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Samuel Insull Pagautas Laivu Bėgant į Egypfc
Kanada irgi išduos 

Martin J. Insull
Abu broliai Insullai bus išduoti Jungt 
Valstijoms. Samuel Insullą sugavo Grai

kijos karo laivas Egypto pakraščiuose, 
o Martyną išduos Kanada

Iš to spėjama, kad laivas su Insullu gryšta savo noru, 
tuojaus sugryšti j Piraeus, Athenų

kovo 
pabė-

tiesiai Jungt.

prapuolė ket-
A tėjusi jį

ATHENAI, kovo 16. —Paskiausios žinios sako, kad Samuel 
Insull tapo pagautas bėgant laivu į Ethiopia. Valdžia, nugina 
žinias, kad ji pasiuntusi karo laivą, kuris laivą su Insullu* pa
sivijęs, 
griežtai valdžios įsakytas
portą. .

ATHENAI, Graikijoj, 
16.—Samulei Insull, kuris 
go iš Graikijos prieš pat jį de
portuojant, tapo sugautas bė
gant prekių laivu j Egyptą. 
Jis bus sugrąžintas į Graikiją 
ir bus išduotas 
Valstijoms.

Samuel Insull 
virtadienio ryte,
deportuoti policija jo jau nebe
rado. Kaip jis pabėgo ir kur 
pasislėpė, nebuvo jokios žinios. 
Buvo spėjamkkad jis papislė- 
pė Graikijos gilumoj, ar gal 
Afinų Vienuolynu kaine.*'"

Tečiausvėliauf policijai pasi
sekė sužinoti, kad jis trečia
dienio vakare pabėgo greitu 
prekių laivu Meotis ir kad jis 
bėga į Egyptą, kur jį Jungt. 
Valstijos negalėtų paisekti, nes 
neturi su Egyptu sutarties apie 

\ nusikaltėlių išdavimą.
Tuojaus per radio tapo duo

tas įsakymas laivui Meotis su
gryšti atgal į Athenų uostą 
Laivas Meotis (kitose žiniose 
vadinamas Maeotis ir Maiotis) 
betgi atsisakė gryšti ir jį pa
sileido vytis greitas Graikijos 
torpedinis laivas. Karo laivas 
pasivijo laivą Meotis prie Kes- 
ser porto, netoli Aleksandrijos. 
Dar kelios myliis ir Insultas 
butų ištrukęs, nes butų atsi
radęs Egypto vandenyse ir 
Graikija nebebūtų galėjusi ji 
ten suimti.

Samuel Insull, kaip praneša 
radio, yra labai nusiminęs, kad 
jam nepasisekė pabėgti iš Grai
kijos ir kad dabar turės gryš-

' ti į Jungt. Valstijas stoti į 
teismą dėl subankrutijimo sa
vo finansinės imperijos.

Graikija dėl pabėgimo jį ne
baus, nors jo pabėgimas vos n.? 
iššaukė kabinėto krizį ir vi
daus reikalų ministeris Mount- 
sourides ir slaptosios policijos 
viršininkas Hebert buvo pri
versti rezignuoti.

Galbūt Graikija dabar depor
tuos ir Insullo žmoną.
Martin Insull areštuotas, Ka

nadai nutarus jj išduoti
CHICAGO.—Oųtario, Klanar 

dos, apeliacijų teismas patvir
tino žemesnio teismo nuospren-

dį išduoti Jungt. Valstijoms 
Martin J. Insiril, brolį Samuel 
Insull.

Kai griuvo Insullų finansine 
imperija, tai Samuel Insull pa 
sislėpė išpradžių Paryžiuje, o 
paskui Graikijoj, o jo brolis 
Martin pabėgo į Kanadą.

Abu jie Chicagos grand jury 
liko apkaltinti dėl išeikvojimo 
Middle West Utilities ir kitų 
jų finansinių kompanijų pini
gų. Į tasias kompanijas yra 
nemažai sukišę pinigų ir Chi
cagos lietuviai, kuriuos pavi
liojo Insullų žadėti (ir net mo
kėti,—ne iš uždarbio, bet iš 
kompanijų turto) dideli pelnai

Tada prasidėjo ilga kova už 
jų išgavimą. Graikijos teismas 
du sykiu atsisakė išduoti Sa
muel Insull pasiremdamas tuo, 
kad jo nusikaltimai nesiskaito 
kriminaliniais einant Graikijos 
statymais. Bet spiriant Jungt. 
Valstijoms, Graikija ilgainiui 
sutiko Insullą 
šalies, kaipo

ištremti iš savo 
nepageidaujamą

teismas jau pir-

nuospren-

nuospren- 
teismas į- 
pasodinti

Courtney sako, 
pasiųs Įeit.
Martin lu-

Insull galės 
sulig Cbica- 

apkaltinimais.

lietus ai

lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt
sniegas

Saulė
5:50.

ir šalčiau.
teka 6:00 leidžiasi

PASIPIKTINIMĄFOTOGRAFIJA, KURI IŠŠAUKĖ

M?

Atvežtas j Indiana garsusis kriminalistas1 John Dillinger 
(dešinėj) stovi apsikabinęs su Lake pavieto prokuroru Estill 
(vidury), kuris turėjo prieš jį vesti bylą. Kairėj — Lake pa
vieto šerifas Mrs. Lillian Holley. Jau tada. Dillinger pasakė, 
kad jis į teismą nestosiąs, bet iš kalėjimo pabėgsiąs. Ir pabėgo 
— apsiginklavęs mediniu revolveriu... ši fotografija, kuri pa
rodo didelį Indiana politikierių susdraugavimą su kriminalistu, 
iššaukė visoje Šalyje didelį pasipiktinimą. Ji aiškiai parodė, 
kad politikieriai sėbraujasi su kriminalistais, ir už pinigus 
leidžia jiems “pabėgti” iš kalėjimo. Tečiaus taip yra ne t vien 
Indianoj, bet ir kitose valstijose ir kituose miestuose.

Lietuva siunčia 10,000 litu 
Transatlantiniam skridimui

Tuos pinigus aukojo Lietuvos Aero Kliu- 
bas nupirkti lakūnui James-Janušauskui 

lėktuvą skristi iš Amerikos Į Lietuvą
jau pasiuntė įCHICAGO.—Jau pirmiau bu- vasario 28 d 

vo rašyta, kad Lietuvos Aero Jungt. Valstijas 10,000 litų la- 
Kliubas prisiuntė ALTASS val
dybai laišką siūlydamas paau
koti 10,000 litų antram Trans
atlantiniam skridimui, jei pa
sirodys, kad tas sumanymas yra 
rimtas ir įvykinamas. ALTASS 
valdyba atsakė į tą laišką ii 
paaiškino lakūno Juozo James 
Janušausko kvalifikacijas ir 
kiek jau yra sukelta pinigų jo 
skridimui iš Amerikos į Lie
tuvą.

Gavęs reikiamus 
nūs, kaip praneša “

kunui Janušauskui, kad jis ga
lėtų nusipirkti lėktuvą antram 
Transatlantiniam skridimui.

Lėktuvas Janušausko • skridi
mui į Lietuvą yra užsakytas jau 
apie mėnuo laiko atgal ir neuž
ilgo lakūnui bus pristastytas., 
kaip tik bus sukelta trukstan- 
ti pinigų suma. Tada prasidės 
jo paskutinis lankimasis po lie
tuvių kolonijas ir prirengimas

paaiškini- ^tuvo pavojingai kelionei per 
Lietuvos Atlantiką—į Lietuvos laikinąją 

Aidas”, Lietuvos Aero Kliubas, sostinę Kauną.

Automobiliu darbi
ninkų streikas liko 

atidėtas
Unijos atidėjo streiką iki ant

radienio, kad kompanijos ga
lėtų pasitarti su Johnsonu

WASHINGTON, k. 18. —Au
tomobilių darbininkų unijų at
stovai sutiko atidėti streiką iki 
antradienio, kad duoti 
Automobile Chamber of Com- 
merce progos pasitarti su 
Johnson, kuris bando sutaikinti 
gręsiantį streiką.

Jei atsakymas bus nepaten
kinantis, tai streikas prasidės 
trečiadienio ryte, kuris uždarys 
visas automobilių dirbtuves iki 
jos sutiks pitdyti NRA kodek
są. *

Johnson, pasiūlė, kad butų su
darytos arbitracijos tarybos 
sprendimui ginčų su farbikan- 
tais ir kad visose dirbtuvėse 
butų išrinkti darbininkų atsto
vai. Unijos sutiko dėl išrin
kimo arbitracijos tarybos, bet 
nepasisakė dėl atstovų rinkimų 
plano.

Pirmiau Johnson pasitarė su 
Knudsęn, General Motors vi- 
ce-prezidentu ir įteikė jam sa
vus pasiūlymus dėl išvengimo 
streiko. Knudsen prižadėjo 
pasitarti su kitais fabrikantais 
ir antradieny duoti savo atsa
kymą.

Jury rado kaltais 
penkis Stone & Co. 

viršininkus
Jie visi rasti kalti naudoję paš

tą prigavingiems tikslams. 
Jau buvo sykį nuteisti, bet 
išgavo naują bylos 
jinią

negrai nė

Kaune susišaudė
kunigai

Vienas kunigas Kaulio vienuolyne peršovė 
vienuolyno abatą ir kitą kunigą

Prieš broli Jėzuje Kristuje” ir į aba
tą iš parabelio paleidę šūvį.

Ir šis kun. Saveikio suvis bu
vo taiklus, ir abatui Juozui Ku
dirkai kulka įlindo į dešinę

Kanados gi 
miau sutiko išduoti Martin J. 
Insull Chicagos teismui. Bet 
Martin apeliavo ir buvo pa- 
liuosuotas už kauciją. Vakar 
betgi apeliacijos teismas pa 
tvirtino žemesnio teismo nuo
sprendi ir įsakė Martyną iš
duoti. Martin teismo 
dį pasitiko šaltai.

Apeliacijos teismo 
dis yra galutinas ir 
sakė Martin Insullą
Toronto, Ont., kalėjime iki at
vyks Chicagos policija jį išsi
vežti.

Prokuroras 
kad jis tuojaus
Johns.on parvežti 
sulą Chicagon.

Tečiaus Martin 
būti teisiamas tik 
gos grad jury
Jeigu* jį Chicagos teismas iš
teisintų, tai federalinis teismas 
negalės jį liesti per 30 dienų. 
Tada jis vėl galės bėgti j Ka
nadą ar kur kitur ir išnaujc 
kovoti prieš išdavimą federali- 
niam teismui, kuris jį irgi yra 
apkaltinęs.

Taigi Chicagos teismas susi
lauks didelės bylos, kurioje 
galės daug paaiškinti apie iš
kilimą ir žlugimą milžiniškos 
Insirflų finansines imperijos.

Austrijos teismai 
pradeda teisti suim
tuosius socialistus

Nušovė Dillingerio 
draugą pabėgime

iš kalėjimo

MIAMI, Fla., k. 16. — Pre
zidento Roosevelto Žmona šian
die atskrido į Miami, užbaigu
si tyrimus ekonominės padė
ties Puerto Rico ir Virgin sa
lose. Iš čia ji gryŠta trauki
niu j Washingtoną. ‘ ....

VIENNA, k. 16. — Austri
joje jau prasidėjo teisimas su
imtųjų socialistų. Bet dabar 
juos teisia ne karo teismai, ku- 
rie kelis sociąlistus pakorė.

Kriminalis teismas Weis, au- 
gštojoj Austrijoj, kelis socia
listus nuteisė 8 menesiams ka- 
lėjiman. Dabar prasidės kelių 
socialistų bylos Viennoje.

Vienuos kalėjimuose tebėra 
1,600 socialistų, kurie dar ne
žino kokis juos laukia likimas 
ir ar jie bus atiduoti teismui. 
Jei jie ir sulauks teismo, tai 
ne ankščiau rudenio.

PORT HURON, Mich., k. 16. 
—Herbert Youngblood, negras, 
kuris pabėgo iš Crown Point, 
Ind., kalėjimo kartu su John 
Dillinger, liko nušautas susirė
mime su šerifu ir\ jo deputais, 
kuris ištiko šerifui užklupus 
jo ąlepimos vietą. Pėrsišsūdy
me šerifas ir du* deputai. liko 
lengvai sužeisti.

Manoma, kad šioje apielin- 
kėje slapstėsi ir pats Dillinger, 
bet jį pagauti ,ar bent užtik!* 
jo pėdsakus ; nepasisekė. ■

KAUNAS, vas. 26.
kurį laiką vietos spaudoj buvo 
rašyta,, kad Kauuo Pranciško
nų vienuolyne vyksta kažkokie 
nesusipratimai tarpe kunigų 
vienuolių ir vienuolių santy-’ krutinės pusę išeidama pro pe 
kiliose su vienuolyno gyvento
jais, 'kaimynais, tretininkėmis 
ir k. moterimis. Tuo reikalu 
buvo įteikti skundai Kauno ar
kivyskupui.

Reikia žinoti, kad dvasiškoji 
vyresnybė nedrausmingus, ar
ba kaip kitaip nusižengusius 
kunigus uždaro į vienuolyną. 
Pasauliečiui kunigui čia yra 
tikras kalėjimas: vienuolynas 
neleidžia jo niekur išeiti, ver
čia daug melstis, skaityti, blo
gai maitina ir t.t.
Vienuoliai vargina pasauliečius

kunigus

CHICAGO.—Henry 
cott, prezidentas H. 
& Co., real estate investmentų 
brokerių firmos, ir keturi kiti 
tos firmos viršininkai liko ras
ti kalti už naudojimą pašto 
prigavingiems tikslams. šioj 
firmoj lietuviai irgi yra pra
žudę nemažai pinigų.

Tie penki viršininkai ir dar 
du kiti jau pirmiau buvo tei
siami už tą patį nusikaltimą ir 
tada šie penki viršininkai gavo 
kiekvienas po 20 metų kalėj i 
mo ir užsimokėti po $15,000 
pabaudos. Tai yra. didžiausia: 
bausmė kokia yra galima už 
pašto naudojimą prigavimams.

■ . 1 f ’ ■'
Bet tada jiems pasisekė iš 

augštesnio teismo išgauti naują 
bylos nagrinėjimą. Bet ir ant
rą sykį jury vistiek juos
do kaltais. Bausmė jiems bus 
paskirta po kovo 28 d.

F. Nor-
O. Stone

ra-

nes
Saveikio

pagalbos.

Abatas Kudirka iš išgąsčio 
ir skausmo irgi susmuko. Visa
me vienuolyne kilo didžiausia 
panika: vienuoliai slapstės, kad 
Saveikis jų neišaudytų, 
niekas nežinojo kun. 
tikslų ir sumanymų.

Sužeistieji šaukėsi
O kun. Saveikis, kaip nieko dė
tas, sugrįžo į savo celę ir, pa
rabelį šalia pasidėjęs, pradėjo 
kalbėti jam skirtas maldas.

Kun. Saveikis liko suimtas
Buvo iššaukta greitoji pagal- 

Kauno pranciškonų vieniftJįfe Auri au-žeistousius vienuo-

jam labai 
leisti pas

“kaliniui

Japonija pirko daug 
mėsos Argentinoj
BUENOS AIRES, k. 16. — 

Visos Argentinos gyvulių sker
dyklos, paprašė valdžios leidimo 
dirbti dieną ir riaktį, kad iš
pildyti iš Japonijos gautus di
delius ir skubius užsakymus 
mėsai., 

. • , ■/<. ,-Jf l

užsakymus

lyne tpkiai (“pakiltai” už įvai
rius disciplinarius bažnyčios 
vyresnybei nusikaltimus buvo 
uždarytas kun. Petras Savei- 
kis.

Kunigą Saveikį vienuoliai la
bai varginę. Jis jau ne sykį 
netekdavęs, pusiausvyros ir ren
gęsis su vienuoliais atsiskai
tyti.
Kun. Saveikis ruošiasi kerštui

Šeštadienį, vasario 24 d. kun. 
Saveikio kantrybė truko ir jis 
nutarė žūt būt, vienuoliams at
keršyti. Be to, tą dieną jis 
pabėgęs nuo išpažinties ir šven
čiausiojo.

Ja .i iš ryto kun. Saveikis bu
vęs neramus. Kun. Saveikis 
ėmęs skųstis vienuolyno abatui 
Juozui Kudirkai, kad 
skaustą dantį, prašė 
dantų gydytoją.

Abatas vienuolyno 
leido.

Kun. Saveikis tuojau išėjo. 
Po pietų grįžo į vienuolyną, bet 
irgi labai susimąstęs.

\

Kun. Saveikis šaudė vienuolius 
iš parabėlio

Apie 7 vai. kun. Saveikis už
lipo į II aukštą ir įėjęs į vie
ną kambarį, kuriame buvo ke 
turi vienuoliai, kun Saveikis 
pradėjo iš parabelio į vienuo
lius šaudyti.

Vienuoliai kun. Saveikį pra
dėjo žegnoti, minėti įvairių 
šventųjų vardus, bet Saveikis 
to neatbojo. Tada vienuoliai 
spruko kur kas įmanė arba lin- 
io į paloves.

Kun. Saveikis vienuoliui An
tanui Bernotavičiui iš parabe
lio pataikė į pilvą ir žarnose 
ulka padarė keturias dideles 

žaizdas. Sužeistas vienuolis 
Bernotavičnis ten pat paplūdęs 
kraujuose krito ant žemės.

Peršovė ir abatą

Beto, kun. Saveikis suspau
dęs parabelį nuėjo j abato ka
binetą.

čia vienuolyno abatas leidęs 
laiką dvasiškuose mąstymuose. 
Saveikis taręs: “Ramybė, tau,

hus nugalino piešto ligoni- 
hčCk 11/ tuojau padarytos ope
racijos; vienuoliui Bernotavi
čiui buvo labai sunki operaci
ja, bet pasisekus gerai. Aba
tas Kudirka sužeistas daug 
lengviau.

Prie kunigo Saveikio “celės” 
buvo pastatyta policijos sar
gyba, kad jis nepabėgtų ir tuo 
tarpu atsiklausta prokuratūros. 
Prokuratūrai davus įsakymą, 
kun. Saveikis tą patį 
areštuotas ir uždarytas 
man.

šį nepaprastą įvykį 
organai ir policija stropiai ti
ria. Busiančios ištirtos ir “ka
linių” kunigų vienuolyne už
darytų gyvenimo sąlygos. Be 
to, busianti patikrinta ir kun. 
Saveikio psichinė būsena, jo 
protas.

Del šio kun. Saveikio žygio 
visas vienuolynas tebėra susi
jaudinęs.

vakarą 
kalėj i-

teismo

3 žmonės prigėrė 
automobily

NORTH \VILBRAHAM, 
Mass., k. 16.—Iš Chicopee upės 
liko ištrauktas automobilius, 
kuris įlūžo ir įkrito upėn va
žiuojant ledu. Automobily ras
ti lavonai Mrs. Crimmins, švo- 
gerkos Ralmer policijos virši
ninko ir jos dviejų dukterų, 
kurios prigėrė automobily.

II I 1 -..........  1

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..

i i* -' - ' ■' ' -i?
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Lietuvon Vikingi! Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis 

Prologas.

•Amerikoje kai kurie batsiu
viai save pasivadina batų dak
tarais. Bi?bnų mušėjus čia pri
imta vadinti profesoriais.

Amerikos lietuviuose koks 
nors muzikaliai-vokališkas mė
gėjų vakaras, arba paprasta 
pramoga tai — koncertas. Jei 
tame vakare dar būna prakal
bos, baras, šokiai, — tai jisai 
tada jau tampa — labai d idea
liu koncertu, — kitaip nepa- 
paprastu.

Kulturingesniam europėčiiri 
šiaurių Amerika, tai visokių 
netikėtų paradoksų šalis.

Pereitą sekmadienį nusibala- 
dojau miesto centran išgirsti 
ir pamatyti musų naują daini
ninkę — Barborą Darlys. At
jaučiau ir tikėjau išgirsti ir 
pamatyti ką tai tokio nepapra
sto. Mano jausmai retai kada 
mane prigauna.

Neapsirikau. Tai buvo tik
rų tikriausias koncertas visais 
atžvilgiais. Neperdėsiu, jei pa
sakysiu, kad vienas iš pasek- 
nringiausių tų nedaugelio tikrų 
lietuviškų koncertų.

Prieliudija.
Jauki, moderniška salė. Pu

blika kokia tai rinktina
turinga. Bodosi, nauja, nema
tyta. Net ir pažįstamieji ir ti*1 
lyg ne tokie pilki, kaip visa
da. Daug puošnių ponių. Tik
ra grietinėlė.

Tarpe tos rinktinos grieti
nėlės, aš pasijuntu lyg ir tas

paprastas nugraibstytas pienas 
Kam tai atidengiu savo jaus
mą.

Tai, mi?sų visad elegantiš
ka, rafinuota ir šauni ponia 
Nausėdiene, užgirdys — pride
da man, kad jinai čia dar že
miau jaučiasi: — lyg ir tos 
pieno išrūgos. “Very, very 
witty, indeed!” — ar ne?

Laukiama kas tai tokio ne
paprasto, lyg ir nebūto, nelauk
to, nematyto. Pradedi? bijoti ir 
abejoti, kad nebūtų atvirkščiai. 
Atmosfera jtempta. Mano jau
smai sako man, kad sulauksi- 
me netikėtų siurprizų.

Tema.

Scenoje pasirodo artistė-de*- 
biutantė — Barbora Darlys- 
Drangelis. Salėje ūžia nuo ap
lodismentų. Artiste visus svei
kina maloniais žvilgsniais, pa
traukiančia, simpatinga, kaip 
ir nedrąsia šypsena. Mano įtem
pimas dingsta. Jaučiuosi leng
viau — liuesai.

Artistė elgiasi kaip ir senas 
scenos ir koncertų veteranas 
Matosi ir jaučiasi jos savaime 
ir savo spėka 
Nėra banališkų 
čio žaidimo.

Publika jau
tą atjaučia. Vienu savo pasi
rodymu jinai publiką patrau
kia, ją užvaldo. Publikos jaus 
mais žaidžia sulig savo noru. 
Kitaip ir būti negali. Tai jau 
tokia tikros artistės prigimta 
ypatybė.

Nurimsta. Gracingai paduo
da ženklą savo itin gerai ii 
gabiai su paprasta, todėl ir ne-

pasitikėjimas.
pretenzijų, tuš

su ja. Artistė

kul-

KRANK MICKAS
Padidino Savo Biznį Naujos Rųšies Staku

KOVU, fe«fe ŠEŠTADIENYJE FKANK 
MICKAS, siuvėjas, atidaro liaują krautu
vę savo siuvykloje. Senas lietuviškas siu
vėjas, padidina savo krautuvės biznį, į- 
rengia naują gražią krautuvę visokios 
rųšies vyriškų aprėdalų, marškinių vir
šutinių ir apatinių, kaklaraiščių ir pasiu
va siutus ant užsakymo; senus išvalo, pa
daro kaip naujus.
lietuvius pažinties draugus ir kostume-Kviečiu visus 

rius reikalui priėjus atsilankyti į mano krautuvę.
4146 ARCHER AVENUE

ŠlipuotuakiniŲ išpardavimas

DIDELIS \*r I *_-*—-*^ 
PASIRINKIMAS V*——

įvairiu Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JL’SŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

J. LUKAS B AKĖK Y
3339 Lituanica Avė.

CHICAGO. ILL.
šeštadieny, Kovo-March 17 d. it 

Nedėlioj, Kovo-March 18, 1934
Pradedant Iškilmingu Atidarymu, šeštadieny Kovo1 17 Ir Nedš- 

lioj Kovo 18 <1. adrcnu 3389 Lituanica Avė., J, LUKAS BAKERY 
bus atidaryta dėl biznio su pilnu ir, įvairiu pasirinkimu. .Musų spe
cialybe yra Lukas lietuviška juoda duona, balta duona, ir kuopll- 
niausias pasirinkmas kavos keksų, ' dough-nut, rolls, ir kiti pui
kiausio padarymo keksai.

Viskas bus šviežia — nes mes kepame du syk | dieną, išryto 
ir popiet.

Dovanos bus duodamos su pirkiniu Iškilmingo Atidarymo die
nomis, ŠEŠTADIENY, KOVO 17 d., nuo 5 vai. ryto iki Uždarymo, 
10 vai. vakare ir NEDALIOJ, KOVO .18 d nuo 7 vai. ryto iki piet.

Ateikite anksti ir gaukite dovanas dykai. Susipažinkite su šia 
nauja Bridgeporto Kepykla, kuri jums mandagiai patarnaus.

JOHN LUKAS, Vedėjas.
P. Š. Pasiklausykite musu pranešimu per “Margutis Radio” 

penktadieny, - kovo 16 d. kaip 9:45 v, vak.. taipgi Nedėlioj.

paprastai gražia klasiška figir- 
ra, akompanistei. Salėje už
viešpatauja .tyla. Tokia tyla, 
kad, rodosi, butų galima, už 
girsti net ir krintant} plau
ką.

I artistę bežiūrint, tiesiog 
negalima ja atsigerėti. Elegan
tiška, žavejančia, žavėtina. ,Ot, 
taip ir norisi rykteleti: —* 
^What a glamorous woman!”

Temos išsivystymas.
. i •

Pasilieja vidurinių gaidų lie
tuviškos dainos balsai. Švelnus/ 
tikri aksominiai, lyg ir gerds 
smi?ikos tonai.

Matoma bei jaučiama 1 daini
ninkės puikus, tikras balso pa- 
štatymas, rimta itin gera mo
kykla, tikrai artistiškas balso 
valdymas — tobuli technika.

Balso tembras gražus, spal
vingas, apvalus. Jame, kaip dai
nininkai sako, yra metalo — 
<itaip, ne skystas.

Nors pliušo scenos draperi- 
jų-uždangalų pilkas fonas gra
žiai harmonizuojasi su artistė
mis, arba jas su jom, bet kaip 
gaila — tie plii?šo uždangalai 
ir papuošimai kenkia akustikai. 
Gražų artistės balsą, taip sa
kant, jos neatmuša, bet lyg 
užčiaupia, pridengia.

Nepaisant akustikos truku
mų, skardžios, sultingos aukš
tos gaidos skamba žavėtinai.

Kokia tobuli technika! Ko
kia lengva, švelni! Jokio rik
smo, ypatingų sunkių pastan
gų. ’

Ir taip su kiekviena liauja 
daina artistė mums teikia Vis 
naujus ir naujus siurprizus.

Pasirodė puošniai savo tobu
lume, gražume ir pilnume.

Publika visai sužavėta, už
kariauta — “stunned”. Ilgiems, 
nuoširdiems, entuziastiškiems 
aplodismentams nėra galo.

Neminėsiu ir neliesiu visų 
turiningo koncerto programo 
detalių — mažmožių. Galiu pa
sakyti tik štai ką. ..P-nią, Dar
lys — tai, rodosi, .pirmu’tine 
artistė dainininke, kuri suge
bėjo pasirinkti tokią ypač di
delių ir ryškių kontrastų pro
gramą.

Net tokie, tikra to žodžio 
prasme, kaip p. Babravičiaus 
koncertai palikdavo manyje ko
kio tai monotoniškumo — vie
nodumo žymes. Dėl panašaus 
dainuojamų kurinių charakte 
rio.

P-nia Darlys-Drangeliene, ma
tomai, turi tikrai inteligentiš 
ką ir platų artistišką skonį 
Jos programe buvo ir švelnios 
lyrikos, ir gražaus, nesu’gadin- 
to liaudies paprastumo, ir pla
čių dramatingumo užinojimų, 
ir rimto klasiškumo, ir Hude? 
šio, ir linksmumo, ir ugninės 
meilės atbalsių ir šauksmų.

Stebėtinai gerai, artistiškai 
ir su gili? atjautimu jinai su
gebėjo pagauti,- išreikšti ir iš
pildyti visus tos žmonių sielos 
painius ir įvairius jausmus, žo 
džiu, kaip amerikonai sako, p- 
nia Darlys visur be skirtumo 
buvo ir jau’tesi visai ir tikrai 
ųamie. Kitaip — buvo “very, 
very versatile”.

Beje, bučiau labai ndsižen 
gęs nepaminėjęs dikcijos. Ai 
tikėsite, ar ne, bbt tokios ge 
ros ir aiškios — tai tikrai ne
beatmenu ar girdėjau. Artistė 
matyt, turi gabumą kalboms 
Svetimose kalbose jos dikcija 
buvo nepalyginarpai ' geresnė 
nei lietuviška. Tift’i važiuoti 
Kaunan, — ten pramoks.

Tai tokie maž-daug mano iš 
p-nios Darlys^Drangelienes kon
certo įspūdžiai,

Net ir programo lakšteles 
ir tos, rodosi, buvo visai skir
tingos. Nebuvo jose jokių gar
sinimų! O, kaip jau galop nu
sibodo tas begėdiškas pinigi. 
visokiems programams vilioji
mas. Ir čia artistė parode sa 
vo sielos eleganciją —* švelnu 
įią.

iHBihi'.......... ilhrinili. .u I. nu i.... .........................................—................................ ....

«
the air. People are reading 
this. l%at’s it, We’re in print! 
Th&Vs more ihan some folks 
can accomplish. To be or not 
to bfe in print ... la, la, la... 

Jinai buvo t’ikm Kafj) titt-lyčš, folkš, msybe we have

Ta mažiule, grakšti, švelfti, 
lyg ir kokia tai graži Drezde-i 
no ’porceleninė statuetė, tikrai 
artistiškai dapftdfc «tą turtingą 
ir turiningą koncertą savo pia
no skambinimu.

have 
sifns, taip ir aktas taip ir šir-jsprihg fever or something.” 
džiai užganediirifnaš. And we think that Mr. and

Ačk? Aldonai už — Grana- Mrs. Makalas have spring fever, 
doso, o Barborai už £os ir Aldloo. Dld you Sėfe how they be- 
jenizo kurinius. “T am a nu't haved (or mišbehaved?) at 

“Birutė’s” party a week agė?
Mr. Byanskas Mtottl'd have 

į spring fever, tod, i'f he let him 
įself have it. Būt, you see, h’O 

Dabar be jokių ųiandravojkrhas a sertas and heavy job 
mų ir šabloniškų palyginimų on hand, preparing the chorus 
bei prilyginimų' baigsiu paša- for an unusually brilliant per- 
kąs, ką aš pats įr daug musų I forinance of “Egle, žalčių Ka- 
gerų muzikos žiųovų mano raliene”, and therefore he keeps 
apie musų naują, taip iletikė- himself down to the serious 
tai, geriat? po ilgų rinito ir tasks. Būt, we see the little 
sunkaus lavinimosi' metų dar- smiling imp in bis eyes, we 
bo, atsiradusią žvaigždę p-hią see him, John JByanskas, we 
B. Darlys-Drangelienę: — see him, ... all the more so,

Gražus, didelis, platus, ma< whėn yol? are dancing, J. B., 
onaus tembro dramatinis so-jand heat (from the girls) 

pranas. rtliat you <oan dance!
Balsas pilnai ir tikrai pasta-1 And SUnday, we were watch- 

ytas. (Tai, rodosi, pirma lie- ing someone else who can do 
tuvaite Chicagoję ' su tokia j something. Barbara Darlys can 
ypatybe.)

Rimta, itin gera mokykla.
Technika, valdymas 

bėtini.
Klausa, muzikališkumas — | there, 

si?nku rasti geresnių. Tempe
ramentas 
įlatus.

Lošti gabumai, nors koncer-1 not know as yet that they are 
te tai gan sunku spręsti, bet the cream, and tlien after hear- 
iš elgesio dainuojant — mato-1 ing it, they might beeome sour 
mai yra. cream, or something?

Gabumas ir spėka pagauti Būt here are -a lot of narnės 
publijčos jausmui, juos vaĮdy- pvhom we bumped into this 
ti ir jais žaisti. ...i—t..

Scenoje prezentuojasi labai 
gerai. Inteligentiška, elegantiš
ka, pasaulinė. r r

Naturale atvirai it be tuščių 
pretenzijų, — tpdėl pątrau- 
kiančia ir simpatinga.

Musų nauja artistė tai ne 
diletantė-piMSdittė. ’Tai užbaigta 
didelio kalibro artistė.

Pilnai ši?tikau ’ vieirii mU- 
sų žymiu ihteiligęi’itu, geru pia
nistu ir muzikos mėgėju, išgir-Į 
dęs jį entuziastiškai' tariant: 
— “tai artistėMainininkė pa-1 
saulinio maš|įab'6”. i 

Barbora, -rodosi, tubi visus 
tokiai karjerai dayinit?s ir ypad 
tybęs. v '.-J

Tai tokia manė/ir daugelio 
kitų, su kuriais man teko kal
bėti teatro kuluaruose ir ki
tur, nuomone.

Vienas musų žymių kompo
zitorių ir veikėjų šakė man, 
kad tai buvo pirinas tikras ii 
pavyzdingas koncertas Chica- 
gos lieti?viuose.

Taigi, dabar kas?
Manau, jei Bar^ęra sugebė

jo tokią aukštą laipsnį pasiek
ti, — jinai žinos ką ir toliau | 
daryti su savim,1 kokiu keliu! 
eiti. .

Mano nuomone, jai tikras 
švyturys, tai musų kivltUros ir 
dailės centras

Todėl ir dčįstu- . ją padėti į 
savo “Lietuvon Vikingų Ke
liais”.

about -fehything Spanish.” 
■“Si, nenorą y senorita!”

Finalas.

G < ■ i..." ; * ■/ ' *

Aldona Briedis.

Didžiausia nuodėmė bi?tų ne
paminėti musų gabioj talen- 
totos pianistės pdės Aldonos

J Briedis. " ' '

Šeštadienis, kovo 17, 1934

'fctit, come, Polly, we’re on gett ls in town. Corning from 
Galveston, Texas, she alighted 
in Chieago, and will soon depart 
for California. Such racing 
around would make even us 
lose weight; no wonder little 
Mary is so slim.

“BUt say, Polly”, Apollo 
speaking—“You promised lašt 
week to show this week what 
you had written on that sheet 
of paper which you hadn’t fi- 
nished lašt week. Are we going 
to see it, Polly, or are we ?”

“Why, haven’t you seen it,

yet, Apollo? It shotfld have 
been in here already? I won- 
der where it could have dis- 
appeared? Oh, I think it mušt 
have been a typographical 
error.”

“Tbese linotypists!”
—Polly & Apollo.

KANARKOS
J. B. BIRD STORE

Lietuvy s. — Užlaikome patinus, gie- 
dorius, ir patikės veislėms. Užprašo
me lietuvius atsilankyti.

1737 W. 47th St.
Taipgi atdara nedaliomis iki 5 vak.

PASIŲSKITE PINIGU 
VELYKOMS SAVO 
GIMINĖMS SENON 
TĖVYNĖN

sing!
And did she draw the cream 

ste- of the Lithuanians to her con- 
|certl? (Hem-ahem, WE were 

too.)
The cream? You bet. Būt we 

gyvas, lankstus, ] simply will not mention all the 
narnės, ’eause some people might

Siųskite pinigus senon tėvynėn per Drovers Pinigų Siun
timo Skyrių. Pasiuntimas nebrangus per:

CABLEGRAMAS
RADIOGRAMAS

DRAFTUS
Mes jums patarnausime greitai ir mandagiai — nežiū
rint ar jūsų siuntinis bus didelis ar mažas.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

Halsted at 42^ Street-CHICAGO

Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po 
piet. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2’ vai. po piet.

lašt long week:
> The very pleasant and 

charming Eudeikis sisters: Mrs. 
Zimont and Mrs. Lauraitis, 
and, of course, we can’t leave 
out their eųually popular hus- 
bands, the dentists, Dr. A. ZP 
ment and Dr. A. Lauraitis.

Thė “trės "petite” Helen Peck, 
whO* by thė ?way>' !’is an ac- 
corriplished sing*er and piairist, 
and who, by the way, paid. 
Barbara Darlys the nice com 
pliment. tlelen said- that Bar
bara sings with her head. A 
compliment from one artist to 
another 1$ a compliment.

And we spied the ever live- 
ly sisters: Vanda Misevich and 
Julia Linchester. Yes, yes, 
Julia, did^Your husband see 
ybi? pin. that flowet from Mrs. 
Drangelis’ bouųuet unto the 
lapei of a certain young man? 

Another eyesight was Mrs. 
Stella Lauraitis flirting witli 
Arijas Vitkaukas, ..dst-tst. How 
are the Etfropeans at that art, 
Stella ?

And the next one that we 
shall ųuizz is Akvile Ančiute, 
Do you1 always practice you t 
singing lesson on the Street 
car, A. A? Here’s the info, 
folks. The other day, as w 
were journeyįng round aboui 
town, we had the pleasurc oi 
seeing Akvile on a street cai 
(oh, no, she didn’t see us, ..or, 
didn’t she know us?), Well, 
folks, Akvile opęned her briel 
case and took put the sheel 

I music for “Kur Bakūžė Sama 
nota” and what do you4 sup 
pose?.> no, no, she didn’t stari 
to singj aloųdi BDT she dic 
sing with her lips, her hands 
her feet, her head. Can’t yoi 
just pieture her lips silentlj 
proOonouncing ėach word, hei 
head swaying, her hands mo<r- 

’ ing with rhythm and even hė: 
the week. Būt we’re here, we’re footsies beating time.

And that’s not all. No soon 
“Yoi? said it, Apdilo, you said er, had we watched her finis!

it! YOu always say the right with the low and high an<
thing, don’t you, dear? Maybe medium tones of “Bakūže”
yOu belter writc <lris cohimr; wheh we next had the pleas
and say the tmngs we should|Ure of verily hėaring her silen 

būt rhythmic rendition of “

PLOVYKLES
REFRIGERATORIAI

PARSIDUODA SPECIALIAI' SIMAŽIN- 
TOM KAINOM TIK PRIEŠ

VELYKAS

jinai žinos ką ir toliau

Kaunas.

daugiau) .
. • '■■Ji.b..... ............ Miiiliį

ROUND ABOUT 
T0WN

■■

Polly and Apollo

“We said wėd be here this 
Aveek. We are, aren’t we, even 
though, it is the ,;very end of

here, honey, we here?”;

thing, don’t you, $ear? Maybe medium tones of

say about everybudy.’- būt rhythmic rendition of “
“No, madame, nfy, no! Who Lovė You More Every Day” 

wants to read the things that (We bet you love į?s more to 
should be said? If wę write the day....?) 
details that shouldn’t be told, Do you think, ma^be, some 
honey, that’s \vheii oh! .. time, wo’ll catch you at i 
oh!” , ,,x w again, Miss Ančiute?

“Oh, oh, Ą^ėilo, ^vboa, AnofhėrcatoK, folks! Wo 
WH0A! .... (and woe to some- caught wirid and sight of the 
budy.) A? ‘Ifuel thuLMlbWry'^

■ i U'“

DRABUŽIŲ PLOVYKLAS 
kaip tik į laiką paleng
vinti Velykų darbus šei
mininkėms, dabar parsi
duoda Už labai sumažin
tas kainas, 
Maytag 
plovyklos 
APEX 
plovyklos 
Bee Vac 
plovyklas 
THOR 
ploVyklės

44.50
33.00

Dabar geriausias laikas 
pirkti naujus 

REFRIGERATORIUS
Iš Peoples krautuvių spe
cialiame priešvelyk i iria
me išpardavime pasirin
kimas visų geriausių iš
dirbančių, mažiausiomis 
kainomis mieste:
GENERAL MOTORS, 
FRIGIDAIRB, NORGE,

CROSLEYs SPARTON, 
MAJESTIC, GIBSON 
ir kilų. Kaina nuo

'69.50 ir aligfcč.

Lengvus Išmokėjimai prilaikomi visiems. Imame senus 
daiktus i mainus ant naujų. Duodame didelę nuolaidą.

MANUFACTURING COMPANYtS

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tol. Ląfayette 3171 Tel. Ilemlock 8100 

GH1CAGO, ILL.

ši*- k
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Bulaw<

SOUTH SIDE

DIDELIS UGNIES

165.00

n'MUV UN1

nrrant STERILIZUO

Didžiausi Bargenai Žmogaus Gyvenime!

Kiti APEX Produktai Kaurai

PROSAI (Ironers) LACHAWICZ IR SUNAI

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

$14.50
$59.50
$59.50
$99.50

. $99.50
$215.00

ĮMOKĖ 
JIMO

dalyvatf- 
smagiai

Pagerbė iš Lietuvos 
grįžusį X. Saikų

Klauskite musų apie šį 
DOUBLE DASHER.

Dienų
BANDYMUI

Dar nevisi dirba; yra 
daug varguolių

Warehouse Kaina

Kas naujo Steponą 
vičių koncerte

Illinois Cen- 
kurios 

Cottage

nuo 
; apdrau- 
per sonatos 
— ofisas

Girdekite musu radio programą nedėlioję. 11-tą vai. prieš pict iš 
W. G. E. S. stoties. 1360 kilocykles.

iiiįiiiĮiii.. .ut^į ■■■į.i.lir ii, I.in, -Į I n ................ .. ............... im 111,1., I, ;

ko mokytojų ir tos mokyklos 
direktorių Herbert Butler, kAd

K. Stepona- 
porą dainų iš operos 

dėl choro ir tos

Apie 400 grąžinama dirbti prie 
pasažierinių vagonų

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

šeštadienis, kovo 17, 1934

Jūsų skalbimui mašina su 
APEX DASHER atliks antra 

tiek darbo.

Pas P. An- 
tanonį, 6404 South Rockwell 
st-, buvo surengtas vakarėlis 
pagerbimui }£. Saikaus, kuris 
nesenai grįžo, iš Lietuvos. Daug 
svečių atsilankė i vakarėli, pa-

ROSELANDIEčIŲ SU BRID 
GERORTIEČIAIS SUSI

RĖMIMAS

75.00 3 Dalių Miegamam Kam 
bariui Setai.

KIRAS REAL ESTATE 
LOANS, INSURANCE

Kad sukelti lėšų labdarybės 
darbo tęsimui, Klubas šįvakar 
rengia Kortų lošimo ir Skanu
mynų Išpardavimo vakarą Uni- 
versal Klube, 814 West 33rd 
Street, į kurį įžanga tora 35 c. 
Prizai, užkandžiai ir linksmas 
vakaras laukia visų atsilankiu-

Sunkiai serga 
monėlis

Jų koncerte dalyvaus American 
Conservatorijos vyriausias 
mokytojas Herbert Butler.

Nors daug kalbama/kad dirb
tuvės atsidaro, samdo daug 
darbininkų ir laikai einą geryn, 
dar yra daug varguolių, ku
riems likimas tebėra taip sun
kus, kaip tamsiausiais gilios 
depresijos metais.

simatyti su visų mylimu drau
gu ir “Naujienų” buvusiu ko
respondentu. Visi linksminosi, 
valgė, gėrė ir ištempę ausis 
klausėsi drg. Saikaus įspūdžių 
iš Lietuvos.—Ten buvęs.

Musių lietuvės darbuotojos jų 
neužmiršta

Daleiskite parodyti jums daug 
darbo sutaupymo vartojant 

APEX

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

J, Kaledinskas, J. Romanas, Vedėjai

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00
įr turim 

ant

M. Kiras yra vienas seniau
sių lietuvių real estatininkų 
Chicagoj. Real estatu jisai pra
dėjo užsiimti nuo 1910 metų.

Amerikon jis atvyko 1907 
metais iš Raguvos, Panevėžio 
apskričio.

Užklaustas apie real estato 
galimybes ateity, jis išsireiš-

14 Uprlght I 
Planų

Visi žinomų iM- 
dirbys^Jų, var-' 
toti. Parduoda
mi tik už cash 
Juru pasirinki
mui _ po •9

tlnmi tonu 
pykite, L--— -----
Grand ir Upright pianų konstrnkcijoH 
votį dCl mažų apartmentų ar namų su

Rytoj Universal Health Kliu 
be (p. St. 'Bagdono vietoj) i- 
vyks tikras karas. Visas pul
kas BoseĮando ristikų atvyks 
“pamokyti” Bridgeporto smar
kuolius.

Bridgeportas mobilizuoja sa
vo ristikų armiją, kad atsigin
ti nuo roselandiečių.

Kiek teko girdėti, iš Roselan- 
io atvyks apie tuzinas ristikų. 
Tiek jų turės ir Bridgeportas. 
Tokiu4 budu risis apie dvylika 
porų.

Tai vis jauni ristikai, kurie 
lietuviams mažai tėra žinomi 
Įdomu tad bus pamatyti,- kiek 
jie yra geri.

Ristynės ir visas sujudimas 
'rasidės maždaug 3 vai. po pie-

BURNSIDE. — Sunkiai su
sirgo Povilas šimonėlis, šven
to Jono Draugijos narys. Ran
dasi Burnside ligonbutyje 
kur jam padaryta sunki ope-

BURNSIDE 
tral R. R. dirbtuvės 
randasi prie 95th ir 
Grove avė., per kelis metus vi
sai mažai dirbo ir buvo atleidę 
beveik visus darbininkus. Bet 
dabartiniu laiku pradėjo atga
lios grąžinti darbininkus prie 
darbo tiktai į pasažierinių ka
rų taisymo skyrių. Sakoma, 
kad bus sugrąžinta apie ketu
ri šimtai darbininkų, kuomet 
1929 metais tose dirbtuvėse 
dirbo apie trys tūkstančiai.

Pasirodo, kad tiktai visai ma
ža dalele bus priimta atgal. Ki
ti visgi pasilieka bedarbių eilė
se. O tie, kurie nėra dirbę mi
nėto j kompanijoj visai neturi 
progos darbą gauti, nes atleis
tųjų negali sutalpinti. —BB.

Illinois Central R. R 
priima atgal 
darbininkus

racija. Jau4 po biskį pradeda 
sveikti.—-K. S.

Vidurių Tonikas Jos 
Geriausias Draugas

P-ia (Fannie Schwab. Cicero, III. 
rašo mums trumpą laiką tam atgal 
kad

TRINER’IO KARTUSIS 
VYNAS

yra ne vien pasitikėtinas vaistas dėl 
visos šeimos, bet irgi jos geriausias 
draugas ilgose automobilių kelionėse. 
Tikrai, niekas tiek nesugadina ūpą 
kaip vidurių negaliavimas. Triner’io 
Kartusis Vynas išvalo žarnas, patai
so blogą apetitą ir suteikia gerą 
jausmą. Jisai malonu priimti ir ne 
sukelia dieglių. Visi vaistininkai ji 
užlaiko. Jos. Triner Co., 1833 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Bet yra geraširdžių žmonių, 
Jturie tų varguolių lietuvių ne
užmiršta. Toje srityje bene 
daugiausiai darbuojasi Chicagos 
Lietuvių Moterų klubas. Tos 
organizacijos labdarybės komi
sijos priešakyje stovi p. Pivo
riūnienė, kuriai daugelis var
guolių yra dėkingi už įvairią 
pašalpą.

ąr už pusės me
tų, ar už metų, dviejų, pen
kių ar dešimties.

P-nas Kiras tačiau pabrėžė, 
kad šitokia pažiūra yra tik jo 
asmeniška pažiūra, kad gal su 
ja kiti nesutiks, kad jis kitiems 
ir nenorėtų jĮą ifžkergti, ir tik 
klausiamas ją išreiškė.

Dabartiniu laiku šiame ofi
se darbuojasi ir p. Theodore 
Kučinskas. P-nas Kučinskas 
yra taipgi real estatininkas. Sa
vo ofisą turėjo nuo 1925 m. 
Jisai yra išėjęs Ohio Northern 
University ir Chicago School 
of Law su laipsniu J. D. 1932 
m. Paeina iš Pilviškių parapi
jos, Suvalkų rūdybos.

A. BITINO Į
PAMINKLŲ IŠDIRBYSTĖ

3958 West lllth Street \ j, JOO 
Tel. Beverly 0005

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

P-no M. Kiro ofisas randa
si adresu 3335 South Halsted 
St. Ofisas verčiasi real estatu 
— pirkimu, pardavimu, mainy
mu namų ir žemės. Parduoda
ma laivakortes. Yra ofise Suv. 
Valstijų pašto skyrius. Priima
ma apdrauda nuo ugnies 
nelaimingų prietikių 
da nejudinamas ir 
sąvastie.<^Trumpai 
veda reguliarj real stato biz

Dabar

89.50

IŠKILMINGOS VARDUVĖS
JUOZAPO IVINSKO IR DUKRELĖS JOSEPHINOS 

Įvyksta Kovo 18 dieną, 1934 m.
Kviečiame visus gimines ir pažinties draugus ir drauges į musų iškilmingą varduvių pa 
rę, kuri įvyks sekmadienyj. Bus skanių valgių, gorimų ir grajis gera muzika; linksmin 
simės iki ankstyvo ryto. Taippat pranešu, kad aš palikau vienas jau aludės biznyje.

Kviečia savininkas J. IVINSKAS, 3430 So. Halsted Street.

Nerizikuokitn Nei 
Vieno Cento.

Pradėkite Mokėti
GJKGU2ĖH 

MP.NKSV

Kiekvienam yra malonu iš
girsti dainuojant Chicagos Lie
tuvių chorą “Pirmyn”, kuris šį
met yra dar didesnis ir galiu 
gesnis, negu kada nors pir
miau. šis choras dirba nenuil
stančiai, platindamas lietuvišką 
dainą, kas kart duoda savo pu
blikai ką nors naujesnio, įdo
mesnio ir geresnio, štai da
bar, “Pirmyn” choras Stepona
vičių koncerte, dainuos iš nau
jai parašytos operos “GRAŽI
NA’/, kuri Lietuvos operoj tu
ri) o nepaprastas pasekmes. 
Jršią operą parašė Jurgis Kar- 
navičius, kuris sir tuom labai 
pagarsėjo net ir Amerikoj. Pra
eitą vasarą per p-nios S. Čerie- 
nės pastangas, J. Karnavičius 
pasiuntė į Ameriką Chicagos 
Lietuvių orkestrai “Lietuvišką 
Rapsodiją”, kuri buvo persta
tyta Lietuvių Pasaulinės Paro
dos Dienoj, ir kurią taip pa
mėgo visa “Lietuvių Dienos” 
publika. Apart to, J. Karnavi- 
čius prisiuntė p 
vičiui 
“Gražina 
minėtos dainos bus dainuoja
ma ‘Steponavičių koncerte.

Kazys Steponavičius, kuris 
yra mokytoju Chicagos Lietu4 
vių Symphonijos orkestro, 
“Pirmyn” choro, “Dailės” cho
ro, taipgi mokytojauja Ame
rican Conservatory of Music
— (smuiką), šiame koncerte 
jis sugros “Rondo Capriccioso’
— Saint Saens, tai yra nepa
prastai gražus kūrinys, žino
ma, Steponavičius negali pats 
groti ir dar orkestrą diriguo 
ti, tad jis pakvietė American 
Konservatorijos vyriausi smu*i-

VENETIAN
MONUMENT C0.

INCORPORATED
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŲŠIES 
Paminklų ir Mauzolėjų

■ Didžiausia Dirbtuvė 
Chicagoje

Virš 50 metų Patyrimo 
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės 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.

Atdara šliuullcn — HiibntoJ nuo 9 ryto Iki 9 v. 
Ir Nedalioj nuo 1 v. p. plot Iki O v. vilk, 

Paimkite Asbiand Avo. gatvekarj iki 
Trymii-Ainit-SoptintoH gt.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

J5I4 16 W. ROOSEVE1 T ROAD^® 
irti St. Loofo Avr Tel. Kedzie 8902

V.not Jieuu: •»
pool.

RHthkk St tnckiika pini* .noonnn
.....iki 7 v. v.

$125.00 Seklyčioms Setai po
$44.50

75.00 Seklyčioms Setai po
$29.95

60.00 7 Dalių Valgyklų Setai
$19.50

20.00 5 Dalių Breakfast Setai

$9.95
60.00 9x12 Didžio

$22.50
30.00 9x12 Didžio Kaurai

$9.95
55.00 Gesintai Pečiai

$26.50
70.00 Drabužių Plovyklės

$33.00
Ir šimtai kitokių dalykų
rasite, jet tuojaus atsilankysite į šį išpardavimą.

Parduodam už pinigus ir ant išmokėjimų su mažomis 
palūkanomis.

Skelbiame Didžiausi Atpiginimą
PASAULY ŽINOMŲ

SKALBIMUI
MAŠINŲ 

Jus galite sutaupyti iki $20.00, jei pirkaite 
APEX DABAR

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 
CHICAGO, ILL.

kė labai atsargiai — —
Gerbūvio, kaip amerikonai 

saką, prosperity, sunku tikė
tis, kolei žmones nebus aprū
pinti pastoviu darbu ir nors 
kiek užtikrintomis gyvenimui 
pajamomis. Geresnės šalies pa
dėties, geresnių laikų, žinoma, 
reikia laukti, nes be vilties juk 
negalima gyventi. Bet kada tie 
geresni laikai ateis, tai jis ne
siima spėti

■sparčia vimas 
EINA VISU SMARKUMU

PROGRESS FURNITURE C0. 
KRAUTUVĖJE

Puikiausi namų reikmenys. Mažai paliesti vandens, du
rnų ar stiklų. Parsiduoda už !/•> ir net tik už ĮĄ dalį 

tikrosios vertės!

numeryje.
Taigi šiame Steponavičių 

koncerte, kuris įvyks sekma
dienį, kovo 18 d., St. Agnės 
Auditorium, dalyvaus ir Ame
rican Konservatorijos pirmi* 
ninkas ir garsus Chicagos mu
zikos kritikas Karieton Hack- 
ett. Tad ir mes visi 
kime, kur galėsime 
laiką praleisti.

— Frank

Roosevelt Furniture Co 
' ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

E? Slo pnHtobėtini nauji instrumentai yra pa- 
Imti IA reguliaruiiB Rtako bu pilnu, tur- 

artintifiku dezalnu ir gražiai iftbaigti. Tau* 
pirklio f. o. b. 1A vvarehouso. Naujausios mados 

................ ’----- Specialiai pabuda- 
■ioto». 
□tinai Numufitos Kainos—ISsimalnyklte savo senų Pianų

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

B. Ai L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

Chicago, III. Cicero, III.
2314 West 23rd Place 1439 S. 49th Court
Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 5927

SPECIALĖS 
KAINOS 

rūbų gręžimo 
Mašinų | 

Dabar po 

39.85
ši puiki skalbimui mašina: SKALBIA 
—DAŽO—GRĘŽIA 
JA ir DŽIOVINA

Automobilių nn- ,®| fe? 9| Taupykite Pervežimo lAIaldaa.
Slstiityinns nyku! hEj fju '' 11 M Jeigu Jus ariiinoj ateity manote
Jeigu Ji)« vn-zliio* MlW n EI M ■Ml persikraustyti, mes galime pa-
joto automobiliu, : " "Bg ’— B O . ■ M h® 18^ Siunti Jusu sena pian? ir pri-
tat ntvnžiuokitn Sgą hJs q sK u i statyti jums nauja po to kaip

St nt W W Mm HM W W it’n. nau'on vie-
Histlltyti (ly kilia HMMlANO^

Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti
VISAI NAUJI KĮĮ»»
Maži Upright $ ™ ga
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savaitę i

120.00 Refrižeratoriai

$59.50
25.00 Coxwell Lounging krėslai 

po
$9.95

6.50 Metalinės Lovos

$1.95
20.00 Midget Radios

$7.95
20.00 Springsiniai Matrasai

$7.95
75.00 Console Radios

$19.50
25.00 Gražios Kamodos

$14.50
kurių nėra galima suminėti

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI
Sąlygos $1.50 į Savaitę |

Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Ezcept Sunday7 ' ___ ‘ j by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Hahted Street 
Telephone CANal 8500

Editoj p. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

komunistai dėdavo visas pastangas šitokiomis priemo
nėmis apjuodinti socialistinę administraciją Mihvaukee 
mieste. Dabar jie sukoncentravo savo smirdančių bom
bų atakas prieš Bridgeportų.

Žodžiu, komunistai visur atlieka reakcijos darbą, 
ir tai — patį purviniausią.

Subseription Rates:
.00 per year tn Canada
.00 per year outside of Chicago
.00 per year tn Chicago

8c per ęopy ___________
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. UI. undar the sėt of 
March Rrdx-UWg

NaujienoB eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
DJ Telefoną* CANal 8500.

Užalaakymo kaina t
Chicago je — paltu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams---------
Dviem mėnesiams
Vienąm mėnesiui---------

Chicagoj per išnešiotoju/i:
Viena kopija
Savaitei —
Mėnesiui —------------ -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pa|tu:

Metams ___________ —---- 87.00
Pusei metu _________—------ 8.50
Trims mėnesiams ------- 1.75
Dviem mėnesiams----- —--------1.25
Vienam mėnesiui — .75

Lietuvon ir kitur Uaieniuose 
(Atpiginta)

Metama •-------------------------88.00
Pusei metu -----------    4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

REAKCIJOS PAKALIKAI

Vienas pramoningiausiųjų Naujosios Anglijos mies
tų yra Bridgeport, Connecticut valstijoje. Tas miestas 
nuo Naujų Metų turi socialistinę administraciją, ku
rios priešakyje stovi meras Jasper McLevy.

Bet miesto taryboje socialistai dar neturi daugu
mos. Ji susideda iš 13 demokratų, 12 socialistų ir 3 re- 
publikonų. Socialistas meras prie tokių aplinkybių gali 
kooperuoti su miesto taryba tiktai dėl to, kad jo admi
nistraciją remia dalis buržuazinių partijų atstovų. Bet 
meras McLevy veda taip protingai miesto reikalus, kad 
ir republikonai su demokratais neturi pagrindo jo dar
bą sabotažuoti.

Tačiau socialistinė Bridgeporto administracija su
silaukė piktos op6zicijos iš tų pseudo-revoliucionierių, 
kurie dedasi “darbininkų užtarėjais”, bet tikrumoje yra 
aršiausi darbininkų judėjimo ardytojai. Merą McLevy 
stengiasi visaip diskredituoti komunistai. Jie skleidžia
melagingus gandus apie miesto administraciją tarpe to 
miesto bedarbių, kursto juos prie riaušių ir susikirti
mų su policija, o paskui skelbia savo spaudoje ir lape
liuose, kad socialistinė miesto administracija esanti 
“bedarbių priešas”.

Bridgeporte komunistai neturi beveik jokios įtakos 
tarpe darbininkų. Jie nestengė išrinkti nė vieno alder- 
mano į miesto tarybą. Bet į tą miestą komunistų parti
ja tyčia pasiuntė savo agentus kelti triukšmą, kad bu
tų “medžiagos” šmeižti darbininkų išrinktą miesto vy
riausybę.

Kam jie šitokia savo taktika pasitarnauja? Aišku, 
niekam kitam, tik reakcijai; Tenai, kur kapitalistų par
tijos jau nepajėgia sulaikyti darbininkų nuo balsavimo 
už socialistus, tai joms talkon ateina komunistai. Jie 
ne tik kenkia darbininkų išrinktai vyriausybei, bet jie 
duoda pavyzdį fašistams, kaip kovoti prieš susipratu
sius darbininkus.

Šitokia taktika, kokią Amerikos komunistai varto
ja Bridgeporte, jų vienminčiai vartojo per 14 metų Vo
kietijoje. Kai Vokietijoje tik buvo paskelbta respublika 
ir socialdemokratai atsistojo valdžios priešakyje, tai 
komunistai griebė ginklą tą valdžią nuversti. Nuversti 
valdžią jiems nepasisekė, bet komunistų (tuomet jie 
tenai vadinosi “spartakiečiais”) sukilimas iššaukė pi
lietinį karą Vokietijoje ir sudavė baisų moralį smūgį 
respublikai. Po to komunistų “pučo” sekė kiti jų “revo
liuciniai” žygiai, kurių pasėkoje kiekvieną kartą palik
davo vis daugiau tarpusavės neapykantos ir demorali
zacijos miniose. Komunistai keikė apsiputodami social
demokratus ir purvais drapstė demokratinę respublikos 
tvarką.

Šitokiu budu buvo paruošta dirva laukiniam “na
cių” smurtui, ir kada valdžią paėmė į savo rankas Hit
leris, tai nukamuotos amžinu pilietiniu karu masės jau 
nebeturėjo energijos savo teises ginti. Nė patys komu
nistai nesurado savyje drąsos pasipriešinti rudajai dik
tatūrai. Dabar apie komunistų riaušes Vokietijoje jau 
negirdėt. Jau jie nerengia demonstracijų gatvėse ir ne
šaukia minių kilti prieš “kruviną valdžią”, — nors da
bartinė Vokietijos valdžia tikrai yra kruvina. Komunis
tams ji net galvas kapoja! Jie buvo smarkus tiktai tol, 
kol buvo laisvė, kurią socialdemokratai buvo jiems iš
kovoję.

Užuot gerbę ir gynę laisvę, jie stengėsi ją su pur
vais sumaišyti. r

Apžvalga
DOLLFUSSO “LIAURAI” 

NEDUODA JIEMS 
MIEGOTI

Begėdiškas fašistų smurtas 
prieš darbininkus Vokietijoje 
ir Austrijoje paskatino ir fa
šizmo pamėgdžiotojus Lietuvo
je pastatyti savo skiauteres. 
Kauno laikraščiai rašo, kad val
džia rengiasi uždaryti profesi
nes darbininkų sąjungas ir so
cialdemokratų partiją.

Neseniai, kaip “Naujienose” 
buvo rašyta, buvo įsteigta Kąu- 
ne “generalinė darbininkų at
stovybe”. į tą policijos nuova
doje sukurtą organizaciją val
džia, matyt, stengiasi suvaryti 
visus darbininkus, — panašiai, 
kaip Vokietijoje visi darbinin
kai yra verčiami dėtis i “na
cių” kontroliuojamą “darbo 
frontą”. Apie tai galima nu-, 
manyti iš “L. žinių” straipsnio 
apie socialdemokratų vado, inž. 
St. Kairio, pasikalbėjimą su 
kai kurių Kauno laikraščių at
stovais. Liaudininkų dienraštis 
apie tai rašo:

“ ‘Folksblat’ ir ‘Segodnia’ 
įdėjo pasikalbėjimą su So
cialdemokratų partijos pir
mininku inž. Kairiu. Apie 
generalinę darbininkų atsto
vybę p. Kairys pasakė, kad 
socialistiškai susipratę darbi
ninkai atstovų rinkime ne
dalyvavo. .Jo žiniomis rinki
muose nedalyvavę kai kurių 
stambiausių įmonių darbinin
kai.

“Kas dėl ‘naujos,, ^darbinin
kų atstovybes’, tai reikia 
spėti, kad ji nepakęs bet ku
rios kitos partinės ar profe
sinės organizacijos. Mes tam 
esame pasiruošę ir jau se
niai laukiame, kad bus užda
rytas soc. dem., profesinių 
sąjungų centrai ir jų sky
riai. Fąktinai tai jau ir da
bar gali būti laikoma užda
ryta, nes ne dėl musų kaltes 
jų veikimas sustojo. (Toljatis 
cenzorius išbraukė dvi eilu
tes. — “N.” Red.) Spręsda
mi iš kai kurių simptomų 
mes laukiam diena iš dienos, 
kad formališkąi bus uždary
ta ir Lietuvos socialdemokra
tų partija ir nutrauktas le- 
gališkas jos būvis.”
šilas smurtas prieš darbinin

kus kada nors ponams tauti
ninkams nesmagiai atsirūgs.

šakyje suskaldė kuopą, bet pats 
Bernotas pasiliko senojoje kuo
poje, kaipo finansų sekretorius, 
o didele dauguma kuopos na-» 
rių, laikydama ji kuopos skal
dytoju, atsisakė si! juo koope
ruoti. Tie kivirčai atsidūrė net 
ir teisme. Beveik visus kuopos 
nąrius Pild. Taryba buvo su
spendavus už tai, kad jie siųs
davo savo duokles į centrą ne 
per Bernotą, bet per kitą as
menį, kurj nariai buvo išsirin
kę finansų sekretorium.

Gerai, kad dalykas, galų ga
le, pasibaigė taikiai.

■ X . f

|korespondencijos|
Waukegan, III.

Parengimas aviacijos 
naudai

Kovo 18 d. Lietuvių Audito
rijoje, 9 ir Lincoln gatvės, 2 
vai. po pietų įvyks pirmas ir 
istoriškas parengimas. Bus gra
žus programas ir dalyvaus mu
sų lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, kuris šią vasarą 
rengiasi skristi į Lietuvą. Jis 
papasakos čionykščiai publikai 
apie savo planus. Bus ir dau
giau kalbėtojų iš kitų miestų.

Dainuos Waukegano šv. Bal
tramiejaus choras ir taip pat 
Kenoshos choras.

Prie rengimo yra prisidėju
sios šios draugijos bei organi
zacijos: šv. Baltramiejaus, šv. 
Juozapo, šv. Antano draugijos, 
Lietuvių Politikos ir Pašalpos 
Kliubas, Laisvės ; Mylėtojų 
Draugija, Susivienijimo Lietu
vių Rymo Katalikų 177 kuopa 
ir SLA. 262 kuopa.

Programo vedėju yra paskir
tas p. Antanas J;. Sutkus.

Visi vietos ir aplinkinių mies
tų lietuviai yra kviečiami pa
rengime dalyvauti, Juo labiau, 
kad parengimo visas pelnas yra 
skiriamas antram transatlanti
niam skridimui. Vietos A. L. 
T. A. S. S. skyriaus iždininku 
yra p. Kaz. Vaitekūnas.

Rast. J. N. šimulynas.

Norwood, Mass.

SLA. 60 KP. ATSTEIGTA 
TAIKA

,1 1^1 ,111.1. ĮIIĮ ■■■■■>! III.

Taip jie dabar daro Amerikoje, čia yra susirinki
mų, žodžio ir spaudos laisvė. Tai komunistai tą laisvę 
panaudoja darbininkų susirinkimams ardyti ir darbi
ninkų judėjimui demoralizuoti, — kaip, paV. prieš mė
nesį laiko jie įsilaužė į Madison Square JGarden’ą New 
Yorke, kur 20,000 darbininkų buvo susirinkę užprotes
tuoti prieš Austrijos fašizmą,* ir iškėlė tenai kruvinas 
muštynes.

šioje šalyje darbininkai turi balsavimo teisę. Bet 
jeigu darbininkai išsirenka kurioje nors vietoje savo 
atstovus į valdžią, tai komunistai tuojaus pasiunčia į 
•tą vietą savo .agitatorius ir savo gengsterius, kad tenai 
jie darytų triukšmą ir parodytų darbininkams, jogęj 
jie baisiai suklydo, rinkdami savo atstovus. Beniaus

Iš SLA. Pild. Tarybos suva
žiavimo protokolo, kurio dalis 
tilpo šios savaitės “Tėvynės” 
numeryje, matyt, kad Grand 
Rapids’o kuopoje tapo vėl at- 
steigta taika. Centro iždininkui 
adv. K. Gugiui rekomenduo
jant, Pildomoji Taryba nutarė:

“a) \Priimti SLA. 6Q kuo
pos nąrįų duokles, kurias 
siuntė Centro neužtvirtintas 
kuopos sekretorius ir taip 
užsimokėjusius narius skai
tyti geram stovyje;

“b) Užgirti SLA. 60 kuo
pos išrinktą valdybą tokia
me sąstate, kokiame ji da
bar išrinkta, jei visi valdy- 
bon išrinkti nariai tūri rei
kalingas sulig konstitucija 
kvalifikacijas;

“c) Išmokėti pašalpas ir 
pomirtines nariams, kurių 
duoklės yra ųįžnqokėtos ir su
lig konstitucijos patvarkymu 
turi teisę tokias pašalpas 
gauti.”
Toje kuopoje buvo iškilusi 

suirutė, kada fąšist.uojanti na
rių grupe su p. Bernotu prie-

“Striošna diena”
Pateko man į rankas Prū

sei kos ir Butkaus sklokos or
ganas, iš kurio sužinojau, jog 
kovo 4 d. — vadinasi, šv. Ka
zimiero, bendro fronto patro
no dienoje1, — pas mus atvyk
sta, iš Brooklyno net trys re
negatai. Būtent, pats Privsei- 
ka, Stankus ir Tomkiutč. Pir
masis kalbėti, pastarieji du — 
dainuoti arba koncertuoti.

Vierysite, ar ne, bet tas re
negatų užplūdimas mane įva
re į tokį striuką, kad net ma
no visos rusiškos blusos pa
krato kojas. Aš fu'oj pradėjau 
judinti savo sustingusias sme
genis, kaip čia užkirtus tiems 
renegatams kelias, kad jie ne- 
galėtų susisiekti su masėmis. 
O svarbiausia, —kad tie vil
kai nepasigautų kokią durną 
bimbinę avelę. v 7

Po sųtakaus, bet neilgo gal
vojimo, man dingtelėjo į pa
kaušį penįališką mintis. Qt, .sa- 
kau, kad išgelbėjus aveles nuo 
vilkų ir kad palikus renegatus 
be masių, reikia surengti savo 
pramogų. Sumanyta, padaryta. 
Per ščyrųjų dienraštį 
apie tai pranešiau visam pa
sauliui. Parašiau1, kad progra
mas bus labai revoliucingas ir 
bet pats J.; Gialgąuskąs iš at- 
rementinės, f laikys j pYelekciją 
temoje “Bimbizmas ar fašiz
mas”. Visa tai įvyks draugų fi- 
pų svetainėje tuo pačiu ląiku, 
kai renegatai turės savo kon
certą. Be to, dalyvaus ir sąmo
ningi diskifeautai, kaip Ui: J.

Grybas iš geležines ir P. Mąc 
kėnas iš matrasinės. Taigi vi
si susipratę ir sąmoningi bim- 
biškps vieros pasekėjai pribu
kite.

Susirinkome visi kovingos ir 
revoliucingos linijos draugai. 
Visi tie, kuriems sterilizacijos 
nereikia daryti. Priskaičiau 11 
su1 viršum dūšių. Nei sočiai fa
šisto, nei kitokio isto nebuvo 
Nei vienas jų savo ličinos ne 
parode. Nors prelekcija buvo 
nepaprastai kovinga, o disku
sijos karštos ir sąmoningos, 
bet mane vis ėdė riemuo ir 
žaksejimas kankino, kad patir
ti, kas dedasi renegatų kon
certe be masių. Negalėdamas 
ilgiau trivoti, padariau įnešimą, 
jog jau mes visi esame pilnai 
susipratę ir revoliucingumo 
pripusti, todėl metas jau ir sus 
sirinkimą uždaryti. Niekas tam 
sumanymui nesipriešino.

"Atsidūręs gatvėje, aš, kaip 
akįs išdegęs, pasileidau bčįti 
link Lietuvių Svetainės, šfąi 
slenką pažįstamą leido. Aš tuoj 
su klausimu4:

— Tai, sakau, gal tamsta 
koncerte buvai?

— Taip, tamsta buvau, — 
atsako jinai.

— Na, kaip atrodę? ,O ma
sių ar buvo?

— Viskas išėjo lafoąi puikiai, 
įr žmonių buvo labąi daug.

Na, ąaką.u sau4, matoipaj, įr 
ta boba surenegatčjo, kad taip 
meluoja ir nesilaiko Lepino pa
tarimo. Būtent, kad’ apie prie
šus niekuomet nereikią gražią! 
atsiliepti. Reikia ięškoti dau
giau informacijų.

Žingsniuoju tųįįau, štai ir 
plikas, kąįp tiJviRas, katalikas 
Klaupiu jo, iš kur ir kur ei
na. Atsako, kad koncęrtę bu
vęs.

— Kaip tai, — sakau, — juk 
męs ąure sudarėme bęndrą 
frontą, o pats ve renegatų kon
certus lankai. Tai tikrai nę- 
gražu.

— Nejaugi bendras frontas 
reiškia tai, kad reikia namie 
sėdėti, nieko nematyti ir 
ko negirdėti? — atsikirto 
talikas. -

— Aš to nesakau. Bet 
mes tuTčjomę irgi parengimų, 
tai kodėl, sveikas, pas mus ne
atvykai ?

— Del tos paprastos prie-' 
žasties, kad nieko nežinojau.

— Tai nėra sąmoningas pa
siteisinimas, — sakau aš, — 
Apie musų parengimą buvo 
pranešta “Laisvėje”, todėl pri
valėjai žinoti.

— Vaike mano, aš tos “ne
laisvės” neskaitau. Qt, jeigu 
butų pagarsinta “Darbininkę”, 
tai tada butų bpv^s kitoks ręi-, 
kalas.

— Tiek t,v, -- sakau4, — kas 
praėjo, tąs nębęgrįš. Bet tegul 
tai bus pamoka, kąd daugiau 
ateityje io nęMsiUktų. Bet pa
sakyk map, sttsįipiį.diąma.s, vi
są tiesą apie kotwJ.ęrtą: esi ka
talikas, todėl pęprtvąiai meluo
ti.

- sakau, — juk

nie
ką'

juk

1
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Pasivėlinote, Vyručiai

dar atsi- 
spau- 
svar- 
skri-

Kaip

vertų koncertų ir piknikų, ko 
kiirs antrojo transatlantinio 
skridimo priešai rengia. Lietu 
viai savo pinigais užlaiko šitų 
priešų spaudą, kurios ir stilius, 
ir turinys ir pakraipa tik gė
da tautai daro.

Jeigu skridimas per Atlan- 
tiką nėra didvyriškas ir svar
bus žygis, kodėl jus patys rė
kiate, kad Darius ir Girėnas 
buvo didvyriai, kad reikia pa
statyti jiems brangų pamink 
lą?

z Ne nuoširdumu, gerais no
rais ir logika jus vaduojaties, 
o piktu kerštu.

— A. B.

Garsinkitės “N-nose”

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES' PASKOl AS 

DUODAME ĮSTAIGOMS 
REMIANTIES JŲ REKORDU

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
TSarjs REHERAL

! N S T K \ NCE KORPOR A CMOS

Skalbyklos
Pasirinkimas

APEX, THOR, MAYTAG, 
PRIMA, WEST1NGHOUSE, 

EASY WASHER ir 
BAhTON Skalbyklių. '

Kada jau keli tukstaijčiąi do
lerių sudėta antram transat
lantiniam skridimui, kada la
kūnas jau ruošiasi į kelionę ir 
orlaivis yra užpirktas; kada vi
sose didesnėse lietuvių koloni
jose tapo suorganizuoti komi
tetai skridimui remti; kada ir 
jš Ųetuvos aukos ir pasižadė
jimai p|aukįa šį žygį remti; ka
da srioviniai nesufcįtąikymai 
dingo ir prasidėjo vieningas 
darbas antrojo skridimo į Lie
tuvą jkun-ijimui,
randą žmonių, kurie per 
dą, radio ir asmeniškai 
sto, ar reikalingas, šitas 
dimas. ' .'

Vyručiai, pasivėlinote,
visuose .dalykuose jus progre
so užpakalyj yelkatiesi ir jį 
trukdote; kaip nieko kilnaus, 
pastovaus nesate pratę sukur
ti; kaip 'parazitišku būdų at
einate ant gatavos dirvos nau
dotis ir dar jų gadinti ir derg
ti, — taip ir šiame atsitikime 
ųe cęptu neprisidedate prie i 
skridimo jvykinimo ir dar iš 
kailio neretięs, kad jam paken
kus.

šeriate lietuvių publiką saki- 
riškais, vulgariškais radio pro- 
gramais, koncertais ir pikni
kais. Savo spaudą padarėte 
šmeižtų, kerštų ir melų lingy
ne. Talkon kviečiate tokius 
žmones ir medžiagą savo argu
mentams renkate iš tokių, ku
rie yra pasižymėję juodžiausiu 
atžagareiviškumu.

Pasivėlinote, vyručiai. An
trasis transatlantinis skridimas 
įvyks. Darbas dėl jo jau tiek 
yrą įsįsiubayęs, kad sustabdy
ti negalima.

Sakote, kad daug pinigų Jie 
tuyiąi tųrę§ /sudėti šitam tik
slui. Kad Už tuos pinigus ga- 
įiipa butų ką nors praktiško 
Amerikos Jlietuviams. įmigti.

Jus patys ir jūsų suagituoti 
Žmonės ne centu neprisideda 
Vadinasi, jums gailą svetimų 
pinigų. Ar tokios jau jų eibes 
reikalingos skridimui? Sakyki
me, kad Amerikoj gyvena tik
ketvirtadalis miliono suaugu
sių lietuvių. Jeigu jie dėtų tik 
po vįepą dolerį, apie 30 ar 40 
lakūnų galėtume išruošti į Lie
tuvą. Po 10c nuo kiekvieno su
darytų $25,000. O juk lietuvių 
Amerikoj yra daugiau. Kiek 
lietuvių prarado namus, už ku
riuos krūvon paėmus buvo įmo
kėta milionai dolerių. Kiek mi 
lionų jų' dolerių žuvo bankuo
se ir įvairiose korporącijpąe. 
Mįlioppe doląyių iš jięjųvįų yrą 
išyylioję visokie apgąvijkąi. Ar 
jseniai antrojo skridimo prįešai 
per savo radio programus ra 
gino lietuvius pirkti niekam ne
vertus kokios tęn lenkes bo
bos vaistus. Lietuviai išleidžia 
ne maža pinigų ant tabako, 
^degtinės, alaus ir niekam ne-

certas mąp ąfy’pd.č, Jtąįp įsakant. 
O. K. žmpąįų irgi bwyo daug.

May net nutirpo ir 
beveik dantis neatsiliuosayo. 
Vadinasi, tie bjaurybės renega
tai suvarė mus į ožio ragą, šiek 
tiek atsipeikėjęs, prisfiniuiąju. 
kad apie 7 vai. vakaro kalbės 
visų ščyrųjų bimbinių prakeik
tas Pruseįka. Tuoj susižinojai’, 
su savo draugųčįąjs ir sutariau 
su jais bombarduoti kalbėtoją 
Reikalui esant, žinoma, ir pa 
baubti. Tai nieko, kaip yra sa
koma, nekaštuoja.

Bet, o Angarieti mano, ir į 
prakalbas prisirinko tiek sklo 
kinįpkų, socialfašisjtų įr kito
kių istų, kad mes visi kovin
gi draugai pasijutome, kaip per 
lė po šluota. Apie triukšmo kė
limą negalėjo būti nei kalbos. 
Tik ačiū dąr\; turįu tarti J. 
Truskauskui, prakalbų vedėjui, 
kad jis netrukdė man ant re
negato Prųsėikos išlieti visų 
savo u*ksųsą ir tulžį. Tai visgi 

maųo širdžiai patieka...
—- Jonas MikUoims.

buvo

$69.50
$79.50
$89.50

Maytag MoJ. 10
Modelis 15 ......
Modelis 30 ......

Šioj savaitėje specialis iš
pardavimas ant naujų Pecr- 
less skalbiamų mašinų

po ......................... $37.50
Prosai. Basket ir muilas dy
kai ir tik už

50
UHIJĄ
1$ Netv YorJto

i kląjpEdą
Per Go//įenburgį

1 GREITA 
KELIONĖ

j LiETpVĄ p., Švediją

Velykine Ekskursija!
Rengiama

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje

Išplauks iš New Yorko 
Kovo (Marcfi) 17 d„ 1934 pi. 
Ek§k.umjft vadovaus filiąin jukas

KitiKi’šphmkfmai
M. L. Kungshojm, balandžio 4
M. L. Gripsbojm, balandžio 21
M. L. Ęungsholm, gegužės 7 
Nori kartu keliauti kreipkitės i L. 
L. A. S. A. n.ari, arba i bet kuri 
autorizuota agenta.
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Mjehigan Avė., Chicago, III.

l v

$5.00 tereikia įmokėti, po 
tani mašina pati per save 
išsimokės.

Prorinimo mašinos
APEX, THOR, PRIMA

po
PO $49.00, po $59.00 

iki $100.00

R

Jos.F.Budfik,^

3417-21 S. Halsted St
Tol. Boulcvard 816

CHICAGO. ILL.

Nedėlioj 1 vai. po pieta gražus 
programas iš stoties WCFL 

070 kilocyclcs.



šeštadienis, kovo 17, 1934
kos Lietuviu DaktarųRyt koncertuos

BOULEVARD 9199

P-a A. Salaveičikiutė-Steponavičiene ir Kazys Steponavičius,

rei

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušeres

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Phohe BoūleyArcl 7042

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai
Am

Tel, REPUBLIC 3100

patarnavimą ir

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

30 metų, 
nuliudiine 
Amerikoj

laidotuvių 
Pašaukite 
8340.

Vakar rytą veliones Anna Lin 
coln’iutės lavonas pargaben 
tas Chicagon.

iii 1595 
ryto, nuo 2-4

Šiądien laidojamas 
Stanislovas Drun-

Reikia 2 Buick 
Salešmonų

fiso Tel.: Boulevard 7820 
JaYnų T61. Prospect 1930

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

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Č ““

Valandos nuo 9 i ___
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

ir nedaliomis pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

Kupiškėnai Ameri 
koj ir kitur

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER ABENUE 
Telefonas Virginia 0036

prašomi atsi 
tvarkymo 
telefonu

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė, 
Tel. Victory 5904

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

Vyrai Pardavinėti
Žemos 1 Kainos
Buick automo

bilius

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas MM5 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Valandos 
dėliomis ir Šventadieniais 10-^12 

dieną.

Virš 1,000 žmonių.
•Briė rengimo iš Legiono pu

ses daugiausiai darbuojasi Wm, 
J. Kareiva, ALTASS vice-prezi- 
dentas, J. ,Yuška, “Hollywood 
Inn” savininkas, J. Romanas ir 
Paul šaltimieras. Visą paramą 
rengimo komisijai prižadėjo 
teikti ir kiti Posto viršininkai 
ir nariai.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tek Boulevard 4139

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W6st 22nd Street

Valandos: —• 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califomia AvenUe 
Telefonas Republic 7868

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAM UOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tek Monroe 3377

Apie 10 mėnesių atgal, į Tus- 
con, Arizona, išvažiavo lietuviai 
Jonas ir Catherine Lincolnai. 
Kartu su tėvais išvyko ir jų 
jaunutė duktė. Išvažiavo p. Jo-

Moteriškų, Vyrišku 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

■9 vak •vak. Ne

rinkti aukas, ] 
geraširdžiai žmonės neatsisa 
kys prisidėti prie suteikimo ata 
tinkamo paskutinio patarnavi 
mo mirusiam. Laidotuvėmis ru 
pinasi J. F. Eudeikis.

Pastangomis draugų, Prano 
S. Viskonto ir Prano Cišelskio, 
šiandien Šv. Kazimiero kapinė
se bus laidojamas Stanislovas 
Drungelis, 4513 S. Hermitage 
avė., kuris mirė kovo 9 d. Cook 
apskričio ligoninėje.

Sulaukęs 40 metų amžiaus ir 
pasirgęs kurį laiką, velionis mi
rė, neturėdamas jokių giminių 
ir visai be turto. Jo laidotu
vėms minėti draugai turėjo

nai vėliai pradės gyvuoti.
Jonas Kulis,

K. B. K. A. Centro Pirmininkas.
3259 So. Halsted St., 

Chicago, Illinois

Velionio giminės 
šaukti 
kalu, 
public

šiuo pasauliu 
6:00 valandą 

sulaukės 46 
gimęs Puteliš- 

pa rupijos,

DOMINIKAS SPAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 15 diena. 7:20 valandą ry
to 1934 m., sulaukęs 58 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap.: 
Ramygalos parapijoj, Aukšta* 
dvario kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdimo 

sūnų Juozapą, 2 seseris, Emili
ją Gedminienę ir jos šeimyną 
ir Ona žvibienė ir jos šeimy
ną ir giminės, o Lietuvoj sūnų 
Antaną ir dukterį Agniešką.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
kovo 19 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Domi n i ko Spaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
Jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliud' liekame,
Sūnūs, Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo* 
nas Yards 1741.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P., M. Sekmadieniais ir ketvir

tadieniais pagal sutarimą.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.__________

[Kupiškėnų B. K. A. tapt 
įsteigtas 1930 m. Chicagoj. Pir 
nia kuopa 1931 m. Jonų J. Ku 
lį užtvirtino Generaliniu orga
nizatorių.]

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų it vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

no Lincoln sveikatos reikalais.
Tėvas gydėsi, ilsėjosi, o tuo 

tarpu susirgo jų dukrelė Anna 
ir kovo 13 d. mirė. Jos kūnas 
buvo pargabentas vakar rytą 
traukiniu j Chicago. Kartu at
važiavo ir pp. Lincolnai. Kū
nas pašarvotas jų namuose, 546 
N. Trumbull avė., iš kur įvyks 
laidotuvės pirmadienį.

Pp. Lincolnai, Sr„ velionės 
anūkai yra žinomi ir seną! 
Northsidėic gyVtfią lietuviai.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

ANNA MARIE LINCOLN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 13 dieną, 7:00 valandą ry
to 1934 m., sulaukus 3 metų 9 
mėnesių amžiaus. Mirė Tuscon, 
Arizona. Gimus birželio 30, 
1930 West Frankfort, III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą tėvą Joną ir motiną 
Kotryną po tėvais Klockanaitė, 
cioce Oną Klockaną ir dėdę 
Petrą Klockaną, 2 ciocės Oną 
ir Helen Lincoln, senukus Joną 
ir Agniešką Lincoln ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
t46 North Trumbull Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny kovo 19 dieną, 8:00 vai.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Tel, Cicero 2109 ir 859-J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas, I 
Palengvins akte įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervUotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 

Idėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. DrexeL9191

Dr. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Vaikų ir visų

Jeigu Norite Dailu! 
Laidotuvėse

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aūgščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Joseph Triner, fabrikantas ir 
Illinois valstijos bokso komisi
jos pirmininkas, Jack Eddy, 
pagarsėjęs sportininkas, kumš
tininkas, Doc Chrone ir kitos 
kumštynių ir ristynių pasaulio! 
žvaigždės atsilankys į Bokso ir 
Ristynių Turnyrą, kur; balan
džio 13 d. rengia Amerikos le
giono Dariaus ir Girėno kuopa.

Prisidėdama su tuo parengi
mu prie ALTASS darbo, kad 
sukelti pinigų antram transat
lantiniam skridimui, legiono na
riai jau dabar įtempia visas 

Į jėgas, kad jis butų kuo pasek- 
mingiausias parengimas visais 
atžvilgiais. Kad patenkinti vi
sus norinčius atsilankyti, ren
gėjai pasamdė didžiulę St. 
Agnės svetainę, į kurią telpa

KAZIMIERAS NAUJOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 15 dieną, 9:00 valandą ry
te 1934 m., sulaukęs 52 metų 
amžiaus, gimęs Jurbarko mie
te, Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 32 metus, 
Paliko dideliame nubudime 

giminės ir gerus draugus.
Kūnas pašarvotas, randasi 

16*16 W. 46 St.
Laidotuvės įvyks antradieny, 

kovo 20 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš I. J. Zolp koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Naujo
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat x nuoširdžiai kviečiami 
dalyvautisįaidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zoln, Telefonas 
Boulevard 5203.

P-s Antanas čėsna, 4501 S. 
Paulina St. rūpinasi laidotuvė
mis.

Kupiškėnų Bendro Klubo Ame 
rikoj pareiškimas plačiai lie 
tuvių visuomenei ir atsiaky 
mas Dr. A. Graičiunui.

Telefonas Yards 0994 .

Dr. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Tetephone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St, prie Clark 
Tel. State 7660S Valandos 9-*5 
W. Sįde: 2201 W. 22 Stk CermakRd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utariu. Ketv. Ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600.

KAZIMIERAS SURVILA
Persiskyrė su šiuo i>asauHu 

kovo 11 dieną, 1:30 valandą po 
pietų, 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap
skričio, čičinų parap., Vaiku* 
Čiu kime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

sesers sūnų Mykolą Stalauskį 
ir jo Šeimyną, giminės ir drau
gus, o Lietuvoj moterį Marcelę 
ir 3 sūnūs Feliksą, Joną ir Ka
zimierą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S .Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
kovo 17 dieną. 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku* 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos Už vėlionio sielą, o iš 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Survilos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutrikti 
jam paąkutiį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesers Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741. _____ _

DR. G. SERNER
___Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

J. F. EUDEIKIS 1 .
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą

4605-07 So. Hermitage Avenue
Bes. 6600 South Artesian Avenue.

Phone Prospiect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGP, ILL.

ANTANAS WANAGAS
Persiskyrė su 

kovo 15 dieną, 
vakare 1934 m 
metų amžiaus, 
kių kaimo, Radavos 
Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

3 seseris Lietuvoj, o 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
5654 W. 64th Place, Clcaring 
Illinois.

Laidotuves įvyks pirmadie
ny, kovo 19 dieną, 1:00 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Wanago 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude lieka,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Joseph Eudeikis ir Tė
vas, Tel. Republic 8340.

P-s Jonas šeštokas rūpinasi 
laidotuvėmis, Tel. Propect 
6012.

bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Anna Marie 
Lincoln giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai .kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvai, Ciocės, Dėdė, 
Senukai ir Giminės.

Lidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale Yrtridžttmię Atsišaukti, o mu

sų darbh busite užganėdinti.
2314 Wk 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

DU MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę 
vietą.

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL

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

Sutveriau 7-nias kuopas Ame
rikoj, 2 ęanądoj.į Kiekviena 
kuopa turėjo knygas su narių 
vardais ir kiek kas mokėjo, 
nuorašas randasi centralinei 
kuopoj.

Grįžęs Chicagon, lapkričio 4 
d., metiniame susirinkime, pri
daviau' raportų savo maršruto 
ir pilną atskaitą. Centro Val
dybos komisija buvo peržiurę- 
jusi visas knygas kuopų. Ra
dus jas tvarkoj, patvirtino pa
sirašydama po raportu. Pasira
šė P. Balčiūnas, P. Inčiura, .1. 
Dulksnis, A. Katela, P. Gura, 
J. Jodakis. Susirinkimas pri
ėmė tą komisijos raportą, ku
rį pridavė organizatorius. Grai- 
čiunas buvo susirinkime ir vis
ką girdėjo, o dabar per “Nau-

Vakar po pietų Cook apskri
čio ligoninėj mirė Antanas Va , 
nagas, 5624 West 64th St. Jo kurte ryt koncertuos St. Agnės Auditorium, Archer & Rockwell 
kūnas randasi J. Eudeikio tavo- ff-ves. P-a Steponavičienė, dainininkė, K. Steponavičius—smif- 
ninėje 5340 South Kedzie avė- i kiDihkas, orkestro dirigentas ir "Pirtnyn” ir “Dailės Ratelio”, 

Kenoshoje, choro vedėjas.
Koncerte dalyvaus ir G. SteponaviČiu's-Štephen, pianistas, 

orchestrų dirigentas ir “Naujos Gadynes” choro vedėjas.
M. ... ..t-, ■. ....... .... .. ... __------------------- -------------------- --- ---------------------------

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąiiette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Dr. Charles Segal
OFISAS j 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO^ ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Mrs. Anelia K. Jarusz 
1 Physical Therapy 

and Midv/ife 
6109 S. Albany 

• Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Pątarnauja prie 
R’tmdymo namuo

Ise ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
mel^ *r ,naR'ne- tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

__A __ riiai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
k®K.- Tek VicI^y 2343 DR. BERTASH
758 W. 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Visi. Telefonai:

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46tti St.
Tel. Borievąrd 5203 ir 8413

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

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOV EIKIS
Kvictkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago. 111. 

Phone Boulevard 7814

iKiimniMin..tiU mn—mnii

UOZAPAS EUDEIKIO
irNębrangunio 

apaukite.......v

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su tirma tuo PĄČ1U vąrdu)___

II I ...I Ih'ii-

Tėvas nuvyko į Ariz 
gydytis, o duktė 

ten mirė

pasitikėdami, kad i j ienas” sako, buk a tskaitos ne- 
žmonūs neatsisa- išdavęs J. J. Kulis.

Visas turtas K. B. K. A. kokį 
turime, $617.98, randasi padė
tas Universal State Banke. Jis 
u'žsidarė 1932 m., subankruti
no. Nuo to laiko K. B. K. A. 
veikimas apsistojo. Niekas nie
ko neorganizuoja ir nemoka 
narinių mokesčių. Ar iš ban- 
kos gausime pinigus ar ne, — 
nežinia. Laukiame kada recei- 
veris likviduos banko turtą.

K. B. K. A. tūri čarterj. Jos 
valdyba susidaro iš žemiau pa- 
sirašu'sių. Visais reikalais kreip
kitės į Pirmininką Joną J. Ku
lį, kasierių Dr. J. Kulį, turto 
rast. D. Girdvainįenę, protoko
lo rast. A. Katelą.

K. B. K. A. pavasarį rengia
si šaukti visuotiną susirinkimą 
ir seimą Chicagoj ir Kupiškė-

Tel. Lafayette .3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR

B BALSAM UOTOJAS
O Patarnauja Chica-

goję ir apielinkėje 
Didelė ii? graži 

, koph^ia .^vkai.
m ’4W2 ARCHER AVI

Kurie gali priduoti įrodymą, kad 
yra patyrę ir turi gabumą par
duoti automobilius. Turi būt 
energingi ir ambitiški. Su getą 
reputacija ir turi plačią pažintį 
tarp lietuvių. Mes duosime tam 
tikrą atlyginimą ir 100% pro
cento kooperaciją. Buick auto
mobiliai visuomet gaunami de
monstracijai.

Nuolatinis darbas. Tinkami vy
rai turės gerą progą pasidaryti 
gana pinigų. Matykite MR. 
GORDON, šiandien nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po piet.

6647 S. Western Avė.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
lietas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- /K a 
racijos. Pig i o m i s /■gįį|g| 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- ųBgįOI 
t a i kinimas akinių W 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242
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šeštadienis, kovo 17, 1934

L Radkins-Radziukynas paaukavo $350 
“LITUANICOS II” Transatlanti

niam skridimui
RADIO
RYT
VfiS

PROGRESS KRAUTU- 
RADIO PROGRAMAS

Įteikė stambią auką lakūnui Juozui R. James 
Janušauskui

I ■  .......................... ..... ................—■ I. .)

P-s Radkins žymus filantropistas, stambus pramonininkas; 
stato savo tėviškoje mokyklą

Užvakar vakare Amerikos 
Transatlantinio Skridimo Są
junga netikėtai gavo stambiau
sią ikišiol gautą auką nuo vie
no asmens antram lietuvių 
transatlantiniam skridimui.

P-s L. Radkins-Radziirkynas 
įteikė lakūnui Juozui B. James- 
Janušauskui $350.00, kuomet 
tas. kartu su ALTASS valdyba*, 
nariu, Dr. A. L. Davidoniir at
silankė jo namuose, ketvirta
dienio vakare.

Stambus fabrikantas ir filan
tropas, kuris remia visus kil
nius lietuviškus darbus, prisi
dėjo ir prie “LITUANICOS II” 
žygio, suteikdamas ALTASSui 
taip stambią airką.

nius siekius.”
Dabartiniu laiku jis savo lė

šomis stato liaudies mokyklą 
sava tėviškėje, Lietuvoje. G.y? 
vena Chicagoje, adresu 
St. Lawrence Avenue.

8153

Naujienietis ir “N.” šėrininkas
P-s Badkins-Badziukynas yra 

prezidentas Hindu Incensc 
Company, bendrovės, kuri ga
mina Įvairius smilkalus. Jis yra 
naujienietis, “Naujienų” šėri
ninkas ir buvęs “Naujienų” di
rekcijos narys. Kaip vienas 
žymus asmiA) išsireiškė, p. 
Radkins'o darbas turi tikslą ne
tik sau sutverti patogų gyveni
mą, bet taipgi gaivinti lietuvių 
pastangas ir remti visus jų kil-

Kitos aukos
Apart $350 aukos, į ALTASS 

iždą įplaukė ir aukos iš seka
mą koloniją ir nuo sekamą 
menų:

\Vinnipeg, Canada, per 
Jauniškį ir V. Novogrods- 
ką....................................... $55.00

Little Bras D’Or, Canada, 
per J. Liutkų ................... 17.50

Harvey, III., per p. J. Mas- 
sick .....................................  5.50

D-ja Lietuvos Vėliava
No. 1 ..............................  25.0‘i

D-ja L.D. K. Mindaugo 25.00
M. ir F. Pialeckas .......
Bapolas Statkus ...........
Vladislovas Kazlauskas
Bronislovas Bukauskas
Gasparas Kelly ..... .....
Paul Miller ...................
Antanas Petrulionis ....
Frank Viriga ...............
Joseph Unshuren .......
John Sareika ..............
Pridėjus, $350.00, viso

$501.00
spar-

Teko patirti, kad rytoj — 
nedeldienj, 11-tą valandą ryto, 
radio mylėtojai turės malonu
mą pasigrožėti su tikrai pui
kiu radio programų, kurį duos 
Progresą Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted Street 
iš stoties W. G. E. S.

Mat, šį sykį programo iš
pildyme dalyvaus pasižymeju-| 
šių dainininkų, o prie to bus 
labai gražios muzikos, naudin-; 
gų kalbų ir visokių kitų jdo-, 
mybių. Todėl nepamirškite nu
statyti savo radio minėtam lai
ke. — XXX.

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus beveik 

naujus karus. Tik pasižiūrėkite j kainas. Panašių nerasite niekur Chicagoj.
Su kiekvienu karu eina pilna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
Mes atsakome'už kiekvieną pas mus pirktą karą. Musų vardas 

yra jūsų apsauga.
Priimsime jūsų seną karą i mainus. Labai liberališkos sąlygos.

kus išbaigimas, be jokių žymių. Ga
rantuotas 90 dienų. Tiktai ... $245 
STU DEBAKER “COMM A N DER” 
De Luxe Sodan, 1931. Sunku at
skirti nuo naujo, 6 puikus tairai, 
labai mažai važinėtas, Tiktai $275 
GRAHAM DE LUXE paskiausia 
1931. Geras visais atžvilgiais. Iš
baigimas kaip naujas. Turi 4 Speed 
Tranmissljas, 6 ratus ir tairus. 
Spot light. Tiktai .............  $260
CADILLAC paskiausia 1931 Sedan. 
Tai yra gražiausias karas mieste. 
Neturi nei ženklo. Mes garantuoja
me kaip ir naują. Tiktai .... $375 
LA SALLE 1930 Sedan, puikus vi-

• AV • _ Mt.l _! ____ A- _

dratiniai ratai. 
Tiktai

BUICK 1930 Sedan. 
Tiktai .....................

DODGE DE LUXE Paskiausia 1931 
Sedan. Yrą. kaip naujas. Turi karš
to vandens heateij, puikius tairus. 
Garantuotas kaip naujas ........ $275 
WILLYS-KNIGHT Sedan Paskiau- 
sis 1931 Modelis. Visai mažai var
totas. šeši dratiniai ratai kaip nau
ji, 90 dienų garantija. Tiktai $245 
AUBURN DE LUKE Sedan. pas- 
kiaušis 1932. Važiavau juo tik ke
lias mylias. Su Free VVheelingu. 
Negalima atskirti nuo naujo. Musų 
kaina tiktai ........     $345
CHRYSLER paskiausis 1931 Sedan. 
Taip geras kaip dieną kuomet bu
vo nupirktas. Be jokių ženkhi iš 
oro ar vidaus. 6 'dratiniai ratai, pui
kus tairai. Tiktai ......    $325
NASH “AMBASADOR” Sedan 
1931. Yra puikiausiam stovy. Pui-
Ir daugelis kitų. Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 

katą, ir gana laiko užsimokėti balansą.
Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.

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

sais atžvilgiais. Mažai važiuotas. 6 
dratiniai ratai. Puikus išbaigia
mas. Tiktai ..........   $185

Kaip naujas.
........... $235

as-

. 5.00
. 2.00

2.00
2.00
2.00

. 2.00

. 2.00
2.00
2.00
2.00

BUDRIKO 2 PROGRAMAI

Ryt dieną, t. y. sekmadienį. 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė, 3417 S. Hal
sted st. duos du puikius lietu
viškų dainų ir muzikos radio 
programus: 1 vai. po pietų iš 
stoties WCFL. 970 k., daly
vaujant Makalams ir Budriko 
akordiono muzikai; antras 
gramas bus nuo 1:30 iš 
ties WAAF, 920 kil.

Nepraleiskite šią puikių
gramų, turėsite daii’g malonu
mo jų klausantis, o sykiu ga
lėsite pasinaudoti pranešimais 
apie tam tikras nupigintas pre
kes Budriko krautuvėje laike 
ateinančios savaitės.

Dain.

pro- 
sto-

pro-

DEPOSITAI
APDRAUSTI

The Live Stock Nation
al Bank of Chicago yra 
narys Laikinės Federa- 
lės Dcpositų Apdrau- 
dos Fondo ir jame pa
dėti dcpositai yra pil
niausiai apsaugoti kaip 
autorizuota 
Banko aktu

Kongreso 
iš 1933.

Lie t u v i ųTuksiančiai 
pasirinko The Live 
Stock National Bank 
savo depozitams pasi
dėti.

The Live Stock?
National Bank

of CHICAGO

4150 S. Halsted St

susidaro 
“Litiranicos II” fondas 

auga.

Peter Ibbetson” per radio

čiai

Bunco party
NOPvTII SIDE. — Northsidės 

Lietuvių Moterų Klubas Šį va
karą rengia bunco party, ku
rio visas pelnas skiriamas J. 
Janušausko skridimo fondan. 
Kiek teko patirti, Northsidės 
moterys sudovanojo daug gra
žių dovanų, kurių, užteks vi
siems atsilankiusiems. Įžanga 
25 c. ypatai. Po kauliukų loši
mo bus šokiai iki vėlumos. To
dėl kviečiami visi atsilankyti 3 
vai. po pietų j J. Grigaičio sve
tainę, 3804 Armitage avė., ir 
paremti šį naudingą sumanymą.

E. Bačiunienė.

šiandien po pietų National 
Broadcasting Company stotys 
perduos operą “Peter Ibbetson” 
iš Metropolitan Opera House, 
New York e. Chicagos stotys 
KYW ir WMAQ ją transliuos. 
Opera yra amerikiečio Deems 
Taylor kurines, } skaitoma vie
na geriausių “namie gamintų” 
operų. Laikas 12:40. Laike per
traukų kalbės kompozitorius 
D. Taylor ir kiti. Programą fi
nansuoja American Tobacco 
Company.

Programas Paminklo Fondo
* naudai

RYT BRIGHTON . PK. NAMŲ 
SAV. D-JOS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, 3 vai. po piet iš 
WJJD bus transliuojamas pro
gramas Dariaus ir Girėno pa
minklo naudai. Kalbos, 
propaganda.

muzika,

PRANEŠIMAI Janušausko Skridimo Fondan. Kvie
čia visus atsilankyti.

Rengimo Komisija-

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU draugų Domininko 
Yuškos ir Pranciškaus Skevis. Malo
nėsite atsišaukti ar kurie žihote pra
nešti, Joe. Strikaitis, 6002 South 
State St., Chicago, III.

PAIEŠKAI) dėdės Motiejaus Sto
nio, paeina iš Tauragės apskr., Gir
diškės miestelio Apolionija Tamošai
tienė, po pirmu vyru. Bartkienė, 1617 
So. 49th Avė., Cicero, 111.

Help VVanted—-Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS moteris prie sor- 
tavimo skudurų. Continental Paper 
Grading Co., 1451 So. Peoria St.

REIKALINGOS patyrusios mote
ris. prie sortavimo popieros. Conti
nental Paper Grading Co., 1451 So. 
Peoria St.

Mergina, užtikima, prie abelno na
mų darbo ir prižiūrėjimo 3 kūdikių. 
Geri namai. 3411 Grenshaw St., Tel. 
Kedzie 8814. '

REIKALINGA mergina prie namų 
......... f nereikia. Valgis, na- 

Kreipkitės iš ryto, 
Court, Cicero. Tel.

CLASSIFIEDADS
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
PARDAVIMUI gąsdino stotis su 

Road House ir 20 akerių farma. Ran
dasi UŽ Kenosha, Wis. 60 mylių 
nuo Chicagos. Savininkas 4920 West 
14 St. Tel. Cicero 4572.

—o—

FARMA, 120 akrai, 40 apdirbtos 
žemes* gyvuliai, mašinos, geri bu
dinkai, vanduo, 3 mylios nuo Rhei- 
lander, John Rodė, Box 552, 
Rhinclander, Wis.

BRIGHTON PABK. —- Ryt, 
kovq 18 d., J- WrobeFio svetai
nėje, 2:30 p. m. įvyks susirin
kimas Brighton Parko Namų 
Savininkų Sąjungos. Svetainės 
adresas yra S. Kedzie avė. ir 
W. 39th place, prieš Crane 
dirbtuves. Plačiau apie tą or
ganizaciją pirmadienį.

Svarbus Dr-jos 
vos Ūkininko 

srinkimas

Lietu 
su-

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. SURYS VV. M. ANTONISEN

3320 So. Halsted St Tel. Yards 5215

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—atnešk dalį 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINĖ
3201 S. Halsted St.,

TEL. VICTORY 7386-7048.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Ūkinin
ko” mėnesinis susirinkimas į- 
vyks rytoj, kovo 18 d., 1 va 
landą popiet, p. Barausko sve
tainėje, (buv. Meldažio), 2244 
W. 23rd Place. Daug svarbių 
dalykų bus svarstomai Malonė
kite visi nariai atsilankyti.

Norinčius, įsirašyti į šią di
delę draugiją, valdyba kviečia 
atsilankyti į susirinkimą.

Taip-gi noriu pranešti, kad 
naujo raštininko adresas yra: 
Antanas Linkus, 2144 W. 23rd 
Place. Draugijos reikale kreip
kitės prie jo arba prie pirmi- 
ninkoT V. Duoba, 2328 W. 23rd 

j Place. '
Ieva Lukošiūtė, Finansų rašt.

Draugijos “Lietuvos

Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa rengia perstatyti juo
kingą 2 aktų komediją “Piršlybos”. 
Lietuvių Auditorijoj, 8133 So. Hal
sted St„ kovo 25 d., 6:30 vai. vak. 
Po perstatymo šokiai prie Geo. Ste
ponavičiaus orkestros.

Veikale režisoriauja Kl. Jurgelio
nis, o vaidylos yra visiems žinomi 
scenos veteranai. Kaip tai: P. Mi
lerienė, A. Zavistaitė, Gulbinienė, 
Vaitiekūnas, Stasiūnas, Kemėšis, Ma
kalų Juozas”, Rutkauskas, Tarutis 
ir t. t., bet galima pilnai pasitikėti 
juokų puotos vakaro. Kvieslys.

Amerikos Lietuviu Piliečių Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą sekma
dieny kovo 18 d.. K. Gramonto svet., 
4535 S. Rockvvell St. 1 vai. po pjef. 
Visį nariai malonėkite skaitlingai ir 
laiku susirinkti, nes po susirinkimo 
įvyks paskaitos, prelegentu . bus Dr. 
Kasputis, taigi nariai ir visuomene 
privalote skaitliuga,i dalyvauti ir pa
sinaudoti ta proga,,ir jsigyti daug 
moksliškų patarimų. Sekretorius.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
susirinkimas įvyks kųyo 18 d., 1 vai. 
"o pietų J. Garbužo svet., 3749 So. 
Halsted ,St. Visia nariai malonėkite 
dalyvauti nes bus daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo^ taipgi nepamirš
kite, kad eina vajus dėl gavimo nau
jų narių. , u . Raštininkas.

Draugija Lietuvos Dukterų laikys 
susirinkimą šeštadieny, kovo 17 d., 
7 vai. vakf Mark, White Parke pa
prastoj isvetainėįįį sUsįrihkimas y ha 
svarbus todėl kiekviena narė privalo 
atsilankyti ir apsvarstyti draugijos 
reikalus. Taipąt ‘ turėsime ir naujų 
rhportų reikale rengiamo velykėlių 
šokio, kurį patieks dr. O. Mažeikienė, 
b- to yra nutarta rengti draugišką 
išvąžiavimą. Komitetas yra išrinktas 
tam darbui pradėti. Tad gerbiamos 
narės atsilankytite paskirtu laiku, 
kad galėjus greičiau užbaigti susi
rinkimą. A. Dudonienč, nut. rašt.

North VVestšide Moterų Kliubas 
rengia Bunco Par|y, sekmadieny, 
kovo 18 d., 1934, ą vkl. po pietų 
J. Grigaičio svet., j 3804 Armitage 
Avė. Vakarėlio pelnas skiriamš J.

............. ’---------- .i............................................. . .............
| - I > ' į' Z ? '
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DAUG ŠILUMOS,, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Bocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenfngs, $4.75 
Grundy Mining Co,. Cedarcrest 2011 
—, i«HWWlii|     ■ ą I   

Ateikite su manim 
įsigerti

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.

, ” >'

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Tel. CANAL 4674
NANCY’S

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio^ Pata/nayimaB

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratina 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. IH 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

jums

Km'- ' • A
■te5-'

Chicago, III

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
JOE’S TAVERN

Įvyksta Kovo-March 17 d., 1934 m./
Kviečiame visus jjažinties draugus ir drauges į musų iš
kilmingą atidarymą, kuris įvyks šeštadienio vakye. Bus
skanių užkandžių, gero gėrimo ir grajins gera 4nužika. 
LinksminsimėsHki ankstyvo ryto. Kviečia savininkai

JUOZAS IR HELEN BRUŽAI. 6000 S. Garpenfer Sfc

RADIO
Nedėlioj, Kovo 18

iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles

nuo 8:45 iki 9:00 ryto.
Šitas programas yra duodamas

Kiekvieną 
Sekmadieni

Sastangomis ir lėšomis Jehovah’s 
dūdininkų su tikslu duoti liudi

jimą dėl žmonių apje Dievo tikslą, 
kas neužilgo turi nusiduoti, šitą 
syki girdėsite temą

< “KAS YRA JEHOVAH” 
ir apie išaiškinimą jo vardo

.... ~~ ■». —   Kalbės— •  ..........
S. BENECKAS. ... ..

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeLYARDS 0808

’ C.

3LM0R1WEM

•»

darbo. Skalbti/1 
kvinė ir algd. 
1624 So. 49tH 
Hemlock 5074| 
--------------- u.I

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo, turi mokėti 
tinkamai valgį gaminti. Pašaukite 

Cąpitol 2338

Furiiished Rooms
DIDELIS gražus, šviesus, apšildo

mas kambarys, dėl vaikino prie ma
žos šeimynos. Kampinis namas, vir
šaus Universal Banko, patogu dėl gat- 
vekarių. Hcrbert Geske, 812 W. 33 
St., per šonines duris.

LABAI PIGIAI
Pardavimui 10 akerių žemės su 

namais, gyvuliais ir paukščiais, 60 
mylių nuo Chicagos.

Savininkų galite matyti kas vaka
rą po antrašu 6648 S .Washtenaw 
Avė., 1 floor, arba norint važiuoti, 
galite imti R. R. 4 iki Braidwood, 
III., iš ten pirmas kelias — pasukite 
i kaire 1 mylią iki farmos; arba ga- 
lite važiuoti su savininku. Savinin- 

.kas kas subatą važiuoja i farmą.
JOHN RAMPSCH, 

R. R. 1 Box 48, Braceville, III.
—O—

FARMŲ BARGENAI
Puikias farmas greitam pardavi

mui. Randasi lietuvių apgyventoj 
apielinkėj.

120 akerių .
80 akerių ....
80 akerių ....

Visos fanuos yra geroj vietoj ir 
“titles” yra geri. Rašykite mums 
ir mes pranešime apie smulkmenas.

THE STATE SAVINGS BANK 
OF SCOTTVILLE, 

Scottville, Mich.

$700
$1700
$1400

šykite mums

RENDON kambarys, vaikinui ar 
merginai arba vedusiai porai, su vai-. _ . }J . .
giu arba be valgio, nebrangiai Brid- .4P AKERIŲ farma parsiduoda pi- 
geporto kolionijoį, maža šeimyna. ar^a Parenduosiu. Savininkas 
3136 So. Normai Avė., 2nd floor. mainys ant blle ko, kas ką turi Far- 
_______________________•___ |ma randam Michigan valstijoj, su 

triobomis, be stako. Atsišaukite. 
3140 So. Wallace St.Business Chances

Pardavimui Bizniai
RENDON galiūnas su visais nau

jais įtaisymais. Pelninga vieta 
Stanley, 10419 So. State St., 2 lubos, 
tarpe 5 ir 6 vai. vakaro.

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

daug pigiau nei kitur.
Seinpelių knygas pristatome i namus. 

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

IEŠKAU DARBO t
Pirmos klesos karpenteris, turis 

20 mėtų patirimą.
Budavoju naujus, taisau senus, plei- 

steriuoju, pentuoju. Taisau plum- 
binguę ir viską kas reikalinga prie 
namų. Labai pigiai ir darbą ga
rantuoju. Kreipkitės

H. LIPSKIS,
7019 S. Maplewood Avė.

Tel. Prospect 4202

GERA PROGA
Pataisyti savo namus pigiai, pirk

dami. reikmenis (millwork) duris, 
langus, stogams popierą, rinas ir 
visą .lųmberi,. pas lietuvi, apskaitlia? 
vimas veltui.

builders SUPPLY, 
3553 So, Halsted St.

' Sav. S. Zolp
Atidarą visada.

Real Estate For bale
Namai-žemė Ptirdavimuj

SVARBI ŽINIA
10 kambarių “Road House”, 2 ka

rų garažas ir lotas 98x125. Randasi
PARDAVIMUI tavernas su ar be prų* Westem Avė., ir 100 St. I^bai 

namo, pigiai. Atsišaukite F. Kalal, gera vieta bizniui ir gyvenimui. Na- 
615 West 16th St., Tel. Ganai 0394.Imas naujai pertaisytas ir geriausia 

vieta Chicagoj dėl to biznio. Pir- 
EXTRA BARGENAS I J1 ia«s , Juvo vertas $16,000.dabar 

I kontraktorius parduoda tik uz $6500.
Nėra kitos krautuvas per 12 ^‘1* .1 mamus .šmoket,

Privers- nameli arba lota su $1000 pinigais. rnvers Naudokitės proga.
K. J. MACKE,, 

2436 W. 69th St.
♦ Tel. Prospect 3140

EXTRA BARGENAS 
GrosernS ir bučernė su ar be na

mo. i-----  -----
blokų. Mažas jmokėjimas. 
tas parduoti dėl ligos. 

1526 No. 35th Avė,. 
Melrose Park, III. 

Tel. .Melrose Park 2118

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas 6 ir 6 kambariai. .Turiu par-

2810 So. Emerald Avė., 2 fl.

MEAT MARKET ir grosernė mai K
nysiu j bungalovv ar 2 flatų. Rašy-■ JĮSS?’ha! 1 kitę Box 91, 1789 So. Halsted St. duoti dėl žmonos mirties.

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė, biznis gerai išdirbtas, pardavimo J : tv 
priežastis einu i aludės biznį. Box 88 PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
1739 So. Halsted St. karštu vandeniu apšildomas, aržuo-
■-------- ------------- -- -------- - ----- ------  lo išbaigimas, kieto medžio grindis,
i PARDAVIMUI Valymo ir Kriau- 2 kąra/V r m£±^0 Pw 
čiu šapa, įsteigta 5 metus, irera vie- SĮ8' MeUaiškis, 2552 W. 
la, su pagyvenimo kambariais užpa- oyin 
kaly.. Bargenas už cash. 401616 
Archer Avė. ............. —........ —----------
--------- --------- ----------------------------- DIDŽIAUSIAS BARGENAS, 6

PARDAVIMUI Alaus Tavern — kambarių karštu vandeniu apšildomas 
gera vieta — išdirbta, 6 kambariai bungalow, South West kampas 107 
pagyvenimui, pigiai. ij- So. Maplewood Avė. Lotas

2122 W. 63 St. 135x225. Kainavo $23,000, parduo-
l;-, ............  .i—-—....... ......... . siu »už $10,000. Prieinamas sąly-

ALUDfi-—Tavern, išrenduoju pi- «os- «ftV1.ninVofJ 
giai su barais ir visais įtaisais. Ren- bav A111
da pigi, tarp dirbtuvių. 4300 South Ke“zle 4111
Wood St. Tel. Virginia 1564. —°—

KENDŽIŲ, grosernės ir ice cream ; __ _
krautuvė pardavimui. Khina $250. | ir g lotai.

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
_______ __ _ Z L Parduosiu pigiai ar pa- 
5404 Princeton Avė., Tel, Boulevard Įrenduosiu, atsišaukite 1021 W. 60 
1282._____________________________St. Englewood 2116.1282.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

eMMVMM^^^AARiMMM*********^*****^*'

JAUNA pora turi paaukauti 4 
kambariu rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappell, Hyde Park 
4069.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $80 ir virš. At
dara vakarais lir Nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis su 4 PARDAVIMUI 2 augščių 5 kam- 
kambariais, prie dirbtuvių, biznis iš- barių namas, naujai išdekoruotas. 
dirbtas. Parduosiu už $100. Tinkamas pasiulijimas nebus atmes-

2721 So. Halsted St. tas. 5846 So. Fairfield Avė., 2-ros
---- ---------------- ------------- ----------- lubos.

PARSIDUODA aludės biznis iš- ----- -—
dirbtas per kelis metus. Pardavimo KAMPINIS namas su saliunu 
priežastis, turiu kitą bizni Kaina la- chicago Height, parduosiu ar mainy- 
bai prieinama. Kreipkitės siu ant privatiško namo Chicagoje.

6914 So. Westem Avė. |Gera vieta, gera transportacija.
2600 Jackson Avė.

So. Chicago Heights, III.
Tel. Chieago Heights 4422 

■' ............... III- -u- r v ir. - ■

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų na
mas, randasi Brighton Parke, arba 
mainysiu į bizniavą namą ar farmą 
netoli Chicagos. Rašykite Box 92, 
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, ge
ra vieta dėl gero kriaučiaus.

6629 So. Ashland Avė.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

NEBIJOK DEPRE
SIJOS '

Pirk farmą, turėsi užtikrintą atei
tį 40 akerių su budinkais prie gero 
kelio, arti miesto, parsiduos už 
$2100 — tik $800 įmokėti.
, ^9 ak®rių, 8 kambarių stuba ir kitii Laikai gerėja, namų kainos 
budinkai. Upė bėga per žemę. Gali augštin, pirk bile kuri iš šių 
užtvenkti ir turėt savo ežerą. Prie jau nesigailėsi.

į gero kelio. Kaina $2800 — tik $800 j Atsišaukite arba rašykite
Box 93 

Naujienos
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 4 flatai už $9,800
2 flatai už ......................... $6,500
Abu namai modemiški, nauji, šty- 

mu apšildomi, geras rendas 
MarcĮuette Parko apielinkėj .

neša,
eina 
dvie-

imokėt.
80 akerių 15 akenų miško ~ 

su gerais- budinkais ir visoms maši
noms, 9 melžiamos karvės — 3 te
lyčios, 2 arkliai ir kiti gyvuliai. Su TT_

_ .beveik naujais rakandais. Vertės MOKĖTA $14,700 Už $4,900 
$1600. Farma verta $8000. — Iš 2 flatų naujas mūrinis namas 
priežasties mirties bus parduota su karštu vandeniu apšildomas Brighton 
viskuom už $8900. Parke netoh Archer Av.. kaina $4,900

55 akeriai arti didelio ežero, prie turim , visokių bąrgenų namų, far- 
Tinkama dėl farmeriavimo mų. visokių biznių pardavimui arba 

arba dėl subdision vasarnamiams, mainymui.
Moderniški nauji visi budinkai. 7 C. P. SUROMSKIS CO. 
kambarių stuba su elektrikos šviesa. 3352 So. Halsted St.
Vertės $15,000~Jparsiduoda už $6000. Tel. Boulevard 0127

Turime šimtus ir kitų visokių bar- ...........................................................
genų. Pirma negu pirksite ar mai- • BARGENAS — 730 W. 18th St. 
pysite farmą,. namą arbiznį pamą- medinis 2 pagvvenimų namas, Storas 
tykite mus, sutaupysite pinigų irLu kambariais ir flatas 6 kambarių 
laiko. ---- _ ------------------- I šviesus, su vanoms, gražus yardas,

PARDAVIMUI bučfemės ir groser- 
,n€s nauji fikčeriai už trečią dali 
tikros kainos, greitam pardavimui.

215 E. 107 St.

Help VVanted—Riale
Darbininkų .Reikia

REALESTATE
Biznh pamatnotM triringama

PUBLIC 
BONUS 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
.LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
T V ’

PriiiralyHtc | spaliu v

TEL. LAFAYjBTTB 1083 
_ .. . < ■■ ■ <:■ ■

2608 West 47th St,
■;7-j' ‘ ji

-u V. '

INSURANCE, NOTA 
PERKAM LIETUVIAI

»'i

15 VYĖŲ, gero karakteriaus Kaus, . , 
apmokamą darbą sulig savo gabu- nuėsto, 
mų, atsišaukite, 208 No. Wabash 
Avė., kambarys 812, nuo 9 . vai. ryto 
iki piet

...................................... .........nu ii —. ........................................................... .1

TRYS geri apsirenge vyrai parda
vinėti apdraudą, ryšy j su 54 metų 
įsteigta, atsakominga kompanija. Pa
tyrimas nereikalingas. Mes išmoldnH 
Slmė. Geras 'uždarbis tlhkumleihš 'vy- Į 
rąms.’ AtsišaukittyPirmnd’eny,-*K-am-r- 
barys 727, 382 S. LaSalle St.

• I >-■<. - J -.7 c. ; ' ■
1039 W. 69 St. Savininkas

- 718 W.- 18th St.

!?7




