą padaryti 
valstybine, bet tas jam nepa
sisekė. Lenkų kunigija prieši
nosi, neva bijodama, kad lie
tuvių kalba ilgiau palaikysian
ti lietuvius savų senovės tikė
jimo papročiuose.

Tryš Lietuvos viešpatystės 
ketvirtadaliai tai buvo gudų 
apgyventos žemės. Gu'dai bu
vo rytų apeigų krikščionys. Jie 
vartodavo taip vadinamą kiri
licą savo raštams, t. y. seno 
vės slavų raštą, kurį pietų sla
vams pritaikė jų apaštalai Cy- 
rilius įr Methodįus. Ta bažny
tinė kalba vėliau pasidarė gu
dų literatūriška.

Lietuvos gudų provincijos 
savo susinešimnose vartodavo 
tą kalbą. Laiki/i bėgant Lie
tuvos valstybėje gudų-slavų 
bažnyčios kalba pasidarė of i • 
cialė valstybinė. Ja buvo ra
šomi įstatymai, įsakymai, met
raštis, kronikos ir 1.1. Vėliau 
po unijos su Lenkija ir ačiū 
spaudimui iš vakarų lotyniška 
kalba, kuri buvo kaip ir pa
saulinė, mažu po mažu tuomet 
visai išvarė gudų kalbą. Ve- 
lisu lenkų kalba užėmė loty
niškos vietą. Tai taip maž daug 
ėjo ir bėgo kultūrinis. gyveni
mas Lietuvoje tais laikais.

Prūsija, kuri savo užgrobto- 
Lietuvos ribose ture- 
lietuvių, liko Martyno 

pasekėja. Dauguma 
lietuvių vokiškai ne-

Nctiketai teko man 
prof. M.- Biržiškos “Iš 
Kultūros ir Literatūros 
jos“ veikalą.

Tai stambi iš virš keturių 
šimtų lapų didelio formato kny
ga. Išleido ją humanitarinių 
mokslų Vytauto Didžiojo Uni
versiteto fakultetas, kuriame 
M. Biržiška profesoriauja.

Vakare, darbą baigęs, pra
dėjau paviršutiniai tą veikalą 
peržiūrinėti. Tiek ju*o susido
mėjau ir įsigilinau, kad net ir 
nepajutau, kaip naktis prabė
go. Palioviau skaityti išgirdęs 
kur tai gaidį savo rytmetinę 
dainą užtraukus.

Daug girdėjai? apie prof. M. 
Biržišką ir net mačiau jį, jam 
Chicagoje būnant, bet tikro Su
pratimo bei nuovokos, ypač 
apie jo moksliškus darbus, ne
turėjau. Turėjau garbės ir ma
lonumo ypatiškai Kaune susi
pažinti su jo broliu Vaclovu, 
kuris tame pačiame universi
tete matematiką dėsto.

Iš jo veikalo sprendžiu, kad 
tai proto milžinas. Vienas žy- 
i .;ausių ir gabiausių musų kul
tu rnešių.

Labai nusistebėjau 
jęs jo bibliografiją 
minėto veikalo 
kė I. Kisinas. 
įvairumo 
laukiau. Prof. M. Biržišk 
lat dirbo ir rašė dar 
nazijos laikų. Taigi per 25 me
tus jisai sugebėjo atlikti daug, 
stebėtinai dau^g žmonių apšvie- 
tai ir lietuvystei naudingų ir 
reikalingų darbų.

Jisai dirbo ir dirba politinį, 
visuomeninį ir mokslo darbą
— todėl įvairus yra ir jo iš
spausdinti darbai.

Matyt, jisai 
be lietuvių 
su, vokiečių 
kalbas.

Daug jo ‘ rerum lituanicum’
— lietuvystės dalykų, — rei 
kalų 
ypač 
nio,

žingsniai 
sa viduramžių triukšminga 
garsinga painiava.

Taigi, kad tos painiavos 
no smegenims spaudimą 
lengvinus bei atsikračius, 
riu mintimi pasidalinti su 
mis savo rašiniu.

Todėl trumpai pakalbėsiu 
apie lietuviškos literatūros pra
džią. O kad nekurie dalykų 
jums bu'Lų aiškesni, būtinai čia 
turiu paliesti

Painus ir sunkus 
viską atatinkamai 
trumpame straipsny, 
bandysiu.

Žmonių progresą - 
daug galima palyginti lyg ir 
kokiam tai gigantiškam-milži- 
niškam laikrodžio svorykliui, 
kuris vis stfpasi tai, pirmyn, tai 
atgal.

Tikybiniai ginčai.
Po smagių renesanso laikų, 

kuriuose menas, literatūra ir 
mokslas žadėte Žydėjo, žmoni
ja arba laikrodžio svoryklis šo
ko vėl atgalios. Pasaulis pa
liovė domėtis daile, literatūra, 
mokslu ir, vietoje jų, griebė
si prieitam su didžiausiu lana-

M ANUFACT U RING COMPANY®

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafaycttc 3171 Tel. Henilock 8100

didesnėje
tikybinio ir da- 

pobudžio perver 
visi šiaurių Eu- 

žmonės pali-
Vieni neva

— teisybės, 
kili paprastam pasipelnymui, 
ypač kad bažnytinius turtus 
pagrobti.

Reformacija pagimdė daug 
ilgų, kruvinų karų. Toleranci
ja tuomet beveik kaip ir šian
dien, išskyrus anglo-saksų kra
štus, nebuvo žinoma.

Protestonai ir katalikai bu
vo lygiai žiaurus visiems, ku
rie su jais nesutikdavo, arba 
jiems nepritardavo. Tai buvo 
laikai beveik kaip ir šiandien: 
— ,?Arba kark, arba buk pa
kartas”. Manau, neklysti? tai 
pasakęs, nes kai kuriuose di 
džiausiu ir svarbių Europos 
kraštų tai net šiandien prak
tikuojama, kad palaikus ir 
prievarta praplatinus savo nau
ją “tikybą”.

Matote, gyyenimo lyg ir to 
laikrodžio svoryklis vėl atsisu 
po arba atšoko atgal.

Lietuvių raštas.
Kuomet katalikai, liuteronai, 

kalvinistai, anabaptistai ir ki
ti smarkiai tarpe savęs pešė
si, Lietuvą krikščionybės ne
va mokino visokie iš Lenkijos 
perėjūnai nesuprantama lietu
viams kalba. Nauda iš to, ži 
noma, buvo labai menka. Lie
tuviai prisilaikydavo savo se
nų papročių ir dievų.

Sakoma, kad Vytautas ban
dė įvesti lietuvišką rašliavą ir

UniversaI Mortgage and Investment Co
Not Ine.

Skolinant ant Pirmų Morgičių.
Perkam Lietuvos Bonus.
Kolektuojam morgičius ir nuošimčius.
Inšurinam per geriausias kompanijas.
Money Orders, Gezo ir Elektros bilos
G. A. SUK Y S'

3320 So. Halsted St.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

S C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

Chicago, I1L Cicero, 111.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 
' LIN,JA

Yorko 
į KLAIPĖDĄ. 
\ Per Gothenburgą

---- * TU yj?- A'ASV.V
11U. 1

Slipuotųakin”ISpardaTimas

Chicagiečiai ir kitų miestų 
lietuviai ryt dieną, t. y. sek
madieny, Budriki) radio valan
doje 1 vai. po pietų turės ma
lonumo 
musų žymaus lakūno James 
Janu'šausko.

Prie 
puiki programa: gražių dainų, 
šauni muzika, ir pagarsėjus 
Makalų šeimyna. Taipgi bus 
naudingų pranešimų. Budrike 
krautuvė, 3417 S. Halsted St.

Programas bus ni?o 1 iki 
1:30 vai. po pietų.

Ij. Iv.

NAUJIENOS, Chicago, Hl.

ALTASS ŽINIOS
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NAUJIENOS, Chicago, UI

TheEnglishColumn'
Jurginis.

BIRUTĖ

WHATS WHAT?

Helen

Venus Tumosa

Pianą

V//////./,

iiiiiuii"

yra labai paranki

Aksocia

Bronės Drangelienės

KONCERTAS

Tūtų Midget Radios

Kišeninės Radios

4352 S

pas mus

Perka seną 
dainų gražus 
vai. po pietų

Dėl informacijų ir tikietų kreipkitės: 
6103 W. 63rd St. Tel. Republic 2266,

offered in 
where a t

Good 
extra

tingu 
pykite 
Grand 
votį <

J MOK Ė 
JIMO

down
K of 

season

Lietuvys 
dovius 
nie

’ ..Hi"

Vytauto Beliajaus 
šokių mokykla 
naujoje vietoje

69.00
*20.60
*69.00Gulbransen 12 tūbų su laikrodžiu

Radio .... !............................ ...............

Ir PENKTADIENY 
vai. vakaro, 
gal vok ar| iki

Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų, 
pianą arba phonografą priimam į mainus

Dienu
BANDYMUI

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h SI.

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI

WAUKESHA ŠALTI

12.00
*6.95
Seną radio,

kutinę savo repeticiją. Sekamą 
penktadeinj Gėlių Darželio na
riai jau susirinks naujoje vie
toje, būtent, p. Beliajaus ba-

BRAVORO 
Special 

Galima pirkti keisais, bač-

mokys dainuoti po senovei

Philco Baby Grand Naujas 
vuž ..............................................

lėto mokyklos patalpose 
su 3259 S. Halsted St.

Malonu yra pranešti, 
p-nia Slaneliutė-Voight

Gamės Sunday Matfch 4th
6:45 P. M. Cicero K & L 

vs. Ind. Ilarbor K of L.
7:45 P. M. Marųuetet vs Dan- 

ville League Champs.
8:30 P. M. Lith. Dem. League 

vs Ali Litli’s.

Klaidas, 
manote 

pn- 
pri- 

k.'iip 
v ie-

Šią savaitę Gelių Darželis 
Wodman svetainėje laikė pas-

Subatoj, Kovo 3 d
Atsidaro Nauja

Bučerne

PHOTOGRAFISTAS
Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englcwood 5340

ĮVYKS SEKMADIENY,

Kovo-March 11

It can be said after attend- 
ing the program Sunday that 
Birutė was well represented. 
Which goes to show that Birii- 
tė’s members are willing to give 
a helping hand vvhere it is 
needed.

Now that Naujienos have giv- 
en their program our members 
will be able to give their vvhole 
attention to Birutė’s work 
again. At present we are busy 
preparing “Eglė, žalčių Kara
lienė” which will be given on 
April 8. Why don’t you folks 
vvho have thought of joining

r. tuo 
kad nei 
nes 
Bozek 
valo vidurius, prašalina 
kūno, pagelbsti ir atsteigia 
Visos geresnės vaistinyčios 
Jos. Triner Co., 1333 So.
Avė., Chicago, III. Priimkite 
liariai mažose dozose!

D i d you notice how stunning 
John V., John S., and Al B. 
looked in their costumes as Ap
skelbimai at “Naujienų Jubilie
jaus?”

Of couYse, one mušt not for- 
get those fancy feather birds 
among whom one would lind 
Birutė girls well represented.

Compliments galore were giv
en to Vera Stradomski on her 
performance during the entire 
program. We, as Birutė mem
bers, are ųuite proud of her.

We really don’t knovv how 
any wardrobe can be complete 
vvithout Steve Dering. For h t 
sūrely is very accomodating lo

Chicago Women’s Club Teatre 
72 E. 11 ST., PRIE MICHIGAN AVENUE

Pradžia 7:30 vai. vakare

VZ.si dailės mylėtojai esate kviečiami į šį 
koncertą atsilankyti.

P-as Beliajus perkėlė 
šokių studiją naujon 
Būtent, 3!__
ta pati vieta 
Pocius laike : 
ir ji randasi 
tiekos.

Toji vieta 
ir jrengta kuo tinkamiausiai,— 
lyginai taip, kaip didmiesčio 
stambiosios šokių mokyklos.

Jau pirma buvo pranešta ir 
dabar vėl tenka pakartoti, kad 
prie Beliajaus mokyklos prisi
dėjo stambi jėga asmenyje Mar- 
jorie Genson. Ji mokys “tap”, 
“toe” ir akrobatiškas šokius.

Tenka pasakyti, jog p-lė Gen
son yra patyrusi ir gabi 
kyloja. 
vien tas 
tojau j a garsioje Gladys Hight 
šokių mokykloje, kuri randasi 
Edgewater Beach viešbutyje. Ji 
jau davė kelias pamokas ir vi
siem labai patiko.

Dabar Beliajaus mokykla yra 
kuo geriausiai aprūpinta mokyti 
įvairius šokius, kaip tai: lietu 
viškus, rusiškus, ispaniškus ir 
kitokius. Visas mokyklos są
statas rengiasi prie baleto, ku
ris bus patiektas Lietuvių Au
ditorijoje gegužės menesį.

Mokiniai į baleto mokyklą 
dabar priimama kas dieną.—N.

the newly organized Lithua
nian Democratic League team 
which \vil| consist of such stars 
as Bei noris, Karpis, Žukas, 
Stankus, Balsis, Zvibas, Aud
rosimas, Stumbris, Zalenas, 
Stanaitis and other no less cap- 
able players. This game alone 
is worth while seeing and pay- 
ing the price.
‘Marųuette Crowned Champions*

Lašt Sunday Marųu'ette de- 
featod Cicero for the league 
championship by a score of 
45 to 24. This makes the se- 
cond suecessive championship 
for the South Side team.

KANARKOS
J. B. BIRD STORE

Užlaikome patinus, gie- 
ir palikes veislėms. Užprašo- 

lietuvius atsilankyti.
1737 W. 47th St.

Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak

A. BITINO
PAMINKLŲ IŠDIRBYSTĖ

3958 West lllth Street j
Tel. Beverly 0005 UA

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko di- 
džiausią paminklų išdirbystę Chica- 
goję. Didžiausis pasirinkimas impor- 
luotų ir Amerikoniškų akmenų. Pas * 
mus paminklų kainos nuo <$25 ir aug- 
ščiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti

This Ali Lithuanian team 
will meet the best Chicago 
team “The Lifschultz Freights” 
on Mareli 24th at the 132nd 
field Armory on a program 
sponsored by the Darius-Gire- 
nas Memorial Fund Committee.

The Ali Lithuanian team will 
be composed of such players, 
Ed. Krause of Notre Dame, 
Phil Krause of De Paul, P. 
Barskis of De Paul, A. Lau
raitis, former De Paul captain, 
and other well known players.

The opposing team will be

Gers Muzika Reikalinga Namuose
Ar jus žinote, kad su moderniška radio su phonografu— 
kombinacija jus turite muziką visados kokią tik norite 
ir viso pasaulio artistai jums tarnauja? Jus galite palin
ksminti svečius, draugus ir turėti šokių muziką visados 
gatavą, kada ūpas užeina šokti. Ar jus žinote, kad yra 
radio kombinacija, kur jus patys galite įkalbėti ar įdai
nuoti rekordą ir jį pasiųsti savo draugams pasiklausyti?

Ar jus patys girdėjote kaip skamba radio programai 
iš kitų krantų: Londono, Berlino, Maskvos? Ateikite į 
Budrike krautuvę. Jums visados bus suteikta proga pa
matyti tuos naujus radio išradimus ir savo ausimis iš
girsti muziką iš užjūrio.

Nauja RADIO kombinacija R. C. A. 9 tūbų. Rekordus 
maino automatiškai, dabar ^99 00

Naujos Philco 44 modelis, pagaunantis viso pasaulio 
stotis. Globus ir Radio log 
.Viskas už ................................

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7846
Barbara Darlys

Chicago Grand Operos Dainininkė

Ncrizikupkito N<-i 
Vieno Cento.

l’rndėkite Mokėti 
UEGU2ES 

MF.NEHY

Championship teams and a clus- 
ter of stars to feature finai 
games Mar. 4th.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT VVAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 Šo« Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

savo 
vieton.

259 S. Halsted st. Tai 
kur seniau p. 

muzikos mokyklą, 
virš p. Kulio ap-

mo-
Apie tai liudija jau 
faktas, kad ji moky-

Being in the contest you meet 
all different kind of people. To 
my estimation the nicest people 
are the people who take the 
Naujienos.

Well, I’ve came aeross some 
real nice folks. It’s the worst 
thing, when you’re going over 
to some peoples home and not 
being sure of their addresses. 
I went to a friend of m v 
mothers, whom I haven’t seen 
for a long time. I got off a 
couple of stops before 1 intend- 
ed to. I walked to W. 46th Street 
all righl. The house according 
to my address was in the seven- 
teen hundred block. It was dari: 
and I couldn’t see the addresses 
plainly. I came to the block 
which seemed to be the block 
those people should Ii ve in. 1 
asceiided the stairs to the se- 
cond floor. It was the righl 
house after all. Only to my sur 
prise Martha Ambrose’s ad
dress is 1836 W. 46th St, 
thing that I walked the 
block.

She said, ‘'Something mušt 
have happened that you came?” 

“Yes, something’s going to 
happen.”

“Wbat is it? Is ii serious?”, 
she asked.

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

Sąlygos $1.50 į Savaitę |

Birutė
Drive”. VVell, lel us see 

at this week’s re

EMMA’S CASTLE BUFFET
UNION BAR

Kviečiu visus draugus, drauges, pažįsta
mus ir nepažįstamus kada busite didmies
tyje prašau apsilankyti. Užlaikau visokios 
rųšies gėrimų, taipgi gaminu geniausius 
užkandžius prieinamomis kainomis. Ne
pamirškite aplankyti našliukę. “Come up 
and see me sometime:—anytime.”

644 North State Street 
CHICAGO, ILL.

The curlain goes 
another successful 
Basketball league 
morrow.

St. Phillips is the place where 
a finai program of games wiil 
officially elose the seventh su‘c- 
cessful season of the Chicago 
Lithuanian Athletic 
tion.

A real program is 
these elosing games 
least two Lithuanian cahmpions 
of the 1934 season and about 
20 outstand i ng Lithuanian
players will be present. An ex- 
periment never before tried in 
our Lithuanian Athletic Gireles 
will be attempted when the 
best Lithuanian players in our 
city will be gathered to form a 
real All Lithuanian team.

Tiui|>yklt<* Pervežimo
Jeigu j«|K artimoj ateity 

kraustyti, niea galinu* 
ailmti jUHt| netiiĮ pianą ir 
Matyti juniH naują p<» to 
jt|s perHikraiHtvMite iiaujon 
ton.

11 l'prlght 
Planų

Visi žinomų ifi- 
cUrbyndų, var
toti. Parduoda
mi (ik už caah 
Jnsų pasirinki
mui .... po

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 S. Halsted St.

Taiso laidžrodėlius. Parduoda akinius, 
aukšą moka cash. Lietuvių muzikos* ir 
programas NEDĖLIOMIS nuo 1 iki 1:30 
iš WCFL stoties, 970 kil.

‘Tm in the Naujienos Con
test and vvould likę you to take 
the Naujienos from me,” I an- 
s\vcredt,

“Seeing that you came from 
such a distance, l’-m going to 
take the Naujienos from you. 
FU take it for six months now 
and luler six more, because 
I’m not working much now.” 
She said that she enjoys the 
Naujienos very much.

Next I went to Mr. Peter 
Stankus ai 3034 N. Oak Park 
Avė. 1 \vent in and on the 
table I saw the Vilnis and Ke
leivis, the Naujienos was miss- 
ing. I asked him to take the 
Naujienos.

Birutė and haven’t done so as 
yet, come down this Thursday 
to Sandara’s Hali. You will find 
us all very sociable.

Oh, yes, our officers are now 
making plaus for another sočiai. 
Where and vvhen of this Corn
ing sočiai hasn’t been decided 
definitely. Būt we will let you 
knovv a s soon as we can. Tylose 
of you vvho altended the lašt 
Birutė sočia) no doubt štili re- 
member the gay time that vvas 
had. VVell, th.erefore be planning 
to attend this coming one.

Each vveek nevv faces are 
seen at rehearsals. This mušt 
be the result of “Birutė’s Mem
bers h i 
štili more 
hearsal.

See you 
8:00 P. M.

Po vardu

Economy Meat 
Market 

; t-'"' ■’ ■ ■ 4

Swift Company geriausios rūšies 
šviežios ir rūkytos mėsos. Kainos 
labai žemos.

Savininkas

K. Norkus
2033 S. Halsted St.

He said, “I’d have to se : 
your imcle Rypkevičius or some 
one else,”

“No, you don’t have to see 
anybody būt me.”

“All right, then, 1’11 take 
the Naujienos from you.”

Novv Ihey have a mixture 
of almost ai) Lithuanian pa
pers. l’m sure Emma, his 
beautiful daughter, vvill enjoy 
the Naujienos the best.

I vvas very glad to receive 
the money from Mr. and Mrs. 
Radiščiuška at 1055 N. Fran* 
eisco Avė. for the ręst of the 
yean
Venus Tumosa' (14 years old), 

3252 N. Nagle Avė.
Pališadę 463?.

Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti 
VISAI NAUJI 
Maži Upright
PIANAI

Queensville Special 
10 procentų ttlus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro 

Grynas
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 80000 galionų j dienų — 
šaltas, skaistus, be chlorino ii 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi* 
no šaltinio vanduo yra vartoja 
mas F0X HEAD 
išdirbimui Queensville 
alaus 
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

Automobilių imi- Mą Bįį 
MlHtutyiiHiH Dykul finK
Jolgu jįjM važi no- TOįjMMaM 
jnh* automobiliu, VSgĮĮHMFa Mg į
tai a įvažiuokite fBJJ
hu vigu huvo šei- BUf UhB
rua ir galėgit pa- ug 
HiKlalyti dyk,ii.
Atdum TTREC.. KETViltflD. I 

Niki f) viii, ryto iki f> v 
Paimkite Anhlaml Avė. i 

_______________Try hiIuhI uit -Sept i n ton

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPOftATED

TOBULI
VIDURIAMS
GYDUOLĖ

“Berwyn. 111., Sausio 28. — Aš vi
suomet bijojau besiartinančiu Kovos 
ir Balandžio mėn. su jų besimainan
čiu oru. Bet kuomet aš pradėjau var
totu šią pastebėtine vidurių gyduolę, 
fRINER’IO KARTŲJĮ VYNĄ

systema yra taip apsaugota, 
Šaltis nei vidurių ligos ma- 

daugiau nekankina. Anthony 
Triner’io Kartusis Vynas iš- 

nuodus iš 
apetitų, 
užlaiko.
Ashland 
ji regu-

Ale pastebėtini nauji instrumentui yra pa- 
imti ifi reguliaraus stuko su pilnu, tur- 

tonu., urtislifikli dezninu ir gražiai išbaigti. Tau-
!>, jiirkite f. o. b. ift warehouse. Naujausios mados
I ir Upright iKimu konstrukcijos. Specialiai pabuda- 
dėl mažų apartmentų ar namų su mažai viatos.
__________________________________________ Oftlutinat Numuštos Kainos—Išsimainykite savo seną

.ascn

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS

DUODAME ĮSTAIGOMS Į 

REMIANTIES JŲ REKORDU 
!?• iįc'ir'b i • • t-’* ,

HALSTED EICHAKGE
NATIONAI BANK

Halsted SU ir 19th PĮ.
Narys FEDĖBAL'-* • '

INSURANCE KORPORACIJOS
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1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
Editor P. GRIGAITIS-

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outsidc of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Enter'ed as Second Class Matter 
March 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago, Iii. ondar tha act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III Telefonas CANal 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų ...... ......................... 4.00
Trims mėnesiams — 2.00 
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Vienam mėnesiui —.75

Chicagoj per išnešiotojus: < 
Viena kopija ----- ——----- 8c
Savaitei —18c 
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams , $7.00
Pusei metų • •« MMM MMN MM* MMM MM 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _ _______  1.25
Vienam mėnesiui u___—__ *75
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Metams $8.00
Pusei metų 00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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MUITŲ REGULIAVIMO KLAUSIMAS

Prezidentas Rooseveltas prašo, kad kongresas su
teiktų jam galią daryti sutartis su kitomis šalimis dėl 
muitų. Amerikos muitai privalo būt pakeisti, jeigu ši 
šalis nori atgaivinti, šavo prekybą su užsieniais. Muitai 
įvežamoms į Ameriką svetimų šalių prekėms yra per- 
aukšti. Bet kongresas, kuriam priklauso teisė reguliuo
ti prekybą su svetimomis šalimis, taigi ir tvarkyti mui
tus, šitą uždavinį tinkamai atlikti negali.

Kongresas susideda iš įvairių valstijų atstovų, ku
riuos renkant visokios biznio grupės duoda pinigus 
agitacijai už palankius joms kandidatus. Už tą finan
sinę paramą kandidatai pasižada kongrese remti tų 
biznio grupių interesus. Vienoje valstijoje anglių ka
syklos praveda savo šalininkus į kongresą, kitoje vals
tijoje arba valstijos dalyje — plieno kompanijos, tre
čioje — bankieriai ir t. t. Tie visi atstovai, susirinkę 
Washingtone, rūpinasi <ie tiek krašto reikalais, kiek 
savo distriktų ir tų biznių, iš kurių jie gavo pinigų sa
vo rinkimų kampanijai.

Štai dėlko Jungtinių Valstijų kongresas dažnai ne
sugeba tinkamai išspręsti klausimus, liečiančius visą 
kraštą. Jo nariai nemato toliau savo nosies. Jie sten
giasi gauti kaip galint daugiau “džabų” savo distrikto 
politikieriams ir įvairių lengvatų sušelpusiems juos 
pramonininkams, pirkliams arba bankininkams. Kada 
iškyla muitų klausimas, tai jie ir į ji žiuri per savo lo
kalinių ir specialinių interesų akinius.

Norėdamas apsaugoti įvairių kapitalistinių grupių 
biznį nuo užsienių kompeticijos (konkurencijos), Jung
tinių Valstijų kongresas nuolatos vis kėlė ir kėlė mui
tus, ir galų gale jie pasidarė taip aukšti, kad kitos ša
lys jau beveik nebegali įvežti savo prekių į Ameriką; o 
kai Amerika neįsileidžia jų prekių, tai ir jos ėmė ne
įsileisti Amerikos prekių. Per paskutinius kelis metus 
visame pasaulyje eina muitų karas. Jisai yra svarbiau
sia \dabartinės depresijos priežastis. Iki nebus pašalin
tos kliūtys laisvam prekių judėjimui, per valstybių sie

tinas, ekonominė gerovė pasaulyje vargiai begrįš.
Taigi jau yra laikas, kad Jungtinės Valstijos imtų 

tą tarptautinės prekybos reikalą tvarkyti. Pereitą va
sarą prezidentas Rooseveltas buvo sušaukęs į Londoną 
pasaulio ekonominę konferenciją, bet ji išsiskirstė, ne
davus jokių rezultatų, kadangi Roosevelto “smegenų 
trustas” jam tuomet patarė nesitarti su Anglija ir 
Franci ja dėl karo skolų. Muitų klausimas, kuris buvo 
tos konferencijos dienotvarkėje, tokiu budu paliko taip 
pat nesvarstytas. Roosevelto administracija manė, kad 
užsienio klausimus reikia atidėti į šalį, o pirmiausia 
sutvarkyti dalykus namie. Ji tikėjosi, kad su pagelba 
NRA ir kitų ekonominių bei finansinių reformų, Ame
rikoje greitu laiku bus atsteigta gerovė.

Šiandie Jungtinių Valstijų valdžia jau nėra tokia 
optimistiška, kokia ji buvo prieš pusę metų. Jos nata-' 
rėjai iš “smegenų trusto” jau, tur būt, mato, kad ^iai 
vienai šaliai, nesusitarus su kitomis didžiomis valsty
bėmis, bus sunku išsikasti iš pramonės ir prekybos kri- 
zio. Todėl dabar prezidentas rengiasi pertvarkyti mui
tus ir šituo tikslu prašo, kad kongresas suteiktų jam 
tam tikrą įgaliavimą. Reikia tikėtis, kad kongresas jo 
prašymą patenkins, nes pats kongresas, dėl aukščiaus 
nurodytų priežasčių tą dalyką tinkamai išspręsti nega
lėtų. Muitų klausimas jau ir taip buvo perilgai atidė
liojamas.

jungoje departamentinė krautuve pardavinėja žmo
nėms, yra žemiausios rųšies. Jisai sako, kad Amerikos 
pirkikai į tokias prekes nenorėtų nė žiūrėti, bet “lai
mingieji” Stalino valdiniai griebia jas, “kaip išbadėjęs 
vilkas nupenėtą veršį”. ' '

Tuo gi tarpu prekių kainos nesvietiškos. Už prastos 
rųšies vyriškas kojines (pančekas) tenai reikia mokėti 
nuo* 3 iki 9 rublių, už moteriškas — nuo 11 iki 15 rub
lių. Vyriški marškiniai kaštuoja nuo 23 iki 33 rublių; 
vyriškų batų pora — nuo 85 iki 125 rublių; moteriški 
batukai — nuo 180 iki 200 rublių; mėgsta šilkinė dresė 
(ne tikro, bet dirbtinio šilko) — nuo 109 iki 147 rublių; 
moteriškas apsiaustas — 491 rublis; vyriškų rūbų eilė 
— 250 rublių.

Šitokias kainas sovietų valdžios krautuvė plėšia už 
netikusios rųšies prekes. Bet gal sakysite, kad Mask
voje darbininkai gauna labai aukštas algas ir kad todėl 
jie gali ir už prekes mokėti brangiai. Bet algos ne to
kios jau aukštos. Anot aukšeiaus paminėto korespon
dento, Maskvos dirbtuvėse ir įstaigose darbininkai, už
dirba nuo 100 rublių per mėnesį iki 400 rublių. Taigi 
vidutiniškas uždarbis yra apie 250 rublių. Mokant to
kias kainas, kokias ima ta krautuvė, Maskvos gyvento
jas gali vieno mėnesio uždarbiu įsigyti vieną eilę (pras
tų) vyriškų rūbų. Kito mėnesio uždarbiu jisai gali nu
sipirkti pustuzinį pančekų; gal būt, dvejus marškinius 
ir porą batų. Per tą laiką jisai, žinoma, turi nevalgyti 
ir nieko kito nepirkti, jeigu jisai nori sutaupyti visą 
savo uždarbį tiems pirkiniams. O moters, kurių algos 
yra arti minimumo (100 rublių per mėnesį), turi dirbti 
bent keturis mėnesius, kad užsidirbti vien tik apsiaus
tui nusipirkti!

Tačiau Maskvos gyventojai vistiek dar yra daug 
laimingesni už gyventojus kitų plačiosios Rusijos mies
tų ir miestelių, nes kitur tokių krautuvių nėra. Kai 
Stalinas pradėjo 1928 metais vykinti savo “piatilietką”, 
tai visus žmones jisai, pavertė ubagais, idant butų kuo 
statyti pramonės milžinus ir “vytis Ameriką”. Ir “pa
sivijo”!

delegatų. Konferencija priėmė 
planą partijos atsteigimui ir 
nustatė jos programų.

FRANCUOS SOCIALISTAI 
ATMETĖ “BENDRĄ 

FRONTĄ“

Franci jos socialistų partija 
ir darbininkų unijų sąjunga 
vienbalsiai nutarė atmesti ko
munistų pasiūlymą dėl “bend
ro fronto”.

Ir išmintingai padarė. Su ko
munistais veikti bendrai nega
lima, kadangi jie vartoja fašis
tų ir gengsterių taktiką. O jei
gu komunistų organizacijose 
yra padorių darbininkų, kurie 
nori vienybės! su socialistais, 
tai jiems labai lengva tą tikslą 
pasiekti: tegu pasitraukia nuo 
komunistų ir paduoda aplikaci
jas dėl įstojimo į socialistų 
Partiją!

■ '^—11. .MMrr «WB:«

ĮkorespondencijosĮ
New York, N .Y.

Tik per East upę ir Brooklynas

PIRMA DEPARTAMENTINĖ KRAUTUVE
’ G MASKVOJE

Apžvalga
k, . .................  —.I..........  I,........... I.

SUIRO KITAS “BENDRAS 
FRONTAS“

šlykščių “žygių”, bet jiems įsa
ko taip elgtis, kaip jie elgiasi. 
Rusijos bolševikai nepakenčia 
laisvo, savarankiško darbininkų 
judėjimo. Savo šalyje jie tokį 
judėjimą sutriuškino ne pras
čiau, kaip Mussolini ir Hitleris. 
Ir jie stengiasi jį sutriuškinti 
Amerikoje ir kitur. Vokietijoje 
tos bolševikų pastangos privedė 
prie “nacių’

Taigi kas 
frontą su
gelbsti fašizmo talkininkams. 
Šitą tiesą turi suprasti vi
si protaujantieji darbininkai. 
Aukščiaus paminėtos devynios 
darbininkų ir bedarbių grupės 
Nevv Yorke tatai, galų gale, su
prato, pamači usios, kaip komu- 
listai

Sąuare

pergalės.
dedasi į bendrą
komunistais, tas

nusistatymo darbi- 
Jie veikė sutartinai iki 
vasario mėnesio ir su- 

sekmingą demonstraciją 
15 d. ties Austrijos

“darbavosi“ Madison 
Garden mitinge.

“ROTE

Vasario 19 d. susirinko de
vynių darbininkišku grupių at
stovų konferencija New Yorke 
ir nutarė likviduoti bendrų 
frontą, kurį tos grupės buvo 
įsteigusios.

Tos devynios grupes susidė
jo iš civilinių darbų darbinin
kų ir bedarbių. Joms priklausė 
įvairių pažvalgų darbininkai — 
socialistai, komunistai ir šiaip 
pažangaus 
ninkai. 
vidurio 
rengė 
vasario
konsulatu protestui prieš dar
bininkų žudymą Austrijoje. De
monstracijoje dalyvavo apie 
10,000 žmonių.

Bet. chuliganiškas komunistų 
užpuolimas ant Madison Sųuare 
Garden mitingo vasario 16 d. 
iššaukė tokį didelį pasipiktini
mą minėtose organizacijose, 
kad dauguma atstovų griežtai 
pasisakė prieš bet kokį bendrų 
frontą su komuniątais.

Tokiu budu skaudus patyri
mas atidarė akis tiems darbi
ninkams, kuriuos buvo apmul
kinę savo neva revoliucinėmis 
frazėmis komunistai.

Daugelis žmonių Amerikoje 
niekaip negali suprasti tos pa
prastos tiesos, kad su komuniz
mu, kurio centras yra Mask
voje, joks bendras darbas yra 
neįmanomas, kol komuhistų 
valdžia Rusijoje šaudo ir kalė
jimuose kankina
Negali gi darbininkai 
bendrą frontą su savo bude
liais! 1 • • • i. '
Amerikoje gyvenantiems žmo

nėms dar vis kartais atrodo, 
kad Maskvos komisarai esą 
“geresni”, negu tos fanatikų 
gaujos, kurios siaučia šioje ša
lyje, prisidengusios “komuniz
mo” skraiste. Bet tas gaujas 
juk diriguoja Maskva. Užtektų 
Stalinui tarti vieną žodį, ir vi
si tie Hathaway ir kiti gengste- 
rizmo vadai paliautų kėlę savo 
chuliganiškas orgijas Amerikos 
darbininkų judėjime.,

Tačiau Stalinai'pę tik nesu
laiko savo klapčiukų nuo. tų susirinko konferencija iš 177
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socialistus.
eiti į

Sovietų sostinėje valdžia atidarė pirmą didelę krau
tuvę, kurios įvairiuose skyriuose pardavinėjama viso
kios prekės — panašiai, kaip Amerikos “departamenti- 
niuose storuose”, ši krautuvė skiriasi nuo paprastųjų 
pardavyklų bolševikų karalystėje da ir tuo, kad joje 
žmonės gali pirkti ką tik nori, be jokių suvaržymų, ne
rodydami pasportų, kortelių arba kitokių paliudymų iš 
valdžios įstaigų.

Amerikos korespondentas William H. Stoneman 
aprašo publiką, Kuri toje krautuvėje grudžiasi nuo ryto 
iki vėlybo vakaro, ir prekes, kurias ji perka. Jo nuo
mone, prekės, kurias ta vienintelė visoje Sovietų Są-

kad brolis' socialistas tiki j de
mokratiją, gi vargšas komuni
stas tiki į diktatūrą.

Kuomet žmogus yra pilnas 
pagiežos, tai jo protas susi
traukia į mažų spįlkos galvu
tę ir, galop, virsta kietu ak
meniu. Pilnai galima sakyt’., 
kad tai savo rųšies liga.

Taigi musų komunistai yra 
tikri pagiežos ligoniai, kurių 
protas yra susitraukęs, sukie
tėjęs ir protauti jie nebegali; 
jie daugiausiai veikia upu; to
dėl save sutvarkyti jie negali, 
nes pagieža yra suparalizavus 
jų protavimo aparata. Jie ūpo 
vedami visur kelia riaušes; 
užtai jų kaltinti nereikia — 
jų reikia pasigailėti. Demokra
tinis pasaulio judėjimas eina 
tarpe dviejų savo rųšies lat
rų: iš vienos pusės fašizmas, 
iš antros — komunizmas. Du 
prieš vieną. Kaip vienas, taip 
ir kitas trokšta liaudį valdy
ti, jėga, bet ne protu.

Taigi kuomet komunistai 
puola socialistus savo kumščių 
bendru frontu,
socialistai anoje pusėje East 
upės Brooklyne, LSS. 19 kp. 
draugai, rengia didžiausį poky
li — prakalbas, vakarienę, šo
kius ir dar ką kitą prie vaka
rienės. Tas viskas įvyks seka
mą sekmadienį, kovo 4 d., L. 
A. Pil. Kliubo svetainėje, 80 
Union Avė., Brooklyne.

Kalbėtojai: adv. F. J. Bago- 
čius ir adv. K. P. Gugis iš 
Chicagos. Prakalbos prasidės 
2:30 po pietų. Vakarienė nuo 
7 vakare.

Nors šalta žiema laužo žmo
gaus kaulus, degina ausis ir 
veidus, bet giedri saulutė lau
žo žiemos visą nugarkaulį. Nors 
fašizmas ir komunizmas dūk
sta ir audroja ir blaško demo
kratijos laivelį gyvenimo ban
gose, bet giedras rytęjus vis 
arčiau ir arčiau, kad ir lėtai, 
bet tikrai skleidžia savo spin
dulius ir jais bado akis tiems, 
kurie dar yra apakę — t. y. 
fašistų ir komunistų.

— Rytietis.

musų broliai

vus progą saugiai nueiti iš 
ivirtoves į kalvą su dviem vir
šūnėmis, o ten būti liuosiems 
nuo drugio karštligės ir saugo
ti pinigus.

“O kas link tavęs, Zigmon- 
te“, jis tarė, “tai buvo prieš 
mano jausmus, bet aš dariau 
geriausia, mano supratimu, 
tiems, kurie buvo atlikę savi’ 
pareigas; o jeigu tavęs nebu
vo tarp tų, tai kieno gi buvo 
kaltė?”

(Bus daugiau)

New Yorkas yra tokis mie
stas, kuriame visokie seno pa
saulio vargai atsimuša. Jeigu 
kur eina kokia žmonijos gy
venime kova, — atbalsis atsi
liepia New Yorke. Turiu min
tyje musų komunistines šyr- 
šes, kurie aną dieną sukėlė 
Madison Garden svetainėje 
muštynes. Ataka prieš sociali
stus išmargino vietos laikraš
čius didelėmis raidėmis, kai vie
tos policija savo lazdomis li
pino komu'nistinį bendrą fron
tą iš darbininkų klasės. Jeigu 
kuomet komunistai kalba apie 
bendrą frontą, tai jų rankų pir
štai susiriečia į kietą kumš- 
čią prieš socialistus — reiškia, 
bendras kumščių frontas ne 
prieš tikrąjį savo priešą, algi- 
nę vergiją bei nedarbą, bet 
prieš lygų sau skurdžių dar
bininką socialistą, ir tik dėl to,
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Kairiųjų komunistų, 
;roekininkų, laikraštis “Unser 
Wort”, kuris eina vokiečių kal
ba ^Paryžiuje, praneša, kad 
juvęs Vokietijos komunistų 
centralinio organo “Bote 
Fahnc” redaktorius, Helmuth 
Brikner, yra Hitlerio agentas 
ir šnipas. Paryžiaus laikraštis 
smulkiai aprašo to buvusio ko
munistų vado judošiškus darbus 
ir įspėja slaptas darbininkų or
ganizacijas Vokietijoje, kad 
jos saugotų si jo.

JUGOSLAVIJOS SOCIALISTAI 
ATGIJO

Prieš penketą metų Jugosla
vijos karalius Aleksandras pa
siskelbė diktatorium ir pirmas 
jo žiriksnis “tėvynės gelbėji
mo“ kampanijoje buvo uždrau
sti ii- sunaikinti socialdemokra
tų partiją. Bet karališka dikta
tūra nestenge pakreipti į savo 
pusę darbininkų mases.

Neseniai įvyko Jugoslavijoje 
darbininkų komitetų rinkimai 

rinki
muose milžiniška dauguma at
stovų buvo išrinkta iš socialde
mokratų. Tuomet valdžia pama
tė, kad priespaudos priemonė
mis ji nieko neatsieks, ir ęme 
toleruoti viešą socialdemokratų 
veikimą.

Dabar Jugoslavijos socialde
mokratai nutarė atgaivinti sa
vo org&mzątoją ir tilo tikslu

fabrikuose, ir šituose

(Tęsinys)
Aš pasakysiu, jog Silver’is 

tai jau! labai stengėsi nepasi
likti nuo musų visų. Kiek jis 
nusidirbo šlubuodamas bei šo 
kinėdamas su savo kriukiu, 
jog net jo krutinės raumenys 
atrodė sprogs iš įtempimo, tai 
jau* nei joks pilni) proto žmo
gus niekad nėra buvęs lygus 
jam; tokią pąčių mintį pareis 
kė ir gydytojas. Ir kai jis jau 
buvo trisdešimt mąstų atsili 
kęs užpakaly ir jau rodėsi tuo- 
jaus užtrokš, mes jau! buvom 
pasiekę kraštą pakalnes.,

“Gydytojau 
žiūrėk tenai! 
skubintis!”

Ir iš tikro, nebebuvo reikalo 
skubintis.
plokštakalnio mes galėjom ma
tyti tuos tris nuo mirties išli
kusius dar tebebėgančius į tą 
pačią pusę, j kurią jie buvo 
pradėję bėgti iš pradžių, tiesiog 
prie Vidurinio
Mės jau buvom tarpe jų ir lai
velių ; tad mes keturi atsisė
dom atsikvėpti, o Ilgasis Jonas, 
šluostydamas veidą, x pamažu 
prisiartino prie musų.

“Nuoširdžiai' dėkui tau, gy
dytojau”, jis sakė. ‘*‘Tu nei kiek 
nepavėlavai ateiti, aš manau, 
man ir Havvkins’ui.'Ar tai tu, 
Ben Gunn!” jis pridūrė. “Na, 
tu esi geras, be abejones.”

“Aš esu Šen Gunn ir niekas 
jaugiau”, atsake salos žmogus, 
vyniodamasis kaip ungurys iš 
gėdos bei susirūpinimo: Ir po 
ilgros pauzos jis dar, pridūrė: 
“O kaipgi tavo sveikatą, p. Sil-

”, jis šaukė, “pa
jau nebereikia

Retesnese dalyse

aš manau, tu

murmėjo, “kas 
kad tu sunai-
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$30 5 dalių BREAKFAST Setai
po ............................... $

$120 9x12 dydžio Kaurai

$30 9x12 dydžio Kaurai .... $Q«95 

$55 Gesiniai PEČIAI .... $g0.5O 

$70 Drabužių Plovyklos

$120 Refrigeratoriai ....

$25 Coxwell Lounging Krėslai
po..................................... $Q.95

$6.50 Metalinės Lovos .... $g.95 

$20 

$20 

$65

ver? Gan gera 
sakytum.“

“Ben Gunn”, 
gi butų manęs, 
kinsi mane!“

Gydytojas pasiuntė Gray’jų 
atgal atnešti
r j buvo palikę sukilėliai kai jie 
pabėgo; o tada mums beeinant 
palengva į pakalnę, į, vietą, ka
me buvo laiveliai,
džiais buvo papasakota kas bu
vo atsilikę.

vieną kirvį, ku-

keliais žo-

Stiebo kalvos.

Tai buvo pasaka, 
kuri labai sužavėjo Silver’Į; o 
Ben Gunn, pusiau sukvailėjęs 
salos žmogus, buvo didvyris iš 
pradžią iki galo.

Bei?, i 
klajones 
dęs griaučius 
plėšęs jį; jis buvo suradęs tur
tus; jis buvo iskasęs juos (tai- 
jo kirvio kotas gulėjo perlauž
tas duoboje; jis buvo susinešęs 
ant savo pečių daugybe vargin
gų kelionių iš po aukštos pu
šies į savo urvą, kurį jis turė
jo ant kalvos su dviejomis vir
šūnėmis, šiaurės rytų kampe 
salos ir tie turtai saugiai gu
lėjo sukrauti jau du mėnesius 
prieš atplaukimą Hispaniolus.

Kada gydytojas išgavo pa
slaptį iš jo tą popietį, kada bu
vo užpolimas, o kai ant ryto
jaus jis pamątė, kad jau nebe
buvo laivo prieplaukoje, jis bu
vo nuėjęs pas SilVerį, atidavęs 
jam žemėlapį,, kuris jau nebe-? 
turėjo , vertes *— buvo atidavęs 
jiems visą maistą; nes Ben 
Gunn’o urvas buvo gerai aprū
pintas ožkiena, kurią jis pats 
ibuvo 
davę

savo ilgose, vieningose 
e po sal buvo sura- 

jis buvo api-

prisisudinęs — butų ati
tolę ką įr viską, kad ga

Midget RADIOS ........ «$J.95

Springsiniai Matrasai

Console RADIOS .... $ 19 5° 

$25 Gfažios KAM ODOS $ 12-95

ir šimtai kitokių dalykų, 
kurių nėra galima suminėti, 
rasite, jei tuojaus atsilanky

site į šį išpardavimą.

Parduodam už pinigus ir 
ant ’ išmokėjimo su mažom 

palūkom.

3222-24-26 South 
Halsted Street 

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

Vedėjai,

Duodame gražius radio pro
gramos kas ncdėlią, 11-tą v. 
prieš piet iš stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles.

h..... . i ■ .......................

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. HL 
Andelman, 284 Tremont SU 
Boston. Mass.

Garsinkites Naujienose



RADIO

Šaukia susirinkimą

dainininkė

sukibti
lietuviai Daktarai

Lietuves Aku* eres
Klaidos atitaisymas

cho

Graboriai

turės

Atsiliepkite
Kas

Įvairus Gydytojai

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI CHER A V.

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

Šiandien įvyksta 
“Naujos Gadynės” 
choro parengimas

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

South 
synas

Frank Bulaw vakar 
išvažiavo į Detroitą

GARSINK ITĖS 
NAUJIENOSE

Tikimasi, 
atsilankys

Kandidatuoja 
wardo committeemanus

Auksinė proga muzi 
kos mylėtojams

A. Lekavičius 
Stanley Lipchus 
K. Makutenas 
Vladas Martušis 
fitanley Navickas 
Peter Peklis
John & Lottie Polceny 
V, Samuolis (15) 
John Švarkus 
Anton Tanšavicy 
Mrs. Vainaushas 
Charles Visockis 
Jonas žalga 
Sophia Žalis

Opera Lucia Di Lam 
mernoor per radio

Vincent B. Ambrose 
Charles H. Dennis 
Antoni Gatawecki 
K. Gordan 
Christine Hupka 
Andrew Kerneza 
Joseph Kersliulis 
J. Krigelis (2) 
V. L.

Komisija deda 
, kad vakaras 
Programe daly- 

dainininkai ir 
Visus širdingai

Bronislavos Doczo 
lienės šermenys

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Trys chorai ir dvi or 
kestros dalyvauja 

Steponavičių 
koncerte

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai rakate

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

krtvirtrdunio.

Chicagoje

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ------------ ""

tuvių gyvena Marąuette Parke, 
ir reikalaus geresnio susisieki* 
mo tarp Marųuette Parko ir 
miesto centro.'’

Apšvieta” švęs 27 
tas sukaktuves 

su bankietu

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Prie to bus gražio 
ir įdomių pranešimų 
kalbu.—X.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonai V irgi n ia 0036

šiandien įvyksta “New 
Deal Cafe” atidarymas

gelio žmona, pirmoji lietuvaite, 
turi pateko į pasaulinių daini- 
ninkų-arlistų įstaigų, Chicago 
Grand Opera.

Taigi sekmadienį, kovo 11 d. 
visi rėngkimes vykti-pasveikinti 
šia jaunų talentuotų daininin
ke. R. š.

VALANDOS: 
nuo 
ano

Laiškąį Naujienų 
Ofise

Valandos . .__
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

PanedSlio,

Namai:i; 6459 S. Rockwell Street 
Utarninko, Ketverto tr Subatos vak. 7 Iki 0

Telefonas Republic 9600

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

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

Tel. Boulevard 1401 '

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. RockwtU 
Tel. Republic 9723

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Patari

it apielinkėje.

BIUGHTON PARK. — Lietu
vių Keistučio Pašalpos Klubas 
laikys svarbų mėnesinį susirin
kimų nedėlioj, kovo 4-tų dienų, 
Liberty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozart St., 12-ta vai. die-

“Naujienų” korespondentas 
Frank Bulaw šiandien bus Det
roite “N-nų“ kontesto reikalu, 
kur jis praleis apie pora dienų. 
Jis ten turėsiąs geras pasek
mes, nes Detroite turįs daug 
draugų naujieniečių. Jis mano 
pasimatyti su Dr. Jonikaičiu, 
Christunu, Bagdonu, Stasiūnu, 
Artimonu ir daugeliu kitų.

įPrie progos gal atsilankys ir 
į “Grybų Parę“, kuri rengiama 
pas Antanų Strazdų.

P-as Bulaw turėjo geras pa
sekmes, kuomet buvo nuvykęs 
j Waukeganų, Kenoshų ir kitus 
miestus. Pažiūrėsime kokiui įs
pūdžius parsiveš iš Detroito.

Klajoklis.

Ryt, nedėldienį 11-tų valan
dų prieš piet, radio klausytojai 
bus palinksminti su gražiu ir 
įdomiu radio programų, kuris 
reguliariai kas sekmadienį eina 
iš stoties \VGES. pastangomis 
Progress FuTniture Co. krautu 
vės, 3221 'So. Halsted Street. 
Reikia pastebėti, kad šį syki 
prie nuolatinių radio daininin
kų dalyvaus dar ir mažai kam 
girdėtų, 
muzikos 
žinių ir

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«l. REPUBLIC 3100

Naujienų pirmadienio vasario 
19 d. laidoj korespondencijoj,, 
tdpusioj iš Cicero, III., po kuria 
pasirašo N-nų rašėjas įvyko 
klaida. Kalbant apie SLA 301

Gydytojas ir Chirurgas 
orimi 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso valu Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.i Boulevard 7820 

Namų T«I.i Proipect 1930

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKIUS
756 W. 35tb SI 

ęCor ot 35th b Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė

Tel. Victory 5904 
>fiio valandos: nuo 2-4. nuo 7- 

Ncdėldieniau fagal tuurtį

Po susirinkimui Dr. Tadas 
Dundulis duos iliustruotų pre- 
lekcijų temoje: “Vidurių ir tul
žies ligos“. Todėl geistina, kad 
nariai-ės. skaitlingai dalyvautų 
ir pasinaudotų šia brangia ir 
naudinga, proga.

— St. Narkis, Sekretorius.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus- 
718 W. 18th St 

Tel. Monro* 3377

Lietuviai Daktarai 
A menko. Lietuvių Daktaru Draugijos 

Nartai.

paėmėte ne savo skry
bėlės “Naujienų“ Jubiliejiniame 
vakare, malonėkite pranešti į 
“Naujienas“, busime dėkingi.

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Aki* 

litaiao

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 W«t 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez Tel. Victory 2343

STAN1SLO V A S W A LLENT- 
VVALENT1NAVIČIUS

širdingai dėkavoju visiems, 
kurie dalyvavo mano mylimo 
vyro Stanislovo Wallent-Walen- 
tinavičiaus laidotuvėse vasario 
22 d.. 1934 m. švento Kazimie
ro kapinėse.

Širdingai dėkavoju Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiam 
sios parapijos kunigams už at
silankymu i namus ir suteiki
mu velioniui paskutinį patarna
vimu; kunigui Briškai už gražu 
pamokslo pasakimą ir visiems 
kunigams už trijų šventų Mi
šių atlaikyma, už velionio sie
la ir kunigui Valančiui, kuris 
važiavo i kapines.

širdingai dėkavoju visiems 
gėlių vainiku aukautojams, ku
rie puošė velionio grabą taip- 
pat ir Mišių aukautojams.

širdingai dėkavoju visiems 
kurie mano mylimą vyrą lan
kė jam mirus ir palidėjo i am
žina pasilsio vietą — šaltus 
kapus.

širdingai dėkavoju graboriui 
S, M. Skudui už mandagų ir 
gražų patarnavimą laidotuvėse.

Mano brangus Stanislovai, 
ilsėkis ramiai šaltoj žemelėje.

Nuliudus lieka,
Moteris Ona Wallent 
ir Giminės.

kp. susirinkimų, turėjo būt, kad 
301 kuopos pirm, skaitė laiškų 
nuo SLA sekretoriaus Viniko, 
o ne “Tėvynės“ redaktoriaus 
Vitaičio. —J. T.

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta“, kuri jau gyvuoja 
27-tus metus, kovo 11 d., Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd Street, rengia sukaktuvių 
bankietų su programų. 'Pradžia 
6 vai. vakare, 
visas pastangas 
butų įvairus, 
vaus šokėjai, 
mandolinistės. 
kviečia atsilankyti

Rengimo Komisija

cagos laiku 
Opera Ilouse 
transliuojama 
Lammermoor’ 
Chicagoje Opera perduos Na
tional Broadcasting Co. Stotys, 
KYW ir WMAQ. Vadovau
jamose rolėse, Lily Pons ir 
Gii^seppe De^- Luca. Opera 
transliuojama American Tobac
co Company, “Lucky Sritkes“ 
išdirbėjai.

MARQUĘTTE PARK.— Vie
tinis biznierius ir politikas Mi- 
chael J. Flynn kandidatuoja į 
13-to wardo demokratų partijos 
Ward Committeemanus. Plat
formoje žada kovoti už lietu
vių reikalus, nes didžiuma lie-

Nežinau ar kitų miestų lie
tuviai yra. taip išlepinti. Mat, 
Chicagos vakarų lankytojams su 
bet kuom nepasirodyk. Jie rei
kalauja vis daugiau ir daugiau, 
ko tokio naujo, gražaus, nepa
prasto. Na, ir ar butų buvęs to- 
kis didelis entuziazmas “Naujie
nų“ Jubiliejaus vakare, jeigu 
“Naujienos“ butų surengusios, 
taip sakant, paprastų koncertų 
su “plein“ programų.

Anaiptol ne. Kų tokio naujo 
— nepaprasto mes išgirsime ko
vo 11 dienų, atsilankę į jaitfkų 
Chicago Women’s Club teatrų, 
72 E. 11-ta gatvė, prie Michi- 
gan Avė. Čia mitais dainuos 
vos porų mėnesių tam atgal už
tekėjus muzikos firmamente 
nauja žvaigždė, p-ia B. Dran- 
gelienė (Darlys), dr. K. Dran-

EVANSTON.—šįvakar “Nau 
jos Gadynės“ choras rengia pa
gerbtu ves savo vedėjui p. Jur 
giui 
Golf 
kaip 
kad 
daug

Vakare dalyvaus
Bernice Malela, pianiste p-lė 
Josephine Milleriutė, kalbėto
jai, kiti muzikai ir daugelis ki
tų. Programų pabaigus bus pa
rūpinta skani vakarienė. Po 
vakarienės šokiai prie George 
Stevens “Revelers”. Visa lai 
tik už 50 centų asmeniui.

Chicagos pėstininkai norin
tieji nuvykti į tų parengimų 
paimkite Evanston Express ele- 
veiteri, kuris jus nuveš į vie
ta. —Klajoklis.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas Stato 7660: Valandos 9 iki 5

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd.)
PanedSlio. Serodos ir PStnyčlos vak. 6 Iki S

Telefonas Canal 6122

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįi» U Europai ir oil mluikaoii 
tinojoj virtoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M 
7-9 P M. Sekmadieniai* it ketvirta 

dieniai* pagal *n*itarim<.

*S335 So. Halsted St 
TcL BOULEVARD 9199

Roselande adresu* 10746 Mi- 
chigan av. randasi ilruno At
letikos Kliubas, kur treniruo
jasi pusėtinas skaičius ristikų. 
Daugumoje tai jauni vyrukai. 
Apie tujinas jų jau yra pusė
tinai prasilavinę ir norėtų su 
Bridgeporto ristikais persiimti.

Jeigu Bridgeporto ristikai su 
tinka priimti iššaukimų, tai 
roselandiečiai bile laiku yra 
pasirengę atvykti į Chicagos 
lietuvių sostinę (Bridgeportų) 
ir sukišti, taip sakant, vieti
nius ristikus į maišų. Tiek ga
lingi jie jaučiasi. Tačiau* jie 
stato vienų išlygų: kadangi jie 
yra amatoriai ristikai, tai risis 
irgi tik su amatoriais. Vadina 
si, profesionališki ristikai ne- 

jokio “šou“.—X.

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus
Graborins 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Uųgmtu RJ. 

kampai 67ch it Arteįian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandoi nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų. įeredomis po pietų h 

ncdėliomū pagal inaitarimą.I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel Drexel 9191
Dr. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofiias 8102 So. Halsted St. 

arti 31st Street
9 vai. vak. Ne-

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja nž $25.00 ir augščiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W I8th St. TtL Ctntl 6174 

CHICAGO. ILL.

šiandien 12:30 po piet Chi- 
iš Metropolitan 

New Yorke bus 
oper “Lucia Di 
— Donizetti’o.

Rm. 6600 South Artetitn Avtnur 
Phone Proipect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Strttt 
CHięAGO. ILL.

9 TĖVAS ”
Jeigu Norite Dailučio ir Nebrangumo ^ 

Laidotuvėse Pašaukite.......

REPublic S340
5340 So. Kedzie AVenue

(Neturime sąryšiu eu firma tuo pačiu vardu)

VERONIKA YUKTONIS 
po tėvais Klivickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
penktadienį, kovo 2 d. 4:30 v. 
po piet 1934 m., sulaukus pu
ses amžiaus; gimus Pavišnių 
kaime, Smilgių parapijos, Šiau
lių apskričio. Paliko dideliame 
nujiudime vyra Antana, duk
terį Valerija, du sūnūs Edvar
dą ir Alfonsą, brolį Kazimierą 
ir io šeimyna Klivickius, pus
broli Vincentą ir jo šeimyną 
Klivickius; pusseseres Jozefą 
Svetkiene ir Rozaliją Griniene 
ir ju šeimynas, pusbrolius Kas
tantą, Kazimierą ir Feliksą 
Klivickius, o Lietuvoj seserį 
Ona Zdanąitienę. Kūnas pašare 
votas randasi adresu 1655 So. 
May st., tel. Beverly 4521.
(iškilmingos laidotutvės įvyks 

antradieni, kovo 6 d. 8:30 vai. 
ryto iš namu i Visu šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Veronikos Yukto- 
nis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nulįude liekame
Vyras, Duktė, Sunai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Republic 3100.

Phone Hemlock 206!

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

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

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp, Franciscoav.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therap* 

® Midwife 
South Alhnny 
Avenut 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar Ii- 
goninėse. duoda ma 

■FTi ssage electric treat-
meni ir magmetir

Moterim*- ir mrrgi 
norai patarimai 4o 
vanai

Sekmadienį, kovo 18 d., St 
Agnės Auditorium, Kazio. Jur 
gio ir Anelės Steponavičių kon 
centas. Programų išpildys “Pir 
myn”, “Naujos Gadynes’ 
Kenosha “Dailės Ratelio 
rai. Muzikalę dalį programo iš
pildys muzikos instruktorius 
p. K. Steponavičius, simfonijos 
— “Stephens Revelers“ orkest
ras. Solistų vardai teks pami
nėti vėliau. ——Klajoklis.

T. Aleksynas ir F. Rackus 
šįvakar atidaro oficialiai savo 

“New Deal Cafe“, 2023 
Ashland avenue. T. Alek- 
yra žinomas veikėjas, at- 
(’hieagon iš Grand Ra-

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South Wr»trrn Avtnar 

Tel- Lafayett* 4146

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Steponavičiui Community 
klube, 1030 Central avė., 
8 vai. vakare 
į parengimų 
lietuvių.

Duodu garbę jos sesutei, 
Stellai Jokubauskienei, kuri 
taip mandagiai ir rūpestingai 
patarnavo paskutinį kartų sa
vo sesutei. Jos gražus ir man
dagus apsiejimas sugraudino 
visus buvusius šermenyse, nes 
iš tikrųjų ant jos veido buvo 
galima matyti, kad ji labai 
mylėjo savo sesutę ir labai gai
lėjosi jos prasišalinimo iš šio 
pasaulio.

Ten Būvės
♦ A. V.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėie kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muių 

darbu busite užganėdinti. 
T*l. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct.
T«l. Cicero 5927

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

Ofiso valandos 2 iki 6 Ir 6 Iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

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

2400 W. Mtditon St.
Vai. i iki 3 po pietų. 6 iki t vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefoną* Bruoavick 059*

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

VALANDOS: 
nuo 
uuo 

rpnri tvrntadirnio

DR. C. R. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Galando* nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti-

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avtntu 

Ofiao valandoj:
Nuo 10 iki 12 dien<, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Roselandiečiai norėtu 
su bridgeportiečiais

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Pemkėliao į erdvemf u patogeine vieu 

3325 So. Halsted St.
Valandoii nuo 10 ryto iki 2 po piet* 

ir uuo 6 iki 8 vakare 
ivcntaditmai* nuo 10 iki 12 

t>hon* Boulevard 8483

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graboriue ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiemi reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabaius

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

Phone Boulevard 7314

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir nedėliomii pagal eutartj 
Rrzidtnciįa 6631 So. Californio Aut.

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107

BRONYSĖS WALBAS
ŠEŠIŲ MĖNESIU MIRTIES 

ATMINTIS
Mylima Mamyte, mes Tavęs 

nepamirštame ir apie tave vi
sada kalbame ir gailiai ver
kiame.

Liūdna mums vieniems. Pali
kai mus ant visados. O labiau
sia — mažd dukrelė jau neturi 
tikrosios motinėlės, neturi kam 
nuraminti ir gailių ašarėlių 
nušluostyti.

Verkia kasdien: Mamyte, Ma
myte, ateik pas mus, aplankyk 
mus, pasikalbėk^ su mumis.

Bet mamytė jau neateina, ne
atsilanko ir nepriglaudžia savo 
dukrelės ir nenušluosto gailių 
jos ašarėlių.

Mylima .motinėlė atsiskyrė 
nuo musų, paliko mus ant visa
dos našlaitėlius. Musų motinėlė 
guli kapuose, šaltoj žemelėj — 
A. A. jai. .

Liūdnai atminčiai musų bran
gios moteries, motinos ir gtmb 
nes bus laikomos šv. Mišios 
Gimimo Panelės Šv. Parapijos 
Bažnyčioj kovo 6 d. 1934 m.
' Mylimoji, liūdime Tavęs 

Vyras, Duktė, Brolis 
Vitas, J. Evelyn Walbas.

DR. C. MICHEL.
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- AK , 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė, 

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

DR. HERZMAN
IS RUSUOS - 

Gerai lietuviame žinomai per 15 m* 
tui kaipo patyrei gydytojai chirurgai b 
akušeris.

Gydo įtaigiai ir chroniška* liga* vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* mc 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
misos

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos; nuo 10—12 pietų ir 
<iuo 6 iki 7:30 vai. vakaro-

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Uydr Ptth 6755 «r Ctntrrd 7464

756 W. 35th St 
Cor of Htb W Halired St*. > 

Ofiur vatando* ono I 1 nuo 6*30-8 • H' 
Nedčldieriai* pagal ««tart|

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialiitat
Palengvins akių įtempimu kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, atitaiso trumparegyste ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimai daro
mas su elektra, parodančią mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam | mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainoj 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589



Šeštadienis, kovo 3, 1934

Virš 300 dainininkų, šokėjų, statistų daly 
vavo “Naujienų” iškilmėse

Visi žymesni dainininkai, šokėjai turėjo 
Įvairias roles “Ruošoje” ir “Vaizduotėje”

Iškilmėse dalyvavo ir apie 50 draugijų atstovų

300 žmonių sulošti vieną vei
kalą scenoje!

šimtai dainininkų, šimtai šo
kėjų, šimtai aktorių, simbolių. 
Vieni redaktoriai, kiti žinios, 
treti apskelbimai, koresponden
cijos, atsišaukimai, mados, pa
ieškojimai — viskas, kas įeina 
j laikraščio teksto sudarymą.

Išmintis, Dailė, Mokslas, Dar
bas, Tautos Meilė, Kultūra, 
Daina, Angliakasiai, Kalviai, 
šeimininkės, Siuvėjai-os, advo
katai, daktarai, sportininkai, 
draugijos, etc., etc., etc. Kur 
ten visus ir suminėsi.

žinoma, svarbiausi asmenys, 
surišti su šiomis iškilmėmis 
yra tie, kurie paraše dainas, 
muziką, ją orkestravo, sumo- 
kino aktorius repeticijose. Tie 
asmenys yra pp. K. Jurgelio
nis, P. Sarpalius, George Vic- 

... toras, p. Nora Gugicnč. Jiems 
už veikalo gražumą, skambumą, 
vaizdingumą reikia kreditas ati
duoti.

jinis vakaras buvo laimingas 
turėti daugelį gerų artistų, ku
rie savo dainomis, šokiais, vai
dinimu perdavė “Redaktorių 
Ruošą” ir “Vaizduotę” publikai 
taip vykusiai, kad toji publika 
reikalauja vakaro pakartojimo!

Didelį Įspūdį į publiką pada
rė dvi jaunos mergelės Albina 
ir Elenute, kurios pradėjo va
karą, sudainuodamos specialiai 
parašytą dainą, apaklbčdamos 
likimą našlaitėlės, kuri užsidir
ba duonos kąsnį pardavinėda-^ 
ma “Naujienas”. “Pirkite Nau
jienas...” Jų gražus balseliai 
skambėjo per visą salę, kuri 
yra užtektinai didelį, kad ap
sunkinti ir ‘ 
nininkus. Jų 
nųs, gražus.

O kas gi 
svarbiausias
Ruošoje”, pirmoje iškilmių pro- 
gramo dalyje. Jų buvo net ke
turi: A. Ažukas, V. Ascilla, V. 
Tarutis ir J. Puišis. Apsigink
lavę milžiniškomis plunksno
mis, traukė jie iš visos kruti
nės “Plunksna — Musų Gink
las” įr redagavo naujienas ir 
žinias, kurios vieną paskui ki
tą kopa į sceną.

spaudą.
Ilga Korespondencija.
“Aš esu ilga korespondenci

ja”... dainavo p-nia Staniuliu- 
tė-Voight, lyg prašytis prašy
damas!, kad ją visą priimtų į 
spaudą. Ir tartum ašaras su
laikydama pasitraukė į spaus
tuvę, dejuodama “štai kokia 
aš atėjau, o ve kokia (trumpa) 
išeinu’/. Artistiškai, tikrai ar
tistiškai išpildytas numeris.

Chicagos žinios — Petronėlė 
Mileriene ir Adelė Zavistaitė. 
Jos flirtuotojos, jos žino, kad 
Naujienų skaitytojai Chicagos 
žinias tėmija, taigi jos ir paė
mė visą steidžių “for granted”. 
Geresnių vaidintojų šiam vaiz
deliui sunku ir rasti Chicagos 
lietuviuose už pp. Milerienę ir

zo

reikšmę 
pa- 
rei-

Kai

garsiabalsius” dai- 
halsai buvo švel-

jei ne redaktoriai 
roles “Redaktorių

Bet ką reiškia ir geriausias 
veikalas be aktorių, pasakysi
me, be gerų aktorių. Nuo jų, 
pagaliau, ir priklauso jo pasi-

Apysaka — p-lė N -mčauskai- 
tė. Ji padare tikrą hit publikoj. 
O žinote, kad publika, plačioji 
publika, ne lengvai atiduoda 
kreditą. P-lė Nemčauskaitė už
kariavo visą salę.

Reikėtų, labai reikėtų pla
čiau pakalbėti apie “Protes
tą” — P-lę Bronę Tamiutę, 
apie “Bus Toliau” — Eleanore 
Lileikiutę, ir apie “Extra” — 
Adelę Petraičiutę, b,et bijau, 
kad su šiuo mano rašiniu neat
sitiktų taip, kaip atsitiko su 
“Ilga Korespondencija”.

Tik dar pridėsiu, kad nepa
prastu entuziazmu visa sale 
pasiliko p-lę Shenmičiutę, A- 
merikos čempionę plaukėją
aviatorių James-Janušauską. O 
užbaigai, lyg karūną uždėti vi
sam parengimui, lyg padėką iš
reikšti visai publikai, lyg ran
ką ištiesti visai lietuvių išeivi
jai, gražią dainą šauniai sudai
navo p-lė iPaškevičaitė ir pa
sveikino “Mis Naujienas”.

Paskutinis žodis. P-lė Vale
rija čepukaitė jau gerai yra ži
noma kaip puikiausia Chicagos 
ir visos Amerikos lietuvių 
smuikininke, šiame tačiau pa
rengime ji pasirodė dar kaip 
tobula orkestros diriguotoja.

V. P-ka.

šiai vakaro pirmininkas ir 
Adv. K. Savickas raštininkas.

P. šaltimieras užėmęs pir
mininko vietą, aiškino, kad vi
sai mažai lietuvių dalyvauja 
politikoj, ir kad sutaisyti tą
klaidą, reikia kuo didžiausiai F. 
remti musų lietuvį kandidatą 
Al G. Kumskj, kuris varosi dėl 
County Commissioner.

Toliais Dr. Poška savo
džiais paaiškino šios lygos oi 
ganizavimą ir jos 
Prie jo Adv. Lidy taipgi 
skelbė savo nuomonę tuo 
kalu.

Assist. Miesto Adv. p.
pabrėžė, kad lietuviai buvo vi
sai pamiršti politikoj ir norė
tų, kad stiprios politikos orga
nizacijos butų kiekvienoj ko
lonijoj, ir kad lietuviai pręcinct 
vedėjai turėtų jėgų sėkmingai 
lietuvį išrinkti.

Po interesingų kalbų p. Ka
minskas davė įnešimą, kad dar
bas turi būti tirojaus pradėtas 
ir valdyba renkama. Sekantie
ji tapo išrinkti:

Pirm. Al G. Kumskis, 1-mas 
Vice Pirm. P. šaltimieras, 2- 
ras Vice Pirm. Dr. Poška, Prot. 
Rašt. J. Juozaitis, Fin. Rašt.

PRANEŠIMAI

ir

Dar keletas pastabų apie Naujienų 
Jubiliejaus vakarą

(Tęsinys)
Nusivokdamas šiek tiek apie 

redakcijos darbą, turiu pasa
kyti, kad jeigu į rekdacijas 
ateitų taip gracioziškos, taip

pilnos meno eilės, kaip kad 
p-lė (jaunutė panelė) Aldona 
Malda šoko Poemą, jos tikrai 
neužkliūtų redaktorių kamba
ry, ir kaip matai iškristų į

Skelbiame Didžiausį Atpiginimą
PASAULY ŽINOMŲ

Iš Politikos Lauko
Kam ta komedija?

MAŠINŲ 
Jus galite sutaupyti iki $20.0'0, jei pirksite 

APEX DABAR
Dabar

89.50
iki

165.00
SPECIALĖS 

KAINOS 
rūbų gręžimo 

Mašinų 
Dabar po 

39.85W8IQ9WMM

ši puiki skalbimui mašina: SKALBIA 
—DAŽO—GRĘŽIA — STERILIZUO
JA ir DŽIOVINA

Klauskite musų apie šį 
DOUBLE DASHER.

Jūsų skalbimui mašina su 
APEX DASHER atliks antra 

tiek darbo.
Daleiskite parodyti jums daug 
darbo sutaupymo vartojant 

APEX

WEST PULLMAN. — Vasa
rio 22, 1934 Budriko valandoj 
per radio, Julius P. Waitches 
pasakė, kad vasario 20, 1934, 
G,reater Pullman Better Gover . 
ment Klubas laikė susirinkimą 
ir komisija tapo išrinkta, ku'- 
rios pareiga bus ištirti tinka
mumą kandidatų į 9-to Wardo 
Ward Committeemanus, ir se 
kančiam susirinkime minima 
komisija pateiks nariams savo 
rekomendaciją. Vienas iš tos ko 
misijos narys yra taipgi patsai 
p-nas Wiaitches, kurs vasario 12 
1934, kalbėdamas Michudos su
sirinkime VVest Pullmano Park 
svetainėj pareiškė, kad jis ir 
minimas klubas rems Stepheh 
J. Michudos kandidatūrą.

Kam apgaudinėti eilinius na
rius bei balsuojančius lietuvius, 
kad Waitches ir jo klubas pri
silaiko bešališkumo. Praeityje 
tas 'nebuvo praktikuojama, tai 
kas atsitiko, kad dabar jau pa
lieka bešališkas? Ne eiliniai na
riai nutardavo kokį kandidatą 
rems, bet egzekutinė komisija 
su Waitches priešakyje — pir
miau — tai tas pats ir dabar. 
Tai kam ta komedija?

Vietinis.

J. Gedraitis, Ižd. p. C. Woidat, 
Executive komitetai: Jakaitis, 
J. Darnkus, p. Martin, p. Am
brose, Dr. Poška, Adv. Zuris, 
ir p. Petkus. Finansų komite
tai: p. Al bert, J. Janulevich ir 

šnekutis. Pasilinksminimo
komisija: p. Greb, ir Ona Juo
zaitienė. Spaudos komisija: M. 
Pavilonis, Ieva Lukošiūtė ir 
Adv. K. Savickas. Organizaci
jos Advokatas: Adv. VVaitches. 
Sporto komisija 
J. Juozaitis,
Shimkus su pagelba I 
Krause, A
ir B. Budrik. Maršalka, p. Dim- 
ša.

Po rinkimų, susirinkimas 
baigtas pii4m. P. šaltimiero.

Po susirinkimo, Al G. Kum-

J. Viscount, 
p. Beinoris, A. 

ir P. 
Kawal, P. Barskis

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyksta ant
radieni, kovo 6 dieną, 8 vai. vakare, 
Sandaros svet., 814 W. 33 St. Visos 
narės esate prašomos susirinkti skait
lingai, nes reikės išrinkti darbinin
kes sekančiam draugijos vakarui, ku
ris atsibus kovo 11 d. Hollywood 
svet. Sekretorė.

Jubiliejinis Bankietas. Ponia Anta
nina Nausėdienė ši metą švenčia 25 
metų jubiliejų visuomeninio darbo ir 
15 metų sukankantį pirmininkavimo 
15 metų sukankanti pirmininkavimą 
A. Rėmėju Draugijai. Ta proga A. 
liejinį bankietą jos pagarbai šį sek
madieni, kovo 4 d., Akademijos Au
ditorijoj.

Penkioliką metu laikotarpis gana 
ilgas, gi dvidešimt penki metai jau 
ketvirta dalis šimtmečio. Ji pirmoji 
iš moterų 25 metų jubilieju švenčia. 
Butų begalo malonu matyti visus po
nios Nausėdienės draugus bankiete 
dalyvaujant. Užkvietimus niekam 
nesiuntėme. Taigi prašome visus.

Rengimo Komitetas.
---------

S. L. A. 2.26 kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, 6 d.okovo, 7:30 vai. 
vakare, Association House, 2150 W. 
North Avė., Chicago, ' III.

Gerbiamieji nariai, malonėkite visi 
pribūti i susirinkimą, nes bus labai 
stambūs susiiSiikipiasį. '■ Konstitucijos 
komisija (Juos ; raportą, kuris liečia 
pataisymą naujos konstitucijos, o tai 
yra labai svarbu visiems S. L. A. na
riams. Jie turi nuspręsti, kuris punk
tas yra naudingas SĮ.i L. A. gerovei. 
Taipjogi tie nariai, kurie pasilikę su 
narystės duoklėmis, malonės užsimo
kėti, kad nenustotų narystės teisių.

Ben Aluzas, Užrašų sekr.

Siinano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadienį, ko
vo 4 d., 12 vai. dienos, Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys privalo atsilankyti 
ir apsvarstyti draugijos reikalus. 
Taippat turėsime ir naujų raportų 
reikale išmokėtu pomirtinių ir rei
kale rengimo draugiško išvažiavimo, 
nes pereito susirinkimo yra nutarta 
padaryti draugišką išvažiavimą, ir 
komitetas yra išrinktas tam darbui 
pradėti. Be to, kurie gavote laiš
kus dėl duoklių, tai būtinai pasirū
pinkite apsimokėti arba prisiųskite 
mokesti i draugiją

Kruopiškių Progres. Kliubo mėne
sinis susirinkimas ivyks sekmadieny 
kovo 4, 10 vai. ryto Morning Star 
Kliubo buveinėj, 1654 N. Damen Avė, 
Visi nariai esa|e kviečiami atsilan
kyti, nes bus svarbus reikalai svars
tomi. V. č., rašt.

Be to, kurie gavote laiš-

P. K., rašt.

skio rūpesčiu Ritz Brewing Co. 
visus vaišino skaniu alumi.

Ieva Lukošiūtė, Koresp. CLASSIFIEDADS
Apsisaugokite 

vagilių
Užvakar naktį vagiliai įsigavo 

į p. Marcinkevičiaus sandėli, 
1822 S. Ruble st., ir padarė ne
mažai skriaudos, išnešdami kai 
kuriuos daiktus.

Plėšikai į sandėlį įsigavo iš
laukdami spyną.

Tai jau ne pirmas toks 
apylinkėje, 
piktadariai
kelis sandėlius, 
Tad apsisaugo-

sitikimas šioje 
slaruoju laiku 
kraustė ne tik 
bet ir namus, 
kitę!

at- 
Pa- 
ap-

IŠSKIRTINA PROGA
IR VĖL MES SIŪLOME NEPAPRASTUS BARGENUS Iš NAU

JO ĮGYTUS BEVEIK NAUJUS KARUS. TIK PASIŽIŪRĖKITE . I 
KAINAS. PANAŠIŲ NERASITE NIEKUR CHICAGOJE.

SU KIEKVIENU KARU EINA PILNA MUSŲ DEVYNIASDE
ŠIMTIES DIENŲ GARANTIJA, TAIPGI SEPTYNIŲ DIENŲ IŠMĖ
GINIMO PASIVAŽINĖJIMAS.

MES ATSAKOME Už KIEKVIENĄ PAS MUS PIRKTĄ KARĄ.
MUSŲ VARDAS YRA 

PRIIMSIME JŪSŲ
LIŠKOS SĄLYGOS.
GRAHAM PASKIAUSIS 1931 De Luxe Sedan. šis 
vartotas, ir yra visai kaip naujas. Garantuotas kaip 
na tiktai ..........................................................  «?*•«>
PONTIAC 1931 Sedan. šis karas buvo beveik nevartotas, ir yra visai 
kaip naujas. 90 dienų garantija. Tiktai
OLDSMOBILE De Luxe paskiausis 1931 Sedan. Kaip naujas. Buvo gry- 
zuotas ir alyvuotas kas 500 mylių. Tiktai
DODGE De Luxe paskiausis 1931 Sedan. Jums sunku butų atskirti šį 
karą nuo naujo. Buvo savastis įžymaus bankierio. Turi šešius ratus ir 
beveik naujus tairus. Reikia pamatyti, kad įvertinti. Musų kaina tik
tai ......................................................................
AUBURN DE LUXE paskiausis 1931 Sedan. 
kaip naujas. Beveik nevažinėtas. Tiktai .......
HUDSON DE LUXE 1931 Sedan. Turi šešius dratinius ratus, ir tairus 
kaip naujas. Puikus išbaigimas. Tarnaus jums daugelį metų. Ttiktai 
LA SALLE paskiausis 1930 Sedan. Puikus visais atžvilgiais. Tiktai 
BUICK paskiausis 1931 Sedan. Yra gerame stovyj. Tiktai ......
CADILLAC paskiausis 1931 Sedan. Kaip naujas. Garantuotas 
■naujas. Tiktai ............ ..................... ............J...L.1.......

JUSU APSAUGA.
SENĄ KARĄ I MAINUS. LABAI LIBERA-

karas buvo mažai 
naujas. Musų kai-
..... ... $175

$175
$245

.................................. $260
Iš visų atžvilgių beveik 
...... .............................. $265

$195 
$225 
$245 
kaip 
$375 

IR DAUGELIS KITŲ. MES DUOSIME JUMS LIBERALIŠKĄ NUO
LAIDĄ UŽ JŪSŲ SENĄ KARĄ, IR GANA LAIKO 

UŽMOKĖTI BALANSĄ.
MUS ATDARI NEDĖLIOJ 4R KASDIEN IKI 8 VAL. VAK.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

RASTA-PAMESTA

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Bizni* pamaiiK tat tehingnm* 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
’ERKAM L1ETUV1SKUS BONUS 
lUNČIAM PINIGUS l LIETUVA

• A1V AK’JRČIŲ AGENTŪRA

Kas palikote vyrišką over- 
kautą Ashland Blvd. Auditori
joje nedėlioj Naujienų jubilie
jiniame koncerte, malonėkite 
atsišaukti į Naujienų ofisą, 
1739 So. Halsted St.

Ptisimvkitt i matų »palk» 
rĖL LAPAYETTE 1083 

'608 VVest 47th St..

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

Help Wanted—Malė
 Darbini^

REIKALINGAS pavienis vyras tu
rįs patyrimo ir norįs dirbti geroj 
farmoj arti Chicagos.

6330 So. Keeler Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATARNAUTOJA: 
Reikalinga mergaite prie namų ruo
šos. Apie darbo sąlygas tarsimes 
asmeniškai. Adresas 1900 W. 63 St. 
Chicago, 111.

Situation Wanted
Darbo Ieško

VIDURAMŽĖ moteris ieško darbo 
kaip greito patarnavimo vyrėja arba 
vyrėja pagelbininkė restaurante, ta
vernoje ar ruiminghauzėj. šaukite: 
Prostfect 3.772 po 4 vai. P. M.

Furniture & Fixtures

CASH arba ant išmokėjimo Sto
rage išpardavimas. 3 kab. įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas. American Storage 
423-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Tel. CANal 5668

Musical Instruments
REIKALINGA koncertina.

Šaukite
Victory 7090

—O—

MODERNIŠKAS BARAS, 
mas saliunui ar restauranui 
pasiūlymą, 
pritaikoma bile vietai. 
3133 So. Halsted St. (Basementj.

tinka- 
— už 

Forma pločio ir ilgio 
Matykit:

For Rent
RENDAI Storas ir 5 kambariai; 

tinkama vieta saliunui ar bučernei. 
Savininkas—-3508 S. Maplevvood Avė.

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys, 

pavieniui arba vedusiai porai, 6830 
So. Albany Avė., 2-ros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Alaus Tavern. biz
nis įsteigtas per 30 metų, su namų 
arba atskirai, 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0394.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

ifl V;

jums

CLASSIFIEDADS
- ..... -.......-

Business Service
Biznio, Patarnavimąs

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

* Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

ALUDĖ — Tavern pardavimui pi
giai už pirma teisinga pasiūlymą. 
Biznis išdirbtas per daug metų, kam
pinis. 6759 So. Halsted St.

BUČERNĖ pardavimui; priežastis 
ligos; biznis $400 i savaitę; parduo
siu, su namu ar be namo, pigiai. 

5413 Wentworth Avė.

KEPYKLA, įsteigta 23 metus, tu
riu parduoti dėl savininko mirties, 
pigiai Mrs. A. Dulinski, 2509 So. 
Halsted St.

II)

NEW YORK ... 
LOS ANGELEI

Mažiau nėr

Kiti APEX Produktai:
. $14.50
. $59.50
. $59.50
. $99.50 
. $99.50 
$215.00

Dulkių Valytojai .....
iki .........................

PROSAI (Ironers) ..
iki .........................

Suorganizuota Lietu
vių Demokratų Lyga 

Cook County

Roosevelt Furniture Co
ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

Vasario 27 d., Lietuvių Au
ditorijoje įvyko suorganizavi
mas Lietuvių Demokratų^ Ly
gos—Cook County. žmonių su
važiavo iš visų kolonijų.

Pirmiausia Al G. Kumskis 
atidarė susirinkimą, paaiškino 
dėl kokios priežasties šis or
ganizavimas yra reikalingas ir 
davė įnešimą, kad vakaro pir
mininkas butų išrinktas. Gabus 
P P. šaltimieras liko vienbal

Pons dainuos “Lu- 
cia” šios savaitės 

operoje
Donizetti Muzikalė Drama, Garsi Sa

vo “Pasiutimo Scena” ir “Sekste
tu”, Bus Transliuojaiųa nuo Metro
politan Popietinio Perstatymo.,

Lily Pons sako:
Paimkite pavyzdžiui Donizettio 

“Lucia di Lammermodr”, kurią Met
ropolitan Ofoera Association ši šešta
dieni po piet transliuoja ir kurioje 
aš dainuoju vyriausią rolę. Neku- 
rie kritikai sako, jog ji yra duoda
ma tok tam, kad koloratoros sopra
nas galėtų pasirodyti savo dainavi
mo gabumus “Pasiutimo Scena“. Tas 
tiesa, bet ši opera turi ir daugiau 
epizodų, kur randasi daugybė pui
kiausių melodijų ir taipgi “sekste
tas“. kuris yra garsus savo operos 
grožiu.

Vargšė laicy Ashton yra viena iš 
labai užuajautą patraukiančių asme
nų, kaip operoje, taip ir Sir Walter 
Scotto novelėj, kuria ši opera yra 
paremta.

Metropolitan paskiria šios rūšies 
operoms taip gerus lošėjus, kaip ir 
Wagnerio bei Verdi. Nino Martini, 
kurs yra žinomas radio dainininkas 
ir kuris pirmą kartą randasi su Met
ropolitan, dainuos Edgardo. Giu- 
senne di Luca bus Enriko ir Leon 
Pothler — Raimondo. Kiti lošė
jai bus Rida Vettori. Angelo Bada, 
Alfio Tedesco ir k. JVincenzo Bel- 
lezza jai vadovaus

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

$ 7.00 
$25.00 

I visas kitas vietas žemiausios ratos. 
Mažiau negu Ic. už mylią

DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 
SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
Landis mašinos su visais įrengimais. 
Tik keturi metai vartotos, pigiai. 
Atsišaukite pas savininke 140 W. 
46th PI., antros lubos.

PARSIDUODA Delicatesscn ir ge
rai įrengta grosernė; biznis išdirbtas 
per daug metų; priežastį patirsite 
ant vietos, 2638 W. 71 St.

Lily Pons

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
culturos Ūrąugija.

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 išloję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
ioj—pašalpa ir pomirtinė išmo- 
cama. Nariams nėra bausmių už 
lelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—-ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budi). Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $80,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza- 
3ijosk tai kviečiame tuoj prisirašy
ti nėr musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
2agos Lietuviu Draugijos ofisą, 
1730 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefoliuokite, kad musų atstovas 
ateitu i nnmus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

$13. Calif — $16.FLORIDON
New York — $6. Limosinai, Turis
tai rezervuokite sau vietas — 32 W. 
Randolph kambarys 506, Telefonas 
Randolph 0989.
', .1' ■ ■ ■ i

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1934 m. popiera 7,c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierą per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

PARSIDUODA aludė, biznis ran
dasi prie dirbtuvių; išdirbtas gerai; 
pardavimo priežastis — esu našlė.

716 W. 22nd St.

Farms For Sale
Ūkiai Pąrdąyimul

15 AKERIŲ, gera žemė ir trobos, 
elektriką, prie miesto, Illinois valsti
joje, maino ant mažo bizniavo ar 
dviejų pragyvenimų namo ar parduo
siu pigiai. Savininkas 1506 S. 49 
Avė., Cicero, 11.

■ .'#1

B Ji;

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Mykolo ir Adomo še- 
vokų. Mykolas groja smuiką iš kai
res rankos. Iš Lietuvos, sulyg se
nųjų laikų, yra kilę Ūdrijos para
pijoj, Suvalkų radybos, o jų motina 
yra Agnieška Radzviliutė, iš Marti- 
honių kaimo, Vilniaus rėdybos. Pa
ieško Jonas Radzvilas iš Virbališkių 
kaimo, Ezno parapijos. Atsišaukite 
adresu: Jonas Radzvilas, 1512 South 
2nd St., Mihvaukee, Wis.

LABAI PIGIAI
Pardavimui 10 akerių žemės su 

namais, gyvuliais ir paukščiais, 60 
mylių nuo Chicagos.

Savininką galite matyti kas vaka
rą po antrašu 6648 S .Washtenaw 
Ave„ 1 floor, arba norint važiuoti, 
galite imti R. R. 4 iki Braidwood, 
III., iš ten pirmas kelias — pasukite 
i kairę 1 mylią iki farmos; arba ga
lite važiuoti su savininku. Savinin
kas kas subatą važiuoja į farmą.
R. R. 1 Box 48,

JOHN RAMPSCH.
Braceville, III.

Partners Wanted
REIKALINGAS pusininkas į alu

dės biznį, biznis gerai išdirbtas; vie
nai moterei persųnku.

3141 So. Halsted St.

2

Real Estate For Sale
Namąi-Žemė Pardavimui

NAŠLĖ priversta parduoti gražų 
flatų muro namą. Lotas 60x125

pėdų Marąuette Park kolonijoj arba 
priims i mainus morgičius arba ma
žesnį namą, neskiriant kolonijos.

A. N. MASULIS & CO. .
6641 S. Western Avė.

Tel. Republic 5550
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