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WASH1NGTON, k. 28. — Iž
do departamentas atmetė Ne\v 
Yorko bankų prašymą leisti 
jiems suteikti trumpalaikę pa
skolų Francijai.

APIPLĖŠĖ BROCKTON 
MASS,. BANKO TROKĄ

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

Gal būt retkarčiais sniegas; 
maža permaina temperatūroje.

Saulč teka 5:48, leidižasi 6;- 
05.

Kelia Algas Automobilių 
Darbininkams

Algų kėlimu ir trumpinimu darbo valandų 
kompanijos tikisi sulaikyt darbininkus nuo 

streiko. Rastas pamatas susitaikymui?
WASHINGTON, kovo 23. — Baltasis Namas davė suprasti, 

kad jau yra rastas pamatas sutaikymui automobilių fabrikantų 
ginčo su darbininkais.

DETROIT, Mich., k. 23. - —| Ją pasiekė Chrysler airtomo- 
+;vr,. bj]jų kompanija.

Siūlo kompromisą
VVASHINGTON, k. 23

Automobilių fabrikantai, tikė
damiesi tuo sulaikyti darbi 
ninkus nuo streiko, ėmė kelti 
darbininkų algas ir trumpinti 
darbo valandas, 1 
komendavo 
merce Chamber, prie kurios 
priklauso visi automobilių fab
rikantai, išėmus Fordą.

Pirmtiausia General Motors 
Co., stambiausi automobilių fa
brikantai, paskelbė, kad ji dar
bo valandas sutrumpina iki 36 
valandų į savaitę ir pakelia al
gas 10 nuoš., taip kad ir dir
bant trumpesnes darbo valan
das, darbininkų algos nesuma
žės.

kaip tą re- šiandie automobilių darbininkų 
Automobile Čom- j atstovai tarėsi su NBA admi

nistratorium Johnson, kuris 
pasiūlęs darbininkams naują 
kompromisinį planą taikiam iš
rišimui ginčo su kompanijomis 
dėl pripažinimo unijos.

Paskui abi pusės tarėsi sU 
prezidentu Booseveltu ir, kaip 
išrodo, galbūt bus išvengta mil
žiniško darbininkų streiko. Tai 
yra pirmas sykis, kad kompa
nijų atstovai sutiko su unijų 
atstovais ir bendrai tarėsi apie 
susitaikymą.

Case Co. darbininkai 
dalinai laimėjo 

streiką
RACINE, Wis., k.*2$. —1,200 

darbininkai J. I. Case Co., kur?-3 
streikavo daugiau kaip menesį 
laiko, šiandie sugryžo į darbą 
laimėję pakėlimą algų.

Amatninkams algos liko pa
keltos 15 nuoš., o paprastiems 
darbininkams —po 7 ar 8č į 
valandą.

Streikieriai be to reikalavo 
pripažinti jų imi ją, bet to ne
pasisekė išgauti. Jų unija yra 
grynai lokalė, nes ji atsisakė 
prisidėti prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Susektas suokalbis 
išžudyti Rumuni

jos vadus
BUCHABESTAS, Rumunijoj, 

k. 23.—Policija sakosi suseku- 
: i suokalbį nužudyti premierą 
Tararescu ir kitus valdžios va
dus. Suokalbis išėjęs aikštėn 
areštavus prof. Gomoju, vienų 
iš žymiausių Bumunijos chi
rurgų ir narį nacionalinės or
ganizacijos Kultur Ex-Patria, 
kuri yra labai artima fašisti
nei geležinei gvardijai.

šis areštas sukėlė sensacija 
dėl tos priežasties, kad dabar 
eina byla dėl nužudymo pre
mjero Lon Duca.

BROCKTON, Mass., k. 23.— 
4 ar 5 plėšikai užpuolė Home 
National banko troką ir atėmė 
apie $26,000 pinigais, ktfrie bu
vo vežami išmokėti algas če- 
verykų drabininkams.

*
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BUVUSIEJI CHICAGOS VISUOMENĖS APTARNAVIMO ĮMONIŲ MAGNATAI INSULLAI

Kairėj — Martin Insull, kurį Kanados teismas sutiko išduoti Jungt. Valstijų teismui. Vidury— 
Mrs. Samuel Insull, kurią graikijos valdžia irgi išvaro. Dešinėj — Samuel Insull, 74 m., kurį 
Graikijos valdžia išvarė ir dabar plaukioja Viduržemio juroje niekur nerasdama^ sau prie
glaudos, nes nė viena šalis nesutinka jį įsileisti.

Šaukia teisėją Wil- Riaušės laidotuvėse 
kerson paaiškinti 

receiverystes

5 Stone & Co. virši 
ninkai nuteisti 

kalėjiman
CHICAGO.—Keturi Stone & 

Co., bankrutavusios real estate 
investmentų firmos viršininkai 
liko nuteisti kiekvienas trims 
metams, kalėjiman už naudo- 
; imą pašto prigavingiems ti
kslams. Penktas viršininkas 
nuteistas 1 metams kalėjiman

Pirmesnėj byloj visi šie vir
šininkai buvo nuteisti po 29 
metų kalėjiman.

Prezidentas Roose- 
veltas prašo įvesti 
nedarbo apdrauda
WASHINGTON, kovo 23. — 

Prezidentas Booseveltas šiandie 
paragino kongresą įvesti ne
darbo apdraudą, kaip ji yra pa
siūlyta Lewis biliuje.

Bus leista Hapsbur 
gams sugryšti Į 

Austriją
Francijai gręsia nau 
jas aštrus franko 

krizis

pub- 
val- 

atsi-
puo-

Amerika a t m e t e 
Francijos prašymą 
naujos paskolos

CHICAGO.—Kongresinis 
rinėjimo komitetas, kuris tyri
nėja receiverystes Chicagoje ir 
apielinkese, pašaukė liudyti fe- 
deralinį teisėją James H. Wil- 
kerson paaiškinti dėl tų re- 
reiverysčių, apie kurias 
tetui jau* buvo liudyta.

Tyrinėjimuose išėjo 
prastai įdomių dalykų, 
geležinkelio receiveriai,
riai ir advokatai į trumpą lai
ką suvalgė virš $2,000,000. Jie 
ne tik pasiėmė labai dideles al
gas, bet ir ^pasiskyrė 
dėlės dovanas.

Daugeliui firmų yra 
ti receiveriais vieni ir
tys žmonės, kurie todėl gauna 
kelias algas. ♦

Tyrinėjimuose pasirodė, kad 
nemažai pasipelnė ir Chicagos 
gatvekarių receiveriai it\ądvo- 
katai—algomis ir dovanomis.

ty

komi

nepa-
Vieno

maste-

NEW YORK, k. 23. — lai- 
(lojant mūviu aktorę Lilyan 
Tashman kilo riaušės, kokios 
ištiko prieš kelis metus laido
jant Budolph Valentino. Tūks
tančiai žmopiy susirinko prie 
koplyčios ir Cine į ją veržtis, 
taip kad reikėjo šauktis polici
jos. Spūstyje trys moterys li- 
15,0 sužeistos ir kelios sumin
tos. Velionė tapo paladota žy
dų apeigomis.

Vokietijoje ir dainos 
mylėtojų chorai liko 

pavergti nacių

Ir Austrijos “krikš
čionys” iš visur pra
deda šalinti žydus

VIENNA, k. 23. — Nors 
heimwehr nuolatos tvirtino, kad 
jis nėra nusistatęs prieš žydus 
nes turtingi žydai jį remią, Doll- 
fusso ‘krikščioniška” valdžia jau 
pradėjo smarkią anti-semitišką 
kampaniją, kad pašalinti žydus 
iš visų vietų, ypač iš profesijų

Jau paskelbta, kad Vienuos 
miestas, kuris samdydavosi 
daug daktarų gydymui darbi
ninkų, nebeatnaujins kontraktų 
su žydais daktarais, kai dabar
tiniai kontraktai išsibaigs.

Heimwehro vadas, princas 
Starhemberg, kuris pradėjo so
cialistų skerdynes, jau* kalba 
apie suteikimą suimtiems so-

Leidžia Insullienei 
vykti j Franciją

sau di-

paskir
tie pa-

ATHENAI, k. 23. — Po 
vaitės svyravimo, Francija 
tiko vizuoti Mrs. Samuel 
sull pasą ir tai tik po to,
ambasadorius gavo sutikimą 
Francijos užsienio reikalų mi
nisterijos.

Amerikos ambasadorius krei
pėsi į Anglijos ambasadorių 
prašydamas, kad Anglija vi
zuotų Insullienės pasą, nes ji 
mananti apsigyventi Anglijoj.

Nors Insulienė turi vizas, bet 
išvažiavimą iš Graikijos atidė
jo, kadangi ji nesijaučia už
tektinai stipri po vakarykščios 
isterijos.

Francijos-Anglijos 
prekybos derybos 

užsikirto
PARYŽIUS, k. 23. — Iš au

toritetingų franeuzų šaltinių pa
tirta, kad Francijos ir Anglijos 
derybos dėl naujos prekybos su
tarties liko nutrauktos, kadan
gi Anglijos atstovai atmetė 
Francijos prašymą dabartiniu*? 
muitus palikti dar vieniems 
metams. "

22. —Gra- 
Huu Hoa, 
iš Cochin, 
su jaunu

HUE, Annam, k. 
ži 18 m. N’Giryen 
paprasta mergaitė 
Chinijos, apsivedė 
Annam imperatorium Bao Dai.
Vedybos atliktos buddistų ap
eigomis. Jaunoji buvo katali
kė, išauklėta Francijos vienuo- 
lynose ir prašė papos leisti tas 
vedybas. Bet papa atsisakė 
leisti, tada ji išsižadėjo kata
likų tikybos ir vistiek apsivedė 
sįi šios Francijos Indo-Chinijos 
provincijos karalium.

Prokuroras Court 
ney puola nepalan

kias jam unijas
CHICAGO.—Gangsteris J*am. 

Lynch, kuris padedamas pro
kuroro Courtney sudarė naują 
anglių išvažiotojų uniją, pa
siuntė savo mušeikas pulti prie
šingos unijos narius. Mušeikos, 
lydimi prokuroro Courtney po
licijos,
anglių jardus, kad “prikalbint” 
kitos unijos nariui stoti jo uni
jom Tečiau darbininkai mu
šeikų nenusigando ir prie Lynch 
unijos nesutiko dėtis.

veržiasi į privatinius

Lietuvis vadovauja 
golfo turnamente
AUGUSTA, Ga., k. 23. —Lie

tuvis Billy Burke-Burkauskas, 
buvęs nacionalis opcn čempio
nas 1931 m., užėmė pirmą vie
tą dideliame'Masters Invitation 
golfo turnamente.

šiame turnamente bando at
sigriebti ir chicagietis Bob 
Jonės, pirmiau laimėjęs kelis 
čempionatus. Bet ir šiame tur
namente jis yra toli atsilikęs 
nuo lietuvio Burkausko.

Paskiausiomis žiniomis, 
dovauja chicagietis Smith

va-

- CHICAGO.—-Joseph M. Fitz- 
gerald, buvęs pavieto komisio- 
nierius nuo 1910 iki 1924 m. ir 
dabar demokratų .kandidatas tai 
vietai bal. 10 d. nominacijose, 
pasimirs vakar savo namuose

PORTLAND, Ore., k. 23.- 
Mrs. Tilka ieško iš kur paeina 
dvi antys, kurias ji pirko mė
sos sankrovoj ir kurių gurkliuo- 4837 S. Union Avė., nuo šir
še rado už $4 aukso grūdelių, dies ligos.

BERLYNAS, k. 23. — Mė
gėjų chorai, kurie turi 500,000 
narių visose Vokietijos dalyse, 
tapo prijungti prie propagan
dos ministerijos kultūrinės uni
jos.

Į tą ^‘kultūros’ uniją jau* ta
po įtraukti rašytojai, dailinin
kai, aktoriai ir profesionalai. 
Bet chorai prie jos prisidėjo 
ne be kovos. Jie spirėsi, kad 
jie yra tik mėgėjai, už savo 
dainavimą negauna jokio atly
ginimo ir todėl ne kultūros 
darbu pelnosi sau pragyvenimą.

Naciai choruos pasigrobė 
smurtu pasigrobdami chorų są
jungą Deutscher Saengerbund, 
prie kurios priklauso visi cho
rai ir kuri kasmet rengia dai
nų šventes, kuriose dalyvauja 
apie 100,000 dainininkų. Na
ciai pašalino išrinktąjį organi
zacijos prezidentą ir jo vieton 
paskiro nacių atstovą Alfreė 
Meister. Tad dabar valdžia 
diktuos chorams kas gali dai
nuoti ir ką jie gali dainuoti.

Propagandos ministerija jau 
uždraudė daugelį dainų dainuo 
ti naciams. Vienos jų esančios 
perdaug tuščios, kas atsakytų 
“rūgštiems” nacių idealams, 
kitos gi yra perdaug karingos 
ir įžeidžiančios Vokietijos kai
mynus.

PABYŽIUS, k. 23.—-Jei pre- 
miero Doumergue finansinės re
formos per kelias ateinančias 
dienas neįkvėps Francijos 
likai pasitikėjimo skolinti 
džiai pinigus, viskas gali 
tikti su franku. O franko
Imas gali išaukti tokį politinį 
krizį, kuris gali kartais lygin
tis revoliucijai.

Patirta, kad pereitą trečia
dienį Francija užtraukė trijų 
mėnesių paskolą Holandijoj, 
siekiančią 100,000,000 florinų. 
Paskola buvo užtraukta užsie
ny, todėl, kad valdžia neįsten
gė gauti paskolą namie.

Butų galėjęs paskolinti ir 
Londonas, bet Francija dabar 
kivirčijasi su Londonu dėl pre
kybos sutarties, lodei nenorėjo 
prašyti paskolos. Šveicarija irgi 
visomis jėgomis stengiasi iš
laikyti auksinį franką ir rezig- 
navimas Šveicarijos banko di
rektoriaus Musy, rodo, kad ta 
kova nėra labai sėkminga, 
Mu’sy griežčiausia stojo 
aukso pagrindą.

Nubaustas “Žibinto” 
datkorius

SUDEGĖ UŽDARYTA KAVINĖ

nes 
už

re-

TELŠIAI.—Telšių Karo 
mendanto nutarimu už “ 
to” 7 numerio turinį redakto
rius L. Daukša nubaustas 100 
litų arba 7 paromis arešto.

ko- 
žibin-

cialistams visuotinos amnesti
jos, nes socialistai “nėra mo
raliai kalti”. Tečiaus juos p^- 
luosuoti šiuo laiku dar butų 
pavojinga.

Ruošiamojoj naujoj Austrijos 
konstitucijoj, Dollfussas nori 
visai palaidoti respubliką ir 
dagi iš konstitucijos išmesti 
tą žodį.

AUSTIN, Tex., k. 23.—Se
natorė Margie E. Neal iš< Cart- 
bage, Tex., pirmoji moteris pa
tekusi į Texas valstijos senatą, 
tapo išrinktą: pirmininke pro 
tem Texas senato.

■■

VIENNA, k. 23. —Jau yra 
tikra, kad naujoji Austrijos 
konstitucija, kuri bus paskelb
ta apie Velykas, leis sugryšti į 
Austriją ir joje apsigyvent* 
Hapsburgų princui Otto, kuris 
dabar gyvena Belgijoj ir jo mo
tinai Zitai, buvusiai Austri- 
Vengrijos karalienei.

Nemanoma, kad Otto tuo- 
jaus galės užimti Austrijos sos
tą, bet jų apsigyvenimas Aust
rijoje labai sustiprins monar- 
chistų judėjimą.

Mažoji entente (čechoslova- 
kija, Jugoslavija, ir Rumunija) 
laikosi nusistatymo, kad Otto 
atgavimas sosto gali iššaukti 
mobilizaciją ir net karą. Bet 
ji negali sutrukdyti Hapsbur
gų sugryžimą į Austriją, kaipo 
privačių piliečių.

ISTANBUL, Turkijoj, k. 23. 
Nepatenkinti augštomis avie
nos kainomis, Tarsus gyvento
ji paskelbė vieno mėnesio mė
sos streiką. Pasak padavimų, 
^arsus mieste yra gimęs apaš
talas šv. Povilas.

CHICAGO.— Eksploziją šo
kęs gaisras su'naikino Moulin I 
Rouge Cafe, 511-19 Diversey 
Parkway, kuri jau tris savai
tes kaip buvo uždaryta. Nuos
toliai siekia $150,000.

ASUNCION, Paraguay, k. 23. 
—Oficialus pranešimai, skel
biantys pergales Bolivijos sek- 
tore Chaco teritorijoj rodo, kad 
Paragu'ay ir Bilivijos karas pa
siekė Sprendžiamąjį laipsnį, 
raguay numato pergalę.

Pa-

WASHINGTON, k. 23. — 
Motinų dienai bu‘s išleisti nauji 
pašto ženkleliai su garsiuoju 
amerikiečio dailininko piešiniu: 
“Mano motina”.

APIPLĖŠĖ POLICISTĄ

CHICAGO.—Trys ginkluoti 
plėšikai prie 1050 Washington 
Blvd., užpuolė policistą James 
Alecia iš Desplaines stoties, at
ėmė iš jo revolverį, žvaigždę 
ir nuvažiavo jo paties automo
biliu.

22. 
nu- 
m.,

PORTLLAND, Mieli., k. 
—Myron Way, 73 m. liko 
šautas ir jo žmona Eva, 65 
liko sužeista kai jie miegojo
savo ūkio namuose. Pasak sur 
žeistosios, nežinomas puolikas, 
per langą įkišo šautuvą ir pa
leido du šuvius.

M

PARYŽIUS, k. 23. — Jean 
Brwnschwick, briliantų pirklys, 
kuris buvo surištas su Stavis 
kio afera, nusinuodijo hotelyj.

CHICAGO.—Ligoninėj vakar 
pasimirė valstijos senatorius 
Arthur A. Huebusch, republi- 
konas. Jis staigiai susirgo ko
vo 10 d. kalbėdamas Du Page 
pavieto advokatų draugijai.* w

Eastman p a si u 1 ė 
paujas* geležinkelių 

darbihinkų algas
WASHINGTON, k. 23. — 

Joseph B. Eastman, transporta- 
cijos koordinatorius, kuris tapj 
išrinktas ir arbitratorium gin
čo dėl darbininkų algų, šian
die geležinkelių kompanijų at
stovams pasiūlė savo išrišimą 
algų klausimo ir davė joms tik 
dvi valandas jo pasiūlymus pri
imti.

Spėjama, kad jis pasjule pa
kelti algas bėgių ir kitiems men
kai apmokamiems geležinkelių 
darbininkams.

Lietuvos piliečius iš
varo iš Vokietijos

Klaipėdiečiams leidžiama optuc- 
ti Vokietijos pilietybę

KAUNAS. — Visai neseniai 
Vokietijoje, Eitkūnų magistra
tas paskelbė Lietuvos pilie- 
žiams per policijų įsakymo pa
vidale-, kad jie turi iki šių me
tų gegužės m. 1 dienos išsi
kraustyti iš Vokietijos. Klai
pėdos krašto gyventojams yra 
leidžiama iki minėto termino 
optuoti Vokietijos pilietybę.

NEW YORK, k. 21.— Buvęs 
bokso čempionas Gene Ttfnney 
tapo išrinktas ' direktorium 
New York Shipbuilding Corp.

KARALIAUČIUS, "k. 21. — 
Vietos kalėjime liko’ nukopėtos 
galvos dviems komunistams už 
užmušimą liepos 10, 1983, vie
no nacio.

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
itį 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..

«
1.



NAUJIENOS, Chicago, Ui

m. j. Šileikis.

I.
Daugumoje visi mes gyve

name kasdieniniu prozaišku- 
pilku gyvenimu. Tik retkar
čiais vasaros metu tenka kai 
kur išvažiuoti j laukus ar 
prie vąndens: pasimaudyti ir 
praleisti dienų tyrame ore.

Vienas tokių prozaiško gy
venimo našlaičių buvo ir Juo
zas Bastutis, Amerikon atke
liavęs prięš kelioikų metų 
“laimes pabandyti“, vakar jis 
turėjo smagiausių dienų savo 
gyvenime.

Juozas buvo ne stuobrys: 
turėjo susitaupęs nemažai pi
nigų, gražų automobilį ir aut 
savo kupros susikrovęs nešio
jo jau apie tris dešimtis pen
kis meteliui Kad kokios Juo
zas ir apsiženyti nesibijotų, o 
juk ir laikas jau.

Sekmadienio rytų Juozas 
su savo draugu Petru Gambu- 
čiu išvažiavo į netoliese esan
tį mažo miestelio kurortų, kur 
paprastai daug lietuvių va
žiuodavo, kaipo į vienų pui
kiausių apielinkių. čia juodu 
susitiko pažįstamų gydytojų iš 
Chicagos Dr. Taurakį.

Heilo, Juozai! — šaukė 
gydytojas, vos tik iš vandens 
išbridęs.

—Heilo, daktare! — Prašau 
susipažinti su mano draugu 
Petru: tai senbernis iš Chica- 
gos, kuris bijosi vandens ir 
mergų, už tai iki šiol dar ne- 
ženotas, — atrekomendavo 
Juozas savo draugų, bet už
miršo pasakyti jo pavardęs.

—Jeigu taip. juokavo gy
dytojas, - - lai aš jus abu su
pažindinsiu su labai gražia 
panele, o kuris jūsų ją įsimy
lėsite, tai ne mano dalykas.

Visi trys vyrai nuėjo prie 
teniso darželio, kur včkrldi 
bėgiojo ir lošė tenisų gydyto
jo žmona ir kita maudymosi 
kostiume jauna tiesį panelė.

—Juozas Bastutis ir jo drau
gas...Petras, /— pasakė gydyto
jas:—čia mano žmona ir pa
nelė Nastė Sirgailiutė iš Chi
cagos, susipažinkite!

—Malonios pažinties!—Juo
zas padavė ranką pirma po
niai Taurakienei, o paskui 
Nastei Sirgailiutei.

Pasisveikino Juozas papras
tu lietuvišku budu ir lyg už
hipnotizuotas, gerokų valan
dėlę žiurėjo stovėdamas, kad 
net gydytojas pastebėjo jo 
judesius. Tada visi penki išė
jo ant pievutės prie ežero ir 
atsisėdo po smulkučiais lapais 
beržu pavėsyje, lįetras atsisė
do kiek nuošaliau, o Juozas 
šalę Nastės.

Nastė Sirgailiutė buvo labai 
graži jauna, vos aštuoniolikos 
metų, brunetė. Juozas pirmų 
kartų su ja susipažino, kaip 
matote, labai paprastose apy- 
slovosc. Iš Juozo išvaizdos 
gydytojas spėjo, kad jis buvo 
jau suradęs tų, kurios jis se
nai ieškojo.

Diena buvo labai šilta ir 
giedri. Tiktai po beržu ant vė
jo buvo visai prabangu ir 
vėsu.

Jaunimas pliaže svaidė bo- 
les ir krikštavo bėgiodami 
maudymosi kostiumuose. Jau
nimas bėgiojo taip vykriai, 
kad net gydytojas užsiminė 
pasvaidyti minkštų rankinę 
bolę ir, kaip jis paprastai sa
kydavo: “senus kaulus pra
mankštinti.“

—Jus čia pabūkite, — sako 
gydytojas, — aš eisiu ir atsi
nešiu bolę iš automobilio.

Kai sugrįžo gydytojai. Tau
raMs su bole, į lošimų stojo 
Juozas ir Nastė. Naste, kaip 
cirko akrobatas, vykriai gau
dė ir svaidė bolę, kad nė vie
nas vyrų negalėjo jai lygintis, 

į Ji lyg tyčia smarkiai mete bo
ję Juozui, kad tasįs, nebūda
mas bolės mėgėjas, net pirštus 
ko peišsįnarino bolę begau
dydamas iŠ Nastės.

-r-Tu ten nežiopsok, o taj

dantis bole išipuš,—rpkė Nas
tė ant gydytojo Taurakio ir, 
paleidusi jam bolę, kaip slir-

Nuplaukė ir gydytojas pas
kui Nastę. Juodu ipąuęjpsi ir 
flirtuoja darydami visokius 
plaukimo šposus.

Juozas, lyg pąvydėdamas 
gydytojui laimės su jauna 
gražia Naste, žiurėjo užsimąiv 
tęs pakraštyje ir pagalios 
pats nutarė nertis j vandenį. 
Jo draugas Petras, sėdėdamas 
po beržu tolokai nuo ponios 
Taurakienės; rūkė, slprų ciga
rą, lyg visai 
dėmesio į šitą

Juozas dar 
jų, kai Nastė 
t i į ežerą. Ji
plaukyti. Juozas matė, kad ji 
“ne jo nosei” tokia graži, vyk- 
ri ir gudri Amerikoje gimusi 
ir augusi lietuvaitė. Bet ji 
jąm iš syk patiko. Ir jis da
bar kuone su dusią ir kimu į- 
simylėjo į ją...

II.

'klausti apie Nąst^, bet tuo 
taępu atėjo ir pati Nastė.

I —, he||o, fo|ks.i — -
bajspliu pąsąkė Nasę; 
jus čia patamsėję sėdite? E- 
jpjįija, kodėl leippos neatne
ši?

—Kųd patamsėję 
Mes visuomet ant 
patamsėję

švelniu
—■*- Ko

gerjau. 
porėtų”

sėdime.
taip, —
geriau

nenusibosta miesto
akys

patamsy.

suti-

siks
Mo

nekreipdamas 
sportų, 
nedabrido prie 
pasileido plauk- 
mokėjo puikiai

Buvo jau pavakaris. Ežero 
vanduo buvo lygus, kaip stik
las. Ežeriukas buvo mylios 
didumo diametre. Antroje 
ežero pusėje augo gražus, že
mutis miškas, kuriame matė
si baltos vasarnamių sienos ir 
raudoni bei pilki šlubelių sto
gai.

Kurorte žmonių prisirinko 
sausakimšai. Pavilione grojo 
muzika, o jaunesnieji šoko 
visokius “up-to-date” šokius. 
Čia atsirado ir ežero apie- 
linkės ūkininkai — Motiejus 
Kazlas su žmona, pas kuriuos 
Nastė dažnai atvažiuodavo 
savo sesutės aplankyti, kuri 
pas juos tarnavo. Ji ir šį kar
tą čia atvažiavo, nes j v mėgo 
maudytis ir kurorįo pavilione 
pasišokti.

—Važiuokiva dabar visi pas 
mus, — farmerys Motiejus 
kvietė visus pas save ant va
karienės.

— Dėkui,, — pasakė gydyto
jas Taurakis, — mes šį kartą 

namo. Yra

Petras, —
Argi jums 
šviesa, nuo kurios net 
pavargstu.

—Up to you, folks, - - 
ko Naste.

Atėjo ir Motiejus.
—Eikite vidun, vyrai, 

tiku sulošime, — pasakė 
tiejus.

— Ne, dėde, mes tuoj va
žiuojame namo, — atsikirtų 
Juozas: — rytoj ne švente, 
reikės anksti keltis.

—Kam jums naktį važiuoti, 
—sako Motiejus, — atsikelsile 
anksčiau ir, kai kelias bus 
tuščias, greičiau parvažiuosite.

—O, aš turiu šiandie važiuo
ti, — perkirto Nastė: — puse 
po dešimtos mano traukinys 
išeina ir aš jau turiu ruoštis.

—Boisąi rytoj važiuos ir ta
ve parveš, — sako Motiejus.

—(), ne. Aš ant septynių tu
riu būti jau restorane 
rčii Nastė.

—Tamsta dirbi restorane?
Juozas paklausė.

spy

jo draugas 
sutiko va- 

Juozas n il
si tuo laiku

važiuosime tiesiai 
reikalas.

Juozas, Nastė ir 
Petras Gambutis 
žinoti ant farmos. 
sprendė taip, kad
važiuoti namo tiesiog neapsi
moka, nes keliai bus automo
biliais užkimšti. O koks važia
vimai., kai automobiliai stu
mia padvada-padvadų.

—Geriau bus vėliau, kad ir 
naktį, — pasakė Juozas: — 
Mano karas geras, tai nei ne
matysime, kaip penkias de
šimt mylių paršvilpsime!

Juozas ir nenorėjo tiesiai 
namo važiuoti. Jis buvo links
mas, kad Nastė pasiliko.

Ir nuvažiavo ant farmos.
Po vakarienės visi išėjo ant 

gonkų pasikalbėti. Gonkai bu
vo aptraukti plonučių vielų 
tinkleliais, kad musės neįlįstų, 
o grindys išcementuotos. Buvo 
jau visiškai sutemę ir vešiau.

dus, o pats Motiejus nuėjo į 
laukų arklius namo parginti. 
Nastė kažkur kambaryje pasi
likus rėdėsi. Ant gonkų, tam
soje, sėdėjo Nastės seiutė 
Emilija, Juozas ir Petras. Pet
ras kampe sėdėdamas rūke 
cigarų ir stenėjo, kad saulė 
jam pečius perdaug uždegi- 
nust

Juozas užvedė kalbų

—Kaip patinka gyventi 
farmos? — klausė ji

—O, nol so bad

su

ant

u įsakė

—Ar daug turi sesučių? — 
atsidrąsinęs Juozas klausė lie
tuviškai.

— Dvi:. Nąąlę if Agotą, 
gota Jau vedusi.

—O kiek brolių?

jiši nusprendė pats nuvažiuoti drabužius...
paį; Nastę. visa lai d

Vienų gražų kelyjrtųdiepįq žiponos žinios...
vakarų Jupząs į sąyp ąp- bįąpru! piųį^ąi nuperka ne 
tomohilį ir nuvažiavo. tik brangiausius pasaulyje

, , daikfus, bpį ir žmogaus grožį,
Naujas, kuiiąjųp delą ir suardo kitų žmonių

veno, buvo naujas modernįš- , .
kas viešbutis. E|pą Juozas'/
prie »Nai lės numerio. Vos spė-

, ir, suprantama, 
dedasi be pono X.

Tai baisu ir

Sce you

nutirpo,

—Gerais Tad važiuokiva vi
si kartu, — Juozas pasisiūlė 
lyg ant mielių pakeltas.

—Ąllrighl! — sutiko Nastė.
Ątsisycikinę ’ su farmeriais, 

visi trys susėdo į Juozo “kou- 
pė”: Nąfjč vidury, Juozas 
prie vairo, o Petras prisišlie
jęs prie durų, stengėsi užleisti 
daugiau vietos.

Kai jie važiavo per laukus 
lygiu tiesiu asfalto keliu, mė
nulis nušvietė rugių bei kvie
čių jau pageltusių varpų Ii u-' 
nūs, o kaimelių trobų pasie
niuose ir sodų krūmuose tie
sei i tamsus šešėliai.v Laukai 
kvepėjo žydinčių dobilų kva
psniu. Kelias veik tuščias. Va
žiavo ir visi tylėjo, kaip sve
timi, tiktai Juozas galvojo 
apie Nastę. Jis galvojo, kaip 
butų gera, jeigu dar kartų 
juodu abudu išvažiuotų pasi 
važinėti. Juozas jautėsi nedrą
sus ir nežinojo iš kurio galo 
pradėti kalbą. Jis žinojo, kad 
taip “rimtai” tylėti yra negra
žu ir nuobodu; Jis pradėjo šį- 
tą Nastę paklausti.

Kai jau baigė važiuoti* prie 
Chicagos-, Juozas paklausė:

—Kur gyveni, Nastute?
——Lake 

sakė ji.
—Ar ir
—Netoli
-Kiek uždirbi? — jis klau 

sinėjo toliau.
—Septynis dolerius per sa 

vaitę.
—Tiktai! —nusistebėjęs pa

sakė jis ir susigėdijo.
Kai privažiavo prie Nastės 

numerio, Juozas gerai įsitemi- 
jo namo numerį ir pasiprašė 
jos sutikimo kada nors vėl 
pasimatyti.

Ji parašė jam savo apart- 
mento telefono numerį.

—Pašauk, ’ kai turėsi laiko,

rų, kaip sutinką Storą poną 
kurį Naste išleicįusi 
“Good byc, dear. 
next. time!”

Juozui net kojos
kai jis akis į akį susitiko seną 
ppną, kurį Juozas pažinojo. 
Tas ponas buvo Juozu! gerai 
Žinomas bankierius X., nuo' 
kurio jis morgįčiuiV pįrko. Jįs 
yra vedęs žnmgųs: tyri žių.oną 
ir šeimynų. Jis nė nepastebėjo 
Juozo, kai jis ėjo koridoriais, 
kuriais daugeps žmphįų vaik
ščioja dienų i|- naįiįį kopipU- 
kuoto ir susigrudųsip pjocįpfr 
ninio gyvenimo takais. Juozas 
norėjo pasakyti Nąstei “hel
io”, bet jos durys atiidąre ir 
vėl užsidarė.

Juozas tik stovėjo prie de
vinto numerio ir nebežinpjo: 
ar belstis į duris, ar eiti ten, iš 
kur atėjęs.

Jis taip ir padarė. Lipo laip
tais žemyn ir galvojo:

—Ji jauna, graži, vos tik 
aštuoniolikos metų, o jis — 
senas, apie penkias dešimt 
metų vedęs žmogur... Kokį rei
kalų tas ponas X. čia turi pas 
jų lankylis nakties jpcįu?

Nuo to vakaro Juozas jau 
nebesvajojo apie Nastę, kaip 
jis pirmą kurtą kad buvo apie 
ja manęs. Jo galvoje maišėsi

Taip galvojo Juozas sėdėda
mas savo automobilyje.

tfųr pažvelgė į Nas
tės langų, kuriame, nuo pa- 
ežerio pusės, linksmai šypso
josi rožinės spalvos lempos 
šviesa ir nusiupiovęs greitai 
nuvažiavo.

Juozui ilgai matėsi akyse ta 
pąs|apįįngą lango šviesą, ku- 

i ri lyg juokėsi iš jo, kaip ko
kia šmėkla.

Juozas nutarė niekuomet 
daugiau negalvoti apie Nastę.

(Galas)

sau įsivąįzdųpli tokio Naulės 
elgesio, kokį jis dabąr buvo 
matęs.

—Ji dirba restorane, — gal
vojo Juozas: uždirba tik
septynis dolerių^,.savaitei; gy
vena tokiame puikiame vieš
butyje, už kurip kambarius 
reįkia mokę.ti .p/i lįiąžmu 
šiasdešimt dolerių jpėnesįjui... 
O jos alga?—dvidešimt as
tuoni doleriai mėnesiui! Aiš
kus dalykas, kad ta& ponas 
užmoka už jos kąjnhąrįiis; 
nuperka jai tokius brangius

Shore Drive, —pa

dirbi ten pat? 
tos vietos.

ir koketiškai mosikuodama

— Good byc, boys!
—Good byc! — Juozas su 

Petru surėkė vienu balsu.
III.

Juozas daug svajojo apie 
Nastę. Jis net gailėjosi, kaip 
ji, taip mažai uždirbdama 
gali ir pragyventi. “Kad nors 
greičiau aleįtų kitas sekma
dienis,” galvojo jis. Jis norėjo 
su ja vėl važiuoti pas Motįe-
jų, nuvęžli ir parvežti Nastę. 
Jis daug galvojo ir tų naktį 
užinigti negąjcjo.

Jis sugalvojo, kad trečiadie
nį pašauks jų telefonu ir pa- 
sidary^ “dale”.

Kaiti. s«>lkB 
kitų kartų ir trecių, p telefo
no niekas neatsakė. Tuomet

HNI6AI DEL BIZNIO
KOMKRC1NES PASKOLAS

DUODAME ĮST AIGOMS |
REMIANIJES JŲ BEKORDŲ

HALSTED EICHAnO
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
■■/ ' MariMi" . J' / V'jj

1N SU R A X'( E KUR PU R A CiJOS

DOii’t

Colds
Šaltis krūtinėj Ir gerklėj gali 
Jaslduryti 
uos J 0 

role, 
taėiji)!
LAND4» Per penkias ’ valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vuftpja per< 'V5 metu#. Reko
menduojamos gydytoju ir Blau
siu.

—I rimtas. Palengvink 
I S minutes su Mušto- 
pagelbsti prpSallntl iri- 

Vartok SVK| } VA- 
penkias vali

TT—*

VisaKelione Juriomis 
į JŲSŲ TAUTINE KLAIPĖDĄ 

(per Čopenhaga)
IŠPLAUKIMAI Iš NAW YORKO

S. S. United States .... Rąlandžio 7 
S. S. Frederik VIII .... Balandžio 21 

Gegužės 
Gegužės 
Birželio 
Birželio

S. Š. United States . 
S. S. Frederik VIII ... 
,S. S. United Stotes • • 
S. $. Frpdęriję VlĮJ ... 
S. S. United States ... 
S. S. Frederik VIII -

DIDELE EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš New Yorko Gegužes 12 d.

' ■. ... .......... ............... ...... - i j".—

Didelę Vasarinė Ekskursija 
ypatiš'kai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

■M • ' i ' --------------------------------------- ir |H ||:.II,|I.I.....n... I.,;,,.,,..

f Del iąforpiacijų kreipkitės i

Scandinavian American Line
130 N. LaSallę St., 248 Washington St. 

Chicauo, III. Boston. Mass.
Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

12
26
16
30

27 Whit.ehall St., 
New York, N. Y.

Cementini Baksą
Galite nusipirkti prie LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KĄPINIŲ

20.00 
daugiau laidoti savo mylimųjų medi

niuose ’baksuoie, kuomet puikus ir stiprus 
CEMENTINIAI BAKSAI

kainuoja tik .............. 20.00
išpiKBĖJAI .

ETEBNO CONCASE CO.
1624 S1SSON STREET
j LOGKPOHT. 1LL.

uz ....................
/

Jums nebereikia

Šeštadienis, kovo 24, 1934

$

59c

Priinjam į mainus jūsų 
ęeną šaldytuvų. Keletas 
pereitų pietų šaldytuvų, 
kurie dabar parsiduoda

" 59.00

JOS. F. BUDR1K,
INCORPORATED

3417 21 So. Halsted >Street
Tel. Bouievard 8167-4705

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 S. Halsted St.

J11 *■■■ ............ .. .................... ...... . mm .
Puikus . Liet. Radio Programai: Nędėlipjąis WFCL, 970 k.. 1 vai. 

po pietų. Ketverkais: WHFC, 1420 K. nud 7:30 iki 8:80 vakaro.
Ifl,1. i' i.įį'i.i m. —......  į,1,1,1'

DULKIŲ VALYTOJAI

Šaldytuvai

gramafonų

Pifksitp 
dabar už

Namams reikalingų reikmenų: RAKANDŲ, PARLOR 
SETŲ, KARPETŲ, DULKIŲ VALYTOJŲ.

Gražus Parlor Setas, naujos mados, Mfl 
Mphair, vertės $99.00 už ............................  4waUU
9x12 Karpctai po $ Q ir po QQ

&50
HOOVER su HOOVER Factory garantija $a| g
Šiame Budriko krautuvės nepaprastame išpardavime 
pirkėjas gali pirkti ant lengvų išmokėjimų ir dar aplai- 
kys gražių dovanų atminčiai.

Moderniška 1934
THOR arba
APEX .................
PROSINIMO 
mašina ..............
DYKAI Muilas, Rankinis prosas
ir Basket $5.00 tereikia įmokėti.

Ęlekteikiniai
Refrigerators 1934 melų 
WESTINGHOUSE, NOR- 
GE, LEONARD, APEX. 
Kainos nuo $99.00 ir auk
ščiau.

Skalbykla

49.50
19.50

RADIOS. Jums bus links
mos Velykos jeigu jus 
turėsite nąmuosc naują 
radio su yiktrolą krūvo
je. RCA Victor AUTO
MATIŠKA- Eft-00 
Tikra kabią | 9 W
Už jūsų senų radio arba 
gramafonų nuolaidos

’61.00

Nųujos ZENITH, PHIL- 
CO, CROSLEY ir kito
kios. Didelė nuolaida ir 
lengvi išmokėjimai.

REKORDAI. Įsigykite šįups gražius Lietuviškus rekor
dus. KAINO PO 59 CENTUS VIENAS.
Kiekvienas pirkdamas nors ir 3 rekordus aplaikys dykai 
gražių dainų knygų su gaidomis. -

DIDELIS IŠPARDAVIMAS ĮVAIRIAUSIŲ
LIETUVIŠKŲ REKORDŲ: 

rekordai dabar parsiduoda75c ‘ik po....<............ 5“c
Rekordai yra siunčiami ir i kitus miestus. Kanadiečiai pirkdami ne
mažiau kaip 6 rekordus prašomi prisiųsti 75c dėl persiuntimo lėšų.

' - ■;1 ■ * ■

6002—Dariaus-Girėno Atminčiai ir Kareivėliai, S. Rimkus ir E. 
Sadauskaite

3000- =-Varpelis valcas ir 21 Metai Kalėjime —Stesys Ęįmkus, solo
3001— Daktaro daina ir 7 Pačios. — Stasys Rimkus, solo

' 3002—Meilės Karalaitis ir 4 Ratai—Kazys Pažerskis, solo.
3003—Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Meliųdjjos—Bųdrtkp Radio 

Akordijonistai.
16038—Lankštingalėlė ir Aguonėlės—Jonas Butėnas, baritonas 
16063—Linksmi Broleliai. Polka švilpinama solo ęu orkestro akomp. 
16068—'Tykus buvo vakarėlis ir Neverkit pas kapą—“Aido” choras. 
16073—Reikia tept, pirma ir antra dalis—A. Vanagaitis.
16076—Oi. sopa, sopa ir Supinsiu Dainužę—J. Kudirka, tenoras.
16078—Mergytė prigavo ir Eina pati j karČianią—A. Vanagaitis 
16083—Stumbriskin polka ir Vestuvių polka—Liet. Tautiška Orkest. 
16085—-Liętuviškas Džiazas ir Vanaginė polka—A. Vanagaitis.
16088—Lietuvoj mados iy Pas draugą Julių—A. Vanagaitis.
16101—Levendrėlis ir Dzūkų bernucis—Kast. Menkehuniute.
16108—Vasaros naktys ir Bėda kad giltinę Pe ėda—Liuda 

Sipavičiūtė.
16124—Dukružėlė ir Kad aš Našlaitėle—Marė Strumsklene, soprano 
16157—Shenadorio ir Bernelio polkos—MŠhąiipjaus L|t. Main. ork. 
16162—Zanavykas ir Gaspadinė ana diena—Penn. ąngliakasiąi.
16169—Prirodino seni žmonės ir Kur tas šaltinėlis—M. Petrauskas. 
16173—čigonai ir Vakar vakarėli—Budriko Radio Orkestras.
16174—Bernužėli Nesvoliok ir Eisiu. Mą^i Paskysiu—Mikas 

Petrauskas.
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NUSIKALTIMAI IR BAUSMES
Prokuroro užrašai

Karaliaus prokuroru prie 
šatle 1725 m. buvo paskirtas 
Gelette, kuris pasižymėjo dide
liu pastabumu. Jaunystėje jam 
teko matyti, kaip buvo įvyk
dyta mirties bausmė tūlai Ti
kę, kuri kėsinosi nužudyti sa
vo vyrą. Nusikaltėlės gražumas 
tiek sužavėjo budelį, kad ta
sai nebegalėjo tinkamai atlikti 
savo pareigas, — nukirsti jai 
galvą. Tik iš šešto užsimojimo 
jis pataikė ir nužudė moterį

Tas įvykis padarė labai di
delį įspūdį busimam prokuro
rui, ir jis pasiryžo rinkti me
džiagą savo veikalui, kurio var
das turėjo būti “Prigavikų, va
gių ir žmogžudžių istorija’’. Ta 
istorija niekuomet nebuvo at
spausdinta, bet užtai pasiliko 
archyve prokuroro užrašai. Pa
siremdamas tais užrašais, Ro- 
bert Anšel parašė knygą var
du “Nusikaltimai ir bausmės 
aštuonioliktame šimtmetyje“.

Nuo aštuoniolikto šimtmečio 
žymiai pasikeitė įstatymai ir 
teisingumo supratimas. Musų 
laikais p-ia Tikę greičiausiai 
butų išteisinta, kaip yra ištei
sinama daugelis moterų ne tik 
už pasikėsinimą, bet ir už nu
žudymą vyrų. Aštuonioliktame 
šimtmetyje nedarė jokio skir
tumo tarp paprastų nusikalti
mų ir taip vadinamų “aistros 
nusikaltimų“ (crimes of pass- 
ion). Nusikaltusį vyrą atvež
davo prie bažnyčios durų, kur 
jis gai-siai turėdavo apgailės 
tauti. Paskui jam nukirsdavo 
dešinę ranką, o vakare ant ra 
to sulaužydavo kaulus. Su mo
terimis paprastai pasielgdavo 
švelniau: jas tiesiog pakarda- 

: VO.

ir vėl tapo atidėta 
mėnesiams. Bet kai 
laikas pasibaigė, tai 

nebegalėjo įrodyti 
Birželio 3 d. ji pa-

Todėl 
matyti, 

pa-

Net

Bausmė 
keturiems 
paskirtas 
Lekomba 
nėštumo,
teko budeliams į rankas. Pir
miausiai už melavimą ji buvo 
kankinama, o tik paskirt pa
karta. Susirinkusi minia parei
kalavo, kad nuo jos veido bu
tų nuimtas šyras. Mat, buvo 
pradėję platintis gandai, kad 
vietoje Lekombos bus pakar 
ta visai kita moteris, 
susirinkusieji norėjo
kad tikrai Lekomba butų 
karta.

Tai paprastas dalykas, 
šiais laikais dažnai pradedama
leisti gandai, jog tikrieji kal
tininkai ’nenubaudžiama. Pa
vyzdžiui, kai kurie franeuzai 
vis dar mano, jog paskilbęs 
Landru, kuris nužudė apie de- 

Isėtką moterų, nuo mirties bau
smės ištruko, nežiūrint to, kad 
visi rekordai rodo, jog su gi
ljotina jam buvo nukirsta gal
va.
Prisirengimas prie mirties 

bausmės
Prisirengimas prie mirties 

bausmės paprastai prasidėdavo 
anksti rytą ir tęsdavosi per vi
są dieną. Paskutinis kamanti
nėjimas visuomet tęsdavosi ke
lias valandas ir neapsieidavo 
be kankinimų. Po atlikimo iš
pažinties pasmerktąjį su suriš 
tomis rankomis sodindavo į 
režimą ir veždavo jį į aikštę. 
Paryžiuje buvo bent kelios vie
tos mirties baivsmės vykim
am.

susilaukė tūla 
susitari ttei su

/Lekombos istoriją
Touio likimo 

Lekomba, kuri 
meilužiu nužudė savo vyrą. Su
meilužiu užbaigė greit. Bet ne
ištikima moteris, kuri sausio 
5 d. 1755 m. buvo nuteista mir
ti, teismui pridarė nemažai ne
malonumų. Kai teismo nuo
sprendis buvo paskelbtas, Le
komba pareiškė, jog jinai yra 
nėščia. Bausmės vykinimą te
ko atidėti. Kuriam laikui pra
ėjus, kalėjime iš tiesų gimė 
vaikas. Ivykinimas bausmės ta
po atidėtas ligi kovo 4 d. Bet 
kai paskirtą dieną prokuroras 
atvyko į kamerą, tai Lekomba 
areiškė, jog ji vėl yra nėščia 

Nieko ypatingo tame negalė
jo būti, kadangi kaliniai savo 
kameruose galėjo priimti lau
žytojus.

Vežimas sustodavo prie eša
foto. Bylų vedėjas paskelbda
vo nuosprendį ir paklausdavo 
nusikaltėlio, ar jis kartais teis
mo nariams nenori -padaryti 
kokį pareiškimą? žinoma, pa
reiškimai atsirasdavo, — vyki
mas pas teisėjus nors trumpam 
laikui atitolindavo bausmę. 
Kartais pasmerktasis du, tris 
ir net keturis kartum vykdavo 
pas teisėjus, -

MES SUARDOME SA
VO NAMUS

Kiek sykių jus tą girdėjote per pa
skutinius keletą sunkių metų? Bet 
dabar ačiū musu Prezidentui, dangus 
pagiedrėjo ir jauni žmones pradeda 
manyti apie apsivedimą — šeimynos 
vėl atsteigia savo namus. Jeigu jus 
manote vėl užsidėti savo namus ir 
šeimininkauti, štai yra jūsų proga 
įsigyti už bargeną rakandus ir kau
rus. Mr. Winner, gerai žinomas lik
vidatorius surankiojo dideli staką 
augštos rūšies rakandų, orientališkų 
kaurų, iŠ turčių namų, kurie dėl ku
rios nors priežasties liko suardyti, 
taipgi per savo ryšius su subankruti- 
jusioins rakandų dirbtuvėms, šie pui
kus rakandai siūlomi už labai žemą 
kainą ir jums nereikia viso cash iš
karto. p. Winner jums patikės ir 
parduos geromis sąlygomis. Štai yra 
pavyzdis keletą pastebėtinų bargenų: 
2 šmotu parlor setas, turtingai išdro
žinėto medžio, garantuotos Downeasy 
konstrukcijos visai naujas, vertės 
$175, likvidacijos kaina $35. Puikus 
vilnoni kaurai $15—$20, $25, neįkai
nojami Kiniškos ir Japoniškos spal
vos. Jie panašus į kaurus vertės $200. 
Valgomojo kambario setais, gražaus 
riešuto medžio, visai naujas, tiktai 
$35, lengvai vertas $150. Miegkam- 
barjo rakandai, artistiškai modemiš
ki, Colonial arba Prancūzų Provencial 
Lounge krėslai, su minkštu užpaka
liu, puikios lempos, deskos ir dauge
lis kitokių gražių šmotų beveik už 
dyka. Nepraleiskite šios progos. Ne
žiūrint kas jums butų reikalinga, se
tas arba tiktai vienas rakandas, atei
kite ir pamatykite mus. jus sutaupy
site šimtus dolerių, tokia proga atsi
tinka tik sykį gyvenime. Rakandai 
parodomi apartmentuose adresu 8228- 
30 Maryland Avė. Atdara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakare. 
Nedėlioj ik* 5 vai. vakare.

JAMES S. WINNER
APPRAISER & LIQVIDATOR 

8228-30 Maryland Avė.

jis vis ką nors 
prisimindavo. Vagys ir žmog
žudžiai prieš pat bausmę iš
duodavo savo bičiulius. Dažnai 
jie įskųsdavo visai nekaltus 
žmones. Juos tuoj areštuoda
vo ir suvesdavo “akis į akį“ 
su skundėju. Jeigu toks pasi 
natymas .užsitęsdavo perdaug 
’gai, tai tekdavo bausmės vy- 

kinimą atidėti ligi rytojaus, 
žmogžudys Jean Margenne per 
dvyliką valandų kalbėjo su tei
smo nariais. Jis įskundė dau
gybę žmonių, kurie visais bu
dais gynėsi, kad jie nieko ben
dro neturi su jo nusikaltimais. 
Ant rytojaus prie ešafoto 
ligas pareikalavo, kad jis 
sakytų teisybę:

— Tau juk beliko vos
’ios minutės gyventi, o ttf vis
li nori pražudyti visai nekal
us žmones.

Margenne vėl 
mą ir pareiškė, 
zęs, norėdamas 
gyvenimą.

Dar gudresnis pasirodė Pier- 
re Poiteven, kuriam mirties

bausmės nuosprendis buvo iš- 
icštas spalių 11 d. 1764 m 
Prieš pat bausmę jis išdavė 
kelis neva savo bendradarbius. 
Kadangi įtartieji gyveno gano 
toli, tai tik 4 vai. ryto pasise
kė juos teismui pristatyti. Tarp 
įtartųjų buvo daktaras ir jo 
žmona. Poiteven primygtinai 
juos kaltino. Daktaro žmona 
tiek susijaudino, jog neteko są
monės. Ji tapo nugabenta į ka
lėjimą, kur tą pačią dieną ir 
pasimirė. Tik prieš pat baus
mės įvykinimą Poiteven pada
rė pareiškimą, jog visi areš
tuotieji nieko bendro su jo 
nusikaltimais neturi.

žinoma, visi suimtieji tapo 
paliuosuoti. Kiekvienam jų bu
vo duotas auksinis pinigas kai
po atlyginimas už bereikalin
gą jų sulaikymą.

Bausmes vykinimas
Bausmės vykinimo procedū

ra būdavo tokia: kai pasmerk 
tąjį vesdavo ant ešafoto, tai 
susirinkusia minia pradėdavo 
giedoti. Susidarydavo choras iš 
kelių tūkstančių žmonių. Kai 
nuskambėdavo paskutiniai gar
sai, tai budelis su savo pagel- 
bininkais, pradėdavo darbą... 
Nusikaltėlių mirtis dažnai bū
davo pasibaisėtina: pririšti prie 
rato, su sulaužytomis rankomis 
ir kojomis, jie kartais išgyven
davo po 6-8 valandas.

Kaip jau buvo minėta, su 
moterimis buvo apsieinama 
kiek švelniau: jas tiek neko- 
tavodavo prieš mirtį, — be jo
kių ceremonijų pakardavo, ir 
atliktas kriukis. Nusidėjimo rū
šis ir amžius didelės reikšmės 
neturėjo. Pavyzdžiui, razbai- 
ninko Rampalio numylėtinė, 
Maria Pichard, buvo nuteista 
mirti kartu su savo meilužiu 
bei jo bičiuliais. Prieš bausmę 
jie įskundė 22 žmones ir per 
visą naktį gėrė ir dainavo.

Klaidingas įsitikinimas
»■ 1 4 ■

Pichard buvo tik šešiolikos 
metų mergina ir pasižymėjo 
savo gražumu. Kai ją pamatė 
aikštėje jaunas amatninkas, j:s 
padarė pastabą:

— Kaip gaila, kad tokia gra
žuolė turi mirti! Nejaugi 
negalima išgelbėti ?

Moterys, kurios stovėjo 
lia jo, pareiškė, kad yra
vienas būdas išgelbėti mergi
ną nuo mirties. Būtent, koks 
nors vyras privalo su ja apsi
vesti. Amatninkas tuoj nubė
go pas prokurorą ir pareiškė 
norą apsivesti su pasmerktąją. 
Jis be jokių ceremonijų tapo 
išprašytas lauk. Tačiau pas pa
ryžiečius buvo tvirtas įsitiki
nimas, kad teismas atmaino 
mirties nuosprendį, jeigu kas 
su pasmerktuoju suninka ap
sivesti. Užsiliko net juokingas 
anekdotas. Pasakojama, kad 
ant ešafoto buvo užvestas jau
nas ir gražus vyras. Iš minios 
išėjo sena, biauri, raiša mote
ris ir pareiškė, jog ji sutin
ka apsivesti su nusikaltėlių. 
Pasmerktasis kontrabandinin
kas pažiurėjo į pretendentę ir 
tuoj kreipėsi su prašymu j bu
delį:

— Drauge, kark mane kuo 
greičiausiai! Mirtis man malo
nesnė, negu toji moteris.

sa- 
t) k

ku- 
pa-

ke-

nuvyko į teis- 
kad jis mela- 

prailginti savo

Karaliaus įsakymas
Kartais prieš pat mirties 

bausmės vykinimą ateidavo ka
raliaus įsakymas dovanoti gy
vastį. Minioje pasigirsdavo en
tuziastiški šukavimai. Budelis 
atrišdavo rankas, pasmerktąjį 
paliuosuodavo, tempdavo į ar. 
timiausią smuklę ir girdydavo 
jį vynu. O tuo tarpu teismo 
antstolis rinkdavo iš minios au
kas žmogui, kuris stebuklingu 
budu ištruko iš mirties nasrų, 
— nuo kartuvių, rato arba lau
žo.

Tai būdavo iš tiesų stebuk
lingas dalykas, kadangi mirties 
ausmės dovanojimas pasitai- 
ydavo nepaprastai retai. Kar

iavo už vogimus bei piešimus. 
Vienos ponios tarnaite buvo 
>akarta už pavogimą nėrinio 
Kita tarnaitė buvo pakarta u? 
avogimą staltiesės. Musų lai- 

žais tai nėra didelis nusikal 
timas.

Banditizmas
Tų bausmių rūstumą tenka 

aiškinti tito, kad aštuoniolik
tame šimtmetyje Franci joj e 
buvo nepaprastai prasiplatinęs 
banditizmas. Su banditais ir ki
tokiais kriminalistais buvo la
bai silpnai kovojama. Bet jei
gu nusikaltėlis patekdavo į 
teismo rankas, tai jam jokio 
susimylėjimo nebūdavo. Kupre
lis Jean Fiche, kuris buvo nu
galabytas 1723 m., nužudė 52 
žmogų. Jis priklausė Kartušo 
banditų saikai. Kitas banditas 
per 42 metus užsiėmė žmog
žudystėmis. Banditai be jokio 
pasigailėjimo kankindavo savo 
aukas, todėl ir teismai pana
šiai su jais apsieidavo.

Nakties laiku Paryžiaus 
stas paskęsdavo tamsoje, 
tai kas drįsdavo išeiti į 
vę, kur šeimininkaudavo
šikai. Vieškeliuose plėšimai ir 
žmogžudystės įvykdavo ne tik 
naktį, bet ir dieiibs metu. Ke
liauninkai bijodami) sustoti net 
užeigose, nes dažnai razbaini- 
ninkai turėdavo ten susisukę 
savo lizdus. 1766. m. vienoje 
užeigoje surado §0 lavonų ir 
Taugybę žmonių kaulų. Pasiro
dė, jog pats užeigos laikytojas 
ir jo keturi sūnus (trys jų bu
vo vedę) plėšė ir žudė susto
jusius užeigoje keliaiminkus. 
1785 m. Bretanijoje pagavo ir 
pakorė 76 banditus. Landos 
šaika, kuri operavo Flandrijo-
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PIANUI
Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti

VISAI NAUJI 
Maži Upright
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savaitę

Warfh<»UKC Kaina

‘59

i

$

S

:į.

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI
|SąIygos $1.50 į Savaitę |

,_®ic paHtebfitini nauji instrumentai yra pa- 
fę imti IA reguliaraus stnko bu pilnu, tur

tingu tonu., artistišku dezainu Ir gražiai išbaigti. Tau
pykite pirkite f. o. b. iA warcl»oURe. Naujannios madoa 
Grand’ Ir Upright pianų konstrukcijos. Specialiai paburta- 
voli dėl maži! apartmentų ar namų su mažai vinto*.

Galutinai Numuštos Kainos—Išsimainykite savo senų

Warchouac Kaina

294

į- <
I Ji ■ 
h-i:

4

30 
Dienų 

BANDYMUI

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento.

PradekiteMokCti 
GEGIJŽP.H 

MENESY

Pianą

Be FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
’jimo1’ South Ashland Ava. and 391h SI.

14 Upright | 
Planų

Vinį žinomų ffi-' 
dirby^ų. var
toti. Parduoda
mi tik už caah 
Juaų pasirinki
mui — po <9

mie-
Re- 

gat- 
plė^

į e, turėjo apie 300 narių. Pats 
banditas Landa žiurėjo, kaip 
uvo pakartos jo žmona ir duk

tė. Pasinaudodamas tuo, kad 
visų žmonių akys buvo nukreip
tos į ešafotą, jis pasivogė ark
lį ir pabėgo.

Atstovai
Visos tos šaikos turėjo sa

vo atstovus Paryžiuje. Jie ver
bavo naujus narius bei rinko 
informacijas apie turtingus ke
liauninkus. žinoma, tuo pačiu' 
laiku užsiėmė ir plėšimais. Vie
na Paryžiaus šaika specializa
vosi bažnyčių plėšimais.

Ne visi nusikaltėliai vieno
dai mirdavo. Vieni jų melsda
vosi, o kiti visokiausiais bu
dais koliodavo budelį ir susi
rinkusią minią. Gruodžio 17 d. 
1749 m. ant ešofoto tapo už
temptas kunigas Fleure. Ma
tomai, jis baisiai nenorėjo mit- 
ti: misikavo rankomis, šaukė 
ir verkė. Budelis neteko kan
trybėj i r pifotąį, pastebė j o:

— Kunige,- gana jau jums 
vaikiškai elgtis! Pagerbkite 
nors savo stoną...

Kunigas tuoj nutilo ir visai 
nesipriešino, kai budelis jam 
nėrė kilpą.

Tai tokių faktų Anšel paduo
da savo knygoje. Jie aiškiai 
rodo, jog, nežiūrint visokių 
trukumų, dvidešimto amžiaus, 
žmonės visgi toli pažengė.

— K. Auguras.

Skelbiame Didžiausi Atpiginimą
PASAULY ŽINOMŲ

Gpe* SKALBIMUI
MAŠINŲ 

Jus galite sutaupyti iki $20.00, jei pirksite 
APEX DABAR

UNI

nnmHi

Dabar

89.50
iki

165.00
SPECIALUS 

KAINOS 
rūbų gręžimo 

Mašinų 
Dabar po 

'39.85
Ši puiki skalbimuį mašina: SKALBIA 
-DAŽO—GRĘŽIA — STERILIZUO
JA ir DŽIOVINA

Klauskite musų apie šį 
DOUBLE DASHER.

Jūsų skalbimui mašina su 
APEX DASHER atliks antra 

tiek darbo.
Daleiskite parodyti jums daug 
darbo sutaupymo vartojant 

APEX
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$59.50
$59.50
$99.50
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$215.00
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PILSEN LICHT FLOOR OIL
GREIT IŠDŽIŲSTA

Išdžiųsta su Gintaro Spalvos išbaigimu ir Varnršo Blizgėjimu 
Grindysbus šviesios ir lengvai galėsite jas išvalyti.

NusipirkiteSaUo^ Maliavos arba Hardivare Krautuvėje

Kiti APEX Produktai:
Dulkių Valytojai .

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

iki .....................
Refrigeratoriai ....

iki ......................

Roosevelt Furnitūrų Co
ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO. .

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
*
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Che Lithuanian Daily New» 

tnibtished Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1789 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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darch 7th 1914 at the Port Office 
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Uiaiaakyvo kaina
Chicagoje - oaitu 

i Metama 
( Pusei metu ........  ......

Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija -----
Savaitei ........ -
Mėnesini

Suvienytose Valstijose, 
oaitu■ 

Metama 
Pusei metu 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur aiaieninose 
' (Atpiginta)

Metams .............
Pusei metu ........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palte

Orderiu kart> su užsuk v mu

48.U0
.. 4.00

2.00
... 1.50
_ .75

Syti Vanagaičio “tarpininkavi
mo”, kuomet šis kaip išmaiiy 
damas stengiasi antram tranas 
atlantiniam skridimui pakenk
ti.
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___8c 
__ 18c 

75c

ChicRfoj.

n oo 
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1.76 
1.25
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Naujieno* eina kasdien, įtaikinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
dmv4 "RP <s Hahted St. ntucajro. 
fll r*i«rfona» CANal K600

..... 18.00
4.00
2.50 

Mone\

MOTERIS — SENATO PREZIDENTAS

Texas valstijos senatas išrinko savo prezidentu 
moterį, Margie E. Neal. Ji, žinoma, bus tik laikinė se
nato pirnhininkė ir jos tikrasis titulas bus “president 
pro tem(pore)”, nes Texas valstijoje, kaip ir kitose val
stijose, nuolatinis senato pirmininkas, sulig konstitu
cija, yra lietenantas-gubernatorius (Jungtinių Valstijų 
senate pifmininkauja vice-prezidentas).

Tačiau tokios aukštos vietos valstijos legislaturoje 
iki šiol jokia moteris dar nebuvo turėjusi. Senatorius 
Margie E. Neal dar iš viso yra pirma moteris, kuri 
Texas valstijoje tapo išrinkta į legislaturą, — nors, be
je, ta valstija jau turėjo moterį gubernatorių, p-ią Fer- 
guson.

Bendrai reikia pastebėti, kad moters Amerikoje 
įgyja vis daugiau įtakos valstybėje. Viena moteris (p-lė 
Perkins) jau yra ir prezidento Roosevelto kabinete. 
Nebus nieko nuostabaus, jeigu už keliolikos metų mo
teris bus išrinkta ir prezidentu.

Šios gadynės tendencija yra linkui visiško moterų 
teisių sulyginimo su vyrų teisėmis. Jeigu mes matome, 
kad Vokietijos “naciai” dabar šalina moteris ne tik iš 
valdiškų vietų, bet ir iš darbų ir profesijų, tai galime 
drąsiai sakyti, kad šita hitlerizmo politika neturi atei-

KETINĄ STOTI Į TAUTŲ SĄJUNGĄ

“Keleivis” taip pat, kaip ir 
“Naujienos”, mano, kad fašis
tų pergalė Austrijoje visai ne
įrodo, jogei bolševikų 
cine” taktika

revoliu- 
esanti geresnė, 

negu socialdemokratų. Jisai vi
sai teisingai nurodo, kad bbl- 
ševikai seniai butų buvę su
triuškinti, jeigu Santarvės val
stybės (alijantai) nebūtų lai
mėjusios karo. Juk, iš tiesų, 
kaizeris jau buvo privertęs so
vietų valdžią pasirašyti Brešt- 
Litovsko taikos sutartį, sulig 
kuria Vokietijos kontrolėje tu
rėjo pasilikti Ukraina ir daug 
kitų senosios Rusijos žemių ir 
Leninas buvo apsiėmęs mokėti 
kontribuciją kaizeriui.

Toliaus Bostono laikraštis sa
ko:

“Vengrijos, Italijos, Vokie
tijos ir dabar Austrijos įvy
kiai aiškiai parodo, kad gink
lais darbininkams sunku 
viešpataujančią klasę nuga
lėti, kuomet ji turi savo ran
kose išlavintą armiją ir to
kius ginklus, kokių darbinin
kai negali turėti.

“Vienatinė darbininkų viL 
tis yra apš vietoj ir vienybėj. 

“Reikia nulenkti galvas ir 
atiduoti pagarbą Vienos dar
bininkams, kurie krito nely
gioj kovoj kaip tikri didvy
riai; bet reikia taip pat žiū
rėti, kad ateityje tokių au
kų butų kuo mažiausia. Rei
kia rūpintis, kad 
darbininkų kraujas
betiksliai liejamas. Kuriuo 
keliu geriau eiti, mums pa
rodo paskutiniai Londono

Kitas dalykas — tai nepap
rastas gimimų sumažėjimas. 
1880 m. Amerikos šeima, ben
drai imant, susidėjo iš 5 na
rių. Dabar ji susideda iš 3.8. 
Reiškia, vidutiniškai imant, 
šėmojo nebėra nei keturių na
rių.

Gyventojų amžiaus analizas 
irgi parodo labai įdomų fak
tą. Būtent, kad Amerika sens
ta. Skaičius senyvo amžiaus 
žmonių nuolat didėja. Tarp 
1920 ir 1930 melų skaičius 
senių, kurie sulaukė 65 ir 
daugiau melų amžiaus, padi
dėjo 31 nuošimčiu.

Nemalonus yra dar ir kitas 
Mokinys. ; Kriminalistų, silp
napročių ir paliegėlių Ameri
koje priskaitoma ligi 10 milio- 
nu. Vien tik valdžios, užlaiko
mose įstaigose priskaitoma 
apie 500,000 proto ligomis 
sergančių ligonių.

Įdomu pastebėti, jog negrų 
prieauglis didėja. Jų Ameri
koje jau priskaitoma ligi 13,- 
000,000. Nežiūrint to fakto, 
kad mirtingumas tarp negrų 
yra apie du karius didesnis 
negu pas baltaodžius, jie ne
nyksta. Kaij> tik priešingai,— 
iš metų į metus jie vis didėja.

Dagi indi jonai, kurie buvo

1900 
ligi 
kad 
prie 
pora

SURADO SABOS KARALIENES

LJERUSALEM \
OeADSEA s <?»

•MECCA fcUBA-AL-KHAH

Arabijos, Mažojoj Azijoj, tyrlaukio žemėlapis, kuriame 
skritulėlis arti žodžio “Arabia”, parodo vietą, kur lakūnai Mo- 
lignier ir Malraux sakosi suradę garsios Sabos karalienės, 
“Dovydo šildytojos”,- sostinės griuvėsius. Jie nufotografavo 
griuvėsius iš oro. Griuvėsiai yra nepaprastai gerai išsilaikę, 
dar žymus yra bokštai ir baltos bažnyčios. Griuvėsiai randasi 
pačiuose tyrlaukiuose; retai beduinų apgyvento j apielinkėj, 
apie 1,000 mylių į pietryčius nuo Jeruzolimo.

nekaltas 
nebūtų

Francijos diplomatinėse sferose kalbama apie tai, 
kad per ateinantį Tautįj Sąjungos suvažiavimą, rugsė
jo mėnesi, sovietų Valdžia įstos į Tautų Sąjungą. Pir
ma negu ji galės patapti Tautų Sąjungos nariu, ji tu
rės dar gauti pripažinimą tų šalių, kurios su ja neturi 
diplomatinių santykių, kaip, sakysime, Holandijos, Suo
mijos ir Danijos. Jeigu ji negautų tų valstybių pripa
žinimo, tai jų atstovai butų priversti Tautų Sąjungos 
suvažiavime balsuoti prieš bolševikų priėmimą.

Sakoma, kad Maskva pasidarė palanki įstojimui i 
Tautų Sąjungą nuo to laiko, kai į Genevos organizaci
ją įstojo turkų respublika ir kai iš Sąjungos pasitrau
kė Vokietija. Stalinui, mat, yra lyg nemalonu stovėti 
vienoje eilėje su Hitleriu. Bet svarbiausia priežastis 
bus ta, kad sovietų valdžia bijo japonų ir vokiečių ir 
todėl ji ieško talkininkų, kurie galėtų jai padėti pavo
jaus valandoje. Per paskutinius metus laiko Maskva 
dėjo ir deda visas pastangas susiartinti su Francija, 
Anglija ir kitomis šalimis, kurios Tautų Sąjungoje va
dovauja.

Kada buvo užklausta Maskvoje, ar sovietai tikrai 
rengiasi stoti į Tautų Sąjungą, tai buvo oficialiai atsa
kyta, kad jau gruodžio mėnesį užsienių reikalų komisa
ras Litvinovas savo kalboje pareiškęs, jogei bolševikai 
svarstys klausimą kooperavimo su Tautų Sąjunga, jei
gu jie ras, kad tokiu budu galima paremti pasaulio 
taiką, šis diplomatiškas atsakymas reiškia beveik Pa
ryžiaus gandų patvirtinimą, nes juk yra aišku, kad 
kooperavimas su Tautų Sąjunga gali būti tiktai nau
dingas pasaulio taikai.

Tautų Sąjunga nėra padariusi labai daug pasaulio 
taikos apsaugojimui, nes ji neturėjo pakankamai jėgų, 
kuomet tokios didelės valstybės, kaip Amerika ir Ru
sija, prie jos nesidėjo. Bet visgi ji stengėsi taikai tar
nauti. Jeigu rusai butų įstoję j tą organizaciją pačioje 
pradžioje, ji butų galėjusi atlikti daug daugiau.

Tačiau bolševikai norėjo pasirodyti “šimto procen
tų revoliucionieriais” ir per metų metus Tautų Sąjun
gą niekino, kaip “imperialistų padarą”. Dabar, žinoma, 
jiems truputį nepatogu lenktis prie to šulinio, į kurį jie 
spiandė, ir gerti. Tačiau, kai ateis laikas, pasilenks!..

Londone darbininkai įgijo 
valdžią rinkimų keliu.

Prie to galima dar priduri!, 
kad rinkimų keliu darbininkai 
gali laimėti tiktai tuomet, kai 
yra tvirtai įsigyvenę demokra
tijos principai. Tenai, kur dau
guma žmonių tų principų ne
gerbia, laimėjimai, įgyti per 
balsavimus, nėra užtikrinti. Tai
gi kova už demokratiją, kaip 
buvo, taip ir pasilieka vienas 
svarbiausiųjų darbininkiško ju
dėjimo uždavinių. Svajoti apie 
socializmą be demokratijos yra 
aršiausias nonsensas, koks ga
li apsėsti žmogaus protą.

——i r. -...į

MARGUMYNAI

Apžvalga
NORI LĖKTI

Vienas Lietuvos žurnalistas, 
p. Ant. Bružas, rašo, kad jisai 
norėtų lėkti kartu su Jamcs- 
JanušAusku per Atlantidą. Ji
sai sakosi kreipęsis laišku į

“visuomenes veikėją” Vanagai
tę prašydamas jį patarpinin
kauti pas lakūną, kad jam bu
tų suteikta galimumo skristi 
su “Lituanica II” j Lietuvą.

Jeigu tas p. Bružo pageida
vimas butų patenkintas, tai ji
sai, girdi, laivu atplauktų ge
gužės mėnesj j Ameriką ir iš 
čia skristų atgal, “kaipo Lietu
vos spaudos garbes palydovas”.

Juokingas sumanymas pra-

Amerika ęeiisM. —-
Ii uis Statistikos Biufas Wašh- 
ingtone turi milžinišką cifer
blatą, kuriame laikas nuo lai
ko pasirodo naiiji skaičiai.

Tai Amerikos 
“laikrodis,” kuris 
mimų, Įnirčių, 
skaičių. Pernai spalių mėne
sio pabaigoje tas “laikrodis” 
rodė, jog Jungtinių Valstijų 
gyventojų skaičius pasiekė 
125,693,000. Parodė taip pat, 
jog per vienus metus gyvento
jų prieauglis padidėjo 2,900,- 
000.

Statistikos biuro komenta
rai rodo, jog gyventojų prie
auglis. nuolat mažėjo. Daroma 
išvada, jog tarp 1940-1950 me
tų tas “laikrodis” 
pradės eiti atgal. O 
tada, kai Amerika 
000,000 gyventojų, 
ventoj ų skaičius
pastovus ar net pradėsiąs ma
žėti.

Kodėl taip? Pirmiausiai rei
kia turėti galvoje imigracijos 
suvaržymą. Prieš karą į Ame
riką atvykdavo apie 900,000 
ateivių per metus. 1932 m. atei 
,vių atvažiavo vos 35,000. Rei
kia taip pat nepamiršti ir to 
fakto, jog depresijai užėjus 
nemažas skaičius ateivių išvy
ko Europon apsigyventi.

skaičiai.
gyventojų

apsivėdimų

laiku pradeda atgyti. Tuo lai
ku, kai tapo atrasta Amerika, 
indijonų buvo priskaitoma 
ligi 900,000. Bet Štai jau 
m. jų skaičius nukrito 
250,000. Daugelis mane, 
jie neišvengiama i eina 
išnykimo. Praeis dar
šimtų melų ir Amerikoje visi 
indijonai išmirs. Bet atsitiko 
visai kitaip: lindi jonų nyki
mas ne tik pasiliovė, bet net 
jų prieauglis pradėjo kilti. 
Šiandien jų priskaitoma ligi 
330,000. Vadinasi, per 33 me
tus priaugę) ^Q,000 indijonų.

Maistas ir ^žmogaus amžius. 
—Pastaruojuf laiku labai daug 
kalbama ir rašoma apie maiš
ią. Atsirado^ visokių naujų 
pranašų, kufiib irtaislo pagal
ba bando visas pasaulio ligas 
gydyti. Daugumoje atvejų tie 
pranašai yla niekas daugiau, 
kaip tik humbugieriai.

Kas kita, kada apie maistą 
kalba mokslininkai, kurie la
boratorijose daro įvairius ty
rinėjimus. Prie lokių moksli
ninkų priklauso profesorius 
Henry Sherman, vienas žy
miausių maisto ekspertų, ku
ris šiomis dienomis gavo Ni- 
chols medalį už savo tyrinėji
mus maisto srityje.

Ei'of. Shėrnjan sako, jog tin- 
kanias maistas yra nepapras
tai svarbus dalykas žmogaus 
sveikatai. Žniogus, kuris valgo 
tinkhmą maišią, esą, gali savo 
anižių prailginti kokiu desūt- 
kd Įdėtų. O lai pareina nuo 
(o, kad toks žmogus yra tvir- 
tėsnis (sveikatos atžvilgiu) ir 
todėl tliCi didesnį atsparumą, 
—nepašiduod; ‘ ‘
k to n! j: ligohiš,

apie pusantro miliono dolerių, 
o gal ir daugiau.

Vienas turtingiausių žmonių 
yra tlyderabado Nizamas. Sa
koma, kad tas Indijos valdo
vas vien tik aukso turįs už 
$500,000,000 vertės. Iš savo 
13,000,000 valdinių jis kiekvie
nais metais surenkąs apie $50,- 
000,000.

Europos karalių įplaukos žy
miai skiriasi. Anglijos karalius 
per metus gauna apie $2,000,- 
000. Bet jis turi nemažai ir iš
laidų: jis turi užlaikyti visus 
palocius, samdyti tarnus, pa
dengti visokių ceremonijų išlai
das, skirti’ aukas labdaringiems 
tikslams ir t, !:t.

Švedijos karalius per mėtas 
gauna tik $150,000, *o išlaidų 
turi nemažai. Bendrai imant, 
jis nėra labai turtingas žmo
gus. Italijos karalius per me
tus gauna apie $1,000,000.

Prieš karą Vokietijos kaize
ris buvo turtingiausias iš visų 
Europos karalių. 1929 m. vie
nas vokiečių žurnalas apskai
čiavo, jog kaizerio turtas siekė 
$103,000,600.

Buvusis Bulgarijos caras 
Ferdinandas, kai 1918 m. atsi
sakė nuo sosto, išsivežė su sa
vim apie $50,000,000. —K.

Susisiekimas lėktų

Mes įsivaizduojame, kad susi
siekimas lėktuvais tuo tarpu 
yra pavojingiausias. Bengda- 
miesi skristi lėktuvu, mes esa
me gatavi atsisveikinti su šiuo 
pasaulin ir rašyti testamentą. 
Afi&Iijoje surinkta nelaimių 
Statistika rodo, kad susisieki
mas lėktuvais yra pusėtinai 
šaugūs. Per metus laiko (nuo 
hlgšėjo mėn. 1920 m. iki rug
sėjo men. 1921 m.) 41,956 pa- 
saŽierai buvo Anglijos civiliais 
lėktuvais perkelti iš vietos į 
vietą. Tie lėktuvai abelnai pa
dare 553,700 mylių kelionės ir 
ore išbuvo 6,776 valandas. IPer 
tą laikotarpį tik keturi pasa- 
žierai buvo užmušti ir du su
žeisti.

į»er šešis mėnesius, laiko to

paties periodo (nuo kovo iki 
rugsėjo 1921 metų) iš 31,853 
perkeltų pasažierų vienas tebu
vo užmuštas ir vienas sužeis
tas. Nė viena tų nelaimių ne
įvyko reguliarėj kelionėj su pa- 
sažierais, bet tiktai laike skri
dimo dėl pasismaginimo arba 
parodos laiku. Kiekvienam 
tūkstančiui per šį pusmetį lėk
tuvais pergabentų pasažierų iš- 

i puola .03 užsimušimų ir -03 su- 
sižeidimų.

Iš šių skaitlinių matome, kad 
transportacija lėktuvais nėra 
taip pavojinga, kaip mes esame 
pratę įsivaizduoti. Nelaimės su 
lėktuvais juo labiau išrodo men
kes, kuomet mes palyginame 
nelaimes su kitomis susisieki
mo priemonėmis. 1920 metais 
Anglijos gatvėse buvo 57,747 
nelaimių, iš kurių 2,837 buvo 
pragaištingos. 1919 metais bu
vo 24,915 nelaimių ant geležin
kelių, iš kurių 932 buvo pražū
tingos. Reikia betgi atsiminti, 
kad prieš dvyliką metų lėktuvai 
nebuvo tiek tobuli, kaip dabar. 
Nuo 1921 metų ir lėktuvai ta
po žymiai patobulinti ir skridi
mo saugumui daug kas pada
ryta. Nelaimių skaičius su lėk
tuvais, proporcijoj su skraidy
mo padidėjimu, nuo 1921 metų 
veitiausiai bus žymiai sumažė
jęs.

Kuomet mes pažvelgiame 
trumpon praeitin, mes matome, 
kad transportacija su lėktuvais 
daf tebėra kūdikystėj. Į lėktu
vų ateitį ir transportaciją su 
jais tenka žiūrėti su pasitikė
jimu. Malonu yra čionai pažy
mėti, kad mes, lietuviai, kaipo 
mažas žmonijos būrelis, pečius 
surėmę stumiame pirmyn žmo
nijos pirmyneigos vežimą kar
tu su visa žmonija. Juozo Ja
nušausko skridimu per Atlantą 
ir jo kelionės pasisekimu yra 
susirupinusi visa musų tauta.

J. Lapaitis.

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1934 m. num. Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kėina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

kur kur, bet namie geriausiai

Ip-ta-MK Ik.. Grrn Bdr.in <i*hu rmnrcd V » L-^..3MElį

—K.

sustos ir 
tai atsitiks 
turus 135,- 
Po to gy- 
pasiliksiąs

karalius

“Turtingas, kaip karalius”.— 
Prieš kelelį desėtkų fnetų ka
raliai, be abejopės, buvo turtin
giausi žmonės, štai kodėl tais 
laikais ir buvo sakoma apie 
turtingą žmo’gų, kad jis — 
“turtingas, kaip karalius”.

šiais laikais tas posakis nu
stojo savo reikšmės. ■ Sakysime, 
vien tik Amerikoje yra bent 
keli multi-milionieriai, su ku
riais karaliai negali susilygin
ti. Kaip ten nebūtų, bet ir ka
ralius bei buvusius
prie biedniokų negalima pri- 
skailyti. Pavyzdžiui, buvo ap
skaičiuojama, jog buvusis Is
panijos karalius Alfonso pri
klausė prie milionierių. Jo tur
tas, sakoma, siekęs $20,000,000. 
Kai įvyko revoliucija, tai jis 
skubiai priverstas buvo apleisti 
šalį ir negalėjo su savim visą 
turtą pasiimti. ' !;

. Tačiau Alfonso, matomai, 
prie visko buvo prisirengęs: 
kaip yra sakoma, nebuvo visus 
kiaušinius į vieną krepšį sudė
jęs. “Juodai dienai” užsienių 
bankuose jis turėjo pasidėjęs

3KJ
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Juozas B 
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kaipo bu- 
Bendro 

butų tik-

—Philadelphia, Pa 
Ohio.

Birželio
NIMAS su* CHICAGO

Pirmoji Aviacijos Diena įvyks Wisconsin vals
tijoj, paskutinė Chicagoj; aplankys eilę kolonijų

Dideliu ir populiariu garlaiviu
S. S. STATENDAM

$500.00 
ir turim 

ant

šie artistai
Kaminkretis”

ar neteisėtumo klausi 
tai kam tuomet jo rei

MIKO PETRAUSKO DAR 
BUOTĖ SU “BIRUTE”

kad ku
reikalinga paskola mo

skas su “Birute” 
tę “Kaminkretis 
kas”. Entuziazmo 
nepasisuksi ir su 
besi 
sakant

ne p. Juodakis praneš, kaip 
^rogrėsuoja Liaudies Namų sta- 
ymas Kupiškyje.

Mudviejų kalba tuo ir pasi
baigė. Nuo to laiko jau pra
ėjo apie šeši mėnesiai, bet nei 
usirinkimo buvo sujaukta, net

Juodakis padarė pranešimą.
Kodėl taip, gerbiamieji? Ne

augi nėra jokio reikalo skai
stis su buvusiais kliubo na- 
ais? Sakau, su “buvusiais” 
.dangi kliubas nieko nebevei- 

ia.—N. Vilimas.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

S. L. A. 55 kuopa, Wėst 
Pullmane

Didžiausis pasirinkimas impor- 
Ainerikoniškų akmenų. Pas 

paminklų kainos nuo $25 ir aug-

Sudarytas “LITUANICOS II”—Aviacijos 
Dienų Maršrutas kolonijoms

Čirdėkite musų. radio programų nedėlioję, 11-tų vai. prieš piet iš 
W. G. E. S. stoties, 1360 kilocyklcs.

Kovo 20 d., laidoje yra til 
pęs Adv. F. J. Bagočiaus ras 
tas antgalviu “Provokacija” 
kame tarp kitko rašoma:

rauti, tik reikia ateiti į susi
rinkimą ir jos pareikalauti.

Sekamas kuopos susirinkimas 
bus šaukiamas atvirutėmis, nes 
įvyks SLA pildomosios tarybos 
r delegatų į seimą Detroite, 
liek,, rinkimai.

Birželio 17—Detroit, Mich. 
Grand Rapids, Mich.

ATSISVEIKI

Gerb. p. Redaktoriau:
Vardan teisėtumo, prašyčiau 

šj mano raštą įtalpinti arti
miausiame Naujienų numery-

Miestuose, kurių vardai yra 
;arp tų kolonijų, kur įvyks 
\viacijos Dienos, lakūnas Ja- 
ušaiVskas apsilankys tik vie- 
ai dienai. Ten aviacijos die
tos neįvyks, bet yra rengiami 
aliai ir vakarai.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Nežinait kodėl kai kurie na
riai SLA 55; kuopos aptingo 
r nebesilanko j susirinkimus. 
Nepamirškite nariai 
riems 
•.estims užsimokėti, galite ją

Užbaigs Nevirškini
mą Ir Vidurių

Užkietėjimą
P-nia E. A. Vodnansky, Algonųuin’ 

III. mums neseniai rašo: “Aš priimu
TRINĖRTO KARTŲJĮ VYNĄ 
reguliariškai ir randu, kad jis yra 
didelei užganėdinantis. Aš kentėjau 
nuo užkietėjimo vidurių ir nevirški
nimo, bet prašalinau juos. Aš reko
menduoju Triner’io Kartųjį Vyną 
visiems, kurie kenčia nuo vidurių 
ligų.” Iš tiesų, nėra geresnio vaisto 
nuo nevirškinimo, blogo apetito, ga- 
zu, galvos skaudėjimo ir blogo mie
go. Daugelis gydytojų ji rekomen
duoja. Visi vaistininkai ji užlaiko. 
Jos. Trincr Co., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

A. BITINO 
PAMINKLŲ IŠDIRBYSTĖ 

‘3958 West lllth Street
Tel. Bevcrly 0005 

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko di 
džiausią paminklų išdirbystę Ghica 
goję 
luotų ir 
mus 
šČiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti pas mus

3222-24-26 SO. HALSTED 5
Telefonas' VICTOTtY 4226 

.7. KaĮėdinskas, J. Romanas,. Vedėjai

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO
Balandžio (April 11-tą d., 1934 

Į KLAIPĖDA
(per Rotterdamą)

KELIONĖS KAINOS
Iš NEW YORKO I KLAIPĖDĄ:

Trečiąja Klase i vieną pusę ............................ «....
Trečiąja Klase i abi pusi ...... ...............................

^Turistinė Klase į vieną pUsę ..............................
^Turistine Klase į abi pusi .................................

J abi pusi laivakortės yra geros per du metu nuo dienos išplaukimo. 
*Grjžthtiejl keleiviai tarp rugpiučįo 13-tos ir rugsėjo 10-tos, turės 
primokėti po $6.00 skirtuilią kainose turistine- klesa.

KELEIVIAI PRIVALO TURĖTI ŠIUOS 
DOKUMENTUS.

Lietuvos piliečiai: Lietuvos paša, leidimą iškeliauti ir leidimą grįžti.
Amerikos piliečiai: Amerikonišką pasportą ir Lietuvos vizą.

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE.

HOLLAND-AMErIcA line
Chicagicciai ir apielinkčs lietuviai kreipkitės į 

. “NAUJIENAS” 
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nud 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Ir štai dar vienas įdomite 
dalykas. Kunigai garsino šį įvy
kį iš sakyklų. Tą darė klebonas 
šv. Jurgio bažnyčios velionis 
Kraučiunas ir kun. Skripka. 
Jiedu buvo dideli komp. Pe
trausko rėmėjai, bei jo ir Bi
rulės darbų jvertintojai. Ir štai, 
vidurmiestis pamate minia 
žmonių pripildant “Cort” tea
trą. Tai buvo lietuviškos sie
los diena, kurią didžiuma chi- 
cagiečių dar ir dabar teatsi
mena 
senę, nes tas 
m. tam atgal.

Artistu

Gegužės 13.
New Jersey
Springfield, Mass.
Gegužės 20—Connecticut
Sunderland,
Gegužės 27
Worcester, Mass.
Gegužės 30—Boston 
Brockton, Mass.
Birželio 3—Wilkes Barre, Pa
^fahanoy City, Pa., ir 
Baltimore, Md.
Birželio 10
Cleveland,

liaus žmona; Barbora — vė- 
lionė M. Damijonaitienė. ,

Tai šitokis buvo sąstatas pir
mos operetės, kuri vėliaus Chi
cagoj e buvo statyta kelioliką 
kartų Birutės ir kitų grupių.

Kas tik ją nestatė, visi tu
rėjo didelį pasisekimą ir vi
suomet žmonės apleisdavo sve
tainę pilni gero ūpo. Neperse
niai mi.'ms teko matyti “Ka
minkrėtį” jau pastatyto šios 
gadynes, taip sakant, muziko
je prasilavinusių žmonių.

Nors gaila, tačiaus kas ma
te pirmą perstatymą ir dabar
tinį, vargu gali juos palyginti, 
nes pirmas bttvo nuoseklus, 
geras visais žvilgsniais, o da 
bartinis gi po priedanga pre
tenzijų ir vedėjo nuolatinio 
kartojimo “We put that over”, 
tiesiog buVo nepakenčiamas.

Po didelio operetes pasiseki
mo p. Petrauskas pradėjo reng
ti “Birutę” prie Meliodramos 
“Birute”. — A. M.

(Bus daugiau)

“Kaminkretis” Scenoje
Kadangi jau dabar kone vi

si Chicagos lietuviai žino, kad 
“Birutė” 8 d. bal. stato pager
bimui M. Petrausko jo didelę 
Operą “Egle”, žalčių Karalie
nė” pirmu kart Chicagoje, tai
gi ryšyje su tuo nepaprastu 
įvykiu aš noriu palyginimą pa

daryti kaip chicagiečiai laukia 
tos dienos, kuomet Mikas Pet
rauskas su “Birute” rengėsi 
pirmu kart pastatyti operetę 
“Kaminkretis” ir kaip dabar 
ta pati “Birutė” su jo geru 
mokiniu p. J. Byansku, rengia
si pastatyti Operą “Egle”, žal
čių Karaliene”.

štai ta įdomi diena
Taigi, po visą Chicagą buvo 

praplatinti afišai biznio lan
guose ir prie bažnyčių durių, 
kad pirmu* kart Mikas Pelrau- 

stato opere- 
ir Maltfnin- 

buvo kur tik 
kuomi nekal- 

Ant kiekvieno' lupų, taip 
buvo toji operetė.

ir virs.
Naujausio S tyli aus

DRESĖS, APATINIAI RŪBAI, PANČIAKOS 
RADIKULIAI ir KITOS REIKMENYS 

DEL VELYKŲ SEZONO
Prieinamomis Kainomis, 

Duokite mums Progą jums patarnauti, 
Jus busite pilnai patenkinta,
Atdara kas vakarą iki Velykų.

SOLIIS
STOMACH 

Ulccr Powdcr

nors jau truputį ir 
įvykis buvo

Dalii^ Miegamam 
Kambariui Setai

$28.50 
120.00 Refrigeratoriai

$59.50 
25.00 Coxwęll Lounging 

Krėslai no

VENETIAN 
MONUMENT C0.

INCORPORATED 
išdirbėjai geriausios rųšies 
Paminklų ir Mauzolėjų 

Didžiausia Dirbtuvė 
Chicagoje

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

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue

Pilone SEELEY 6103 
CHICAGO, ILL.

26.60 Midget Radios
$7.95

6.50 Metalines Lovos
$1.95

75.00 Console Radios
$19.50

20.00 Springsiniai Matrasai
$7.95

25.00 Gražios Kamodos

9X12 Didžio Kaurai
$9.95

55.00 Gesintai Pečiai
$26.50

70.00 Drabužių Plovyklos

Sąstatas 
buvo sąstate

— J. J. Ilgau 
das, kuris dabar randasi Den 
ver, Colorado. “Maluninkas’ 
— M. Zacharavičiųs, brolis ge 
rai žinomo biznieriaus Zaclia 
ravičiaus, Bridgeporte; Sabu 
kas — B. K. Balutis, dabartį 
nis Lietuvos užsienio atstovas 
Pranulis 
dasi ir dabar tarpe musų; Te1 
klytė—velionė Petronėlė Krikš 
čiokiute, veliaite Petro Sarpa

“Beje, Susivienymas Lie
tuvių Romos Katalikų kurio 
legaliu patarėju Adv. Lopai- 
to, taipgi yra, nei tokių kvai
lų “investmentų”, nei tokių 
nuostolių, kaip musų Susiv..1 
neturi. Kodėl musų legalus 
patarėjas mokėjo geriau pa
tarti Romos Katalikų Susiv., 
negu* mūsiškiam?”
Man asmeniniai tikrai malo

nu girdėti tokį komplimentą iš 
Adv. F. J. Bagočiaus. Tačiaus 
teisėtumas verčia atitaisyti iš
kreiptą faktą, liečiantį Adv. 
J. S. Lopattos asmenį, kuris 
yra legalu patarėju musų Su- 
sivienymo.

Kaip S.L.A. (skaityk sky
rius 4. Pild. Taryba), taip ir 
L.R.K.S.A. (skaityk Str. 11, 
Pild. Komitetas). Konstitucijo 
je aiškiai nurodyta atsakomin- 
gi asmens už organizacijos va
dovybę, investmentus ir etc. 
Bet niekur nėra pasakyta, kai 
legalus patarėjas turi organi
zacijos vadovybėje “sprendžia
mąjį balsą” ir kad jo pareiga 
butų spręsti investmentų lega
lumą ar saugumą. Ar S.L.A. 
Pild. Taryba reikalavo ir lei
do Adv. J. S. Lopattai patar
ti ar spręsti kokius bondsus 
pirkti — nežinome.

Mes žinome tą. kad L.R.K. 
S.A. Pild. Komitetas neleido 
Adv. J. S. Lopattai spręsti ar 
patarti, kokius daryti invest- 
mentus ar pirkti korporacijų 
bonds’us. Už gerus ar blogus 
investmentus, kreditas ar pa
peikimas kliūva Pild. Komite
to Nartams.

Su tikra pagarba,
J. B. šaliunas, 

L.R.K.S.A. Sekretorius.
MMV

Suprantama, kad už visite 
investmėntus, galų gale, atsa
ko Pildomoji Taryba. Legalis 
patarėjas turi tik patariamą 
balsą. Bet jeigu legalis pata
rėjas neduoda patarimų teisė
tumo 
mais, 
kia? Red.

SIUSKIT PEit 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Balandžio 29 d., 
CA H” ir lakūnas 
James-Janušauskas 
kelionę, kad atsisveikinti su 
visomis Jungtinių Valstijų lie
tuvių kolonijomis, kurių lietu
viai gyventojai savo aukomis, 
parengimais, daro antrą lietu
vių trans-atlantinį skridimą ga 
limu.

Visose aviacijos dienose la
kūnas Janušauskas atskris su 
“LITUANICA D 
3U kuriito jis pasileis į kelionę 
per Atlantiką šią vasarą. Pir- 
niausiai pasirodys Kenoshoje. 
kur įvyks pirma Aviacijos 
liena, ir trauks iš ten persė
damas kolonijas. Datos aviaci
jos dienoms jau nustatytos.

Pakeitimai greičiausiai ne- 
us daromi.

Maršrutas yra sekamas: 
Balandžio 29—Kenosha 
Gegužės 6—Pittsburgh, 
Binghampton, N. Y. ir Ulica,

Dalių Breakfast Setai 
: $9.95 ' 
6x12 > Didžio Kaurai

Iš šimtai kitokių dalykų, kurių hera galima suminėti 
rasite, jei luojaus atsilankysite į šį išpardavimą. 

Parduodam už pinigus ir aiit išmokėjimų 
mis palukonainois.

Gerbiamieji! Man, 
vuįsiam Kupiškėnų 
Kliubo nariui, įdomu 
rai žinoti, kas atsitiko su to 
kliubo “viršūnėmis”?

Prieš kelis menesius, išėjęs 
š p. Budriko krautuves, suti

kau gatvėje p. J. Kuli. Pasi- 
kratę dešines, pradėjome 
būti apie kliubo reikalus.

P-as Kulis pasakoja, 
Juodakis, kliubo atstovas 
uvoje, jau grižta atgal į Ame- 
■iką. Esąs sustojęs trumpam 
laikui Paryžiuje. Kai tik su- 
grįšiąs, tai, girdi, bus sušauk- 
as viešas susirinkimas, ku’ria-

Rusiška it Turkiška Pirtis 
DOUGLAš BATHS

J5I4-1^ W. ROOSBVELT
arti St. Lotli* A^e. Tel. Ktdžft 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos. .
swiffiminft pool.

Rusiška ir turkiika pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v.________________

PASIPUOŠKITE VELYKOMS PAS

BERNICE DRESS & LINGERIE į.
SHOPPE

3437 So. Halsted St.

pardavimo.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

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

Laiškas kupiškė 
nams

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

iki $2,000.00

didelis 
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

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., Chicago, III.

. TEL. VICTORY 73$6-7048.

EINA VISU SMARKUMU

PROGRESS Fl RNITI RE C0. 
KRAUTUVĖJE

Puikiausi namų reikmenys. Mažai paliesti vandens, du 
mų ar stiklų. Parsiduoda už į/2 jiet lik už Vj, 

dalį tikrosios vertes!

Didžiausi Barbenai žmogaus Gyvenime!
$125.00 Seklyčioms Setai po

$44.50
75.00 Seklyčioms Setai po
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NAUJIENOS, Chicago, III

papro

visiems

GIMINĖMS SENONW.<ĮŽ"it

TĖVYNĖN

TheEngiishMumn1
neziu

Nuo

TURNER BROSSveikina

RŪBAI

$90.00

LACHAWICZ IR SUNAI

Reporteris Sp

TURNER BROSNiekieno

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

PIRŠLYBOS” ™IU AUDITORIJOJ Ryt0],
™ ■■ ■ 3133 go. Halsted Street, Chicago, III. ______ _________J|7

DEL VYRŲ VISOKIO 
AMŽIAUS IR MIEROS

nei
uos

Keistokas Politikos 
Klubo Nutarimas

Bėda, kai panelei nesiranda jaunikių. - 
Daugiau bėdos, kai jų atsiranda perdaug

kuriuose 
rimuose

PASIŲSKITE PINIGU 
VELYKOMS SAVO

1931 melų 
MAYTAG 
vyk lės po

Nepaprastos 
Vertyb

Nutarė remti visus 
lietuviams draugin

gus kandidatus

$100.00 vertės B. ( 
VICTOB RADIOS

Kadziauskas, sekr,

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

Naujos Mados
MIDGET RADIOS

Chicago’s Didžiausi Rinktini Siuvėjai
KAMPAS ROOSEVELT & HALSTED

Atdara šeštadieniais iki 10 vai. vak. Sekmadieniais iki 5 vai. vakaro

lietuviams pataikauti 
lietuvių

CICERO 
kviesti, neprašyti, kovo 20 d., 
j Lietuvių Improvement Klubo 
susirinkimų susigrūdo būrys 
politikierių įvairiausio plauko, 
nuo katalikų 
precinct kapitonų iki kongres 
manų.

Visi savo kalbose sakėsi esą 
dideli lietuvių draugai ir vis-

“Naujienas”
Naujienų’ redak 

priimki

Jaunam Politikui 
Pagerbti Bunco 

Party

Mokesčiai
moterims — 25i

Po perstatymo šokiai prie Geo. Steponavičiaus orkestros. Įžanga 40 centų ypatai.
Veikalas rūpestingai prirengtas Kl. Jurgelionio vadovybėje ir vaidinamas su geriausiomis MENO spėkomis 

Kviečia Komisija.

Antradienį Bridge 
porto draugijų su
sivienijimo susi

rinkimas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Politikierių jomar 
kas Lietuvių Im
provement Klube

vesti ir bijo, paga- 
iššoka per langą ir pabėga, 
musų senas scenos vetera- 
dėdė Benediktas Vaiteku- 
Jis vaidins kapitono rolę 

kuriam konkurentais 
Bajoras 

Jonas Stasiūnas,

Cicero, 111.
1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

L. U. C. Meeting 
Next Thursday

2 AKTŲ JUOKINGA KOMEDIJA

Stato Scenoje Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralinė Kuopa

The Lithuanian llniversity 
Club will hold ils Mareli meet
ing on Thursday of next week 
at the Lithuanian Consulate1, 
100 E. Bellevue Place, begin- 
ning at 7:30 o’clock.

Arrangements for the second 
leeture of the club’s series are 
being completed and will be 
announced within a day or 
two„

limo Skyrių. Pasiuntimas nebrangus per:
CABLEGRAMAS

BADIOGRAMAS
DRAFTUS

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

Didžiausia bėda, kai išsirinktasis jaunikis 
pabėga

MABQUETTE PARK.—Nau- 
jienų laidoje, kovo 15 d., til
po korespondencija paliečianti 
mėnesinį 
rimus,

šį antradienį, kovo 26 dieną. 
Chicagos Lietuvių Auditorijo 
j e įvyksta Bridgeporto Lietu
vių Draugijų ir Klubų susivie
nijimo susirinkimas. Tos orga
nizacijos pirmininku pereitame 
susirinkime buvo išrinktas Ta
rnas Janulis, žymite Bridgepor
to draugijų darbuotojas.

Kiti valdybos nariai yra, Juo
zas Balčiūnas—vice-prez., Mar
tinas Z. Kadziauskas—sekr,, 
Rože Mazeliauskienė—dždinin- 
kė, Juodas ’ Bubnis—maršalka, 
Juozas Balčiūnas—Auditorijos 
direktorius.

Susivienijimas turi $5,896.65 
turto, kaip pranešė sekretorius 
p. Kadziauskas savo raportu 
išduotame pereitame susirinki
me.

“Musų lietuvių pareiga yra 
tarnauti ‘Naujienoms’, jas rem- 

l'ai musų kasdieninis tur- 
be kurio mes negalėtume 
dienos praleisti. ‘Naujie- 
suteikia maistą musų pro- 
Remkime ‘Naujienas’, bu- 
jų draugai, bokime skai

tytojai.” W. M.

ko lietuviams prižadėjo, ypač 
remti jų kandidatą, p. A. F. 
Pocių į mokyklų tarybos na
rius. Bet, matyt, tiems politi
kams nerupi lietuvių reikalai, 
bet 4,000 balsų, kuriuos lietu
viai turi.

Vienas lietuvis savo kalboj 
karštai agitavo už lietuvius ir 
sakėsi tik dėl savųjų darbuo
jasi, o tuo tarpu su savimi ve
džiojasi kitatautį kandidatą į 
precinct kapitonus, kuomet į 
tą patį precinktą kandidatuo
ja lietuvis. Nekoks patriotas.

Visas susirinkimas praėjo su 
politikierių agitacijomis. Nieko 
gero nenutarta.

Buvęs susirinkime.

iki žydų, nuo

Joniškiečių L. K. klu
bas rengiasi vasarai
Gegužės 27 d., Joniškiečių L. 

K. klubas rengia pikniką Svi- 
lainio darže. Komisija yra S. 
Gurskis, 4523 So. Tahnan avė., 
J. Gasparaitis, 4610 So. Rock- 
well st. ir K. Baltas, 7433 So. 
Claremont avė. Nariai, kurie 
neturite bilietų, prašomi jų 
gauti nuo komisijos narių.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 11 d. —B. B.

Drovers National Bank 
Drcvers Trust &. Savinos Bank 

Halsted at 42Street - CHICAGO

Toliau* dar seka: “dabar sa
vo 'gudrumu paėmė jauną lie
tuvį ir remia jį j Illinois val
stijos atstovų butą.”

Tokiais pagrindais atsisako 
šis klubas remti jaunąjį lietu
tį kandidatą.

Kodėl? Ar ne keistokas klu
bo nutarimas?

Gerai; gal pereituose rinki
muose buvo politinių priežas
čių, kad politikas Withall ne- 
rčmė lietuvių kandidatų, ne
įtaisė lietuviams miesto darbų, 
bet kuomet dabar jis remia,

Tai ne pasaka. Tai bus įvy
kis sekamą sekmadienį, kovo 
25 d. 1934 m. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St.. kaip 6:30 vai. vakare. Tą
ją panele bus musų scenos
žvaigždutė Petronėlė Miller,
kuri vaidins Magdutę Šarkaitę, 
o tuom nelaimingu jaunikaičiu, 
kuris nori 
bau 
bus 
nas 
nas. 
Pelėsio 
bus Juozas Kemėšis 
Baltanosis 
Kupčius Blynas.

Kad norite žinoti kas gėrės 
nis piršlys: moteriškė ar vyriš 
kis, tai turite ateiti ir persitik 
rinti; jais bus Adelė Zavistai 
tė — Cecilija Piršlė ir Vytau

Manufacturing company®

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tol. Lafayctte 3171 Tol. Hemlock 8100

CHICAGO, ILL.

Mokėkite nebrangiai už savo naujus Pavasarinius Rubus— 
bet gausite rinktinius už savo pinigus, šie puikus 2 kelnių 
siutai duoda jums viską. Korektingą stylių, puikų pasiu
vimą, tikrą worsted materijolą ir kas 
geriausia — ŽEMA KAINA. Visų spalvų 
ir mieros .................................................

“Gerbiama 
cija ir administracija 
te musų, Lithuanian National 
Democratic Club, linkėjimus 
dienraščio 20-tų metų sukak
tuvių proga. Pradėjus trečią 
dešimtį metų linkime ‘Naujie
noms’ kuo šviesiausios ateities. 
‘Naujienos’ visuomet pasiryžu
sius tarnauti visai lietuvijni, 
kaip jau tarnavo per 20 me-

MARQUETTE PARK. —šios 
kolonijos, 13-to wardo gyven
tojai pagerbs savo jaunąjį lie
tuvį politiką, kandidatą, repu’- 
blikonų partijos į Illinois Val
stybės Butą, p. Jurgį Mališau
ską su “bunco party”, kuri 
įvyks sekmadienį, kovo 25 d., 
7:30 vakare, Gim. P. S. para
pijos salėje. Viskas veltui — 
be įžangos, švr Teresės drau
gijos narės prisideda prie šios 
paros pavykimo, o p. Jonas 
Pudzvelis, žinomas biznierius, 
du'oda dovanai šiai ’parei bač
ką alaus. Bus įvairių dovanų 
visiems.

nori
Amerikos 
čiu mes ardome vienybę, ga 
limybę, patapti aktualiais vei 
kėjais politikos dirvoje.

Dabar metas mums 
iš vieno remti lietuvius kan
didatus; reikia užmiršti “perei
tas priežastis”.

Jaunasis lietuvis kandidatas 
i Illinois valstijos butą yra p 
Jurgis Mališauskas, republiko- 
nas iš 13-to wardo, čiagimis.

Jaunas Politikas.

BOSELAND 
senatorialio distrikto, kuriame 
yra ir lietuvių apgyventas 
Roselandas, 9-tas \vardas, i 
Illinois legislaturą kandidatuo
ja “nepriklausomas” demokra
tas Walter O. Laube, 8522 
Bennett avė., kuris, sakosi, 
pirmą kartą “ru'nijąs” į valdiš 
ką vidtą. Jis esąs savininkas 
Active Iron and Wire Works, 
3801 So. Cottage Grove Avė. 
ir “100%” Booseveltinis demo-

Lithuanian National Domo’cra 
tie Club .sveikina *‘Naujie 
nas” sukaktuvių proga

Štai yra top kautai dėl vyrų, kurie mėgsta stylingumą ir 
kokybę už nebrangią kainą. Čia rasite rinktinius 
iš vilnonių materijolų pasiutus ir puošniausius vienlinkiu 
ir dvigubu užsisegimu modelius. Ir čia $ 
taipgi rasite tikrą vertybę kuriai lygios I U 
nerasite niekur kitur už $10.00 daugiau ■ 
šios kainos.

?s Velykoms
PAS

Lithn'anian National Demo
cratic Club nutarė remti atei
nančiuose rinkimuose visus 
tuos kandidatus, kurie yru 
draugingi lietuviams ir jiems 
pagelbėję vienaip ar kitaip. 
Tarp jų indorsavo ir Al. G. 
Kumskj i Cook apskričio ko- 
misionieriu's, susirinkime, kuris 
įvyko kovo 16 d., svetainėje, 
po antrašu, 3836 \Vcst 65th st.

Klubas, be to, nutarė rengti 
gegužės 27 d. pikniką ir paėmė 
Baibužio daržą. Taipgi nuta
rė pasiųsti “Naujienoms” pa
sveikinimą 20-tu sukaktuvių 
proga (sveikinimas telpa že
miau.)

| klubą prisirašė 14 naujų 
narių ir nors organizacija to
ra jauna, tik 3 mėnesių am
žiaus, bet jau lyginasi su se
nomis grupėmis. Sekantis susi
rinkimas įvyks bal. 20 d., aukš
čiau paduotu adresu*. Visi kvie
čiami atsilankyti 
vyrams 
i metus

S. C L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI 

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

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

tas Tarutis — Bimbilas, pirš
lys. Lengviau butų piršliams, 
kad ne Magdutės teta Parjuost- 
pilvicnė, kuri bile kokio žento 
nenori. (Juozefina Gulbinienė). 
Dar prisideda du jauni talen
tai, tai Antanas Rutkauskas — 
Motiejaus rolėje ir Bronė Ab- 
reškaitė Rožytės.

Tai vadinasi bus “Piršlybos” 
režisuojant vienam iš žymiau
sių režisorių Kleofui .furgclio- 
niui. Po vaidinimo linksmus 
šokiai grojant Jurgio Stepona
vičiaus orkestrui, ir viskas tik 
už keturiasdešimt centų.

= 2 Keiniu Siutai
Jus didžiuositės savo išžiūra per šias Velykas ir dar ilgai 
po to, jeigu jus dėvėsite vieną šių puikių siutų. Tikras 
custom pasiutas rūbas, pasiutas iš šios šalies puikiausių 
materijolų—kiekvienas siutas yra artisto tveriamas iš 
styliaus ir kokybės. Geriausias Chicagoje $ A ĮĮ1 
pirkinys už tiktai ....................................... J<n JiII

13-to senatorialio 
distrikto kandidatas 

į legislaturą

susirinkimą ir nuta 
Southwest Amerikos 
Politinio Klubo. Kai- 
jų naudinguose nirta- 
tilpo sekamas keisto

kas nutarimas^5 '
“Ernest Withall kandidatū

ros indorsavimą1 ne tik, kad 
klubas atmetė, bet griežtai pa
sipriešino dėl sekančių priežas
čių : Ernest Wifhall visą savo 
politikos karjerą/ išgyveno lie
tuvių tarpe, bet ^lietuviams ne 
tik jokių valdiškų darbų ne
davė, bet dar lietuvių kandi
datams priešinosi ir kenkė,” ir

" 2 Keiniu Siutai

KOVO 25,1934
Pradžia 6:30 vai. vakaro.

SPECIALIAI SUMAŽINTOS KAINOS
VELYKOMS

ANT
RADIOS, PLOVYKLIŲ, REFRIGERATO 

RIŲ ir Visokių RAKANDŲ.
Lcnįjvits Išmokė ji nuti

sic gražus $95.00 Sekly
čiom Setai, tik prieš Ve- 

lvk,,s 'RA Rn 
$120.00 Modernistic 3-jų 
dalių Miegamam Kamba
riui Setai f"A
tik p<>
2-jų dalių gražus Sekly
čių Setai, verti iki $75.00 

.......’39.50

TOPKAUTAI

Befrigeratoriai mažiau
siomis kainomis. Pasirin
kimas visokių geriausių 
refrigeratoriy: N o r g e, 
Gibson, Majestic, Sparton 
Crosley, General Motors, 
Frigidaire ir kitų už kai
nas nuo ^"70 EO 
ir augščiau. ff

Lengvus Išnulkėjimai pritaikomi visiems. Imame senus 
daiktus į mainus ant naujų. Duodame didelę nuolaidą.

U.S 
COVtONMfNT 
dfpomtaky



šeštadienis, kovo 24, 1934
* . — ------------------------- - -

: Lietuviai Biznieriai ir jy Bizniai i
J. YUSHKEWITZ, REAL 
ESTATĘ & INSURANCE

P-no J. Yushkewitz (Juške
vičiaus) real estate ofisas ran
dasi adresu 3fJ47 Archer Avė., 
tel. Virginia 0757.

Kaip pątyręs real estate biz
ny per daugelį metų, p. Juške
vičius teįkia patarimų ir patar
nauja prie peržiūrėjimo raštų 
pirkime ir pardavime visokio 
turto. Kaip narys Chicago 
Board of Underwriters ir ge- 
neralis apdraudos brokeris, ap
draudžia nuo ugnies namus, 
rakandus, automobilius ir kito
kią sąvastį saugiosiose ap- 
drąudos kompanijose. Parduoda 
ir maino namus, lotus, farmas, 
biznius.

■ Gimęs Raseiniuose. Atvyko 
mažas su tėvais į Maywood, III. 
1892 m. persikėlė į Chicagą. 
Čia įgijo pradinį ir aukštesnį 
mokslų anglų kalboj.

1908 m. užsidėjo pirmą ofisą 
adresu 716 West Madison St. 
Patarnavo savo tautiečiams 
kaip perkalbėtojas teismuose ir 
su advokatais. 1918 m. įėjo į 
real estate biznį su p. A. Gri
gu adresu 3114 So. llalsted St. 
Vėliau, pardavęs savo dalį p. 
Grigui, persikėlė į vietą prie 
Kedzie ir Archer avė. Gi nuo 
1924 metų laiko ofisą ir daro 
real estate biznį aukščiau mi
nėtu adresu, būtent, 3647 
Archer Avė.

|domu pastebėti, kad vaduo- 
damosi savo patyrimais bizny, 
tuoj po Pasaulinio Karo, savo 
draugų ir pažįstamų tarpe p. 
Juškevičius pranašavo didelius 
pelnus pirkime ir pardavime 
real estato. Ir, kaip žinoma, 
toks real estato pakilimas

/ . "5 :
.... Į i

A. į* A. Į
EMILIJA YERKENIĖNĖ 
po tėvais Martušauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 diena, 9 valanda ryto 
1934 m., sulaukus 43 mėty am
žiaus, gimus Telšių apskr. i) 
miestely.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

vyra Teofilį, 4 sūnūs Kazimie
ra. Petrą, Stanislovą ir Pran- 
čiškų, 2 dukteris Heleną ir Mo
niką, brolį Stanislovą Martu- 
šauskj, švogerį ir.švogerką An
taną ir Magdaleną Sudintus, 
švogerį ir švogerką Vaclovą it 
Pauliną Sudintus ir giminės, o 
Lietuvoj 3 seseris

Kūnas pašarvotas, randasi 
1310 W. 112 St

Laidotuvės jvyks panedėly, 
kovo 26 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Emilijos Yerkenie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Vyrąs, Sunąi, Dukterys, 
Bridis, švogeriai, švogerkos 
ijr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab.
S. P. Mažeiką, tel. Yards 1138 f.. .........................*>«*■■*

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

VINCENTAS SCHULTZ
Mirė kovo 24, 1934, sulaukęs 

pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kėdainių apskr., Krakių par., 
Užvarčių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Margaretą (po tėvais 
Jankauskaitė) 3 sūnūs Alek
sandrą, Vincentą ir Leonardą, 
2 marčias, Bronislavą ir Albi
ną, broli Juozapą ir brolienę 
Stanislavą Sshųltz ir giminės 
Amerikoj. Lietuvoj seserį Oną 
ir švogerį Motiejų Jankauskius 
ir giminės.

Jau 2 metai praslinko kai ta 
beširdė mirtis išplėšė iš musų 
tarpo mano mylimą vyrą ir 
musu brangų tėvelį.

Tavo paveikslas yra musų 
Širdyse visados. Mes Tąve, nie
kuomet neužmiršime. Tu pas < 
mus jau nebesugrįši, bet mes 
ankščiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant

Nuliudus
Sehultz šeimyna, 
8358 So. Lowe Avė.

(boom) veikė keįetą metų. Jis 
šiandie įp vėl pranašaują, Kad 
peužįįgo prasidės real estate 
judėjimas.

Dabar namų kainos yra nu
puolusios, bet ne dėlto, kad na
mus butų galima pigiai pas^a- 
įyti. Pastatymas namų dabap 
kaštuoja kuone tiek, kiek 1929 
metais. Namų kainų puolimo 
priežastis yra ta, kad nekurie 
savininkai, neturėdami darbo ir 
negalėdami apmokėti morgi- 
čius, paleidžia savo nuosavybę 
ir parduoda ją visai pigiai. O 
kiti, turėdami didelius morgi- 
čius, paleidžia namus už mor-, 
gičius. Tačiau, kai tik žmonės 
gaus atgal darbus, prasidės vėl 
spekuliacija namais.

Bet ar prasidės spekuliacija 
real estato? 'P-as Juškevičius 
nurodo štaį ką. Esą, pažiūrė
kime į visokius stakus. Speku- 
liatoriai dėl jų puolimo nuken
tėjo daug daugiau, negu savi
ninkai dėl namų kainų puolimo. 
O betgi spekuliatoriai stakais 
pamiršo savo nuostolius ir vėl 
spekuliuoja, visai nepaisydami 
kas su jais vakar buvo. Dėl 
real estate puolimo nukentėta 
daug mažiau, negu dėl stakų. 
Tat, kai tik ekonominė šalies 
padėtis pagerės, galima laukti, 
jogei pirkimas ir mainymas na
mų vėl įsisiūbuos, ir tai išeis 
namų pirkėjų naudai.

Jau kurį laiką atgal vertei
vos iš vidurmiesčio pradėjo I 
siuntinėti laiškus įvairiems 
real estatininkams reikalauda
mi bargenų visokių namų. Jie 
permato real estato veiklumą visiems žinoma lietu- 

, abituriente 
Northwest universiteto muzikos 
mokyklos, p-le Valerija Che- 
pukąs, 1534 Oakley Blyd., ket- 

Skaitlinės rodo, virtadien! ry^ buvfl sunkiai 
trukumą sužeista, kuomet i netikėtai ta

po automobilio nelaimės daly
vė.

j automobilį, kuriąme ji va
žiavo, trenkė kitas neatsargus 
šoferio valdomas karas, prie 
kappo Hamlin avė. ir Augusta 
Blvd. Nelaimės kaltininkas, ku
rio automobilis buvo be šviesų, 
be brekių, pabėgo iš nelaimės 
vietos, pirm negu policija ga
lėjo jį sučiupti.

ir dabar naudojasi proga pirkti vaite smuikininkė,
savastis pigiai, o vėliau par
duoti jas su geru pelnu.

Tuščių Hiatų šiandie jau ma
žai randasi. L 
kad iki šiam laikui 
namų yra pasiekusi 15%. Ir kai 
tik žmonės sugrįš į darbus, tai 
pasiliuosuos tie, kurie gyveno 
susigrūdę po dvi ar daugiau 
šeimų viename fliate. Jiems 
reikės pavienių Hiatų. Rendau- 
ninkams bus sunkiau susirasti 
tinkamų fliatų. Prasidės ieško
jimas

Tai 
monė

namų pirkimui.
tokia p. Juškevičiaus nuo- 
apie real estatą Chicagoj.

Vakar rytą palaido
tas Antanas Sve- 

reckis
TGWN OF LAKE. — Vakar 

rytą šv. Kazimiero kapinėse 
buvo palaidotas Antanas Sve- 
reckis, 47 metų amžiaus, kuris 
mirė Cook apskričio ligoninėje 
kovo 19 d., po ilgos ligos. Ve
lionis neturėjo giminių, tad jo 
laidotuvėmis rūpinosi draugai, 
kurie rinko aukas iš pažįsta
mųjų.

JULIJONA MĄRUSHKO 
po tėvais Banzaite

Persiskyrė su šiup pasauliu 
kovo 22 dieną, 12:30 valanda po 
piet 1934 m., sulaukus 26 me< 
tų amžiaus, gimus Žagarės mie
ste, šiaulh) apskr,

Amerikoj išgyveno 14 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Mykolą, sūnų William VA 
metų, dukterį Margaret 6 met, 
motina Magdaleną Banzienę, tė
vą Juozapą, seserį Oną Jan- 
kiene, švogerį Adomą, sesers 
vaikus ir giminės, o Lietuvoj 
brolį ir tetas.

* Kūnas pašarvotas, randasi 
4530 S. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 26 d. 1934 m.

Visi a. a. Julijonos Marut>lb 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sūnūs, Duktė, Te* 
vąi, Sesuo, švogeris, Se
sers Vaikai įr Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius J. F. Radžlus, tel. Canal 
6174.

KAUJiENOS, Chlcagp, ffl.

Kl. Jurgelionis
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pa-Musų darbštusis scenos patpiarchas, per 25 metus jisai 
silieka mums chicagiečiams pilnu autoritetu scenos reikaluose 
Kas stengiasi tinkamai suvaidinti, ar tai bu'tų opera, tragedi
ja, drama ar komedija, be jo neapsieinama. Bytoj, sekmadie
nį, kovo 25 d., Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street, 
pradžia 6:30 vai. vak., bus suvaidinta linksma 2-jų veiksmų 
komedija “Piršlybos” po Jurgelionio vadovyste.

Automobilio nelai 
meje sužeista smui 
kininkė Vąl. Chepu 

kas
kitas; nelaimės kalti 
pabėgo.

automobilį, kuriame važiavo, 
trenkė 
ninkas

Plačiai

Siunčiame Gėlės Telegramų į viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkag
G?lėR Dėl Vestuvių, Bankietama 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3310 So. Halsted St., Chicago?1 UI. 
phone Boulevard 7314

ir

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J F FlinFIKR■ ■ ■ Ei UUKiilIlIv
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu

4605-07 So, Heimitage ĄvenŲe

Trr-jrtrn-r—r

JUOZAPAS EUDEIKICį
.T.E V A S •.■

Jeten Norite Dailumo C
Ląi^tąvėse.... ,!

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardu)

P-les Chepuįąitės veidas bu
vo sukapotas- Jos kompanijo
nas, kuris valdė automobilį ir 
su kuriuo grįžo iš teatro, ądv. 
Antanas A. Dobbs, 7018 So. 
Artesian avė., nenukemtejo.

Vyrams Velykų 
Siutai «

---- T------
Kiekvienas suaugęs ir jau

nas vyrąs nori būti gražiai pa
sipuošęs per Velykas.

Dabar klausijnas: kur pirk
ti gerą siutąbarbą topkautą?

Nėra abejonės, kad reikia 
pirkti ten, kum yra didelis pa
sirinkimas, gerąjį tavoraį ir ne
brangios’ kainos.

Kaip matote, šios dienos 
“Naujienų”* laidoje telpa Tur
ner Bros, (kąmpas Roosevek 
ir Halsted St.y^skelbimas, ta
me skelbime pasakyta, kad pui
kų Worsted 2 1 kelnių siutą ga-

'Artinas Kalių Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAY)
Daug pinigu sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje’. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankowicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965 

lite gauti šioje krautuvėje už 
$27.50.

Reikia atsiminti, kad kainos 
ru’bų jau yra pakilusios, ir je; 
dar dabar galima gauti siutą 
su dvejomis kelnėmis už 
$27.50, tai reikia pripažinti, kad 
tai nėra augšta kaina.

Nuvažiuokit pas Turner Bros 
ir išsirinkit sau Velykoms siu
tą arba topkautą. — (Apg.) 

Susiedas.

Ateikite - su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau- 
guą ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau didelį pąsirinkimą.

Jūsų Žydukas patarnaus 
mandagiai.

jums

Mrs. Anelia

4707

Lietuves Akušerės

KANTER
Halsted St

YARDS 0808

K. Jarusz
Physical Therapy 
and Midvvife 

6109 S. Albany
Avenue
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai
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.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M, Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnaują Chįcą- 
goje ir apiųlinkėje 

Didelė ir graži 
kopMia dykai.

4092 ĄRCHEU M

I, J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Pątąrnąųįa laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o rriu- 

darfeu busite užganėdinti.
2314 W. ?3rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man, 
2506 West 63rd St.

Tel, REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

.............. .................................     i ■■

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

* KANARKOS
J. B. BIRD STORE

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

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
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 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
lietas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ony IOlį
racijos. Pig i o m i - 
kainomis. lengvai*- IBĮ ' 
išmokėjimais. P r i 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė.

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS ___

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienių

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042
DR, C, Z. VEZEL’IS

Deųtistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER ABENUE 
Telefonas Virginia 9086

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po piety, seredomis po pietų 

ir nedaliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P, Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICĄGO, ĮLL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., NedSliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

-—r-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: r- 1—-8 ir 7—8 
Sęredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________Draugijos. Nariai.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi,w «45 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vąk. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

T" ' "' 1 ■ Si *»' 

DR. C, KASPUTIS
DĘNT1STAS 

Grižo 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 sutarime. 
3335 So. Halsted St. 

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2348

• DR. BERf ASH
756 W. 35th St.

Cor. Of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i erdvesne ir patogesne 
i 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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
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.

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.

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

DENTISTAS
4143 Archer a v., Francisco av.

Įvairus Gydytojai

DR, HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
mėtys kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vy;rų, moterų ir 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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas * Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
ąrti 31st Street

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. CermakTtd. 
PanėdSlio. Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Rėpultlic 9600.
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ALTASS ŽINIOS RADIO
Lak. Janušauskas, 
P. Grigaitis ir kiti 
prakalbose, rytoj

RADIO PROGRAMAS

Kalbės Brighton Parko koloni
joje surengtame parengime

BRIGHTON PARK.— Lakū
nas Juozas R. James-Janušaus- 
kas, “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis ir “Draugo” redakto
rius L. šimutis rytoj po piety, 
kaip 4 vai. vak. kalbės prakal
bose, kurias rengia Brighton 
Parko ALTASS skyrius.

Parengimas įvyks Hollywood 
Hall-Yuškos svetainėje, 2417 
VVest 43rd Street. Įžanga vi
siems veltui, tad visi vietiniai 
ir artimų kolonijų lietuviai pra
šomi prakalbose atsilankyt'. 
Galintai jau bus paskutinė 
Brighton į Parko proga viešai 
pasimatyti su lakunu, kuris 
šią vasarą pasileis j kelionę per 
Atlantiką. Tad nepraleiskite 
tos progos.—FTP.

Sekmadienį 11-tų valanda 
prieš pietus iš stoties W. G. 
E. S., Progresą Furaiture Co. 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
St., reguliaris radio programas. 
Dalyvaus dainininkai ir daini
ninkės, tarp kurių bus ir iš to
limų miestų atvykusių solistų. 
O prie to bus pagrota gražios 
muzikos ir pasakyta įdomių ir 
svarbių kalbų bei pranešimų. 
Todėl 
ti.

nepamirškite pasiklauSy-

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Ryt dienų, t. y. sekmadieny, 
1 vai. po pietų iš stoties WCFL 
girdėsite dainų ir muzikos ra- 
dio programa, kurį duos Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted St. 
Prie to, išgirsite kas dabar de
dasi Makalų šeimynoje. Apie 
biznio eigų bus padaryti nau
dingi visiems pranešimai.

nusamdė ir kad jis tuojau tu
ri eiti pasirašyti kontraktą, ka
dangi aš buvau dar per jauna 
pasirašyti. Aš nemaniau, kad 
jis manimi tikėjo, kol nepaėmė 
kontrakto j savo rankas.

Rolę dainavo daugelį kartų
Po to turėta pasilinksmini

mas ir esu tikra, jog mano tė
vai niekuomet nesididžiavo ma
nimi labiau, kaip tą vakarą, 
kada aš buvau viena iš patar- 
nairtojų, lydinčių Elsę į baž
nyčią.

Atsiminus, kaip kitos mer
ginos turėjo ilgai laukti, kad 
patekus į operos namus, tada 
juprantu kaip aš laiminga bu- 
/au. Bet po to, kaip ir visi ki
ti artistai savo sunkiu darbu’ 
aš iškilau, gi laimė labai ma
žai teprisidėjo.

Aš manau, jog aš dainavau 
Elsa maždaug, kaip ir bet ko
kią kitą rolę, į kurių skaičių 
įeina italų, franeuzų ir vokie
čių operos. Ir kaip ir visos ki
tos šioje rolėje dainavusios, aš 
labai ją mėgstu. Muzika labai 
graži ir rolė simpatiška, taip, 
kad birtų 
likti savo

neat

Operos

Net ir tolimoji Mon
tana Valstija aukoja 

ALTASS’tii

“Lohengrin” bus 
šios savaitės

opera

sunku artistui 
rolę gerai.
apsakymas roman

tiškas
romanų 
žinomas 
Braban-

NET iš tolimosios vakarų 
valstijos Montanos, kur yra tik 
keletas lietuvių, vakar atėjo au
ka “ 
mui.

Pp. J. Povilaičiai, 
siuntė pinigus rašo

LTTl’ANICOS II” skridi-

Popietinio Metropolitan persta
tymo lošėjų priešakyje sto
vi Rethberg, Olszewska ir 
Melchior išpildymui Wagne- 
rio pcpulariško veikalo.

Karaliaus

pri- 
laiš-

ant-

kurie 
savo 

kelyje: “Pas mus lietuvių 
ir nėra. Nedirba jie jau
rus metus. Jeigu dirbtų galė
tume paaai.’koti. bet dabar gy
vena ant valdžios duonos. Vie
nok, mes Povilaičiai aukojame, 
kiek galime:

Juozapas Povilaitis ........... 50
Petronėlė Povilaitienė .......50
Jie gyvena mažame miestuke 

Ted Lodge, Montana.
Šiandien iždininkui p. Justi

ni Mackevičiui perduota se
kamos aukos prisiųstos vėliau’ 
siu laiku j ALTASS centrą: 

Pp. Povilaičių auka, 
Red Lodge, Mont.......

Marengo, III., p-lė 
Avelas........................
Puritan, Pa., per K. 
liauską ..............................

Yonkers, N. Y., per K.
K. Kundrotą ................... 11.00

G,eorgetown, III., per p.
Frank Tenzegolskį ........... 8.15

Sunderland, Mass., per.
B. Pilvinienę ... ........... 20.00

Chicagos Lietuvių Drau
gija ..........................

Aukos surinktos 
Kunevičiaus, Chicago

Lietuvos Dukterų Drau
gijos ..................................

Lohengrin” operos El-

nebuvau Elsa. 
buvau tik viena iš 
pasiuntinių, bet bu- 
susijaudinus ir sutsi 
lyg mano visa atei-

.09

5.00

....  25.00 
p. S.
...... 10.75

6.00
Laučiškio birthday

Party, Chicago 12.50

viso $100.90

N Ai i IENOSE

Elizabeth Rethberg sako:
Kada aš tik dainuoju Wag- 

nerio 
sos rolėje, kaip ir šio šeštadie
nio popietiniame perstatyme, 
kurį Metropolitan Opera Asso- 
ciation perduos oru, aš prisi
menu savo pirmutinį pasirody
mą ant estrados. Tai įvyko 
Dresdene “Lohengrin” operoje, 
kirrią perstatė Royal Opera 
House. Fritz Beiner jai vado
vavo, bet aš 
Nors aš 
princesės 
vau taip 
nervavus,
tis nuo mano ėjimo per estra
dą priklausytų.

Būdama jauna, aš gyvenau 
su savo tėvais ir taipgi ėmiau’ 
dainavimo painokas ir daina
vau bažnyčiose bei mažuose 
parengimuose. Vieną vakarą 
p. Reiner išgirdo mano daina
vimą, kas jam patiko ir pa
ėmė mane į operą, išbandyti.

Kažin kaip aš apėjau savo 
baimę ir padainavau pusėtinai 
gerai, nes užsibaigus bandy
mui man buvo pasiu’lyta kon
traktas trims metams ir p. Rei
ner man paliepė į dvi dienas 
būti prisirengus užimti pasiun 
tinęs rolę “Lohengrin” opero
je. | ■

Nežinau, kaip aš parvykau 
namo — gal bėgte bėgau visą 
kelią — bet dar ir po šiai die
nai galiu matyti savo tėvo vei
do išraišką, kaip aš jam pasa
kiau, jog Royal Opera mane

Pats apsakymas yra 
savyje ir turėtų būti 
kiekvienam. Elsa yra 
to princesė, kuri apkaltinama 
klastingo Telramundo ir jo ne
doros pačios Ortrudos, jog ji 
nužudžius savo jaunų brolį, kad 
paveldėjus sostą.
Henrio įsakymu’, jog garbė ga
li būti apginta ricieriaus. Kai
po jos maldų atsakymas pasi
rodo puikus vytis (ricierius), 
apsirengęs žvilgančiais šarvais. 
Jį atveža gulbė mažu laiveliu 
Seldos upe. Jis apsiima ginti 
jos garbę tik su sąlyga, jog ji 

eklaus jo vardo.
Telramu’ndas apgalimas, El

sa išteisinama ir tampa paža
dėtąja čempiono pų^fąka. Bet 
Ortrudai pasiseka prikalbėti 
jaunąją ir po vestuvių Elsa, 
nors ir prisižadėjus to neda
ryti, užklausia jaunojo vardo 
ir šis turi ją apleisti. Atsisvei
kindamas jis pareiškia jai, jog 
jis yra Lohengrinas, Parsifalo 
sūnūs, ir šventos Paskutinės 
Vakarienės Taurės Vytis. At
siskirdamas taipgi jis palieka 
jai savo trimitą, kardą ir savo 
žiedą.

Gulbės laivelis sugrįžta it 
Ortruda prisipažįsta, jog gul- 
lė yra 
kurį ji 
grinas, 
dovaną
burtus ir sugražina jai jos bro
lį. Jis pats išvyksta laiveliu, 
dabar karvelio vežamu.

Elsos brolis, Godfrey, 
buvo užkerėjus. Lohen- 

kaipo atsisveikinimo
Elsai panaikina tu’os

Universal Mortgage and Investment Co
Not Ine.

Skolinam ant Pirmu Morgičių.
Perkam Lietuvos Bonus.
Kolektuojam morgičius ir nuofiimčius.
Inšurinam per geriausias kompanijas.
Money Orders, Gezo ir Elektros bilos.
G. A. SUK Ii S W. M. ANTONISEN

3320 So. Halsted St Tel. Yards 5215

VELYKOS! VELYKOS!
MIDLAND BARBĖK AND 

BEAUTY SHOP 
4182 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 4639
Yra pasirengę padabinti jus Velykoms! Moteris ir vyrus 

Darbas yra užtikrintas visiems.
Permanent waving nuo $1.95 iki $6.00, taipgi ir kiti pada- 
binimai: Shanipooing, Finger Wave, Manicure, Arch 
Marcclling, Personality Hair Cut, Facials yra puikiausi 
su vėliausios mados įrengimais Brighton Parke.

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

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

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

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

BU1CK DE LUXE paskiausis 1931
Sedan. Yra., kaip naujas. Turi karš
to vandens heaterį, puikius tairus. 
Garantuotas kaip

W1LLYS-KNIGHT Sedan Paskiau
sis 1932 Modelis. Visai mažai var
totas. šeši dratiniai ratai kaip nau
ji, 90 dienų garantija. C O *7 E 
Tiktai ................. . . M*“ ■ **
AUBURN DE LUXE Sedan, pas- 
kiaušis 1932. Važiavau juo tik ke
lias mylias. Su Free VVheelingu.
Negalima atskirti nuo CO9E 
naujo. Musų kairia tiktai
CHRYSLER paskiausis 1931 Sedan. 
Taip geras kaip diena kuomet bu
vo nupirktas. Be jokių ženklų iš 
oro ar vidauą, 6 dartiniai COCC 
ratai, puikus tairai. Tiktai
DODBE Sedan 1031. Yra puikiau
siam stovy. Puikus išbaigimas,
Ir daugelis kitų,' Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 

karą, ir kana laiko užsimokėti balansą.
Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.,

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

be jokių žymių. Garan- COOK 
tuntas 90 dienų. Tiktai
ST U DE BA K ER “COM MAN DER” 
De Luxe Sodan, 1931. Sunka at
skirti nuo naujo, 6 puikus tąirai, 
labai mažai važinėtas.
Tiktai ... ....... ųlfcCU
GRAHAM DE LUXE paskiausia 
1931. Geras visais atžvilgiais. Ifi- 
baigimas kaip naujas. Turi 4 Speed 
Tranmisaijas, 6 ratus ir 
tairus, Spot light. Tiktai V 
CADILLAC paskiausis 1931 Sedan. 
Tai yra gražiausias karas mieste. 
Neturi nei ženklo. Mes garantuoja
me kaip ir naują.
Tiktai ............. ..... I 9
LA SALLE 1930 Sedan, puikus vi
sais atžvilgiais. Mažai važiuotas. 6 
□ratiniai ratai. Puikus ClfltZ 
išbaigimas. Tiktai ........

OLDSMOBILE 1930 Sedan. Kaip 
Naujas. Tik- $185

Cicero Lietuviu Organizacijų de
legatų dėl Pociaus išrinkimo į mo
kyklų Trustisus susirinkimas atsibus 
parmadieny, kovo 26 d., 8 vai. vak. 
Uuosybės svetainėje, 49 Ct. ir 14 St. 
Visi delegatai malonėkite atsilankyti.

A. Tumavich, rafit-.
Basketball Lituanica Five vs. 

Lifschultz Fast Freights įvyks Šeš
tadieny, kovo 24, 1934 7:45 vai. vak. 
132 Regiment Armory, Madison ir 
Rockwell. Pelnas ifi parengimo eis 
Dariaus-Girėno Paminklo Fondui. 
Prašome atsilankvti. Rengėjai.

CLASSIFIEDADS
Personai

Asmenų lefiko
PAIEŠKAU tėvo Jokūbo Vitkaus 

paeina iš Telšių apskričio, Plungės 
jarapijos. Pirmiaus gyveno Kon- 
sington, I|l. Atsišaukite šiuo ant
rašų, Stanislovas Vitkus, 4511 So. 
Wood St., Chicago. III.

For Rent
CLASSIFIEDADS

Business Service
Biznio Pątarnavimąa , 

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago.

Ofisas 3406 S. Halsted St.
lt

3234 SO. HALSTED St., gražus 
modemiškas 6 kambarių ąpartmen- 
tas, tlle maudynė, ifidekoruosime pa
gal reikalavimą. Tinka gydytojui ar
ba advokatui. Tel. Randolph 4449.

14. AKEklŲ Farma ant rendos 
92 St. ir 80 Avė., 1 mylia nuo Argo. 
Randą galima atidirbti. Morkus, 
5529 So. Neva Avė., Prospect 2559.

tyme los Lauritz Melchoir — 
Lohengrino, Gustav Schutzen- 
dorf — Telramtmdo, Maria Ol- 
szewska
List — Karaliaus Henrio, ir 
George Cehanowsky — Hera1- 
do rolėse. Arthur Bodansky va 
dovaus.

— Ortrudos, Emanucl 
Karaliaus Henrio,

Klubų ir D-jų Susivie 
nijimas, Roselande

Roselando Kliubų ir Draugi
jų susivienijimas nutarė savo 
pinigus depozitiVoti Pullmano 
banke—po ilgų, kelius mėne- 
ius nusitęsusių j abejojimų kur 
uos padėti. Draugija jau tu- 
i atspausdintisi savo konsti- 
icijos priedus,Jr visi nariai 
aginami paimti po kopiją, kad 

butų susipažinę ,^u pakeitimais 
□ubui buvo patiekta ir rapor

tas iš “Naujieną” bendrovės 
metinio susirinkimo.

—Korespondentas.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

PRANEŠIMAI

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome į namus.

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

—o—

F^
FORNIŠIUOTAS kambarys, priva- 

tiškoj šeimynoj. Rami apielinkė ar
ti 79th ir Ashland, galima ir su val
giu. Triangle 0394.

—0—

KAMBARYS dėl vaikino gerame 
name su visais parankamais, gali 
pasitaisyti ir valgi. 3127 Emerald 
Avė., 3 augfitas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

“Piršlybos”, juokinga 2 aktų ko
mediją, stato scenoje Lietuvių Socia
listų Sąjungos Chicagos Centralė 
kuopa, sekmadienį, kovo 25 d., 6:30 
vai, vakare, Lietuvių Auditorijoje. 
3133 So. Halsted St. Po perstatymo 
šokiai prie Geo. Steponavičiaus or
kestras. įžanga 40c. ypatai.

Veikalą režiseriauja adv. Kl. Jur
gelionis, o vaidylos yra visiems ži
nomi scenos veteranai. Kaip tai: 
Pet. Miller, Adelė Zavistaitė, Juzė 
Gulbinienė, Bron. Abraškaitė, Ben 
Vaitiekūnas, Jonas 
Kemėšis, Vytautas 
Rutkauskas, Jr. L. S. S. kuopa kvie
čia visus draugus ir dailės mėgėjus 
atsilankyti. įžangos tikfetus galima 
gauti iš anksto “Naujienose”.

Komisija.

Lietuvių Demokratų Lyga laikys 
svarbų susirinkimą šį antradienį, ko
vo 27 d. Lietuviu Auditorijoje, 3133 
S. Halsted St., 8:00 vai. va.

šioji Lyga yra neseniai sutverta, 
bet gali didžiuotis jos narystė, ypač 
jaunimu.

šiame Lygos susirinkime atvyks 
žymus demokratų partijos kalbėtojai, 
taigi prašome visus lietuvius, senus 
ir jaunus, škaitlitigitisiai atsilankyti, 
kova 27 d. Lietuvių Auditorijoje.

— Narys.

turis 20
senus, 
Taisau

IEŠKAU DARBO
Pirmos klesos karpenteris 

metų patyrimą.
Budavoju naujus, taisau 

pleisteriuoju, pentuoju.
plumbingus ir viską kas reikalinga 
prie namų. Labai pigiai ir darbą 
garantuoju. Kreipkitės

H. LIPSKIS, 
7019 S. Maplewood Avė. 

Tel. Prospect 4202

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pafiaųkite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
8216 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERN, Geras 
transportacijos kampas, parduosiu pi
giai. Kreipkitės laišku Box 97, 
1739 So. Halsted St.

Stasiunas, Juozas 
Tarutis, Antanas PIRKITE ANGLIS Iš KASYKLOS

Lump, Egg ar Nut ..................
Mine Run .............. . ...............
Screening Anglis ............. .....

Pirkti reikia nemažiau kaip 
nai ar daugiau. 

Tel. VICTORY 6375

$6.25 
$6.00 
$4.75
2 to-

GERA PROGA
Pataisyti savo namus pigiai, pirk

dami reikmenis (niilhvork) duris, 
langus, stogams popierą, rinas ir 
visą lumberį, pas lietuvį, apskaitlia- 
vimas veltui.

BUILDERS SUPPLY.
3553 So. Halsted St.

Sav. S. Zolp 
Atidarą visada^

PARSIDUODA alude geroj apie- 
linkėj, •

6627 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA aludė ir restauran- 
tas, pardavimo priežastis liga. Biz
nis gerai išdirbtas.

3641 So. Morgan St.

Turi daug žinomų arijų
Opera turi tris veiksmus, 

dviem vaizdais paskutiniame. 
Ji prasideda su’ jaudinančia 
preliudija, kuri yra viena iš 
puikiausių Wagnerio genijaus 
kurinių, ir kuri nustato nuo
taiką, visam, kas po to seka. 
Pirmame veiksme dainuojama 
garsus Elsos sapnas, Lohen
grino atsisveikinimas su’ gulbe 
ir puikus ensamblis.

Antrame veiksme dramatiš
kas vaizdas tarp Ortrudos ir 
Telramundo. Elsos malda, Eb 
sos ir Ortrudos duetas ir iš 
kilminga procesija į bažnyčią, 
tikrai jaudinanti.

Trečias veiksmas atsidaro 
su puikiu įvadu apie vesttfvių 
iškilmes, kas priveda tiesiog 
prie Nuotakos Choro, gerai ži
nomo, kaipo “Vestuvių Maršas 
iš Lohengrin”. čia taipgi pir 
mame vaizde dainuoja Lohen
grin ir Elsa duetą, gi pasku
tiniame vaizde Lohengrinas 
dainuoja savo prisipažinimą ii 
atsisveikinimą su jaunąja.

Vienas iš stebėtinų istorijos 
muzikalės faktų parodo, jog 
nors ši opera buvo pastatyta 
1850 m. Weimer mieste, Wag- 
neris būdamas politiniu trem
tiniu iš Vokietijos, jos negir
dėjo iki 1861 m.

J * Su manimi rytojaus persta-

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rafit., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rafit., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davįdonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą

dėldienį, Lawler Hali Svet., 3929 
Madison St., kain 1 vai. po piet.

Draugijų Valdybų ir Gold Bonsų 
Atstovų, Chicagos Liet. Auditorijos 
Korp. susirinkimas įvyks pirmadieny, 
Kovo-March 26-tą 1934, Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St. 8 vai. 
vakare. šiame susirinkime bus ap
tarta kaip palaikyti Chicagos Lietu
vių Auditoriją, lietuvių rankose, to
dėl yra kviečiami draugijų valdybos, 
eurios priklauso prie Chicagos Liet. 
Auditorijos, 
yra išrinkti

Miscellaneous
Įvairus

MOKAME augščiausią kainą už 
senus auksinius daiktus, senus lai
krodžius, auksinius dantis.

WARSHAWSKI SMELTING CO. 
1617 No. Damen Avė.

BARBERNĖ IR BEAUTY SHOP, 
įsteigta 6 metai, geroj vietoj, labai 
mažai kompetieijos, 3 pagyvenimui 
kambariai, renda $25 mėnesiui, 
įrengimas kainuoja virš $1600. Da
ro puikų biznį, savininkas eina į 
dtą biąnį. *“ * _ 
bargenas _ dėl gerai einančio biz
niaus. 7 
šaukite tuojaus.

Tai yra pastebėtinas

Paaukaus už $600. Atsi-

LLINOIS 'BUSINESS SALES CO. 
3319 North Clark St., 

Buckinghain 1881

si.

ne- 
W.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rafit. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin.; rafit* F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rafit. 
P. Viršila, 8200 Ūme St.; kasierius

• K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3238 
Lime St.1 irt Ji Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8806 So. Union Av,e.; ligonių pri
žiūrėtojas F. Fetiraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadienį, 7:80 vai. vak., CN- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St.

taipgi atstovus kurie 
atstovauti Gold Bonsus.

Korp. Valdyba.
. .......

— Milžiniškas atidary-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Roseland
mas 9-tos Wardos Lietuvių Demokra
tų Kliubo Headųuarters įvyks ryt 
sekmadieny (koyo 25 d.), 10654 Mi- 
chigan Avė., 2:00 vai. po piet.

Jokios įžangos nebus, o visi išgir- ___ _ _____ _______
site žymių kalbėtojų, pasilinksminsi-1 $35/Parior, miegkamb.’ ar valgo
te ir pasivaišinsite. Kalbėtojas bus mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At- 
Sheldon W. Govier, 9-tos Wardos dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Committeeman, C. P. Kai. Asst. storage, 5746 S. Ashland Avė. 
State’s Atty, Al. G. Kumkis ir kiti. .
___________________Rengeias> PARSIDUODA bučernės ir gro-

sernės pikčeriai. mažai vartoti, par- 
___ - davimo priežastis, turiu du biznius.

4554 So. Paulina St.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau-

Kalbėtojas busimojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
stos Wardos Mara vakarais ir Nedėlioj, 7 ..

Asgt. storage, 5746 S. Ashland Avė.

MORTGAGE BANKERS

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotai teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

8 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 fim. 
narlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
bario setas $39.00, 7 šm. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

valg.

TAVERN. pardavimui pigiai, gera 
vieta priešais Stock Yardus. Pigi 
renda. Turiu tuojaus parduoti, tu
riu du biznius.

4814 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Alaus Tavem, pu
se arba visą; biznis išdirbtas, ge
roj vietoj, pigiai.

2416 W. 69 St.

.alaus
?iai. nauji, nivut.iuar

’igi renda. Cozy Tavern,

Tavem pardavimui pi- 
Nauji, moderniški fixturiai.

2013 Canalport Avė.

MEAT MARKET ir groserne mai
nysiu j bungalow. Rašykite Box 91, 
1789 So. Halsted St.

REIKIA partnerio arba parduo
siu pirmos klesos Tavern, visi elek- 
rikiški fixturiai, naujos mados 
įstaiga.

WHITY’S 
425 E. 63 St. 
5 iki 8 P. M.

ALUDE—Tavern, ifirenduoju pi
giai sti barais ir visais įtaisais. Ren
da pigi, tarp dirbtuvių. 4800 South 
Wood St. Tel. Virginia 1564.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1984 metams: T. Janulis, 
pirm., 8430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, nag., 6185 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rafit., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rafit., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F.‘.Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rafit.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. KuneviČia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES valdyba 1984 mietams: Pet
ras Killis pirm., 8847 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St,; Steponas 
Narkis prot. rafit., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rafit., 
8584 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6680 So.WesternAve.; 
Zigm. Grigonis kontr. rafit., 
Sp. Francisco Avė.; Antanas 

kiskis kas. gldb., 827* W. 33rd _
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 

-So, Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. . .. 
Susirinkimai. atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvibnd ihfinesio Cblca- 
8133 Southgos Lietuvių Auditori 

Halsted St. 12-tą vai

4427

Priairaiykite | mwų •paiką

TEL. LAFAYBTTB 1083

2608 West 47th St

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Potografuoju jusu na 
muose arba studiioi 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englevood 5840

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

NAŠLĖ moteris reikalauja vyrą 
dirbti ant farmos. Mokestis $10.00 
į mėnesį ir užlaikymas. Rašykite 

MRS. ANNA REUBA
R. F. D. No. 1, 

Lenox, Mich. 
arba

G. ROZINSKY
6726 So. Maplewood Avė.

REIKALINGI salesmonai parda
vinėti gėrimus. Musų kainos yra že
mesnės* Mokame augščiausi komi- 
šeną. Atsiliepkite nedėlioj tarp 9 
ryto ir 2 vai. po piet.
Western Whole Sale Liųuor Co., 

6540 So. Western Avė.

Exchange—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu vie

ną iš dviejų namų pilnai įrengtą su 
aludės bizniu ant mažos ūkės.

1828 Canalport Avė.

2 FLATŲ muro namas Marquette 
Parke mainysim i 2 flatų Brighton 
Parke. Tel. Grovehill 1965.

Real Estate For Sale
Namat-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo išbaigimas, kieto medžio grindis, 
2 karų garadžius. Padarykite pa- 
siulijimą. J. G. Mežlaiškis, 2552 W. 
69th St.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Help Wanted—Femalc
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi virėja 
restaurantą. Atsišaukite 

2517 W. 69 Sti

PATYRUS mergina prie namų dar
bo. Turi mokėti darbą 100%. Maža 
šeimyna. Atsišaukite 3500 W. Jackson 
Blvd. Breger.

MOKĖTA $14,700 Už $4,900
2 flatų naujas mūrinis namas 

karštu vandeniu apšildomas Brighton 
Parke netoli Archer Avė., kaina 
$4,900, turim visokių bargenų namų, 
Ifarmų, visokių biznių pardavimui 
arba mainymui.

C. P. SUROMSKIS CO.
8852 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0127

NAUJIENOSE

REIKIA keletą moterų, geros iš
žiūra?; smagus. darbas, gera mokes
tis gerai darbininkei. Patyrimo ne
reikia. Atsišaukite 208 N. Wabash 
Avė., kambarys 812, tarp 9 ryto iki 
pietų.

6 KAMBARIŲ bungalovv, 2 karu 
garadžius, karštu vandeniu šildoma. 
7150 So. Fairfield Avė.

.. PARSIDUODA naujas mūrinis 6 
kambarių bungalovv, Gražiai įrengtas. 
Prieinama kaina. Rašykite Box 99, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.




