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Jis gali tą pa- 

pasirašyti ir nu
buvo nagrinė-
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JACKSON, Mich., k. 7. — 
Valstijos senatas priėmė bilių, 
kuris leis tėvui jaunos mergai
tės pakarti tris negrus, kurie 
išgėdino jo dukterj.

ji iš- 
kolo- 

salas.

teis- 
iki 2

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rupiu-

k. 7.
Courier- 
atsisakl 

kritikuo-

Bet senosios kompanijos nega
lės gauti kontraktų 
paštui

FRANKFURT, Ky., 
Kadangi Louisville 
Journal redaktorius 
pasakyti kas parašė 
jantį legislatuąą straipsnį, jis
?po pasodintas kalėjiman.

“West Side Frankie” 
39 m., kurio tikroji pa
yra Erneste Mazzoni. 
tapo nušautas savo kam-

Kėsinosi kulkosvaidžiu nušauti 
valstybės sekretorių, 
valdžios priešininkai 
areštuojami

Priėmė ją 
prieš 6. Niekurie 

atvirai prigrūmojo
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Kongresas Priėmė Didelio 
Karo Laivyno Bilių

Į septynius metus karo laivyno didinimui 
bus išleista $750,000,000

niekurius skirtumus abiejų bu
tų priimtuose biliuose.

Bilius numato pastaymą 100 
si/omarinų ir torpedinių laivų, 
vieną laivą lėktuvams vežti ir 
daugiau kaip 1,000 lėktuvų.

Programas bus vykinamas lai
tą bilių priėmė ir dabar bilius psniškai, metinėmis ratomis, su- 
pasiųstas abiejų kongreso bu- lig to kiek bus nuliekamų pi- 
tų konferencijai, kad išlyginti nigų.

VVAAHINGTON, kovo 7. — 
Senatas vakar priėmė karo lai
vyno didinimo bilių, kuris nu
mato į septynius metus išleisti 

. laivyno dalinimui mažiausia 
$750,000,000.

Atstovų birtas jau pirmiau 
, a •« • • * • a « a a a «

Kuboje vėl neramu; 
konstitucines garan
tijos suspenduotos

HAVANA, kovo 7. — šian
die gatvėje iš kulkosvaidžio 
buvo kėsintųsi nušauti valsty
bės sekretorių de la Torriente. 
Ministeris betgi išliko gyvas 
Jis kaltina komunistus.

Pasikėsinimas ant ministerio 
gyvasties tik dar Jabiau padi
dino neramumus. Vfeoje šalyj 
plečiasi streikai.! Prezidentas 
Mendieta suspendavo svarbias 
konstitucines garantijas ir įsa
kė tuojaus deportuoti 
svetimšalius agitatorius.

Tapo sudaryti speciali 
mai, kurie galės teisti
metų kalėjiman ir piniginėmis 
bausmėmis iki $5,000 visus, ku
rie kurstys prie sukilimo, slėps 
ginklus, laužys įstatymus dėl 
streikų ir ves propagandą, ži
nomi valdžios priešininkai gali 
būti sodinami kalėjiman dešim
čiai dienų be jokio kaltinimo. 
7 žmonės jau areštuoti už suo
kalbį prieš valdžią.

Armijos vadas puik. Batistą 
padidino sargybą prie preziden
to rūmų ir visur pastatė kul
kosvaidžius.

Legislatura pasiprie
šino Horneriui; lei
džia saliunuos barus

SPRINGFIELD, III., kovo 7. 
—Valstijos legislatura pasiprie
šino gubrenatoriui Horner, pri
imdama pataisytą prie svaiga
lų kontroles įstatymą, leidžian
čią saliunams turėti barus ir 
prie jų pardavinėti gėrimus.

Pirmiausia tą pataisą priėmė 
atstovų bu’tas. Dar prieš tai 
gubernatorius buvo pareiškęs 
griežto pasipirešinimo saliunų 
barams. Atstovų butui priėmus 
pataisą, jis prigrūmojo tą pa
taisą vetuoti.

Tečiaus šiandien jtą pataisą 
priėmė ir senatas.
34 balsais 
senatoriai
gubernatoriui, kad jie tą pa
taisą pervarysią ir virš guber
natoriaus veto.

MASKVA, kovo 7. — Pirmas 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
sovietų Rusijoje William C. 
Bullitt atvyko į Maskvą užimti 
savo vietą ir atidarė naują 
Amerikos ambasadą. Maskva jį 
pasitiko didelėmis iškilmėmis.

Bullitt atvirai sako, jog jis 
nemano, kad gali kilti Rusijos- 
Japonijos karas tolimuose ry
tuose. Bullitt taipjau pakar
tojo savo pirmesni pareiškimą, 
kad Amerika negali tikėtis di
delės Rusijos prekybos, jei ji 
pati nepirks Rusijos prekes di
desniais kiekiais. Kad^ tai at
siekti reikalinga yra kokia nors 
prekybos sutartis. Tito tarpu 
gi derybos dėl tokios sutarties 
nėra prasidėjusios, nors jos su 
laiku gali- ir įvykti.

QRR
Chicagai ir apielinkei tedera

ma oro biuras Šiai dienai pranar 
Sauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:15, leidžiasi j:* 
47,

tilto.Susidaužęs Pittsburgh, Pa., traukinys, kai garvežys ir keli vagonai nukrito gatvėn nuo 
Sudaužytame vagone matyt ir žuvusiųjų lavonai. 10 žmonių žuvo toje nelaimėje, neskaitant 

daugybės sužeistųjų. Spėjama, kad nelaimė įvyko delei užšalusio svičiaus.
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NRA siūlo trumpinti Į — *

darbo valandas
10 nuoš.

WASHINGTON, kovo 7. — 
NBA administratorius Johnson 
šiandie paprašė NRA kodeksų 
viršininkų ir vykintojų paremti 
sutrumpinimą darbo valandų 
10 nuoš. tose industrijose, ku
rios gali tai panešti. >

Jeigu administracija tįpkics 
paramos susilauks, tai ji mano 
darbo valandas sutrumpinti vi 
suose kodeksuose ir paskui iš
klausyti skundų tų industrijų, 
kurios tokio sutrumpinimo ne
pajėgtų atlaikyti. Atsiklausti 
gi visų industrijų nėra jokios 
galimybės.

Nušovė hotely West 
Sidės gangste

rį Pope

Esamais įstatymais, šaitanuo
se gali būti tik nedideli, taip 
vadinami “service” bariukai, gi 
gėrimai gali būti paduodami tik 
prie stalų. Tečiaus šio patvar
kymo saliutai nepildo ir visi 
saliunai pardavinėja gėrimus ir 
prie baro.

Dar nežinia 
gubernatorius, 
taisą vetuoti,
silenkti legislaturai, arba gah 
pasiųsti be savo parašo vals
tijos sekretoriui. Tada ir be 
gubernatoriaus parašo pataisa 
įeis galion už 10 dienų.
Antras legislaturos pasiprieši

nimas gubernatoriui
Legislatura jau antrą sykį 

pasipriešino gubernatoriui bė
gyje pastarųjų 24 valandų.

Vakar svarstant mokyklų 
gelbėjimo klausimą, gubernato
rius buvo prisiuntęs raštą, ra
gindamas gelbėti mokyklas, bet 
kartui reikalaudamas, kad le
gislatura surastų naujus taksų 
šaltinius ir neliestų • jokių da
bartinių taksų.

Bet atstovų butas išklausęs 
tą gubernatoriaus raštą, be di
delių svarstymų priėmė pasiū
lymą pinigus mokykloms paim
ti iš svaigalų taksų, kas prie
šinga gubernatoriaus pasiūly
mams.

Gubernatorius tuo klausimu 
jau daro nusileidimus: jis siū
lo, kad .vieton svaigalų taksų 
mokyklų gelbėjimui butų pa
naudoti gasolino taksai, reiš
kia vistiek jau esantys taksai

PHILADELPHIA, Pa., k. 7. 
—Gaisras sunaikino St. Mag- 
dalen de Pazzi bažnyčią ir naš
laičių prieglaudą. 80 italų mer
gaičių ir vienuolės liko išgel
bėtos.

4. ■

[r federaliniai agen 
tai ieško Dil- 

lingerio

LIMA, O., ’kovo 7. — Vakar 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
Harry Pierpont, kuris yra kal
tinamas nušovęs šerifą, kada 
Dillingerio draugų kuopa 
liįvosavo iš vietos kalėjimo 
lingerį.

Dillingeris pirmiau to
ruošė jų pabėgimą iš Michigan
City kalėjimo, kur yra sėdėjęs sumišimais.

Ispanijoje neramu 
paskelbtas grą

sos stovis

ir Dillinger. Kai Dillinger pa
kliuvo ir liko uždarytas Lima 
kalėjime, tai jie, atsilygindami, 
jį paliuosavo iš kalėjimo, nu
šaudami šerifą ir pastverdami 
daug ginklų. Kiti trys Piėr 
poni pagelbininkai bus teisia
mi vėliau'.

Kad Dillinger nebandytų juos 
ir šį kartą paliuosuoti, teismas 
yra po milicijos apsauga.

Teisiamasis Pierpont yra bai
gęs universitetą ir yra inžinie 
rius, tečiaus tuo pačiu kartu 
yra ir pasižymėjęs bankų plė
šikas.

MADRIDAS, Ispanijoj, kovo 
7.—Vidaus reikalų ministerija 
paskelbė grąsos stovį— sušvel
nintą karo stovį.

Politiniai neramumai yra to
kie dideli, kad gręsia dideliais 

Radikaliai darbi
ninkų elementai sako, kad gali 
kilti revoliucija, jei socialisti
niai elementai butų taip užpul
ti, kaip jie buvo užpulti Aust
rijoje.

CHICAGO.— Prie medžioji
mo John Dillinger, kuris per
eitą šeštadienį pabėgo iš Crown 
Point, Ind., kalėjimo, prisidė
jo ir federaliniai kgentai. O 
prisidėjo todėl, kad jis nusidė 
jo federaliniems įstatymams, į- 
gabendamas vogtą automobilį 
iš vienos valstijos į kitą. Tai 
jis padarė tada, kai pavogtu 
iš Lake pavieto, Ind., šerifo 
automobiliu jis atvyko j Chi
cago ir automobilį paliko North 
Sidės gatvėj. *Be to jis Illinois 
valstijoj paleido ir su savim 
paimtą šerifo pagelbininką 
Blunk, kas yra tolygu4 žmogva- 
gystei.

Federaliniai agentai yra stro
pesni ieškotojai ir greičiau nu
sikaltėlius suranda, tad ir Dil- 
lingeriui, kuris lengvai ikišiol 
pasprukdavo nuo Chicagos ir 
kitų valstijų policistų, bus da
bar daug sunkiau pasislėpti nuo j 
federalinių agentų.

Sąryšy su Dilingerio pabėgi
mu iš kalėjimo, tapo areštuoti 
kalėjimo tarnas Sam Cahoor. 
ir šerifo pagelbininkas Ernst 
Blunk, kurį Dillinger buvo iš
sivežęs su savim. Jie abu yra 
kaltinami pagelbėję Dillingeriui 
pabėgti iš kalėjimo. San Sa- 
hoon būdavo taip tankiai so
dinamas į tą kalėjimą KŽ gir
tavimą Jr triukšmavimą, *kad, 
pagalios, kalėjime jam davė 
darbą.

Dr. Alice Wynekoop 
nuteista 25 metams 

kalėjiman

Nušovė kitą gangs
terį

Sudaryta nauja at 
gaivinimo per
svarstymų taryba

Prezidento žmona ti 
ria Vakarų Indi-. 

jos padėtį
SAN. JUAN, Puerto Rico, ko

vo 7.— Prezidento Roosevelto 
žmona atskrido iš Miaini,^Fla., 
į Puerto Rico salą tirti čia eko
nominę padėtį ir gyvenimo są
lygas. Skrisdama į čia ji bu
vo sustojusi ir Kuboje.

Bet pirm pradėti tirti 
skrido į kitas Amerikos 
nijas— Haiti ir Virgin
Si/gryžusi iš ten* ji pradės čia 
platesnius tyrimus.

WASHINGTON, kovo 7. — 
Prezidento Roosevelto įsakymu 
liko sudaryta nauja šalies at
gaivinimo persvarstymų taryba 
(national recovery review 
board), kurios tikslas bus ap
saugoti “mažuosius žmones” 
nuo monopolistinių interesų.

Taryba susidės iš šių asme
nų: adv. Clarence Darrow iš 
Chicago, W. W. Neal, Fred P. 
Mann, Sr., Samuel C. Henry ir 
W. O. Thompson.

Jų pareiga bus sekti ir pra
nešti prezidentui kokie kodeksai 
siekiasi sudaryti monopoliui ir 
naikinti smulkiąsias įstaigąs ir 
jas smaugti. 

I

CHICAGO.— Vakar ryte 
kambaryje Vernon hotely, 758 
W. Jackson St., liko nušautas 
plačiai žinomas gangsteris, 
gambleris, narkotų pardavinė
tojas, 
Pope, 
varde

Jis
baryje, matyt, gerai jo pažys 
tarnų, nes jis buvo vien apa- 
tiniu'ose rūbuose, kaip spėjama, 
dar gulėjo lovoj. Tarnaitė pra
sidėjus šaudymui girdėjusi 
kambaryje ir moterišką balsą. 
Bet niekas nematė kaip puoli
kai ir ta moteris pabėgo iš bu
telio.

Iš rastų jo kambary užrašų 
matyt, kad jis pastaruoju lai
ku užsiėmė visai nauju rake
tų: viilojimu pinigų iš Lea- 
venvvorth kalėjime sėdinčių ka
linių giminių, prižadant tuos 
kalinius paliuosuoti. Pas jį 
rastas ilgas chicagiečių kalinių 
sąrašas, taipgi sąrašas jų gi
minių. Kadangi jis paėmęs pi
nigus neiko nedarė ir daryti 
negalėjo, tai manoma, kad jį 
nušovė nepatenkinti “kostumie- 
riai”—kalinių giminės, iš kup
rių jis paėmė pinigus, bet ka
linių neišliuosavo.

CHICAGO.—Vakar tapo nu
šaltas ir kitas gangsteris, Da- 
niel Loose, kuris turėjęs ryšių 
su apiplėšimu Evergreen Parke 
pašto traukinio. Jis liko nu
šautas iš pra važiuojančio au
tomobilio kai jis sėdėjo savo 
automobily prie 23 ir Ashland 
gatvių. Manoma, kad jo nu
šovimas turi daug bendro su 
nušovimu* hotely “West Side 
Frankie” Pope.

Dar vienas demokra
tų bosas pasitraukė

Oro paštas bus su 
grąžintas privati

nėms linijoms

Plėšikas nušovė 
konduktorių

CHICAGO.—Plėšikas įlipo i 
Lake St. gatvekarj prie St. 
Louis Avė, ir pareikalavo iš kon
duktoriaus Charles Gordon, 59 
m., 47b9i/2 Maypole Avė., ati
duoti pinigus. Gordon vieton 
pinigus atiduoti, pasileido bėg
ti į gatvekario priekį. Pasivi
jęs jį plėšikas paleddo penkis 
šuvius ir jį mirtinai sužeidė. 
Po to plėšikas iššoko iš gatve
kario, įsįsdėdo į paskui gatveka- 
rį važiavusį automobilių ir pa
bėgo. • ,

Gordpn skubiai liko nuvežtas 
j ligoninę, bet neužilgo pasi
mirė. Jis tik du mėnesiai kaip 
buvo vedęs.

WASHINGTON, kovo 7. — 
Dar vienas demokrtų nacionalis 
komitimanas pasitraukė iš sa
vo vietos. T£i adv. Arthur F. 
Midlen iš Nebraska, kuris įtei
kė savo rezignaciją prezidentui 
Rooseveltui.

Tai padaryta einant jau pir
miau išreikštu prezidento pa
geidavimu, kad iš partijos vir
šūnių pasitrauktų visi advoka
tai, kurie advokatauja Wash- 
ingtoilė ir savo politinę įtaką 
naudoja savo klientų naudai, 
Paskiau papildomai buvo pa
reikšta, kad partijos bosai ne
gali imti jokių valdiškų darbų, 
ar dalyvauti varžytinėse dėlar dalyvauti varžytinėse 
tų darbų.

i tell II1NN0I »l> UIS

Nubaudė 639 darb
davius

KAUNAS.—Vyr. socialės val
dyba 1938 m. nubaudė 639 
darbdavius už nesilaikymą taL 
syklių. Pabaudų suma siekią 
10,000 litų

CHICAGO.— Vėlai užvakar 
vakare jury rado Dr. Alice 
VVynekoop, 62 m. senutę kaltą 
dėl nužudymo savo marčios 
Rheta ir nuteisė ją 25 metams 
kalėjiman.

Senė daktarė teismo nuo
sprendį pasitiko labai šaltai, 
tik dar sykį pakartodama, kad 
ji esanti nekalta. Jos advoka
tas pareikalavo naujo bylos na
grinėjimo ir tas reikalavimas 
bus teismo svarstomas kovo 24 
dieną.

Jos marti Rheta, 23 m., liko 
nužudyta lapkr. 21 d., daktarės 
kabinete 3406 W. Monroe St., 
kur ji gyveno kartu su dakta
re ir jos sūnum. Rheta rasta 
negyvą, paguldytą ant opera- 

|cįjos stalo. Ji buvo pirmiau 
apsvaiginta chloroformu, o pas
kui nušautą. Suradusi ją ne
gyvą pati daktarė, kai Rheta 
peatėjusi vakarienės valgyti. 
Bet vieton pranešti policijai, ji 
pašaukė graborių. Daktarė 
tvirtino, kad ją galėjo nušauti 
koks nedorėlis, kuris įsibriovė 
į kabinetą ir pavogė jos revol
verį. Tečiaus Rheta buvo veik 
visai nitoga, jos drabužiai gu
lėjo šalę sumesti ant grindų. 
Reiškia ji atsigulė ant stalo 
šu pasitikėjimu, matyt, kokiai 
nors “egzaminacijai”, kadangi 
ji nuolatos sirguliavo.

^fee to pasirodė, kad ji tik 
prieš keliolika dienų buvo ap
drausta ant $12,000. Jos vyras 
buvo išvažiavęs kitur. Jis nuo
latos merginosi prie desėtkų 

[merginų. Motina, matyt, jį la
bai mylėjo ir pasiryžo marčią 
nužudyti, kad duoti savo sū
nui pilną laisvę. Tokias išva
das padarė prokuroras laike by 
los nagrinėjimo.

Daktarė gi visą laiką ginė- 
si, kad ji marčios nežudė, kad 
ji ją labai mylėjusi. Jos ad
vokatai bandė įrodinėti, kad 
Rhetą galėjo nušauti net ir jos 
vyras. Bet teisme buvo įrody
ta, kad jo tuo 
cagoje nebuvo.

Daktarės byla 
jama du sykius, 
nagrinėjimas buvo nutrauktas 
jai šitokiai susirgus širdies li- 
ja. Ir laike šio antro bylos 
nagrinėjimo ji buvo kelis sy
kius, nualpusį, bet visgi pasise
kė bylą baigti.

Jury dėl jos kaltės ir nusta
tymo bausmės tarėsi tik virš 
pusantros valandos.

Daktarė kalėjime yra labai 
nusiminusi, beveik nesusivokia 
kas aplink ją darosi— taip ją 
paveikė teismo nitosprendis.

WASHJNGTON, kovo 
Prezidentas Rooseveltas 
paraginimą, kad oro paštas bu
tų sugrąžintas privatinėms li
nijoms. Tuo reikalu ateinan
čią savaitę bufc pasiūlytas kon
gresui bilius.

Einant prezidento sąlygomis, 
oro pašto negalės nešioti se
nosios kompanijos, kurios iš
gavo kontraktus suktybėmis 
ir kurie buvo panaikinti kiek 
laiko atgal, pavedant armijai lis apie dokumentus,^pasirink- 
nešioti’ našta. li laiv$ ir L kad kelione bu-

__ ________ Į tų smagi ir patogi. Neatidė-
NUžUDfi SUNŲ IR DUKTERl 

IR PATS NUSIŽUDĖ

OIL CITY, Pa.,/kovo 7. — 
Axel G. Anderson, 53 m., ma
šinistas, peiliu nudurė savo 19 
m. dukterį ir 15 m. sūnų 
tada pats nusišovė.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, II
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Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius
Laipsnis ketvirtas, reikia 8000 balsų

Rimkus

Laipsnis trečias, reikia 5200 b

Laipsnis pirmas, reikia HOOJbalsų

SINKUS
MARTIN

1518

Turi 1370 balsų

NON

DOM. ŽUKAS

Turi 650 balsų

BALČIŪNAS

Turi 240 balsų Turi 180 balsų.
Turi 280 balsu

Turi 125 balsu

Jaišltii
Setias Petras

KAVALIŪNAS

26 Palmeršton Avė.

Turi 110 balsų ■M !

balsuTuri 80

J. MAKSVITIS 
640 Plumer* St. 
Hammond, Ind. 
Turi 200 balsu

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St.

Clevcland, Ohi.o.

'f. Ryptevičia, 
Kontesto Vedėjas

P. ATKOČIŪNAS
1634 S. 48 Ct.

ANT. RUŽAS 
A
840» Williams Avė.

Dėtroit,

■'.■..-k .

(Jacųues 
N-nų

S ,

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė 

Rockford, III.

Turi 630 balsų

skaitytojų, aš 
visus visuomenės

v.i&i r 1 ,L’<V

siemė, 
rašė

J. Plarponis, J. Petronis, J. 
PorVaas, latris turi alaus už
eigą, 5204 W. Harrison st.

Taipgi1- Ar Petronis; Rnckfor- 
(Tąsa 3-čiani pusi.)

Turi 2095 balsų

ONA VILIENfi 
(Uždro vaite) 

1646 N. IrVlrig Av.
Turi 300 balsų

Naujienų 
kurie nenorite ma

V. TUMOSAITĖ
3252 N. Nagle Avė 

Chicago, III.
Turi 858 balsų

Toronto. Ontario, 

Canada. 

Turi 100 balau

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė

Chicago
Turi 188 balsus

Visiems 
per Seną , Petrų,

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 9006 Balsų

K. Steponavičius, 
choro ir simfonijos

J. MAČIULIS 
906 Prešcott St. 
Wąukegan, III. 
Turi 1170 balsų

Imant Waukeganą, kur man 
prieš kiek laiko teko būti, ten 
gyvena tik šešta dalis lietu
vių kaip Detroite, bet pažiū
rėkit kokias pasekmes jie tu
ri, taipgi ir kitų dar mažesnių

Skony, 2415 West Mar 
Road, yra patyręs siu- 
kuris siuva natfjus ii

nei vienas neatsisakys.
— F ra n k Bulaw,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

J. ADAMS

6941 S. Talman Av 
Chicago, 111.

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av 

Chicago, III.
Turi 967 balsų

. KAZAKEVIčlA
W. Pitfston, Pa.

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 9897 Balsų

A. U2DRAVA1TIS
4031 S. Talman A v 

Chicago

Turi 960 balsų

ANT. KAZAIT1S
3450 S. Halsted St.

Turi 1475 balsų

skaitytoj^ “Naujie

J. SIP1ALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi. 1310 balsų

8341 S.* Auburn Av 
Chicago

Turi 179 balsų

J. VILIS

2135 N. Spaulding 
Avenue

ra dirva dėl kontestantų, tili 
reikia dirbti, o pasekmės už 
tikrintus.

DEVEIKIS
So. 48th Ct. 

Cicero, III.
Turi 1100 balsų

lietuvių kolonijas, kaip Detroi
tą, kur mali teko būti praeitą 
savaitę, kontesto reikalu. De
troite randasi apie 20,000 lie
tuvių ir tarp jų tėra vienas 
kontestantas, kuris per 4-rius 
mėnesiui gavo tik 125 balsų. 
Bet nereikia užmiršti, kad ten 
randasi šimtai “N-nų” skaity
tojų, ir jų tarpe gabių veikė
jų. Na, ir jeigu tos kolonijos 
kontestantas butų juos pas?- 

.kvietęs į talką, butų buvę daug 
geresnės pasekmės.

Šį naują 1934 metų, 8 cylinderių
P O N T I A C

Automobilių, gaus kiekvienąs kontestantas, kuris surinks 
25,000 balsų šiame “Naujienų” Kontesto.

kurie darė biznį 
J tariu širdin

gą ačiū. Reikalui priėjus šau-

’ Jau liko tiktai du* mėnesiu 
ir pusė iki “Naujienų” kon
testo pabaigos. Taigi, gerbia
mieji “Naujienų” skaitytojai 
ir rėmėjai 
tyti Seną Petrą daugiau va 
žinejantį pėkščią 60 mylių į 
valandą^ o nogėtumėte matyti 
j j laimint keturias “flet-taje- 
riu*s” su; blekihiu kenu ant jų, 
kad galėtų važinėti ir rinkti 
daugiau 
nomsM ir’ žinias gaudyti, tai 
remkite ji,- kaip Chicagos,' taip 
ir kolonijų* liėtUVitti;

šie žmoiiėš darė biznį per 
Seną* Petrą f

Dr. J; RoVa^kW2403 West 
63rd streėt, patyręs gydytojas 
ir draugiškas < žmogus, atjau
čiantis darb<y žrhonių vargus, 
pašaukė Seną Petrą ir užmo
kėjo $10.60' garsinimų bilą.

National i Re-štmira'nt, 1841 
So. Halsted^ streėtV’ yra lietu
vių valgykla) kur gaminami lie
tuviški ir amerikoniški valgiai. 
Atsinaujino “Naujienas”. Em- 
ma’s Caštlė> 644 No.
State Street,- yra- graži užeiga, 
kurią u*žlaiko * Ėmma Pocaitė. 
Ten ir muzika groja šeštadie
nio vakarais. A&č Krūminienė, 
10653 So. Michigan avė., kuri 
užlaiko su partneriu gražią ali
nę, atsinaujino “Naujienas” 15 
mėn. M. Mikelionis, 120 West 
lllth st., kuris tfžlaiko gražią 
alinę, taipgi atsinaujino “Nau
jienas”. Panašiai padare ir p. 
J. Eringiene, 4416 So. Arte- 
sian avė., kuri myli skaityti 
ir laikraščius ir knygas. Pa
šaukė Seną Petrą per telefo

Paul Atkočiūnas; senas Gar- 
fieldparkie&s, Į tariu ačiū vi 

kurie per mane užsi 
Naujienas”.

Geo. 
ųuette 
vėjas, 
taiso senus rūbus. Jis yra r 
geras golfo lošėjas, kuris atei
nantį golfo sezoną žada nejuo
kais parodyti kaip golfą loš-

ALĖERT DIKSAS

J. METELIONIS
1015 Ouarry Avė. 
Gr'd Rapids, Mich.

Turi 160 balsų.

Seno Petro biznis 
konteste

E. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafayette 5647 

Turi 2015 balsų

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų'-

ELS1E
4508—8th St.
Kehoshaį Wis..
Turi 1260 balsų

miestukų kontestantail
Ypatingai^ kaip Detroite, kur 

lietuviai išsiskleidę po visas 
miesto dalis, būtinai reikia ki
tų paramos, o nuo to kilnaus 
darbo

Kad turėti pasekmės kontes
to darbuotėj ir juo daugiau 
gauti 
kreipiausi 
veikėjus, kad jie kooperuotų su 
manim ir veiktų tarp Vietos 
lietuvių; prikalbindami juos už 
sisakyti dienraštį “Naujienas”. 
' Pirmiausiai gavau sutikimą 
Antano Zalubos. Po to pasiža
dėjo p; Ri Šiliukas, Dr. A. L. 
Gralčuhas; 
“Pirmyn” 
orkestro mokytojas, Ray Mati- 
jošaitis (Jacųues Grandmes- 

korespondentas, 
Gust Grigai ir daugybė kitu 
Chicagos lietuviams gerai ži
nomų veikėjų.

Jie karts nuo karto prane
ša,' kad' vienur tai kitur ran
dasi naujų skaitytojų. Važiuo
ju .pas juos. O “Naujienų” 
skaitytojai prisiunčia laiškus j 
redakciją reikalaudami, kad 
pas juos nuvažiuočiau paimti! 
pinigus už prenumeratą arba 
jie patys prisiunčia pinigus re- 
dakcijon mano vardu;

. Aš bdilt mUhati;- kad- šis yra 
geriausia plakas platint dien
raštį)

Imant, pavyzdžiui, tolimesnes

žį A. JŪCA1TIS

Turi

J. SHOLTEMĄN. 
7029 S. Artesian AV. 

Chicago
Turi 310 balsų

*.........

? i • .*!* ■/.'

> i'iivu'.Ufc? a;H

724 W. 18th Street 
Chicago

Tnri Į80 falHu ..

f NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

COMMUNITY MOTORS, Ine.
235 E. 33rd St.

turi išstatę šį automobilių savo Salcsruimy ir jį galima
pamatyti Bile kada. Community Motors, Ine., sako, kad

, - ' , . i- < . w - -

kontestantas laimėjęs šį automobilių, pilnai bus paten
kintas. i

A.

.... .į'.EL

ONA 
KACERAUSKIENfi 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157 

Ttiri 478 balsų

: ■■ ■..."

Apie Frank Bulaw 
pasekmes kontes

to darbuotė j
Kaip aš gaunU naujus skaity 

tojus it atnaujinu prenume 
ratas.

KONTESTO EIGA
—___ -1_

šią savaitę beveik visi pasi
varė skaitliumi balsų, o K. G. 
Urhežius persikėlė į pirmą laip
snį. Frank Bulawas ir Senas 
Petras jau siekiasi automob? 
liaus ir atrodo, kad jie laimes, 
nes abudu* kiel^yieną savaitę 
padaro didelį1’ progresą. Atei
nančią savaitę turėtų persikel
ti į pirmą skyrių J 
A. Uždravaitik ir Venuš Tu- 
mosiute, nes jiėms jau nedaug 
tetrūksta balsų ir tik reikia 
truputį smarkiai^ padirbėti.

J. Sinkus ir p-nia Norgai- 
liene jau arti Laipsnio Antro 
ir tikiuosi, kad jie1 neužilgo už
pildys antrą laipsnį.

Detroitas dar vis laukia šil
tesnio oro, bet neužilgo1 žada, 
padaryti su vienu kartu* dide
lį šuolį. j

Kadangi ten gana didelė lie
tuvių kolonija, o draugas Pu
žas mažai turi laiko tam dar
bui pašvęsti, tad apsiėmė pa
sidarbuoti Vincas Eudvidis, 
4094= — 9th Sf. iš Detroito 
priemieščio ĖcOrse, Mifch. Yra 
dar gana jaunas ir energingas 
vyrukas, o turėdamas gerus pa- 
igdbihinkils, turės ir pasek
mes. Draugas Bulawas buvo 
nuvažiavęs tik vienai dienai 
ir laimėjo apie .500 balsų. Tas

K. G. URNE&ts
4607 S. Talman. Av.

.7 Chicago.
Turi 1260 balsų

■ ■.......................
■ 1

6*
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B. BARNIŠKIS

A. NARBUTAS , 

1033 W. 103 St
♦

)224 Burnside Avė. 
Chicago, III.

Turi 623 balsu
i

Turi 402 balsų

, ♦



Ketvirtadienis, kovo 8, 1984

KONTESTO EIGA

Iš Rockfordo į Chicagą ir atgal
(ILGA, ILGA KORESPONDENCIJA)

Didelės Dirbtuvės jsakė Išparduoti
WnrehoUflO Ifipardnvlmo Kaina

Paul Atkočiūnas Tumavičia

Kiekvieną an
Atdara Ketvirtadieniais, Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto

nenu

Birutės

sea

Polly and Apollo

vakare

Petraus

RADIO them awas to

sakau
was

ir važiuojame

šaltimie-
Juokda-

FIRFfROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h St.

forth- 
Žalčią 
to be

that 
him. 
pro- 
per-

VINAL 
CUT 

PRICE8 
Trati*Įmokė 

jimo

KAINA
Užsieny 
. $4.00 

$2.00 
$3.50

SĄLYGOS SI.OO 
| SAVAITE

Pageidauja kad 
Bulaw kalbėtu

K.

per radio .

12 t'iirlght 
Piano 

Visi gerai 
žinomi] ifc- 

dirbyečh).
Parduodami 
tik nlcMn 
Pasirinki t o 

—tiktai’

vai., iš stoties WHFC, Cicero. 
Išklausykite Budriko programų 
ir adv. Waitches kalbos.

gerbiantis,
W. Lenkauskas,

work
Apollo in

i nuo re- 
ir tas tai 

jus tike- 
Geriausias kores-

jaidos 
kalbos rank- 
pasimo.kinus, 
to visai ne
norime, taip 

darome

secret words, 
spirit of žaltys 
tell her of her

ROOSEVELT ROM 
Roo:

'ano*

Genutė.
S. Birutė’s sočiai is to be 
Saturday evening, Mareli

K. G. Urnėžis,
4607 So. Talman Avė., 

Chicago, Illinois

Lak. Janušauskas 
per radio šįvakar 
duos “interview”

NERVIŠKOS MOTE 
RIS RANDA SURA 

MINIMĄ

R0UND ABOUT 
T0WN

\ with
Polly and Apollo

mino gyvenimo
Su pagarba.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IŠLAIDAS

Jeigu Jum manote kraustyti* arti
moj ateity, me* Kalime pasiimti 
Juru ieną planą Ir pristatyti Jums 
naują po to kaip perKlkrauMtynIte 
naujon vieton.

Lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas šiandien duos “in- 
terview” lietuvių klausytojams 
iš radio stoties WHFC, iš ku
rios 7:30 vai. vakare J. F. Bud
riko korporacija duos nuolati
nį ketvirtadienio programų.

Jis atsakys eilę svarbių 
klausimų liečiančiiį skridimą ir 
papasakos įvairių įdomių da-

VISAl NAUJI 
MA’Zl UPKIGIIT

PIANOS

Good day, everybody!
This is Polly again. You see, 

Apollo is not here rįght now 
and therefore I am grasping 
the opportunity to write aboul 
Mankind; I want to stfrprise

NAUJIENŲ” 20-TIES METU JUBILIEJAUS 
ATSIMINIMAI

P-nas 
tradienio vakare 
kė Peoples Furniture Co. daug 
malonumo, girdėti gražų ir įdo
mų radio programą. Esame dė
kingi, kad jumis pakvietė kal
bėt. Nes tai įdomiausia dalis 
programo buvo.

' Lieki? draugiškai,
T. Graznauskas.

held
lOth, at the New National Hali, 
3310 So. Morgan St. Won’t 
you j oi n us then?

Alena ir Andriejus Survilai. 
1530 South 49th Ct., Cicero; 
užsisakė “Naujienas” 15 mė
nesių. Mat, išpuolė Alenos var
do diena ir gimimo sukaktu
ves ir laikraštis yra jai bran
gi dovana. Toji dovana — 
“Naujienos”, aplankys jų na
mus kiekvieną dieną priminda
mos tas sukaktuves.

Linkiu daug laimingų vai 
duvių ir nesiskirti su “Naujie 
noinis”.

Peckelioja Dr. P. G. Luomons
(Tęsinys)

Tai gi, mat, gal pasižadėjau 
kam parašyti ilgų, ilgą kores
pondencijų apie 
(dabar jau praėjusį) 
metų jubiliejų 
gal pasakyti, 
kaip 
kaip 
kaip 
man 
vau.

Drg. Frank Bulaw: — Aš 
jau 7-tu kartu girdžiu jus kal
bant per radio. Jūsų kalba apie 
įvairius dalykus man patinka 
ir teikia džiaugsmo girdėt. Ti 
kiuosi ateityje vėl išgirst jus 
kalbant.

Jus

Dabar jos Giria Lydia E 
Pinkliam's Vegetable 

Compound

ke, 2515 W. 59th St. Reiškia, 
senas Garfieldparkietis, ir Ci- 
cerietis, dabar busiu Marquėtte- 
parkietis.

Iškilmingą atidarymų turėsiu 
ateinantį šeštadienį, kovo 10 d. 
Tad užkviečiu visus Naujienų 
kontestantus ir skaitytojus at
silankyti ir linksmai laikų pra
leisti.

“Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound pastebėtinai man pagelb
sti. Aš priimdamau ji nuo nervišku
mo, ir jis sutvirtindavo ir suramin
davo mane. Aš turiu dabar natūralų 
ir sveika išžiūra ir geresni apetitą.” 
—p-nia Lulu Cronin, 2939 131 st 
Point Place, Toledo, Ohio.

“Aš esu 47 metų amžiaus. AŠ 
kentėjau nuo nerviškumo ir bjauraus 
galvos skaudėjimo. Visa laika aš 
jaučiaus silpna ir pavargusi. Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compdund 
be abejo man pagelbsti. Mano ner
vai sveikesni. Aš gerai galiu miego
ti ir jaučiuos sveika ir tvirta.” — 
p-nia C. Richarde, 870 Coney įsi and 
Avė./Brooklyn, N. Y;

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS

JHjni j n it) organai ailpni ir Jum JauėiatėM 
nenn. priimkite NUGA-TONE — tą paste
bėtiną vaistą, kuris padarė stebuklus dėl 
milijono moterų ir vyrų per paskutinius 45 
metus. NUGA-TONE priduoda naujos svei
katos ir sustiprina nusilpnėjusius orffanns.

NUGA-TONE yra vaistus, kuri kiekvienas 
• iisilpnėjęs arba Hmistas asmuo turėtų var
toti. Jie padarys kiekvieną sveiku ir tvirtu. 
Parsiduoda visose vaistinyi-iose. Nepriim
kite pavaduotojų, nes joks kitas vaistus ne
pavaduos NUGA-TONE.

sisters. At his demand 
one of the three marry 
Eglė consented with the 
mise that she would be 
mitted to return to her people 
after she had worn out the 
iron shoes žaltys gavę her.

Fifteen years have elapsed 
and Eglė, altho she loves her 
husband, is happy to be able 
to return to her people.

Great is the rejoicing of her 
parents and relatiyes and 
prayers are offered.

Eglė’s brothers, however, 
conspire to do away with žal
tys. They forcibly secure the 
necessary secret words from 
Egle’s daughter, and when 
žaltys appears from his castle, 
they kili him with scythes

Eglė, returning to the 
calls the 
only the 
pears to

thers’ deed.
The God of Heavens hears 

her mourning, strikes her, kill- 
ing her and turning her child- 
ren into trees.

This is būt a brief resumč 
of the story, and to really ap- 
preciate the mythology and 
antiquity of the entire opera, 
one mušt see it presented, 
aided by the proper background 
and artistic interpretation.

Under the capable direction 
of Mr. Jurgelionis which “Bi
rutė” is truly fortunate in ob- 
taining, I am certain it wii’ 
be the success “Birutė” wishr: 
it to be.

YOUR EYtd 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write įw Free “Eye Care” 
w “Eye Beauty” Book

Mūriai Co.,D«pt.B. Š.,9 B. OhioSt.,CHc«to

Gerbiamieji, jau netoli “Nau
jienų” kontesto pabaiga. Jau 
tik 3 mėnesiai. Nekurie kon- 
testantai yra labai susirūpinę 
kur bus galima gauti daugiau 
balsų. Aš manau, kad tai bus 
galima padaryti tik su* Jūsų 
parama. Chicagoje yra kelias 
dešimts tūkstančių lietuvių ir 
rodos vertėtų* mums turėti dau
giau balsų. Aš nežinau ar mes 
nemokame Tamstų prikalbinti. 
Gerbiamieji, kurie norite pa
didinti kontestantų balsus ne
laukite ilgai, nes jai? neilgas 
laikas. Nepamirškite ir ma
nęs.

Širdingai ačiū sekamiems as
menims: Dr. J. A. Paukštis, 
dentistas, kuris turi didelį pa
tyrimą dantų taisyme. Jo ad
resas, 4193 Archer avenue, te!. 
Lafayette 4488; Augustas M/ 
sevičius, 4636 So. Hermitage 
avė., užlaiko grosernę, nori 
parduoti biznį. Kreipkitės tel. 
Boulevard 8667 
kas, 4432 So. Fairfield avenue, 
dirba įdomius rankų darbus* 
Juozapas Sandaras, 4446 So. 
Fairfield avė. širdingai ačiū vi
siems. E. Norgailienė.

čia telpa laiškai, kuriuos pri
siuntė iš įvairių miesto dalių

Naujienų” 
20-ties 

Taip sakant, 
ką girdėjau ir 

girdėjau; ką mačiau ii 
mačiau; kaip prasidėjo ir 
pasibaigė. Trumpai, kaip 
atrodė, kokį įspūdį aš ga 
Prižadu, kad mano kores

pondencija, kai bus pasiųsta, 
turės gal labai ilgą “uodegų*', 
— gal dar gerokai ilgesnę, ne
gu tos, kurios “realiai” pasi
rodė jubiliejaus programe. Bet, 
kaip mums visiems teko patir
ti, “Naujienų” redaktoriai tu
ri labai ilgas žirkles ir dide
lius gurbus, tai gal mano ko
respondencija pasieks j irtis vi
ešai be “uodegos” ir gal tik su 
visai trumpu stimburiu... Ta
da žinokite, kad i “Naujienų” 
redaktoriai gerai su ja apsi
dirbo. Jei jums teks tik vienų 
galvų mano korespondencijos 
tematyti, tai prašysiu 
siminkite. Nes apie uodegą ma
žai yra geros medžiagos. Be: 
galvoje, ten tai gal galėsite ką 
nors surasti. Bet jei mano ko
respondencija visai jus nepa
siektų, tąsyk galėsite nueiti į 
“Naujienų” redakcijų ir ten 
redaktorių pasiklausti, kur yra

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento

Pradčkit mokėt
Birželio mėnesi

PLATKR PIANO* 
Nauji parsiduoda už 
virį $450. I*aHt<‘bfi* 
tina vertybė. ne nau
ji, bet verti dvigu
bai tiek____ *2^

SąlyROM 50c Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas ftenfiun ir 
Rolės.

iki 9 vai. vakaro

i household pet. 
however, assume 
of either animal

His home

dideli gurbai. Ten,-užtikrinu, 
jų rasite su uodega ir kitais 
galais, O kitaip tai ir nežino
site, kad tokis dalykas bivvo 
kada susitveręs.

Dar vieną dalyką 
daktorių sužinojau, 
tikra teisybė, — ar 
site ar 
pondencijas parašo laikraščiams 
paprasti darbininkai, kurie vi
sai nieko nežino apie musų 
kalbos gramatiką, nei žodžių 
lankstumą. Darbininkai rašo 
negramatiškai, bet jų kores
pondencijose randasi gerų min
čių. Redaktoriai paima tokias 
korespondencijas, įmaišo j jas 
kiek gramatikos, sintakses ir 
tvarkomo ir padaro iš jų ge
rus raštus. Ve, tau*, ir buk mo
kytas, jei nori, čia aš pats no
rėjau įsigyti vėlesnės 
gramatiką ir kitus 
vedžius, kad dar 
bet pasirodo, kad 
reikia. Mes, kurie 
sakant, mokyti būti 
didelę klaidą. Gyvenimas gra- 
matiškumų ir akademiškumų 
visai nereikalauja. •Gyvenimas, 
ypatingai redaktorių, reikalai 
ja faktų, gerų minčių; taip sa
kant, “horse sense”. Svarbu 
yra žinoti, kad, ve, čia yra 
grudai, o čia pelai; kad šis da
lykas yra juodas, o tas kitas 
— baltas.

Taigi nuo šio laiko užmir- 
šiu tą dalį gramatikos, kurią 
buvau kiek pramokęs ir jokių 
naujų gramatikų nepirksiu. Be 
to, neturiu iš ko pirkti. Antra 
vertus, nuvažiavęs į “Naujie
nų” jubiliejaus balių, pralei
dau viską, ką turėjau. Buvau 
nusipirkęs tris bilietus, bet, 
kaip pasirodė, man jų visai 
nereikėjo. Ėjau į svetainę ii 
niekas jokių bilietų iš manęs 
nereikalavo. Mat, aš per ank
sti ten nuvykau, nes visi nau- 
jieniečiai tąsyk gal dar mie
gojo (girdėjau, repeticijas da
rė iki trečios valandos sekma
dienio ryto), ir taip nebuvo 
kam tikietų priimti. Jei tai bu
čiau žinojęs, bučiau tikietų ne- 
pirkęs, btfčiau gal gramatiką 
sau nusipirkęs už tuos pinigus. 
Dabar turiu tuos tikietus, o 
turėjau turėti gramatiką. Jie 
bus man atsiminimas.

Drg. Bi?law: —- Man malo
nu girdėt radio programai per
duodami iš stoties W.G.E.S. 
pastangomis Peoples Furniture 
Co. Smagu girdėt gražios dai
nos ir muzikos atgarsei. Tačiau 
be to visko, man daug įdomiau 
bu*vo išgirst jūsų kalbą plačiai 
aiškinant politinio ir visuome- 

klausimus.

Praeito antradienio 
radio klausytojai girdėjo įdo
mų radio programą iš stoties 
W.Gj.E.S., kurį leido Peoples 
Rakandų Išdirbystes Co. krau
tuvės, 4183 Archer Avenue ir 
2536 W. 63rd Street.

Programai! įėjo grupe gerų 
dainininkų ir dainininkių, ku
riems vadovavo p. Steponavi
čienė. Be to, kalbėjo Dr. K. 
Drangelis, DDS., P. 
ras ir Frank Bulaw 
rys čalis Kepurė pasakė daug 
gražių juokų, na o programo 
vedėjas, J. Krukas pateikė vi
sokių pranešimų apie įvairius 
parengimus, taipgi primine, 
kad Peoples krautuvėse dabar 
eina didis priešvelykinis išpar
davimas. Buvo ir gražios mu
zikos. —■ B.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Apart lakūno, į programą j- 
eis daugelis muzikaįįų kurinių 
ir įvairių įdomybių.

Adv. J. P. Waitches ant 
Budriko radio kas ketvirtadie
nio vakare nuo 7:30 iki

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
do žymus biznierius, užlaiko 
alinę.

Aš irgi kaip pradėjau dėl 
Naujienų kontesto dirbti ir po 
aludes lankytis, patyriau, kad 
dabartiniu laiku tai vieninte
lis biznis, kur galima padary
ti gyvenimą, tad nedariau irgi

Geri dainininkai, kalbč 
tojai, graži muzika lin 
ksmino radio klausy

tojus.

Rusiška ir Turkiška Pirtį
DOUGLAS BATHS ><WWWI 

1514 16 w 
iro St. loui> Avt. T<l Kedzi

Vano» lietaoi ir druikoi 
fwimming pool. 

a u<iška ir turkiška pjrti* morenini
i e re d o m ii iki 7 ▼. ▼.

DIENŲ
IŠMftfiJNIMUI

Šie pastebėtini nauji inntrumcntal yra paimti IS remi- 
Murn}18 tak041 BUa«Ei,«nY* turt,n*u tonu. artlRtifiku dc- 
1? !A.kJr 1’rrožlu, MbnlKtmu. Naujausios mados Grand ir 
Uprifrht pianų konstrukcijos. Specialiai pnbudnvoti dėl 
mažų apartmentu, arba namų nu mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog f. o. b. ift warchouse. Jiihii 
!&iPia,M!ib - muz,kn,t instrumentą priimsimo kaipo

BITS ABOUT 
“BIRUTĖ

Gerb. Bulaw 
tradienį mes klausom lietuviš
kų programų, kurius perduoda 
Peoples Furniture Co. ir jais 
patenkinti esame. Bet progra
mas buvo kur kas įvairesnis, 
kada aš girdėjau jūsų kalbą. 
Pageidaujama ir daugiai? to
kių jau programų.

Draugiškai,
M. Kurevičius.

Mr. Jurgelionis, versatile 
and capable director of many 
si?ccessful plays, operas, opere- 
ttas, pageants, has consented 
to be the' dramatic and stage 

I director of “Birutė’s’ 
Corning opera, “Eglė 
Karalienė”, which i: 
presented April 8th.

At a special rehearsal held 
Monday evening, Mr. Jurgelio
nis gavę a brief, būt very in- 
teresting resumė of the opera.

“Eglė, žalčių Karalienė” is 
an ancient tale of the pagan 
beliefs prevailing many cent- 
uries ago. Paganism, in Lith- 
uania, however, did not mean 
cruelty or sacrifice of lives as 
in other countries, būt rather 
it reqirired heroism and cour- 
dge. The people* worshipped 
the elementą, thunder and 
lightning, trees, and animals.

“žaltys 
sacred animal and at the šame 
time 
could 
form 
human being 
a palace in the bottom of the 
lake. From time to time, he 
mingled with the people. On 
one of these frequent wander- 

. ings, he met Egle and her two

Apollo, inasmuch as he said 
in our lašt column that I do 
not gi ve them enough men- 
tion, būt that I favor my ovvn 
kind only.

Is this going to be a column, 
if only I can finish it and dis- 
pateh it before Apollo appears 
on the scene!

Oh, oh, The MEN I shall 
mention! 1’11 bet Apollo wib 
never again complain of .......

“Hi, Polly, my giri 
irig, are you 
trudeth.

“What! Are you back?!”
“■Say, didn’t you want me to 

come back? And what’s on that 
sheet of paper that you* are 
concealing so?”

“Nothing much, Apollo, I was 
just, ... just ....”

“Polly, Fm going to see that 
sheet, ■ if that’s the lašt thing 
I ever do!”

“No, no, no, I haven’t finish- 
od it as yet, 4- please, Apollo.”

“Yes
I going to see it!”

“Tee-hee ...... next week!
—Polly

Universal Mortgage and Investment Co
Not Ine.

Skolinam ant Pirmų Morgičių.
Perkam Lietuvos Bonus.
Kolektuojam morgičius ir nuošimčius. ,
Inšurinam per geriausias kompanijas.
Money Orders, Gezo ir Elektros, bilos.
G. A. SUKIS VV. M. ANTONISEN

3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

Važiuojame “Naujienų’ 
liejaus pamatyti

Ateina “Naujienų” 20-ties 
metų sukaktuvių balius. Norė
tųsi važi imti ir pamatyti, kas 
ten bus ir kaip viskas bus. No
rėtųsi labai. Bet prasti laikai, 
skatikų nedaugiausia kišenėje, 
ilgoka kelionė ir šaltas, nema
lonus žiemos laikas.

Vieną dieną sutinku Petrą 
Alinauską,. Rockfordo biznie
rių, o kadaise chicagietį. Jis 
sako: “Dok, ar važiuosi į Chi
cagą į Naujienų balių?”

“Norėtųsi”, sakau, “bet ži
nai, kaip yra. Negalima vistfr 
būti, kur nori. Piniginėj ne
daugiausia žalikių.”

“Važiuojame visi susidėję”, 
— jis prideda.

“Važiuojame
Ir taip nutarėme važiuoti su

sidėję. Vieni automobiliui ratus 
tepėme, kiti inžinan aliejaus 
įpylėme, treti kiek benzino į 
tanką

Važiuojame šešiese: Petras 
ir ponia Alinauskai, Stasys Pe
trauskas, “N.” bendradarbis, 
Antanas Jankauskas, vietinis 
pianistas, manoji Margaryta ir 
aš pats, korespondentas. Niekas 
manęs tokiu nevadina, tai* pats 
turiu pasivadinti.

(Bus daugiau)

3 VIENYBES VAJUS 0
ks Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia nauju skaitytojų gavimo ==
S vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero- ==
SS mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
SS jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vienų dolerį pini- nri 
[0] gaiš už kožnų skaitytojų. Gera proga kožnam lietuviui užsidirbti S 
s— keletu ar keliolika dolerių ir isigyti dvasinio maisto — gerų S 

knygų. Kviečiame visus lietuvius i šį vajų stoti. Norintieji laimė- =
s= ti dovanr.L, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- ss 
s formacijas suteiksime laišku.
S Adresuokite: ... w

s Vajaus Komisija š
s 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. s

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBES
Amerikoje

$3|P0 ....... metui
$1.75 ... pusmečiui

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

gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai! Užsirašykite šį seniausių lietuvių laikraštį. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyveninio eigoje. Jis ves jus į švie
sų ir tiesų. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrų 
pasaulio gyvenimo eigų. Jus turėsite geriausių draugų Jūsų gyve
nime. . . • a

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION

K“A.*Tr... . ■•nlllBlIVUVL
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GRAND 

PIANOS
Sąlygos $1.50 

_ ___ į Savaitę
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NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ ' 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100. 
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TVIRTAS



HĄUJIENOS, Chicago, IU Ketvirtadienis, -kovo 8,4934-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuania 

‘ 1739 Soui
Telephc

“ _• by
m News Pub. Co.» Ine. 
th Halsted Street 
one CANal 8500

Ęditor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas i
• $8.00 per year In Canada

$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year tn Chicago
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. ID. undar the act of 
March ftrrf 1879

Užsisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Aldams
Pusei inetų ....___ ______
Trims mėnesiams __
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Chicagoj per išnešiotojus:
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AKIPLĖŠOS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 17X9 S. Halsted St.. Chicago, 
□1 Telefonas CANgl 8500.
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Orderiu kartu su užsakymu.

TUNKA ŽMONIŲ KRAUJU

Amunicijos fabrikantai daugiau, negu kita kuri 
kapitalistų grupė, yra atsakomingi už karus ir masinius 
žmonių gyvasčių sunaikinimus karuose. Armotų, šau
tuvų, parako, dinamito, nuodingųjų gazų, tankų, kulkų 
ir durtuvų gamintojai žiuri i karą, kaip į paprastą biz
nio ir pelno šaltinį.- Bet kad valstybės viena su kita ka
riautų, reikia įkvėpti vienos valstybės gyventojams ne
apykantą prieš kitos valstybės gyventojus; reikia, žo
džiu, padaryti žmones “patriotais”.

Patriotizmo propagandai amunicijos fabrikantai iš
leidžia milžiniškas sumas pinigų, žinodami gerai, kad 
tie pinigai atneš jiems šimteriopą vaisių. Ginklų gamin
tojai savo šalyse paperka laikraščius, kad jie skleistų 
žinias, kurios žadina neapykantą prieš kitas šalis; jie 
daro spaudimą į valdžias, kad jos viena kitą erzintų ir 
provokuotų; jie duoda kyšius parlamentų nariams ir 
armijų generolams, kad jie kovotų dėl išlaidų padidini
mo ginklavimosi tikslams.

Tačiau tie karo kurstytojai yra “patriotai” namie 
tik dėl biznio. Jiems rupi ne “tėvynės” gynimas, bet pel
nas iš amunicijos gaminimo ir pardavinėjimo. Todėl jie 
pristato ginklus ne tik savoms valdžioms, bet ir toms, 
prieš kurias jie žmones kursto. Įdomių šito besąžiniško 
amunicijos fabrikantų veikimo pavyzdžių paduoda vie
nas Amerikos rašytojas Malcolm Cowley. Sakysime, 
Francijoje yra milžiniškas ginklų gaminimo trustas, 
kuris vadinasi “Comite dės Forges”. Franeuzų spaudo
je jisai veda smarkią kampaniją prieš Hitlerį, šaukda
mas Franci ją ginkluotis, nes iš Vokietijos “nacių” pu
sės jai gresiąs baisus pavojus.

Bet tas franeuzų amunicijos trustas kontroliuoja 
milžiniška^ Škoda dirbtuves Čekoslovakijoje. Tos dirb
tuvės gamina ginklus ne tik čekoslovakams, bet ir veng
rams, bulgarams, turkams, italams ir kitiems, kurie 
karo atsitikime gali susidėti su Vokietija. To ne gana. 
Europos spaudoje buvo ne kartą minėta, kad franeuzų 
amunicijos trusto kontroliuojamos Škoda dirbtuvės yra 
davusios daug pinigų Vokietijos Hitleriui! Amunicijos 
fabrikantai Francijoje žinojo, kad jeigu valdžia Vokie
tijoje pateks i Hitlerio rankas, tai karo pavojus padi
dės, taigi Francija (ir kitos šalys) pirks daugiau kamuo
lių, šautuvų ir parako, ir jie neapsivylė.

Tas pats rašytojas paduoda kitą, dar ryškesnį pa
vyzdį — iš pasaulio karo laikų. Vokietijai reikėjo nike
lio, vario ir glicerino ginklams ir bomboms gaminti. 
Jeigu vokiečiai tų medžiagų nebūtų gavę, tai jie butų 
negalėję ilgai gintis nuo Santarvės armijų. Karas butų 
pasibaigęs gana greitai. Bet amunicijos fabrikantai 
Anglijoje ir Francijoje pasirūpino, kad tos medžiagos, 
nežiūrint į blokadą, butų iš užsienių pristatomos į Vo
kietiją. Todėl karas galėjo tęstis daugiau, kaip ketve
rius metus.

Bukšnaitis ražo “Vienybėje“ 
apie tuos “nykštukus ir akiplė
šas“, kurie pirma buvo susi
spietę po “Vienybės“ pastoge, 
p dabar stengiasi kuo įmany
dami jai pakenkti. Jisai, žino
ma, turi galvoje Klingos, Va
laičio, Venciaus ir Ginkaus fa
šistišką kliką. Ve ką jisai apie 
juos pasakoja:

“Sakoma, kad iš ją. darbų 
pažinsite juos. Jau ir men
kiausiai protaujantis žmogus 
negali nepastebėti tikslo, ku
riuo rašinėjama kai kuriems 
laikraščiams vaikiškai naiviš- 
ki straipsniai apie dabartinę

Vienybę ir jos leidėjus O iš 
kur pasipylė skundai (dono- 
sai) į Imigracijos Valdybą, 
kurių ponių gražios lupelės 
telefonais siuntė skundus į 
radio stotj, kad panaikintų 
Lietuvių Radio Valandą tik 
dėl to, kad joje skelbiamos 
Vienybes žinios? Kas nuo
lat bubnija, kad dabartine 
Vienybė esanti socialistiška, 
kad jos leidėjai šioki ir toki 
— tai kiekvienas lengvai ga
li suprasti.

“Dabar tie antivienybinin- 
kai daug kalba apie besiku
riančią šimtaprocentine fa
šistų partiją.”
Fašistai taip pat, kaip ir ko

munistai, nepaiso, kokias prie
mones jie vartoja 
kitokių nuomonių 
Tai yra protiniai ir 
išsigimę elementai.

kovoje su 
žmonėmis, 
moraliniai

; .. ... 4—. ■ : ■ .... ■

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ATSIPRAŠAU 
DAKTARE!

kitos ji vėl atvyks į ofisą, o ninę. šį kartą ji paklausė ir tą 
tada aš jau sutaisysiu prade 
jusius gesti dantis.

Praėjo daug dienų ir savai
čių, bet tos pacientės aš dau
giau nebemačiau. Tik už pus
antrų metų ji vėl aplankė ma
ne. Jos veidas buvo neįmano 
mai ištinęs 
buvo į ją žiūrėti. Pasisakė, jog 
kartą aš sustabdęs jai dantų ir nepasirūpino laiku savo dan- 
skaudėjimą. Girdi, ji norėjusi į 
pas mane anksčiau ateiti, bet 
vis negalėjusi prisirengti. Bet 
dabar skausmas pasidaręs toks 
didelis, jog ji ilgiau nebega
linti kęsti.

Peržiurėjau savo lekordus ir 
patyriau, jog ji buvo pas ma
ne prieš pusantrų metų. Pra
dėjau4 
kartą 
j imas, 
pirma 
bei veidas kiek patindavo, bet 
vis nebuvę taip blogai, kaip ši 
kartą. Skausmas ir sutinimas 
greit praeidavo. Bet dabar tas 
skausmas jau ketvirtą dieną ją 
kankinęs. Blogiausias dalykas, 
kad nebegalinti naktimis mie
goti, — nuolat jaučianti skaus 
mą.

Egzaminavimas parodė, kad 
ne tik dantis blogame stovyje, 
bet ir žandikaulis gerokai api
puvęs. Suprasdamas, jog tai 
yra labai rinitas reikalas, aš

tiesiog baisu

pačią dieną nuvažiayo J ligoni 
nę. Ten jai teko išgulėti tris 
mėnesius, kol galutinai pasvei
ko. .Tai teko daitig kentėti ir 
išleisti pusėtinai pinigų. Buvo 
net rimto pavojaus, kad ji ne- 
bepasveiks.

Ir visa tai atsitiko vien tik 
todėl, kad ji nebojo patarimų

tis sutaisyti. Dėl to apsileidi
mo ji turėjo praleisti labai daug 
pinigų ir beveik gyvasties ne
teko. Tokių dalykų pasitaiko 
gana dažnai. Todėl pravartu 
visiems atsiminti, jog kur 
geriau yra taisyti dantys, 
da jie vos pradeda gesti, 
gi? tada, kai jie sugenda, 
ir pigiau ir sveikiau.

kas
ka
ri C-

Tai

Joseph Simonet.

Kaip aš praleidau šventadienį
klausinėti, ar tai pirma 
jai užėjo dantų skaudė- 
A Įsakė, kad ne. Esą, ir 

. užeidavo skaudėjimas

Bet ii* vokiečiai nepaliko kalti savo priešams. Spyg
liuotosios vielos (barbed wire), kurias gamina vokiečių 
dirbtuvės Magdeburge, karo metu buvo eksportuoja
mos per Šveicariją Francijon. Tomis vokiečių pagamin
tomis spygliuotomis vielomis frančlizai aptverdavo sa
vo apkasus mūšių laukuose, ir Vokietijos kareiviai žū
davo jose tūkstančiais.

Žmonės krito, kraujas liejosi upėmis, o amunicijos 
fabrikantai visose šalyse darė milžiniškus pelnus.

Dalis tų amunicijos fabrikantų pelnų po karo vėl 
buvo paleista apyvarton. Beveik kiekviena fašistiška 
valdžia, kuri per paskutinius 15 metų atsirado Europo
je, gavo gausią finansišką paramą iš ginklų gamintojų 
kompanijų. Dabar amunicijos dirbtuvės visame pasau
lyje yra užverstos užsakymais ir dirba dieną ir naktį. 
Rengiamasi naujai didelei skerdynei.

Frankai, markės, guldenai, sterlingai, liros, červon
cai, doleriai, yenai, zlotai ir kitokį pinigai, investuoti į: 
amunicijos kompanijų serus, neša aukštus dividendas. 
Dividendai dar padidės, kai prasidės Azijoje ir Euro
poje masinis kraujo liejimas.

Baso Dr. G. I. Bložis
Atsiprašau skaitytojų, 

kartais mano pasakojimas 
sirodytų nuobodus. Tačiau 
riu pasakyti, jog jis yra 
singas ir kai kuriems gali 
ti naudingas.

Aš čia noriu kalbėti apie to;. 
kius dalykus, kurie pasitaiko 
kasdieninėje praktikoje. Kitais 
žodžiais sakant,- noriu pasida
linti su skaitytojais savo įspū
džiais bei patyrimais, kuriuos 
gaunu, susidurdamas su pacien
tais. Nors tai ir paprasti da
lykai, vienok skaitytojams jie 
gali būti naudingi.

Pavyzdžiui, ateina pacientas 
ir atsisėda į dantų gydytojaus 
kėdę. Kai jis pamato, jog aš 
jau rengiuosi apžiurinėti jo 
burną bei dantis, tai jis, ne
laukdamas egzaminavimo, pra
deda aiškintis: “Atsiprašau, 
daktare, šiandien pamiršai: 
dantis išplauti“... Kartais dar 
priduria, jog jis labai skubo 
jęs, tad nebuvę laiko dantis 
išvalyti. Arba vėl — laikas bu
vęs vėlus ir t. t.

Kaip sau norite, bet tie pa
siaiškinimai itin keistai skam
ba. Jeigu žmogus nori ką nors 
tikrai padaryti, tai jis tam su
randa ir laiko. Sakysime, žmo
gui visuomet suranda laiko pa
valgyti, nežiūrint to, kaip už
imtas jis nebūtų. Todėl pasi
teisinimas, jog nebuvo laiko 
dantis išvalyti, yra niekas dau
giau, kaip tik apsileidimas.

Keistas taip pat dalykas yra 
ir tas, kad pacientas atsiprašo 
dėliai to, jog jis dantis heiš- 

| valęs. Neprižiūrėdamas savo 
dantis pacientas juk gydytojui 
blėdies nedaro. Jeigu kam yra 
skriauda, tai tik pačiam pa
cientui. Ir štai kodėl: nepri- 
žiurėjimas burnos ir dantų ne
išvengiamai veda prie dantų 
gedimo.

Prie progos aš čia noriu pa
pasakoti vieną labai reikšmin
gą atsitikimą, kuris įvyko ma
no praktikoje.

Maždaug prieš porą metų pas 
mane užėjo į ofisą kitatautė 
moteris apie 35 metų amžiaus. 
Ji skundėsi, kad jaučianti ne 
paprastą dantų gėlimą, ir pra
šė manęs, kad aš tą skausmą 
sustabdyčiau. Priegtam ji dar 
pridūrė: “Atsiprašau, daktare, 
kad mano dantys tokie nešva
rus ir burna surugusi”.' Aš pa
stebėjau, jog man tokie daly
kai yra priprasti. Apžiūrėjęs 
dantis, aš dar pridūriau, jog 
ji turi visai gentis dąntįs. Vi, 
sa, kas reikalinga, tai juos tin
kamai pažiūrėti. Vadinasi, lįa-y 
lyti ręguĮiąrištyU’ W 
gat vieną kitą'dantį truputį 

| pataisyti, nes jau buvo pasi-

jei 
pa- 
tu- 
tei- 
bu-

reiškusios mažos sugedimo žy
mės.

Tam tikrais vaistais aš su
stabdžiau skausmą ir padariau 
su ja sutartį, kad už dienos ’ patariau jai tuoj vykti į ligo-

(Tęsinys)
Nežinau, kas su manimi bu

tų atsitikę ir ar bučiau galėjęs 
vieną iš jų išrinkti, jeigu tuo 
pačiu kartu nebūtų išlipęs iš 
vandens “Old Bachelor”.

—Ką tu ten knisiesi po tuos 
popierius — sako jis. — eik 
geriau paniūrėti ten už ker
čios, atėjo dvi naujos “sire
nos“ su dideliais plačiais “glo- 
bais“, aš manau, kad tau jos 
patiks.

—Man jos visai neįdomios— 
sakau aš,—eik tu geriau čia, 
žiūrėk, ką aš tau parodysiu. 
Tik, pirma gerai nudžiuk ant 
saulės, kad tu man čia neap
taškytum.

—-Na, kasgi ten? — įdomau-

Nc merginų, bet fo- 
— pertraukęs mano

jasi jis, — ir priėjęs pradėjo 
žiūrėti.

—Matai,— aiškinu jam, — 
čia yra būrys gražiausių mer
ginų... — 
tografijų,
kalbą pasakė jis. .Tegul būna 
ir fotografijų, tas skirtumo ne
padarys, bet aš noriu, kad tu 
man pasakytum, kuri iš jų yra 
gražesnė. Sakyk, kuri??

—A-a, tai reikia pirma gerai 
j kiekvieną pažiūrėti,
ėmęs plačią maršką nusišluos
tė sau galvą, veidą ir akis.

—Tai ir žiūrėk, — sakau aš, 
—nes aš irgi noriu kadi tu jų 
grožį pastudijuotum ir tada 
tik padarytum savo sprendi
mą.

ir pa-

(Bus daugiau) ‘
-T-
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GERO SKONIO MALONUMAS
Copyrtabt, 1934, The 

JtaeriCMi Tobacco Uonpuy

i i.
1 d

Tiesiog U 
Metropolitan Opera Ilouse

šį JeStadienį, 1:50 vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudona ir 
Mčlynij radio tinklus. LUCKY STRIKE 
tmilllli***'* Nmv VnrVft Ktah'nnnlitnn 
Opera

Ir geras skonis yra vienu didžiu 
malonumu( kurį jūs randate kiekvie

name Lucky Strike, kadangi tiktai 

puikiausias turkiškas ir naminis tabakas 
Ltlcky Strike naudojama ... ir tiktai

viduriniai lapai. Jie yra lengviausi, 
gležniausi lapai. Kiekvienas Lucky 
Strike yra pilnai prikimštas . . . visuo

met taip apvalus, taip kietas—be 
liuosy galy.

Company pilnoje operoje, 
"PAGLIACCI”.

!NE viriutiniii lapąt—jie yr« nedaiivystę 
—jie yra iiurkit&at

ir tiktai Vidurįftitų l, a p ai
Derliaus Grietinė

Lengviausiai, ivelnUuslas tabakai
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DR. STRIKOL’ISLaiškai Rašte

ŠĮ sekmadienį, kovo 11 diena

nori pa1-

Grahoriai
*t*v*r»*

Ofiso TeL

Įvairus Gydytojai

reni

Visi Telefonai

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI 4092

PADĖKAVONft

Advokatai

UOZAPAS im
•■**•*«

Jeigu Phone Caąal

9 iki
6 iki

Ofiso TeL Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

11 valandai ryte 
8 valandai vakare 
« AstVirt*dien*o

20, Dr 
8 bal.

i< rreai

IT CHIRURGAI 
ER AVENUF

r>t»«uh »*>«•

BAtSAMUOTOJAS 
Paizrnauja Chica»oi» 

it* , apiėlinkeą 
Dideli it graži<

Šie laiškai yra a'vdj© ii Eu’ropo* 
Kam jie priklauso, tegul nueina 
vyriausiJI paštu" (Clatk ir A darni 
ratviU) atsiimti Reikia klausti prfi 
angelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised W<ndow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaii 
kad šiame surašė nažvmėtp

512 Judai tis Anton
522 Naravas Jonas

Jieniau o*i
4335 So.

Tel BOULEVARD SI99

METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

n DOS
in.

Balsuota1 Pild/Taryba; skaity 
ta konstitucijos taisymo pro 

i jektds.

NORTH SIDE; — Praeitą an
tradieny, kovo 6 d; Asšociatibp 
Hottse'įvyko SEAV 226* kuopos 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo šauktas . atvirutėmis. Narių 
atsilankė 46.

Buvo balsuojama Pildomoji 
Taryba. Kandidatai gavo seka
mą skaičių balsų:

Į prezidentus — 
čius gavo 29 bal 
skis 
Į vice-prez

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland At>*.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvsll fl.
Tel Republic 9723

jis varo ypatinga* 
apdrau'dos šakoj, 

kompanijos, su k u 
veda reikalu, turi

tis' ar' forkložhvinią' Užtraukti 
— tai pas p. Mackiewich’ių ga2- 
ibiu* gauti' rinitų informacijų 

kalbamais reikalais. Ir už in
formacijas ' mokėti nereikia.

P-nas Justinas Mackiewich’- 
itiš šiartlė įižny yra nuo 1916

ė?s aidtnci ja’ 6631 So, 
Telefonai Repui

Netik mes Chicagos lietuviai 
pasididžiuosime su šia viena
tine iš lietuvių tarpo augšto iš 
silavinimo dainininke ypatoje 
Bronės Drangelienės, bet taip- 
pat pripildysime savo ištrošku
sias sielas jos maloniu gražiu 
dainavimu. Taigi seni ir jau
ni visi bukime ten kur muTnis 
ši ideališka lietuvaite užprašo.

—R. š.

DR. V. A. ŠIMKUS 
gydytojas ir chirurgas 

Valandos muox2 iki -4 ir nuo 7 iki 9 
vaL. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8848 South Halsted Stl 
TeL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5917 
Rez Tel. Victory 2343

Justi n Mackiewich, Mort- 
taip vadinas* 
vadovauja p. 
Jos adresas

2422 W. Marquetts Rd! 
VampkiD 67tb it Artėliau Av* 

Telefonai Gtovebill 1595 
Valandos nuo’ 9 iki 11 ryto. nuo 2-4 
it 7 9 po pietį), seredomis po pieta i* 

nedaliomis pagal susitarimą.

eios 
ges, 
Vienuolikų metų išdirbo ki
tiems, tarp kurių MarshaU 
Field? kompanijai tarnavo per 
paskutinius 7 metus prieš įėji
mą į savo biznį.

R&rl Estatė

įstatų 
projek- 

A. Montvidas perskai-

Pel. Lafayette 3^7 L 
J. Liulevičius

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI

■ 4142 ARCHu t,,., 
Telefonai' Virglnb 0036

dolerių pinigų; 
bilionai. Tatai 
kainų pakilimą 
pakils

T. Ručinskas — 12, 
— 56, E. Mikužiui ė

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas* 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofisd vairi Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vale. Nedalioj pagal sutarim* 
Ofiso TeLi Boulevard 7820 

Namu* Tel.» Prospect 1930

suras pirkėją justi mor- 
arba suieškos morgičių 

nusipirkti. Jie yra vadi- 
brokeriai, jie yra tarpi-

A. MASALSKIS 
GRABORIUŠ 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

JUSTINAS MACKIEVVICHTUS MORGIČIŲ BANKININKAS

dėjo 1916 m. adresu 2342 So. 
Leavitt SL čia ir darbavosi iki 
1932 mėtų, kada persikėle da
bartinei) vieton adresu 2324 So, 
' ueavitt St.

• Amerikon jis atvyko* iš pa- 
žemaitijos širdies, Plun- 
Telšių apskričio, 1905 m.

J. J. BAGDONAS
Uudnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Daugeliui' jau yra žinoma 
apie p-ios B. Drangelienės 
(Barbara’ Darlys), Chicagos 
Grand Operos dainininkės, kon- 
cėrtą4 kuris įvyks 72 E. U-ta 
gatvė prie Michigan Avė. Ren
gėjai šio koncerto, kiek man 
žinoma, svarbiausiai 
rodyti atsilankiusiems p. B, 
Drangelienės atsiektus rezulta
tus, palodyti pilnoj to žodžio 
prasmėj jos talentą-gabumą, 
kuri jį savo stipria valia ir 
pasiryžimu išvystė iki tokio 
augšto laipsnio.

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
arti Slst Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—-12 

diena.

Coi 
vaiaado* nuoTiesioginiai real eštato biz

niu p. Mackevičius nesiverčia. 
Kadangi tačiau jo darbuotės* 
sritis gan arti prieina-prie real 
estato, ir kadangi' jis yra im* 
teligentiškas, plačiai matąs biz
nio eigą žmogus, tai' buvo įdo
mu patirti jo, kaip bešališko 
asmeris, nuomonė apie real es- 
;ata.

Mėginsiu čia trumpai tą jo 
nuomdnę išdėstyti:

1. 70 nuošimčių viso Suvie
nytų Valstiją turto yra įgul
dyta į real’ estatą; t. y. nekil
nojamą savastį..

2. šiandie tas turtas nupuo
lęs dairg žemiau' jb kaštų, šian
die galima nupirkti per pušų 
pigiau jau pastatytą nanią, up 
kad statyti tokį pat namą.

3. Praeitis rodo, kad ir se
niau buvusiose depresijose real 
estatas yra puolęs, bėt jis vi
suomet atsigaudavo po depre
sijos ir pralenkdavo praeities 
kainas. Taip bu's ir dabartinei 
depresijai praėjus.

4. Kadangi* toki didelė 'Su v. 
Valstijų turto dalis (70%) yr?. 
įguldyta į reaf eštatą, tai val
džia deda pastangas ir dės jas 
ateity juo greičiau. atgriebt: 
real’estato vertę; '

5. 1929 metais šioj šaly bu
vo 4 bilionai 
šiandie yra 7 
žada infliaciją, 
Neišvengiamai 
estato kainos.

6. Pats tas 
,džios įstaigos 
vėjais duoda namų 
iki 80% paskolos 
to, rodo, jogei ir

BRONISĖ DACZOLA / 
kuri mirė vasario 25 dieną 
1934 ir palaidota tapo kovo 
1 d. 1934, o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasįšalinimu iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; dėkavojame gra- 
boriui J. J. Bagdonui, kuris sa
vu geru, širdingu ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo ją i amžinastj, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame drau
gams ir giminėms už Mčles, dė
kavojame Rūtos Draugijos na
riams ir visiems giminėms ii 
draugams, kurie taip gausiai 
atsilankė j laidotuves ir paly-» 
dėjo musų brangią moterį ir 
motute i jos amžino atilsio 
vietą ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau niusų my
lima moteris ir motute sako
me: ilsėkis ramiai šaltoj že
melėje.

Vyras Juozapas Daczola 
duktė Bronisė 
sūnūs Benediktas, marti 
anūkes ir giminės._______

FILIM1NA K1BARTIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
8 dieną kovo mėn. 1932 m., su
laukus 44 metų amžiaus, gi
mus Telšių mieste.

Paliko dideliame nubudimo 
vyrą* Justiną, sūnų Vladislovą, 
dukteris Jadvygą, Christiną ir 
Filimina, augintinį Martiną, se- 1 
sens Eleną Tananevičiene h 
Julią Linkiene.

Mes Tave, Muši) brangiausio
ji Filimina, niekuomet neuž
miršime.

Tu pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus,- 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Nuliūdę lieka,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, 
Augintinis, Seserys 
ir Gimines.

nežiūrint 
apdrausti savo 

gyvena. Užtenka 
jis jau

Ir jeigu kas turi reikalą ar 
norėtų patarimo ar informaci
jų gauti morgičių pirkime, par
davime, iškolektavime nuošim
čių arba visų sumų; jeigu kam 
tenka nuo forklozavimo geibo-

L J. ZOLP
GRABORIUŠ 

1646 West 46th St 
Tel. Botiletard 5203' ir 8413 

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

Lachavfcn ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUŠ

Patairnšiija« laidbtuVese kuopigiausiai. 
Reikals meldžiame atsišaukti, o sbusu 

darbu , busite užganėdinti
, Tel;1 Ganai 2515 arba 2516

2314 W 23rd PL. Chicajro
SKYRIUS*

1439 S. 49 Ct., Cicero. D1 
Tel Cicero 5927

Ambulance Patarnavimas: pieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vąrgttna:i! Dykai!

Rm 6600 South AttttUn Avntu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Hahted Strttt 
CHICAGO. ILL

gali ir parduoti savo morgičių 
— be kitų agentų tarpininką-, 
vimo, be mokėjimo ekstra ko
misų. Todėl jis ir vadinasi 
Mortgage Banker, o ne mort- 
gage broker. Jis tur būt yra 
vienintelis šioj šakoj lietuvis 
biznierius visoj Amerikoj.

Jei neskaityti lietuvių ban
kų, kurių šiandie tik vienas 
teliko Chicagoj, Mackewieh’ius 
bene bus stambiausias vertei
va morgičiais tarp Chicagos 
lietuvių. Jo verslas morgičiais 
yra perėjęs jau $3,000,000 (tris 
milionus dolerių). i

Kaip aiškina jis savo pasi
sekimą ?

Pirmiausia, sako, stengdavo
si ir stengiasi patarnauti tei
singai. Esant jam šiame bizny 
per 20 metų žnąonės ^patyrė tei
singumą ir vis daugiau juo pa
sitikėjo.

To betgi neužtenka. Visokie 
kontraktai, visokie formalumai 
ir patvarkymai, įkainavimas 
savasties ir kitokie dalykai su
rišti su morgičių tranzakcijo
mis reikalauja nuodugnaus biz
nio pažinojimo ir patyrimo. 
Toks pažinojimas reikalingas, 
kad klaidų nedaryti. Tokį pa
žinojimą p. Mackiewich ir tu-

DR. C. KASPUTIS 
DANTISTAS

Gr|>« 41 Buropot ir oil nttluihuojr 
tmoįOĮ putoj.

VALANDOS> 10-12 A M 2-6 P M 
7 -9 P M. Selunadieniaū ii kemret 

susitartus*.
aisted St

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUŠ IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. I8th St 
Tel. Monro* 3377

TĖVAS
Nebrangumo <

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su fi:

mas su e’tktra. 
klaidas. Speciali 
kyklos vaikus, 
mos. Valandos 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akiniu kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Pbone Boulevard 7589 .

A. L Davidoms, O. 
sHIO So Michigan Avenue 

Tel Kenwood 5107

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė;
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialirtar 
Palengvins akių įtempimą, kurti esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudant* 
akių karšti, atitaiso tramparegystf ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro- 

parodanči* mažiausias 
atyda atkreipiau) j mo- 
Kreivos akys atitaiso- 

nuo 10 iki 8 v. Ne-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomi* 10 iki 12 vai. ryto

PbdD* Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

šiaudo* nuo 9 iki 8 vakat-
S e rėdo j pagal lUtattį

DR. RUSSELL
Lietuvy* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

F; J. Bago- 
X. Strum-

7, J. Gataveckas — 1;
— A. Mikalauskas 

Trečiokas — 3, J. 
Mažukna — 16.
Į sekretorius ~ M. J. Vinikas
— 33, J. Miliauskas — 2, M. 
Raginskas. — 3; Į iždininkus
— K. Gugis — 32, J. Lopatto
— 2, P. Mažeika — 3; I iždo

S. Mockus — 20,globėjus
J. Januškevičius 
kas —>1, 
B. žolynas
-r 29; Į dak^rus-kvotėjus 
Dr. J.' Staneslow —• 9, E_ 
B. Bronušas 
Graičunas —

• Toliau buvo patiektas 
komisijos raportas ir 
tas. Dr 
tė kai kuriuos konstitu’cijos pa-’ 
taisytus punktus. Projektas- bu
vo • priimtus ir nutarta vieną' 
kopiją pasiųsti Centrui, o an! 
jrąvsau pasilaikyti kuopoje.
; Delegatų į Sfeimą kuopa šį 

kartą nerihko, kadangi susirin
kimas gan ilgokai užsitęsė.

Telefonas Yards H

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto ja>» 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

' oriu . automobilius visokiem* *eika 
' ■’larnli jRlitia prieinama’ 

3319 Lituftnica Avehue
CHICAGOr ILL

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avtntu 

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

7 iki 8 vai. NedžI ano 10 iki D
Rez. Telephont Plaza 1200

J F RADZTUS
Inčorporated 

. LIETUVIŲ GRABORIUŠ 
Palaidoja už SZI 00 ir apgščia* 

Moderniška koplyčia dykai 
(V \&th' St TeL Canal * 

CHICAGO (LL
faktas, kad val

kūnais at ■ 
savininkams 
ant jų tur- 
valdžia yra 

įsitikinusi real estato pakilimu. 
Nes valdžia neskolins tiek 
daug, jei nematys kilimo kai
nų to turto, ant kurio duoda
ma paskola.

7. Stambios konibinuotės,
.i-. ' . ' ' ■

kaip pav. apdraudos kompani

jos, fbrklozavtisios sąvastj už 
morgičius, šiandie nebeparduo- 
da forkloztVotos sąyasties; jos 
pasilaiko ją numatydamos ne
tolimą tos sąvasties vertės pa
kilimą.

8. Kada pakilimas pasireikš 
— sunku pasakyti; gal už me
tų, gal už poros. Bet jau ir 
šfaildie galima pastebėti, kad 
Vis. daugiau žmonių ima ieško
ti rehl estato pirkinių — tik 
d(ir‘ kartais mėgina sukasti 
“barmenų”, gauti teal estatą 
pusdykiai.

9. Abelnai gi imant, real es
tato Vertės šiandie yra tiek pi
gios, kdd atrodo, jog dabar bu
tų geriausias laikas joms pirk
ti, .o ne tad k, kai **Visi pirks”, 
kai jo kainos pašoks aukštyn.

V. P.

A. MONTVID. M.
'Ve«i Town State Bank Bld* 

2400 W Uaditon St 
Vai iki 3' po pietų, 6 iki •

Tel Seeley 7130
-Namo telefoną* Brunavick 05v

K Rutkauskai,
• *4J Sou^ R/Mferr

♦ 14*

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams t 

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago. UI. 

Phone Boulevard 7814-

iHuMaiuaklara) 

į į Oali’ee.
Nartai

756 W. 35th St 
of 15tb (f Halsrcd St*.,

I < nwo 6-30«-»* 
paga* 'atarti

v Ai A N DOS 
nuo 
nuo

<p«r< ivantadirnto

Tel. Cicero 2109ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

gage Banker - 
įstaiga, kuriai 
Mackiewich’ius. 
yra: 2324 So. Leavitt St.. tel. 
Canal 1678.

ši įstaiga specializuojasi ap- 
draudose ir patarnavimo įvai
riems reikalams surištiems su 
morgičiais.

Pirmiausia apie apdrat/dą 
P-nas Mackiewich’ius šioj ša
koj varo vieną didžiausių biz
nių iš visų lietuvių Chicagoj. 
Jis priklauso prie Board of 
Underwriters, per jį galima ap
drausti sąvastį nuo ugnies, tor
nado ir kitokių nelaimių. Per 
jį galima apdrausti namus, ra
kandas, automobilius, įvairias 
brangmenas.

Apdrandai jis specializuoja- 
si visoj Chicagoj 
kur norintis 
turtą asmuo 
patelefonuoti jam 
tranzakcijos detales prižiūrės 
Ir kadangi 
didelį biznį 
tai žinoma, 
riomis jis 
skaitytis ir skaitosi su juo daug 
rimčiau, nei su mažesniais agen
tais. Dėka to ir iman- 
tys apdraudą per p. Mackie- 
wich*ių žmogus gauna geres
nes sąlygas ir tvirtesnį užtik
rinimą savo interesams, negu 
kur kitur.

Dabar apie morgičius. Yra 
ne vienas iš lietuvių Chicagoj, 
kuris 
gičiu'i 
jums 
narni 
ninkai. Bet p. Mackievvich pats 
savo turtu turi įgijęs morgičių. 
Jis turi įvairių morgičių. Pas 
jį kostumeris gali pasirinkti 
morgičių kokių nori pirkti. Jam

DR r K kliauga
DENTlSTAf

*42(i W MarųuetU Rd.
•>bon. HEMLOCK ?82>

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivu akiu specia- 
listas. Vaikų kreivas Jp" 
akis ištaiso be one- yMh 
racijos. Pig i o m i s Įi 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. Pri 
t a i kinimas akinių V
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė.

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

Mrs. Ahelia K. Jarusz 
Physical Therap’ 

& Midvrife 
6109 South Ąlhanv

Pb°n» 
1 Henilod* 925/

z Pararnanij p”*
dvmo oamtidsf a* 1»

: Roninėae dunda m a
ssaS* -lectri 
men’ '* 1 K blahkft* t»

BCTMKs* Moterim > ’
nom» oar»ri< 
vanai

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DB NA1KEL1S
W W 35tb St

v.o» »i »Mb U rtalBiec tu
Gyvenimo vieta 3189 S. L<»w*‘ Av. 

Tel Victorv 591M 
' . <iu« «. * *

ofiso TeL Lafav^tte 7031
DnV.E.Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer uv„ kamp Francinco av

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius1’ per 30 Mėtų 

4605-07 So. Hermitagč Avenue

Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai:
C *.' <
■OaaaaaaaaaMaaaaaaoaaaaaaaMaaaMaaaMAMaoaaiAMOMaA1

oerai lietuviam* tiuoma* pe> *' *• 
iu* kaip* o*tvre» <Ydv*oia> birara> 
<ku*eris

Gydo įtaigia* u chroniška* liga*r* 
moterų u vaikų pagal naujausiu* tne 
todu* X-Rav it kitokiu* eltktro* ori* 
raišu*

Ofisą* it Laboratorija 
1034 W. X8th SL, netoli Morgan SL 

aiandot ano 10— i 2 pietų (r 
6 iki 7130 »al vakaro 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hydr Patk 6755 ar Centrui ’46*’

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

JWJĮGA? 105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0 iki 6

1 ? 0 W. Sideš 2201 W. 22 SL (Cermak Rd.)
t . 7—8 l’anedėlio, Saredos ir PStnyčlos vak. 6 iki 0
pijai .. Telefoną* Ca&al 6128

; 7868 Telefonas RepubUo ©600

uetuvitu Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesni u patogesni riet, 

3325 So. Halsted St.
Valandosi nuo 10 ryto iki 2 po pietį 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
tventadieniai* ano 16 iki 12 

*>hoor Boulevard 8483

Lietuves Akušerės

'■■I'
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Ketvirtadienis, kovo 8, 1934

•! • • 25 d. Šiuomi atitaisome klhirr uikiausia opera ren-* ****»*'**»w*v* * vz*.* Iš rengimo komiteto nugirs-
Iš Draugijų Veikimo

giama musų scenai
Birutė ėmėsi didelio ir sunkaus darbo pa 

rodyti mums musų kūrybos pažibą
Chicagiečiai vėl turės malonumą matyti 

neregėtą dalyką
Kaip puiku yra matyti sce

noje musų pačių lietuviškos kū
rybos veikalus.

Nieko negali būti malones
nio, ypač kada tie veikalai yra 
dailiai sukurti ir dailiai atlikti

Paragauti tokio malonumo 
chicagiečiams šįmet teko Nau
jienų Jubiliejaus iškilmėse.

Bet dar jie gaus kitą pana
šų malonumą.

Paskatinti Naujienų pavyz
džiu birutiečiai sumanė staty
ti scenoje tikrą didelę ir pui
kią lietuvišką operą, būtent, 
“Eglę, žalčių Karalienę”.

Tai Miko Petrausko gražiau
sias ir didžiausias muzikos kū
rinys.

Miko Petrausko operos pa
statymas scenoje supuola su jo 
60 ar 65 metų sukaktuvėmis, 
kurios dabar lietuvių yra mi
nimos. “Birulė”, 
pastatyti jo operą, turėjo ome- 
r. ė j c Miko Petrausko pagerbi
mą jo sukaktuvių metuose. Tai 
labai gražu iš- Birutės pusės, 
nes juk ne kas kitas kaip Mi
kas Petrauskas buvo jos įstei
gėjas.

Mikas Petrauskas, kaipo mu
sų grynos lietuviškos muzikos 
pionierius, užsitarnavo didelės 
pagarbos iš visų lietuvių.

“Eglė, žalčių Karalienė” 
skaisti grynos ir turtingos 
tuviškos muzikos aušrinė, 
kas Petrauskas įdėjo šiton jo

Iš rengimo komiteto nugirs
ta, kad jau pasižadėjo kalbėli 
gerbiami musų redaktoriai 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis ir “Draugo” redakto
rius Lcvonardas šimutis. Taip
gi bus pakviesti “Sandaros” 
redaktorius Mykolas Vaidyla 
ir gerbiamas musų lakūnas J. 
R. James-Janušauskas.

Kad gerinus’ prisirengus ir 
sudarius pilną programų pla
ną, skyriaus komitetas susi
rinks penktadienio vakare Hol- 
lywood Hali, 2417 W. 43rd St. 
kovo 9, kaip .7:30 vai. vak.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 

žinios

reikale rengimo - “Naujienų” 
jubiliejaus iškilmių Detroite. 
Bet kur ir kada su jais susi
tikti?
ma su visais pasimatyti “Gry
bų vakarienėj”, kurią L. S. S.

O man konte-

Nutarta, kad bus gali

darbuotojas tarp-vietos lietu-1 Roseland — Penktadieni, kovo 9 
vili Ir člni fnkfni rodo kai 7:30 vaL vakare» K* Strumilos vių. 11 štai laKiai rouo, Kai svetl I5g jįagt Street, įvyks

lietuviams 
nebuvo mc- 
ir pastatyt’

operon viską, ką jis geriausia 
turėjo. Tai jo didžiausias i* 
garbingiausias veikalas sukur 
tas iš lietuvybės meilės, gražy
bės ilgesio ir lietu’viškų melo
dijų idealizacijos, 

šitos brangios 
operos dar niekas 
ginęs sudainuoti 
scenoje.

Dabar “Birutės” choras tą 
nusitarė atlikti, ir duoti chi
cagiečiams didelį malonumą ma 
tyti ir girdėti dar neregėtą ii 
negirdėtą puikų dalyką. Bet 
ar viniems chicagiečiams? Nė
ra abejonės, kad net iš tolimų 
miestų Amerikos lietuviai 
trauks Chicagon pamatyti 
mą lietuvišką operą.

Tai bus jau neužilgo.
Balandžio 8 dieną įvyks

ros pastatymas Lietuvių Audi 
nutardama torijoj. 

_  . ««•••• « • W • *1 v • v

Birutė Laučiškaitė 
priėmė daug pasvei

kinimo laišku

pir

ope-

yra 
lie- 
Mi*

Visi birutiečiai su dideliu už 
sidegimu ruošiasi prie savo 
didžiai.‘sio parengimo. Daugel’s 
dainininkų, išgirdę apie Biru
tės milžinišką sumanymą, sku
biai dedasi prie Birutės, kad 
prisidėjus prie kuopuikesnio 
operos atlikimo.

Choro repeticijos padvigu
bintos ir esti kas panedelį ir 
ketvergą Sandaros svetainėje, 
šokėjų repeticijos esti kas utar* 
niuką ir kas ketvergą Univer- 
sal klube, 812 W. 33rd St., o 
aktorių repeticijos kasdien.

Suėmė piktadarius metusius bombas į Chas 
Mikuckio alinę

Juos pasamdė lietuvė Sofija Svirskienė, užmo
kėdama $40.00 už “gerą darbo atlikimą”

Kaip tik buvo paskelbta 
spaudoj, kad Birutė Laučiškai
tė laimėjo “Miss Naujienos” 
titulą, tuojau iš Chicagos ir 
kitų Amerikos miestų, pradėjo 
riaukti pasveikinimo laiškai, 
telegramai, net ir dovanas kiti 
pradėjo siųsti. Birutė tuo lai
tu neturėjo progos jų perskai
tyti — nebuvo laiko. Rengia
ma pokiliai ir kviečiama Biru
te turėjo atsilankyti nors pas 
savo artimiausius draugus. Ir 
vos tik tris dienas prieš pasi
rodysiant “Naujienų” iškil
mėse , eskortų lydima turi at- 
ankyti nekuriuos žymesnius 

visuomenės veikėjus. Ir tik 
po truputį sugaištant tas lai
kas greit praslinko. Jubilie
jaus iškilmės praėjo Chicagoj 
ir tai dar neviskas. Tuoj po to 
rengiama Pittsburghe, ir čia 
kviečiama Birute važiuoja. Po 
kiek laiko ateina žinios iš De
troito, kad ir ten busią rengia
ma “Naujienų” jubiliejaus iš
kilmės ir kviesiu Birutę daly
vauti jose.

Matomai, šiais “Naujienų” 
jubiliejaus metais Birutė pa- 
švęs savo laiką tose miniose 
ietuvių, kurie apvaikščioja 

“Naujienų” 20-ties metų sukak
tuves. O tiems kurie jai siun
tinėja laiškus bei dovanas ji 
bus dėkinga.

— Frank Bulatu.

meskite 
padary-

bombą

mesdavę bombas prie tų res- 
taurantų, kurie 
priklausyti prie tos 
jos.

Piktadaris Frank
yra lietuvis Pranas

Ką sakysit — lietuviai pro
gresuoja!

atsisakydavo
organizaci-

Curran — 
Kurauskas.

18 APIELINKĖ. — “Aš jums teurs of Illinois sekretoriui. Pa- 
negaliu užmokėti pinigų. Ką-gi 
jus padarėte? Nič meko ncap- 
griovėte, durys, langai beveik 
čieli. Nemokėsiu. Ne. Jeigu no
rite gauti užmokėti, 
dar vieną bombą. Tik 
kitę ‘‘gerą džiabą”.

Ir pametė jie antrą
prie Chas. Mikuckio alines, 671 
West 18th street. šį kartą bom
ba pasirūpino truputį daugiau 
nuostolių padaryti ir “bombar- 
dieriai” gavo užmokėti $40.00. 
Juos pasamdė ir reikalavo ant
rą bombą mesti lietuvė biznier- 
ka Sofija Svirskienė, 45 m., 555 
West 18th street, taipgi užlai
kanti alinę.

Bet vargšai bombinlnkii ne
trukus tarėjo užbaigti karjerą, I 
nes pateko j policijos rankas. .ALTASS skyriaus, kuris dar

ALTASS ŽINIOS
Šiandien ALTASS 
susirinkimas Brid

geporte
šiandien Bridgeporte lietu

viai išsirinks pastovią valdybą

Fordo paroda Pasauli 
nėję Parodoje 11 akrų

1934 Metų Pasaulinėje Pa
rodoje išstatys eksponatus ir 
Henry Fordas. Jis pastatys 
pavilioną, kuris užims 11 ak
rų žemės. “Ližių” fabrikan
tas pasirašė kontraktą su 
rodos viršininkais.

Rengia parę

Pa-

Kun- 
alinę,

Susi rinkimas
Kovo 4-tą d. atsibuvo klubo 

susirinkimus Ljberty Grove 
svetainėje. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir tvarkus. Nu
tarta daug svarbių dalykų ir 
išklausyto įvairių komisijų ra* 
portą i. 
metais 
veikia 
bas.

Pasirodė, / kad šiais 
visos komisijos gerai 
ir joms sekasi jų dar-

Užbaigus klubo susirinkimą, 
Dr. Tadas Dundulis (Jave įliu- 
struotą paveikslais prelekciją 
temoje ‘‘Vidurių ir Tulžies li
gos”. Reikia pasakyti, kad 
Dr. Dundulis labai gabiai ir 
suprantamai išaiškino nuo ko 
tos ligos paiena ir kaip gali
ma nuo jų apsisaugoti. Na- 
riai-es liko užganėdinti ir pa
reiškė norą (langiaus išgirsti 
iš musų klubo nario Dr. Dun
dulio panašių prelckcijų svei
katos dalykouse.
— St. Narkis, korespondentas.

T. M. D.
BRIDGEPORTAS — Teisy

bės Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, kovo 11-tą d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 12-ta vai. per pie
tus. Visi nariai dalyvaukite. 
Kurie esate pasilikę su mokes- 
timis būtinai užsimokėkite 
priešingai busite suspenduoti, 
o nekurie gal ir išbraukti.

— St. Narkis, sekretorius.

skyrius rengė, 
sto vedėjas T. Rypkevičia da
vė' “generališką ukazą”, kad 
nuvažiavęs Detroitan užrašy- 
čia “Naujienas? visiems lietu
viams arba suraščia vietinį 
kontestantą, kuris tą ukazą iš
pildytų.

Aš nieko nelaukdamas pasi
leidžia per Detroitą ir kaip 
mat gatvekaris d a vežė prie p. 
Strazdo namų. Perstačiau da
lyką. A. Strazdas, suprasda
mas jo svarbą, pasižada supa
žindint su visais veiklesniais 
lietuviais ir pats darbuotis 
tam reikale. Prie to darbo 
tuojau pasikvietėm p. Gerštau- 
tą ir P. Kučinską. Jau ir va
karas atėjo mums besidarbuo
jant, pagalinus nutarėm visi 
eit į “Grybų puotą”, nes jau 
buvom pavargę.

Čia randam didelį būrį in
teligentiškų bankieto dalyvių. 
Naujos pažintys, linksmos kal
bos. Muzika groja. Stalai 
apdęti skaniais valgiais, pro
gramo vedėjas p. V. Gumbris, 
kviečia visus į stalus. Persta
ta kalbėtojus. Vienas po kita 
pasako trumpas kalbas. Per
stata ir chicagiečius. Pirmiau
siai pasako keletą žodžių A. 
Vaivada, “Naujienų” vietinių 
žinių skyriaus vedėjas. Po to 
ir Frank Bulaw prataria kele-

vių. Ir štai faktai rodo, kai įSVcv.ę įuo i’jujsl km nvicvų
mes nuvažiavom tuojau pake- kliubu ir Draugija Susivienijimo pa- 
ė klausimą, kad reikia reng- . Bus jame
i ^Naujienų” jubiliejaus išlcil- rių pareiga atsilankyti, atsivesti bent 

mes Detroite. Ir tai lengvai nari priraSy,isXeeS8v.ie' 
Mišią galima padaryti, kad su-! , —-—
tiks atvažiuot iš Chicagos p. P 
Grigaitis ir “Miss Naujienos”— 
3irutė Laučiškaitė.

Dr. Jonikaitis sako:
atvažiuos “Miss Naujienos” tai į 
kiekvienas Detroito lietuvis 
mis tose iškilmėse”. J .. . , _ , , o .,, . . , - . ,v. .. , pėtnyčioj kovo 9 d. vakare, 8:30 vai.Surengimui tokių iškilmių bažnytinėje svetainėj, 108-ta gatvė 
Antanas Vaivada tarėsi su pp. 
Strazdais, Girštautu, Rėklai
čiais ir kitais visuomenės vei
kėjais. Tikimasi, kad po kiek 

laiko tas darbas bus pradėtas.

1 susirinkimas. Bus jame 
svarstoma svarbus reikalai, visų na-

I Kriaučių bokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj ko
vo 9. Amalgamated Centro name 

!333 So. Ashland Blvd 7:30 vai. vak.
. Malonėkite dalyvauti visi, nes bus 

Jeigu svarbių reikalų aptarti.
Kviečia visus Valdyba.

Susirinkimas Greater Pullman Lie
tuvių Geresnės valdžios kliubo įvyks

ir Wabash Avenue. Susirinkimas 
bus labai svarbus. Bus rinkimai 
valdybos, indorsavimai kandidatų, 
ir tt.

Victor Petkus, rašt.
J. P. Waitches, pirm.

Laikas praėjo, turime prįžti 
i Chicago. Sekmadienį, kaip 
2:30 ryto atsisveikinom su dc- 
troitiečiais, sėdom į “ližę, spū
st elė jom geso. Ližė pradėjo' 
čiaužti ir taip smarkiai, kad 
po 4-rių valandų jau mes bu
vom nuČiaužę net 25 mylias. 
Po to kai oras kiek atšilo ir 
edas sutirpo kelyje, tai musų 
izę pasigavo smarki audra ir 
ietus ir iki atvažiavom į Chi

cago, be pertraukos draskė jai 
sparnus. Bet mes likom per
galėtojais.

Frank Bulatu.

R*——................  I ■■

Cl ASSIFIED ADS
- - ■ --------------------------

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yardt 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamą ir I tolesnias rietas 
Supakavimas, Storage. Cratinv 

Persiuntimas 
RAKANDU :R P1ANL 

PEKRAUSTYTOJAS
So Halsted St. Chicago. III 
Ofisas 8406 S. Halsted St.

PRANEŠIMAI

NEW YORK .......... ................ $ 7.00
LOS ANGELES ....................... 825.00
Į visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu 1c. už mylią 
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

—O—

Jie buvo suimti, kuomet rengė
si me&ti bombą į Legion Cafe, 
1103 S. Michigan avenue. Pik
tadariai yra Frank Curran ir 
Harry Fitzell. Paskutinis dirbo 
vaistinėje, 1913 S. Halsted st., 
kur pagamindavo chemikalus 
bomboms. O geležinius vamz
džius, reikalingus bomboms pa
rūpindavo John Evorick, hard- 
ware krautuvės savininkas, 
1726 S. Halsted Street (prie
šais “Naujienas”).

Su piktadariais buvo suim
tos ir dvi lietuvaitės, kurios su 
jais važinėjo automobilyje, 
Feen Yates, 726 W. 21 Street, 
ir Anha Pucaitė, 1908 S. Hals
ted street. Jos tačiau buvo ne
kaltos ir tuojau paleistos. Svir
skienė, du piktadariai ir Evo
rick suimti policijos ir tardomi. 
Manoma, kad jie išviso pasku
tiniu laiku pametė apie 4*0 
bombų jvairiose miesto dalyse. 
Piktadariai sakosi tarnavę tū
lam George Patris, Restaura-

buosis antro lietuvių transat
lantinio skridimo naudai toje 
senoje lietuvių kolonijoje, Chi
cago j e

Susirinkimas įvyks Ch. Liet. 
Auditorijoje, 3133 South Hal- 
sted street, kaip 8 vai. vaka-

Į jį kviečiami atsilankyti 
visi vietiniai lietuviai ir drau
gijų atstovai, kurie yra paskir
ti tam tikslui. Susirinkime da
lyvaus atstovai ir iš ALTASS 
centro.

BRIDGEPORT—Marie 
ze, kuri užlaiko gražią 
821 West 34th street, rengia 
parę savo draugams šeštadie
nio vakare, kovo 10 d, Bus vel
tui “roast pig”, gera muzika ir 
skanaus alaus •

Marijona atsinaujino “Nau
jienas”. Ji yra sena naujienie- 
tė. Senas Petras.

Pianas išbandymui
30 dienų

re.

Brighton Parko ALTASS Sky
rius rengiasi prie prakalbų
Brighton Parko ALTASS 

skyrius rengiasi prie prakalbų, 
kurios įvyks kovo 25 d. 4934, 
Hollywood Hali Yuškos svet., 
2417 W. 43rd St.

“Naujienose” jau buvo pra
nešta, kad prakalbos įvyks ko
vo 18 d., bet^pasirodė kad tą 
dieną svetainė yra užimta. 
Tai dabar tikrai įvyks kovo

Fireproof Piano Warehouse, 
South Ashland Avė. ir 39th St.. 
Chicago, dabar turi didžiausj 
išpardavimą įvairių-įvairiausių 
pianų. Pianą galite paimti į sa
vo namu’s ir laikyti per 80 die
nų išbandymui. Jei po 30 die
nų jums pianas patiks, tada 
galite pradėti po biskį mokė
ti. Ir taiį>, lengvais išmokė j i 
mais, nei nepajusite, kad jūsų 
pianas jau bus išmokėtas.

Tas didelis pianų išpapdavi-

Teatrališkąš Klubas 
“Lietuva” 
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Teatrališkas Klubas “Lietu
va” jau prisirengęs prie didžio 
vakaro, kuris aūibus nedėlio
jo, kovo 11, School Hali 
svetainėje, 48th -ir Honore St. 
Bus lošiamas veikalas “Gražio-

I • t f . 1 t ? J • ■
ji Mageliona”. iv Kadangi visi 
lošėjai yra žvaigždės, atsižy
mėję įvairiuose lošimuose, ti
kimės gražiausio perstatymo 
šio veikalo. Visus širdingai 
kviečiame atsilankyti praleisti 
linksmai vakarą ir datirti; 
kad mus lietuviai yra talen
tuoti dramatiškoje srityje, 
kaip ir kituose skyriuose.

Kaip žinome, per metus Te
atrališkas Klubas “Lietuva” 
yra pasižymęjęs ųe vien loši
mais ir teatrais, bet taippat sa
vo uoliais darbais. Pavyz
džiui, daugelį kartų šelpė pa
vargėlius ir senelius Oak Fo- 
reste, žymiai parėmė pirmuti
nius musų lakūnus a. a. Darių 
ir Girėną, o dabar taipgi, ma
tydami reikalingumą antro 
transatlantinio skridimo, sto
jo į eilę “Altass” garbės narių 
su $25.00.

Taigi, tokiai organizacijai 
yra reikalinga visuomenės pa
rama. Nepamirškite atsilan
kyti nedčlioj į Sohool Hali, tu
rėdami mintyse ne vien rėmi
mo tikslą, bet , ir pasilinksmi
nimo, kuris visiems užtikrina
mas. Klubo Rėmėjas.
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Apie Detroito lietu
vius ir jų veikimą

Programas ir vakarienė bai
gias. Prasideda šokiai ir tę
sias iki vėlumos. Visi sma
gus, geram upe. Kas sako, 
kad Detroite veikimas nublu
kęs, tas niekus kalba! Detroi
tas yra O. K.

Ant rytojaus nuvažiuojam 
pas Dr. Jonikaitį, su kuriuo 
pirmu kartų man teko pasi- 
žint. Tai yra malonaus budo 
daktaras ir turįs gerą vardą 
tarp Detroito gyventojų. Jis 
užlaiko ofisį gražioj miesto 
dalį' po adresu 3732 Michigan 
Avė.

Dr. Jonikaitis vrą veiklus

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA 

RENGIA BANKIETĄ 
Su gražia programa ir šokiais 

NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 11 d., 
HOLLYWOOD INN SVETAINĖJE, 

2417 W. 43rd St.
Pradžia 6 vai., vakarienė 7 vai., 

ižanga 50c.
Visus kviečia atsilankyti Apšvietietės

Cicero lietuvių organizacijų dele
gatu susirinkimas dėl A. F. Pociaus 
šrinkimo i mokyklų trustisus atši
lus ketvirtadieny, kovo 8 d. 1934, 
7:30 vak. Liuosybės svetainėj, 49 Ct. 
ir 14 St., Cicero, III. Visi draugijų 
delegatai malonėkite atsilankyti.

A- Tumavičia, rašt,
1227 So. 50th Avė., Cicero, III.

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1934 m. popiera 7c. 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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

15 VYRU, gero karakteriaus gaus 
apmokamą darbą sulig savo gabu
mų, atsišaukite. 203 No. Wabash 
Avė., kambarys 812, nuo 9 vai. ryto 
iki piet.

Penktadieniais
6:15 iki 6:45 
vai. vakaro
is stoties 
WWAE, 1200 k. 
Radis Kliubo 
Gražus Programai

MORTGA6E BANKERS

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
TeL Englewood 5840

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumą

NSURANCB, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
UUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

> AIVAKORČIŲ AGENTŪRA

.'V .1 l>

Primanykite I musų spnlką

TEL. LAFAYBTTE 1083

2608 West 47th St

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ ’ abelnam namų dar
bui, geri namai, turi būt ant vie
tos. Tel. Kildare 0387.

JAUNA mergina abelnam namų 
darbui, turi gyventi ant vietos. Ge
ri namai. Nuosavas kambarys. At
sineškite paliudijimus, 3919 Congress 
St. Kedzie 5525.

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namų darbo. Stella Malinauskas, 
Leafy Grove, III. Glearing Station. 
Tel. Willow Springs 56.

Help Wanted—Male-Female

VYRAI ir MOTERYS. Patyrusi 
viešbučių ir restaurantų tarnautojai 
atsišaukite tuojau. Veiterkos, virėjai, 
porcijų dalintojai, dišių plovėjai, send- 
vičių ir fountain patarnautojai. Daug 
vietų. Užsiregistravimas dykai. Conso
lidated Agencies, 11 Floor, 209 S.State

Furniture & Fixtures 
Rąkandai-Įtaisai

Kelionės įspūdžiai 
.....  

Tęsinys 
trumpo pasikalbėjimo

ROBINSON NOTŲ 
SAVININKŲ 

ATIDAI!
Pažinkite tiesą. Nemėtykite daugiau 
savo pinigus. Be išlaidų jus dabar 
galite sužinoti tiesą apie Robinson 
Patent Sųits. Kiekvienas Robinson 
Notų savininkas turėtų žinoti apie 
šią svarbią informaciją be jokio ati
dėliojimo. Prisiųskite tiktai savo, var
dą ir adresą ir mes ją prisiusime 
jums reguliariškai be jokio atlygini
mo. Adresuokite:
Lock Box 695, Chicago.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

CASH arba ant išmoksimo Sto
rame išpardavimas. 3 kab. įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas American Storage 
423-425 W. 68rd St Atdara* vakarais.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vyrui arba mo

teriai, su arba be valgio; maža šei
myna; gali vartoti garadžių. Tel. 
Hemlock 0010, 6609 S. Campbell Avė.

Po trumpo pasikalbėjimo 
apie kelionės {spūdžius p-ne 
Budvidienė pradėjo rūpintis 
vaišėmis » Tuojau pasirodė ir 
kleboniški stiklai vyno. P-ne 
Budvidienė reiškė didelį pasi
tenkinimą musų vizitu. Ir 

i mes taipgi jautėmės laimingi 
mas tęsis neilgai. Todėl, j, apsistoję pas, taip svetingą ir 
jums reikia pianą pirkti, pir-, inteligentišką Budvydų \šeimy- 
kite tuojau, nes vėliau1 pianų'ną, 
kainos pakils. Dabar pirkdami | Paleidus porį linksmų va- 
galite pusėtinai daug pinigų.landų Antanas Vaivada p.a- 
sutaupyti.

Ateikite su manim 
jsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai

tenkinimą musų vizitu.

jums

NATHAN KANTER
„'į reiškė, kad jis Wrj* pasimatyti 4707 So. Halsted St 
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija. .

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių; $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai istoje Draugijon gali gv- 
/enti bile kuriame State—valsti* 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo- 
<ama. Nariams nėra bausmių už 
lelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na 
riąis yra vien lietuviai ir risi na- 
riąi turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budu. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800. piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingus ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prislrašy 
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuoklte, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Meat Markct ir 
grosernė. Gerai einąs cash biznis. 
FikČeriai visi geroj padėty. šaldy
tuvo vitrina, ledo mašina, mėsai mal
ti mašina, piaustyti, vogos, etc. 
$1,500.00 už fikčerius ir staką skai
tant marketo kaina.

Phone Lafayettte 0470

PARSIDUODA bučernč ir prroser- 
nč su namu ar be namo. Pigi renda. 
Parduosiu pigiai ir greitu laiku, šau
kite savininka Tel. Boulevard 6502.

TAVERN pardavimui, geriausias 
kampas visoj Chicagpj. Nėra arti 
kito tokio biznio. Kreipkitės Bok 
85, 1739 So. Halsted St

Farms For Sale 
rTklM Pardavimui

BARGENAS, 5 akrų farma, 125 
mylios nuo Chicagos, visa dirbama, 
prie Ladd, III. su triobomis ir gy
vuliais. Kreipkitės laišku J. K. Box 
46, Ladd, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui 
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2 FLATŲ cottage pardavimui arti 
mokyklos ir bažnyčių, kaina $8000. 
John Klemiki 3314 So. Hamilton Avė;




