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Trockis Paryžiuje?
Kelias atgal?

Nužudė moterį

4 užmušti traukinio

Algų kapojimu tikisi “atgaivin
ti’* šalį. Nupigino ir nuomas

Henri Rochette, pagarsėjęs spe- 
kuliatorius, pasipiovė teisme, 
o jo brolis nusišovė laukuose

LUCK, Lenkijoj, b. 15. — 
Iš 55 ukrainiečių komunistų, 
kurie buvo teisiami už priešval- 
dišką veikimų, 43 liko nuteis
ti nuo 3 iki 8 metų kalėjiman.

Jungt. 
brolis, 

sargas, 
visą

HAVANA, Kuboj, b. 15. — 
Principe kalėjimo viršininkas 
paskelbė, kad badaujantys 46 
komunistai kaliniai bus maiti- 
nima prievarta.

AMBASADORIAI ESĄ “NE
REIKALINGI”, REIKALAUJA 

JUOS PANAIKINTI

EL 
Vakar 
Jolly, 
Valstijų vice-prezidento
Jolly buvo muitinės 
bet prieš nusižudysiant 
savaitę sirgo.

PASO, Tex., b. 15. — 
savo namuose nusišovė 
Garner, 48 m

Su pasisavintais 
jis ir Lietuvon par-

Ties
10 colių lietaus pasidarė daugiau kaip dviejų mylių platumo. Potvyniuose Oklahoma valstijoj 

žuvo keliolika žmonių.

Pasipiovė garsus

tuviai, kurie tą 
didelį parengimą

Eik City, Okla., išsiliejusi Washila upė. Paprastai ji būna tik kelių pėdų platumo, bet po

i;

Į

Kitą Sekmadienį Bus 
Lėktuvo ‘Krikštynos’
Lakūnas atskrido vakar 3:15 v. po piet j 

Ford Airport, kur pasitiko jį 
didelė žmonių minia

CHICAGO.—Vakar kaip 3:15 
vai. po piet, lakūnas James-Ja- 
nušauskas gražiai nusileido 
Ford-Lansing Airport su nau
juoju LITUANICA II lėktuvu, 
kurį jis parsivežė iš Californi
jos ir su kuriuo jis šią vasarą 
skris į Lietuvą.

Aerodrome jį pasitiko AL
TASS valdybos ir garbės na
riai, taipgi skaitlinga minia 
žmonių, kurie nežiūrint lietaus 
atvyko, j lauką, kad pirmiems 
pamatyti Lituanica II, nors ne
buvo skelbiamas parskridimo 
laikas ir nors nebuvo viešų 
kvietimų. Buvo ir visų laik
raščių atstovai ir fotografai.

Visi nepaprastai gėrėjosi LI
TUANICA II lėktuvu. Tai yra 
didelis, gražus lėktuvas, kurįa 
turės laimingai UHĮięSy “Spar
nuotą Lietuvį” į senąją Lietu
vos sostinę Kauną.

Lakūnas išskrido iŠ Kansas 
City, Kas., vakar 12 vai. die- 
n. Ten jį pasitiko ALTASS 
centro sekretorius A. Vaivada, 
kuris kartu skrido iki Chica
go.

Kelyje dar buvo sustoję 
Rockford, III., kad ir vietos Me

dieną rengė 
Transatlanti*

nio skridimo naudai, galėtų pa
matyti Lituanica II. Ten pri
sidėjo dar vienas “pasažie- 
rius”—buvęs chicagietis, jau
nas inž. J. Gura, kuris taipjau 
skrido į Chicago.

Visą kelią iš Californijos 
skrido p-nia Bielskienė, žmona 
buvusio Lietuvos Lietuvos ge
neralinio konsulo, kuri gryšta 
aplankyti savo tčvurf* Pitts- 
burghe. Ji daug darbavosi tarp 
Californijos lietuvių rinkdama 
aukas ALTASS naudai. Taip
jau iki Kansas City skrido gar
susis lakūnas Wiley Post su sa
vo žmona. Iš Kansas City jie
du betgi išskrido tiesiai į New 
Yorką. Bet prižadėjo gryždam* 
iš New Yorko būtinai sustoti 
Chicagoje ir aplankyti Chica
gos lietuvius.
Lėktuvo “krikštynos” bus ba

landžio 22''d. •
Kai puikioji LITUANICA II 

jau yra Chicagoje, tai dabar 
prasidės ruošimąsi ją “krikšty
ti”. “Krikštynos” ir pirmas 
viešas Lituanicos II pasirody
mas įvyks ateinantį sekma
dienį, balandžio 22 d., tame pa
čiame Ford-Lansing Airporte. 
Bus labai įvairus programas, 
įžanga bus tik 25c.

6 žmonės užmušti 
busui susidarus 

su troku
LORAIN, O., b. 15. — 6 žmo

nės liko užmušti ir 13 sužeista 
iš Pittsburgho į Chicago ėju
siam busui North Ridgeville 
miestely, 10 m. j vakarus nuo 
Lorain, susidūrus su troku. Ne
laimė ištiko busui lenkiant ki
tą troką. Buše nebuvo chica- 
giečių.

PARYŽIUS, b. 15. — Pasak 
vieno laikraščio, Leonas Troc
kis slapta gyvenąs puikioje 
Barbrizon vilioję, prie Pary
žiaus Fontainbleau miško, nors 
jis neturys teisės kitur Frau 
ei joj gyventi, kaip vien Korsi
kos saloj. Užtikę jj žandarai, 
kurie padarę kratą, bet nieko 
negalėję daryti be vidaus rei
kalų ministerio leidimo. Su 
Trockiu esanti jo žmona ir jų 
sargai.

? Chicagai ir apielinkei tedenk 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, protarpiais gal
būt lietus; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:* 
30.

Nash darbininkai te 
bestreikuoja

MILWAUKEE, Wis., b. 15. 
—Seaman Body Corp. darbi
ninkai atmetė susitaikymo są
lygas ir todėl pasiliko strei
kuoti Nash Motors darbininkai 
Kenosha ir Racine dirbtuvėse, 
nors jos jau yra priėmusios 
susitaikymo sąlygas. Jos pasi
lieka streikuoti todėl, kad dar
bininkai yra susitarę tarp sa
vęs gryšti j darbą tik tada, 
kada priims taiką visų šių trijų 
dirbtuvių darbininkai.

Nori, kad kongresas 
greitai išsiskirstytų

WASHINGTON, bal. 15. — 
Prezidentas Rooseveltas pareiš
kė pageidavimą, kad kongresas 
greitai išsiskirstytų ir nesu
trukdytų jo šalies atgaivinimo 
programą, nes pastaruoju laiku 
kongresas ėmė šiauštis prieš 
prezidentą ir keisti svarbius bi- 
lius.

Tuo reikalu prezidentas va
kar tarėsi su senato demokra
tų vadais, šiandie gi tarsis su 
atstovų buto vadais.

Samuel Insull laive 
jaučiasi labai 

smagiai

Oklahoma s i u n č ia 
miliciją sustabdyti 
žemių pardavimą

NUO LAIVO EXILONA, 
15.—Samuel Insull, kuris šiuo 
laivu yra gabenamas į Jungt. 
Valstijas, jaučiasi ant laivo la
bai gerai ir yra linksmas, mė
gstąs juokauti su pasažieriais 
ir korespondentais, kurie visu 
buriu jį visur sekioja. Matyt, 
jis pasidavė likimui ir apie iš
davimą Jungt. Valstijoms jau 
nebesirūpina, tik gal ruošiasi 
ilgai kovai Amerikos teismuo
se.

Paskui jį visur sekioja ir jo 
sargas Berry, kurio kaliniu jis 
yra.

Tik vieną sykį jis buvo la
bai supykęs, kai koresponden
tas be jo sutikimo bandė jj 
nufotografuoti. “Mano snukis 
yra mano paties nuosavybė*, 
piktai jis sušuko. “Jus netu
rite teisės j j fotografuoti. Aš 
su tuo nesutiksiu”. Jis prigrib 
mojo sudaužyti kamerą ir pa
siskųsti kapitonui.

Laivas Exilona antradieny 
atplauks j Catania, Sicilijoje, 
bet Insultui nebus leista išlip- 
ti į krantą.

Jis sakosi neturys pinigų ir 
kad juos visus jis sukišęsJ sa
vo biznius, kurie betgi nepasi
sekė. “TBčiaus vieno dalyko 
iš manęs hiekad nebus galima 
atimtai—tai mano praeities at- 
siekimų”, pareiškė jis.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
bal. 15. —Gubernatorius “Al- 
falfa Bill” Murray pašaukė 
valstijos miliciją “apsaugoti 
gyventojų namus” ir areštuoti 
višus pavietų iždininkus, kurie 
bandytų parduoti namus už ne
sumokėtus taksus.

Pardavimai namų už taksus 
turi įvykti 11-koj pavietų ir 
gubernatorius pagelba milici
jos ruošiasi tai sustabdyti, nes 
apsaugojimas namų šiais sun
kiais laikais esąs daug svarbes
nis, negu laikinis praradimas 
taksų.

šeši pavietai betgi jau* at
šaukė tuos pardavimus namų. 
Gal tą patį padarys ir kiti pa
vietai, jei iždininkai nenorės 
patekti kalėj iman.

EL PASO, Tex., b. 15. —Bu
vusi garsi mūviu aktorė Norma 
Talmage vakar Meksikoje ga
vo perskiras nuo savo vyro Jo- 
seph M. Schneck, mūviu pro- 
ducerio. Vedė jiedu 1917 m, 
.ftąt>šeši metai atgal pasimetė 
delel nesugyvenimo. 
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Bet jis pabėgo Meksikon.
Atsirado jis laike karo prie 

surastas tarnaujant 
joj svetimu var-

Po karo jis ir vėl pradėjd 
veikti kaipo promoteris, spe
kuliatorius ir finansininkas, bet 
jau nebegalėjo pasiekti savo 
pirmykščio pagarsėjimo, nors 
jis daug sykių buvo atsidūręs 
teismuose. ^Staviskio afera ir 
jį pribaigė, nes prasidėjus “va
lymui” jis vėl pateko teisman 
ir liko nuteistas kalėjimai!, nuo 
kurio išsigelbėjo saužudyste.

Francijoš sukčius; jo JgSgJg 
brolis irgi nusižudėdu

i Mussolini “gaivina” 
Italiją didelių algų 

kapojimu
Kaune bus teisiamas pi

lietis už nusikaltimą 
Brazilijoj

CHICAGO.—-E. Feigenbaum, 
31 m., iš Westmount, III., jo 
žmona, jų 3 m, sūnūs ir jos 
motina Mrs. Hupp liko užmušti 
traukinio .ties Hamlet, Ind., ne
toli Laporte, jų automobiliui 
sustojus ant gelžinketio bėgių.

PARYŽIUS, b. 15. — Henri 
Rochette, garsus Franci jos 
spekuliatorius ir finansinis suk
čius, kurio aferos savo ' laiku 
buvo tiek pat paskilbusios, 
kaip dabar yra paskilbusi Sta- 
viskio afera, vakar pasipiovė 
teisme, kai teisėjas patvirtino 
jo nuteisimą trims metams ka
lėjimai!.

Jo brolis Gaston Rochette 
rastas nusišovęs prie Lieusaint 
miestelio, netoli Paryžiaus. Ma
tyt, tarp abiejų brolių buvo su 
sitarimas nusižudyti.

Henri Rochette dvi savaitės 
atgal buvo neteistas 2 metams 
kalėjiman už prigavystę. Jis 
apeliavo ir vakar turėjo būti 
išneštas galutinas nuosprendis. 
Prieš išnešant nuosprendj, Ro
chette įspėjo teismą, kad jei 
jis bus pasmerktas, tai bus 
kraujo. Teisėjas paskaitė cą 
Už grūmojimą ir bausmę dar 
padidino. Tada Henri išsitrau
kė britvą ir prie visų akių pa
sipiovė.

Jo kepurėj rasti paslėpti ke
li laiškai prezidentui ir kitiems 
žymiems asmenims, kuriuose 
jis prašė juos Franci ją “mo
raliai atgaivinti”. Jis taipjau 
prieš mirtį parašė knygą “Fran- 
cijos Regeneracija”, kuri bai
giama spausdinti.

Dabar jis buvo 55 m. am
žiaus. Bet savo finansinę “kar
jerą” pradėjo anksti. Dar bū
damas 29 m. jis buvo žymus 
finansininkas ir buvo suorga
nizavęs pustuzinį kompanijų. 
Viena tų kompanijų turėjo 60 
skyrių ir paleido'už $24,000,000 
Šerų. Josbankrutijimas su
kėlė didelį skandalą Franci joj. 
Jis buvo ateštubtas, bet neuž
ilgo liko paliuosuotas. ■

Už dviejų metų prasidėjo tyr 
rinėjimas jo veikimo ir po ilgo 
bylos nagrinėjimo jis liko nu
teistas 2 metams kalėjimam

43 ukrainiečiai ko 
munistai nuteisti 

kalė jiman

Kalėjimas automobi
listų persekiotojams

CHICAGO.—Buvęs Niles prie
miesčio policijos viršininkas 
Tad Goark, 65 m. ir policijos 
kapitonas Robert Bovvman, 37 
m., liko nuteisti kiekvienas vie
niems metams kalėjimai! už 
ėmimą kyšių iš jų suimtų au
tomobilistų.

CHICAGO.—Ant lapitų savo 
namų 2032 Washburne Avė., 
rasta nušauta gyvnašlė Mar- 
garet Schreibung, 32 m. Ma
tyt, ji buvo nušauta kitoj vie
toj, tik parvežta namo ir ten 
padėta.

Policijai ieškant jos vaikino 
Charles White iš Berwyn, pa
starasis savo kieme išgėrė nuo
dų ir paleido šūvį' sau į galvą. 
Jis veikiausia mirs.

MEXICO CITY, b. 15. —Po 
viesulos Jalapa de Diaz mies
tely, Vera Cruz valstijoj, kilo 
gaisras, kuris sunaikino 120 na
mų. Daugiau kaip į,000 žmo
nių liko be pastogės.

■K'‘ .•< i' ■■

RYMAS, bal. 15. — Nebe
pajėgdamas kitaip sutvarkyti 
smunkančius Italijos finansus, 
diktatorius Mussolini išleido 
visą eilę dekertų; kurie* nuka
pojo algas visiems valdžios, 
valstijų ir visuomeninių įstai
gų darbininkams algas.

Valdžios darbininkams algos 
nukapojamos 20 n uos. Valsti
jų ir visuomeninių įstaigų dar
bininkams algos nukapojamos 
nuo 6 iki 12 nuoš. Taipjau at
imami visi priedai valstijų ir 
visiems kitiems darbininkams.

Kad ątlygnti už nukapojimą 
algų, Mussolini įsakė visiems 
namų savininkams nupiginti 
nuomas gyvenamiems butams 
12 nuoš. ir sankrovoms 15 nuoš.

Kooperatyvės sankrovos turi 
nupiginti prekes 10 nuoš.

Mussolini aiškina, kad algų 
nukapojimu jis siekįasi suly
ginti liros perkamąją jėgą su 
pragyvenimo brangumu. Italijos 
lira esą dabar lyginasi 3 prieš 
1 palyginus su prieš karine jos 
perkamąja jėga. Tuo tarpu 
pragyvenimo brangumas lygi
nasi 4 prieš 1 palyginus su 
prieš karą buvusiomis kaino
mis.

Bet ištikrųjų kapoti valdinin
kų algas privėrė, tai, kad val
džia jokiu biidu nepajėgia su
balansuoti biudžetą, nes pri
sieina užlaikyti dideles fašistų 
gaujai/'kad palaikyti šalyje 
“tvarką”. Tuo tarpu gi Ita
lijos . eksportas labai mažėja.

« , . • - - I

Kad pasidalinti valdžios pa
jamas stveriamasi net ir tokių 
priemolių, kaip pakėlimas tak
sų viengungiams. Tuo pakėli
mu taksų tihimąsi gauti dar 
50,000,000 lirų j metus.

MEXIGO CITY, b. 15—Va- 
kar dieną ir naktį smarkus že
mės drębejimas supurtė visą 
vakarinį Meksikos pakraštį.

Nusižudė vice-prezi 
dento brolis

KAUNAS.— Prieš kurį lai- 
<ą Raseinių gyventojas Vladas 
Paškevičius buvo nuvykęs Bra
zilijon ir San Paulo mieste vie
name banke gavo tarnybą. Vie
nąsyk bankas davęs Paš
kevičiui 2,000 dolerių persiųs 
ti vienam Amerikos bankuh 
Paškevičius tuos 2,000 dol. pasi
savinęs, o j voką įdėjęs tuščių 
popierių. 
2,000 dol 
važiavęs.

Brazilijos vyriausybė kreipės 
į Lietuvos teisingumo įstaigas, 
prašydama Paškevičių patrauk
ti kaltinomuoju* ir nubausti.

Paškevičius už tų pinigų pa
sisavinimą jau patrauktas kab 
tinamuoju ir jo byla paskirta 
gegužės 29 d.

WASHINGTON, bal. 15. — 
Astovas Cannon, dem. iš Wis- 
consino^ remdamasis tuo, kad 
Amerikos ambasadoriai neat
lieka jokio naudingo darbo, pri
ruošė bilių panaikinimui amba
sadorių. Esą ambasadų rūmai 
kainuoją milionus dol. O tuo 
tarpu kai tik ambaasdoriai iš
sižioja, tai tik įtraukia šalį 
į bėdą ir turi gryti į Ameriką, 
kad valstybės departamentas 
parašytų atsiprašymą.

NEW YORK, b. 15. — “Dr. 
Max R. Schneller” pasikėsinus 
nusižudyti, išėjo aikštėn, kad 
jis nors buvo paskirtas Web 
fare salos prieglaudos ligoni
nės gydytoju ir ten gydytojo 
pareigas ėjo, tečiaus jis bebuvo 
jokis gydytojas ir neturėjo 
daktaro teisių.

BIRŽAI__ Jau kuris laikas
bus, kaip Biržų gatvėmis vai
kščiojant galima pastebėti ke
letą gražių vienuolių. Reiškia 
— Biržai, tas laisvų pažiūrų 
miestas — pagaliau susilaukė 
moterų vienuolyno...

CHICAGO.—James CSocks’I 
McDonough, kurį Chicagos po
licija jau nuo 1926 m. ieškojo 
už žmogžudystę, liko gal mir
tinai pašautas Los Angeles 
barnyje už kauliukus.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS" 
1739 So. HaUted St„ 

Chicago, II..
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Ką Rašė Gorkis
Maksim Gorkis dabar yra 

didelis Stalino draugas ir bol
ševizmo garbintojas. Jis pil
niausiai sutinka su tuo, kad 
nepritariantys bolševikams bu
tų persekiojami ir siunčiami 
į Solovecko salas. Bet bu'vo lai
kai, kada Gorkis visais budais 
gynė žodžio ir spaudos laisvę, 
kada jis smerkė net “neklai
dingoj j” Leniną vadindamas jį 
fanatiku.

Tai buvo 1917 m., kada jis 
leido dabartiniame Leningrade 
laikraštį “Novoja žizn” (Nau
jas Gyvenimas). Tų metų ba
landžio 23 d. jis rašė:

“Aš nežinau, kas šaudė į 
žmones Nevskio prospekte, — 
kas nebūtų tie žmonės, jie pik
ti ir kvaili. Yra niekšystė ir 
nusikaltimas žudyti vieni an
trus dabar, kai mes visi turi
me teisę sųžiningai ginčytis ir 
sąžiningai nesutikti vieni su an
trais. Tie, kurie galvoja kitaip, 
nesugeba jaustis laisvais žmo
nėmis. žudymas ir prievarta 
yra despotizmo argumentai. 
Tai niekšiški ir bejėgiai argu
mentai. nes pavergti kito va
lių, nužudyti žmogų, — dar ne
reiškia nužudyti idėjų. Aš ne-

džių pasmerkimui žmonių, ku
rie bando ką tai įrodyti kul
ka, durtuvu arba kumščio smu- 

I giu. Mes išalkome laisves ir, 
turėdami palinkimų link anar
chijos, galime lengvai sumai: - 
moti laisvę: tai galimas daik
tas.”

Gegužės 2 d. vedamajame 
straipsnyje Gorkis rašė:

“Aš niekuomet nebuvau de
magogu ir nebusiu j irt). Aklie
ji fanatikai ir nesąžiningieji 
avantiūristai galvatrūkčiais le
kia neva keliu link socialinės 
revoliucijos, o tikrumoje ilnk 
šalies pražūties. AtsiekimUi to 
Leninas ir jo sėbrai skaito ga

ilimu papildyti įvairiausius nu
sikaltimus, kaip tai skerdynes 

' prie Petrogrado, sugriovimų 
i Maskvos, panaikinimų žodžio 
laisvės, beprasmius areštus — 
visas niekšystes, kurias darė 
Plėvė ir Stolypinas. Darbo kla- 

Isė negali suprasti, kad Leninas 
ant jos odos, ant jos kraujo 
daro savo politiško žinojimo 

j eksperimentą, pats nežinoda- 
jmas, kas iš to išeis, štai kui 
veda proletariatų šiandieninis 
jo vadas. Leninas ne visagalis 
burtininkas, o šalto kraujo štu- 

žrnonių

ŠEŠI ŽMONĖS IŠSKERSTI

* < J J.' ji

letariatas niekų nenugalėjo, law savo “raporte** apsilenkia 
kaip ir jo niekas nenugalėjo, su teisybe ir faktu

randu pakankamai griežtų žo- kadarys, nesigaili nei

Nesenai vasarnamy ties Bremerton, Wash., rasti nužudyti 
šeši žmonės. Tarp nužudytųjų buvo vasarnamio savininkai ir 
keturi jų svečiai, tarp jų ir vodevilio aktoriai Mr. ir Mrs. 
Eugene Ghenervert (viršuj). Apatiniame paveiksle matytis 
kambarys, kuriame buvo dar du nužudytieji. Jie visi buvo su
šaudyti, supiaustyti ir sumušti. Spėjama, kad juos nužudė plė
šikai, kuriuos vienas iš žuvusių pažino ir tas iššaukę skerdynę.

i — nežinau. 
Tai matoma iš to, kad S. V. Atitaisymui tos klaidos prašau: 
Panina, Boldyriovas, Konovalo- įdėti šį mano laišką į Tamstų 
vas, Bernackis, Kartaševas, dienraštį.
Dolgortfkij ir kiti vis dar tebe
laikoma kalėjime nežinia už kų. 
Be aukščiau suminėtų, kalėji
muose badauja tūkstančiai — 
taip, tūkstančiai darbininkų ir 
kareivių. Jeigu tarpusavinis ka
ras susivestų tik prie to, kad 
Leninas įsikibtų į buržuazinius 
Miliukovo plaukus, o Miliuko- 
vas rautų šaunias Lenino gar
banas, tai aš pasakyčiau: peš- 
kitės sau ponai. Bet pešasi ne 
ponai, bet bernai, ir nežinau, 
kada pasibaigs tos peštynės.

“Užgriebė bankus, bet butų 
gerai, kad tuose bankuose gu
lėtų sukrauta duona, kuria bu- ■ 
tų galima prisotinti išbadėju 
sius vaikus. Bet bankuose duo
nos nėra, o vaikai diena iš die
nos nedavalgo, tarp jų vis la
biau ir labiau didėja mirtingu 
mas.

“Iš pradžių mes tu*rime pa
imti j savo rankas valdžią, sa
ko bolševikai. Bet valdžių jie 
jau yra užgreibę. 
kad 
kaip 
mes 
kad 
tų”.

Tos ištraukos 
kad savo laiku 
kis buvo didelis 
žmonių teisių 
“galios nuodai” įsigavo ir į jį. 
Padarinyje jis dabar visa tai 
garbina, l:ų 1917 m. smerkė.

Aš sakau, 
nėra niekingesniu būdų, 
galia ant kitų žmonių; 
privalome tai atsiminti, 
ta galia mus neužnuody-

aiškiai rodo, 
Maksim Gor- 
humanistas ir 
gynėjas. Bet

SAMEPRICE^
AS43 YEARS AGO-

Su augšta pagarba,
Dr. J. T. Vitkus.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vleaaa atrako* badas sulaužymui per- 

Aalimo krutinėję, tai gera* itatrynima* 
•u ANCHOR Pain-Expelleriu viso* 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
•u flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kį* gydymasis paliuosuoja susikimiima 
krūtinėle visokią glitumą ir skrėplią.

Neapleiskite perialitnu* krutinėję, ne* 
dažnai jie priveda prie pavojingą ilgu, 
kaip plaučių uždegimą*, influenza, gri
pas fr irt. Tuojaus iiaitrinldte Pai»- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
tr 70c.—skirtingo didumo bonkutė*. 
liktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženldi.

PAIN-EXPELLER

25 
ounces 
' for

*'

ECOHOMICAL 
AND EFFICIENT
DoubleTe»ted /

Double Aciion.'
MILLIONSOF POUNOS USED 

BY OUR GOVERNMENT

Garsinkites “N-nose”

garbūs, nei žmonių gyvybės, 
j Kuo skiriasi Lenino atsineši- 
mas į žodžio laisvę nuo tokio 
jau atsinešimo Stolypino, Plo
vės ir kitų pi/sžmogių? Ar ne- 
taip Lenino valdžia griebia ir 
velka į kalėjimus visus nesu- 

i tinkančius, kaip tai darė Ro- 
;manovų valdžia? Kodėl Ber
nackis, Konoyalęvįįį lĄti ko
alicinės vyriausybūS^Tiariai sė
di tvirtovėje, ar jie labiau nu
sikalto už savo draugus socia
listus, kuriuos paliuosavo Le
ninas? Vienatinis sąžiningas 
atsakymas į tuos klausimus tu
ri būti reikalavimas tuoj pa- 
liuosuoti ministerius ir kitus 
nekaltai areštuotus, o taipgi 
atsteigimas žodžio laisves pil
na to žodžio prasme.

“Leninas ir jo sėbrai tuo 
parode demokratijos priešams 
teisę užgniaužti jai burnų: grū
modami badu ir pogromais vi
siems, kas nesutinka' su Leni
no ir Trockio despotizmu, tie 
vadai teisina valdžios despotiz
mų, prieš kurį taip ilgai su di
džiausiu pasiryžimu kovojo vi
si geriausi Rusijos sūnus”.

Spalių 18 d. Gorkis rase:
“Vis su didesniu primygimu 

plinta gandai, kad spalių 20 d. 
(bolševikai rengiasi prie demon
stracijos. Kitais žodžiais, gali 
pasikartoti šlykščios 3 —5 lie
pos scenos. Reiškia, vėl sunk
vežimiai su apsiginklavusiais 
žmonėmis šaudys į krautuvių 
langus, į žmones ir kur papuo
la. šaudys tik todėl, kad jie 
apsiginklavę. Centralinis bolše
vikų komitetas privalo nuneig
ti tuos gandus apie 20 d. de
monstraciją, jis privalo pada
ryti tai, jeigu jis tikrumoje 
yra tvirtas politinis organas, 
o ne laukinių žmonių gauja”.

Lapkričio 7 d.:
“Lenirio ir Trockio paliuo- 

suoti iš Petropavlosko tvirto
vės ministeriai socialistai išva
žinėjo, palikdami savo draugui 
L. V. Bernackį, A. I.’Konova- 
lovų, M. I. Tereščenko ir ki
tus. Leninas ir Trockis bei ki
ti jų sėbrai jau užsinuodijo su
puvusiais galios nuodais, apie 
ką liudija jų begėdiškas atsi- 
nešimas link laisvės, asmeny
bės ir link visų tų teisių, už 
kurias, kovojo demokratai”.

Lapkričio 12 d., praslinkus 
penkioms dienoms nuo bolše
vikų įsigalėjimo, Gorkis rase:

“Man jau primetama tas, kad 
po. 20-ties metų tarnavimo de
mokratijai aš nusiėmiau kau

kę ir prigavau savo žmones. 
Ponai bolševikai pasisavino sau 
teisę apibudinti mano poeilgį 
taip, kaip jiems patinka. Man 
rodosi, kad užgniaužti kumš- 
čia burnų “Rieč” ir kitiems 
progresyviame laikraščiams tik 
todėl, kad jie nėra prielankus 
demokratijai — tai geda demo
kratijai. .Spaudos laisves atėmi
mų A skaitau fiziška prievarta,
— ir tatai demokratijai nepri
dera daryti. Ypač laikyti ka
lėjime senį Burcevą, žmogų, 
kuris nemažai smūgių monar
chijai sudavė, laikyti jį kalė
jime tik todėl, 'kad jis politi
nėse partijose Ibjsįa asenizato- 
riaus rolę, tai gėda demokra
tijai, Laikyti kalėjime tokius 
sąžiningus žmones, kaip A. j? 
Bernackis, A. V. Kartaševas ir 
kulturingus darbuotojus, kaip 
A. I. Konovalovas, kuris pada
rė nemažai gero savo darbinin
kams, tai gėda demokratijai.

“Gąsdinti kalėjimais ir po
gromais žmones, kurie nenori 
dalyvauti pasiutusiame pono 
šokyje ant Rusijos griuvėsių
— tai gėda ir nusidėjimas”.

Gruodžio 10 d. Gorkis rašė:
“Neseniai kadetai mane kal

tino, kad aš parsidaviau vokie
čiams, o bolševikai šiandien 
mane kaltina, kad aš parsida
viau kadetams, išduodamas 
darbininkų klasę. Tie kaltini
mai asmeniškai manęs nejau
dina. Klausykite, gerbiamieji, 
ar neperdaug lengvai jus me
tate purvų į veidų savo šlykš
čiais kaltinimais. Liaudies • ko
misarai, žinoma, su panieka 
šypsosi. Bet tai riian nesvarbu. 
Taip, aš su skausmu ir didžiau
siu susijaudinimu myliu Rusi
ją ir rusų liaudį. Bet ant grei
tųjų iškeptas maksimalizmas, 
susukęs lizdų SmoTname, pra
gaištingas Rusijai, ir pirm vis
ko darbo klasei. Reformato
riams iš Smohio 'nerupi Rusi
ja, jie . šaltai aukoja ją savo 
pasaulinei revoliucijai. Man vi
sai nesvarbu, kaip mane vadi
na už tų nuomonę apie ekspe
rimentatorių ir .^fantazininkų 
valdžių, bet darbo .klases ir Ru
sijos likimas — man yra ar
timas dalykas. Koi ąš galiu, aš 
tvirtinsiu rusų proletariatui: 
tave veda j pražūtį,; tavimi nau
dojasi kaipo medžiaga nežmo
niškam eksperimąiitui, tavo va
dų akyse tu vis dar nesi žmo
gus”.

Gruodžio 19 d,:
“Man nėra ko*džiaugtis, ■ Pro-

KORESPONDENCIJOS
Cieveland, Ohio

Gerbiamas Redaktoriau: —
“Naujienose” iš bal. 12 d. 

1934 m. poPantgalvin* “Kas 
veikiama-; tarp zGleyėlando. lie
tuvių”, tarp ko kito, yra pa
sakyta, kad ”... Dr. Vitkus... 
ir kiti visuomenės veikėjai ke
tina įsteigti vietinių žinių sky
rių “Naujienose”. Atsakydamas 
į tai vien tik už save, pareiš
kiu, jog p. Bulaw lankėsi ma
no ofise ir kvietė mane imti 
iniciatyvų įrengimui panašaus 
skyriaus “Naujienose”, vienok 
aš nedvejotinai atsisakiau* tu 
rėti bile kokį reikalų tame klau
sime. Aplinkybės nepavelija.

Kokiais sumetimais p. Bu*

GARSINKITE
NAUJIENOSE

1 J b •• — « i* •*

Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursijų lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas — Pius BukŠnaitis.

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mies
tų Londonu, o iš ten per Kicl Kanalų į Klaipėdą.

Trečia Klase į vienų pusę ... 
į abi pusi ..............................
Turistine Klase į vienų pusę 
Į abi pusi .......................... .

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės į “NAUJIENAS” dėl 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

KELIAUKITE
NEPAVOJINGA 

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU
NEWY0RK $15
Philadelphia $14 1 u

28 valandas smagios kellonfls

PITTSRUKHG
LLEVEI.AND 
DKTROIt.. 
TOLEDO
YOUNGSTOWN $8............  AKRON 7.50

Bilo kur i RYTUS

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

l’erdCm Greitas Patarnavimas.
Vienon pusfin I abi

PEORIA, ILL....... $2.50....... $3.50
QUINCY, ILL....... $4.00....... $6.00
ST. JOSEPH, MO- $6.00......  $10.80
KANSAS CITY ... $6.00......  $10.00
Dn bnsai kasdien išvažiuoja I vlrS minė
tus miestus—vienas persfidlnias—vienu bu
sti visą kelią. Nauja miegojimui kedC ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
dufika DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telefonaokltet

Missouri Transit Line 
328 So. State St. 

Tek 1IARRISON 0078

BUŠU!
Ekonomiškiausias

> ’ ■ :ri' / į i < f

BUDAS
KELIAUTI

$0.75
$7.50
$3.75

ST. L0UIS $3

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST 
v LIMITAS—JOKIA B
■ KITA LINIJA NE B
■ NUVEŠ TAIP SAUGIAI ■
B BEI TAIP ■ B PARANKIAI. į B Safeway siūlo UB skirtingo budo ĮĮ

W .patarnavimo. g

-

407 So. Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby 

120 W, Madison 
Te). Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

DETR0IT $3
ŽEMOS BUŠU KAINOS

Pašaukite:

I abi pusi 
$5-00

Į abi pusi 
$5-00

VISUR.

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 3886

Trumpiausias kelias j 
South’us

Southern Limited
407 So- Wabash Avė.

72 West Randoiph St.
Tel. Calumet 4668—Wabash 6171

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai. 
Patyrė, mandagus vežėjai*
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas*
Duokite mums surengti smagia ke
lionę j byle vieta Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. HARRI8ON 0072



Tarp Chicagos į

Pilsen White Linoleum Varnish

H ŠIANDIEN IR RYTOJ
kurie

bus

2 gabalų Seklyčių Setai

dabar tik

reikalus. VIENYBE teikia žinias iš viso

193 Grand Street.Įdomu buvo pažvelgti į to 
kią gausingą publiką atšilau

HELUO MR. ARTIST 
VDU INDEED UOOK 
5URPRISED. WAIT 
UNT1LI GET OUT OF 
THI$ INK BCTTTLE 
AND (LLTELLYOU 
ALL ABOUT IT.

abejoji 
linkeji 
sekma 

persta ty

Atidarą kasdien išskyrus 
Penktadienius iki 10 vai. vak 
Penktadieniais iki 6 v. v.

OPEROS “EGLES 
IMPRESIJOS

Whata 
STRANGE 

LITTLE 
FELLOW

ATDARA SEKMADIENIAIS 
nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų

dasi Dr
Draugai, atlankykite jį.

Stasys Jokubauskas jau ke
lintus metus eina Pirmyn cho
ro pirmininko pareigas. Per tą

būt v/hen vou broke 
THE LOCK ON THE CHEST - 
VOU ALSO BROKE THE ( 
MAGIC SPELL THAT WOULD 
HAYE HE.LD HE A PRISONER 
IM THAT INKY DARKNE5S.

rūpestingo 
ir su pa- 

rezultatais;

HAT , i 
LIKĘ THE 

TOP o 
OF MY 

IMK BOTTLE.

MY NAME 15 PETER PEN 
AND MANY YĖARS AGO 
I WAS CONFINED 
IN THE INK BOTTLE 
BY A HORRID OLD 
KINO 50 THAT I 
COOLD NOT DMJLGE 
THE 5ECRET 
OF THE MAD.

Birutes gerai skambąs cho 
ras ir efektingas baletas pasi 
rodė įdėję daug 
darbo šioje operoj 
žymėtinai gerais 
abi grupės savo uždavinius at 
liko tinkamai.

IŠ MUZIKOS PA 
SAULIO

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

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

John P. Stankowicz
6000 Sp. Honore St.
Tek Grovehill 1965

Strikulio priežiūroj

ir Birutės daromus 
Chicagos lietuviai vi- 
Mitcikė ir suteiks Bi

tu r būt daugiau, ne kuris ki 
tas asmuo, yra pasidarbavęs 
choro gerovei.

Visi p. Jokubausko draugai 
velija jam kuogreičiairsia pa
sveikti.—V. P.

Yra paskutinės dienos 
kad jus dar galite 

įsigyti 
MAYTAG 

skalbiamųjų mašinų
Stasys Jokubauskas, 
Pirmyn choro pirmi

ninkas, sunkiai 
susižeidė

" ' Vertės $79.00

rdyse Gedvilas, abu dar jauni daly- 
musų scenoje, išpildė Eg 

kurie jaučia didele lės brolių roles gan vykusiai 
| parodydami, kad turi tam ga- 

kad bumų.

WoBBLIN&
INK BOTH.ES.

DIDVOU 
EVERHEAR 
OFTHEM? 

BŪT LOOK
VVMATS 

CLIMBING 
, OUT OF 

MINE.

Loretta Sitkowski, 6 m. Chicagos 
reta ir mirtina liga 
mo ir žaidžia su savo lėlėmis, bet vsą laiką pamaži nyksta iki 
išsisems Visos jėgos ir mergaitė turės mirti. Nors kelis sykius 
buvo leistas kraujas, bet tai nieko negelbėjo.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS n

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD .
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ^g|||
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredpmis iki 7 v. v.________

YOIRtYtd
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healtny 

Write for Fiee “Eye Care” 
or **Eye Beauty” Book

Murinę Co„ Dept. H. S.,9 E. OHo St.,Clik«to

Išmeskime 
min- 

džiaugfino sukurtas 
ir kas beliks? Žmo- 

kurie palaiko šiuos ry- 
yra brangintini.

mes giliai įvertinam

stos operos p remi eros 
Jos veiduose spindė- 

pakilusi -- 
nuo- 

kuri savaimi sako, kad

Aplaikėme visą vagoną (carload) karpetam pads (paki 
Šimui po karpetų). Šią savaitę specialia išpardavimas. 

9x12 didžio $3.50 vartės, dabar 
$«f flE . pakol jų 

tik I užteks

iš to nedaro, tačiaus 
jie visi kaip tik yra tikri me-Jviai 
nininkai 
atsakomybę savo idealui.

Aš esu giliai įsitikinus 
jaunas dainininkų-vaidylų ko 
lektyvas musų publikos lukė 
šio neapvylė.

Taippat visai gerai tvarkėsi 
žalčio draugas. Gulbė Dievai
tis, kurią rolį visai tinkamai 
atliko Antanas Stelmokas.

Danielius Kezis ir Antanas

Stasys Jokubauskas, Pirmyn 
choro pirmininkas, ruošiant 
sceneriją operetėms “Kamin- 
kretis ir Malūnininkas” ir “Abe
jotinas Asmuo”, nukrito nuo 
kopėčių ir persilaužė abi kojas.

Jisai buvo nugabentas į šv. 
Kryžiaus ligoninę ir dabar ran-

A (sakymus visiems 
klausimams, 
ir “geriems 
davė praeito

Kuomet “Eglės” vedėjas, p. 
Jonas Byanskas, choras ir ar
tistų kolektyvas ruošėsi visu 
rimtumu pirmą kartą prabilti 
operos sferose, jų aukščiausia 
pareiga savo idealui buvo 
“Sinccrity” — nuoširdus ir rū
pestingas atsidavimas savo 
darbui. Juk reikia atsiminti, 
kad ne vienas iš artistų daly
vių, nė mokytojų, nė choristų 
nėra taip vadinami profesio
nalai toje šakoje, pragyvenimą

89.50
Nuo Pirmadienio jų kainos 

pakįla

99.50

Kalbant apie atskirus šios 
operos įkūnytojos, pirmoj vie
toj atsižymėjo, Eglės rolėje, 
Julija Gapšienė. Šią rolę gali
ma laikyti kaip ir jos įžanga į 
atsakingas partijas. Ponia 
Gapšienė buvo savo uždavinio 
aukštumoje ir kai kuriose sce
nose pasižymėjo ypatinga dai
navimo ekspresija ir drama- 
tingumu. Eglės ir Žalčio at
sisveikinimo duetas ketvir
tam akte Įšaukė extra aplodi
smentų.

Žalčio rolę Antanas Kamins
kas dainavo muzikaliai ir tin
kamai akcentuodamas perei
namus momentus.

Eglės tėvai, Vaidevutis — 
Dr. Kliauga ir Audrone — Bro
nė Tverijonaitė, buvo ištikro 
įdomus charakteriai, tipingai 
nugrimuoti ir kostumuoti. P-lė 
Tverijonaitė iš karto užimpo
navo tiek savo vaidinimu, tiek 
gražiu kontralto balso daina
vimu.

Pasigėrėjimo jausmus suža
dino Helena Vespenderaitė 
(Gražutė) ir Vanda Micevičiu- 
tė (Auksė) simpatingai sudai- 
nuodamos ir suvaidindamos 
Eglės sesutes. Vera Stradoms- 
kaitė, kaipo vaidelytė, ir Juo
zas Kemėšis, vaidylos rolėje, 
irgi gauna daug kredito už 
jų rūpestingo darbo rezulta-

mergaitė, kuri serga 
lymphatic leukemia. Ji nejaučia skaus-

Didysis ir visų laukiamas 
muzikalia įvykis, Birutės pas
tatymas pirmos lietuvių ope
ros “Eglė-Žalčių Karalienė” 
Chicagoje, sujudino visuome
nę. Nuo pat paskelbimo šios 
operos premjeros dienos buvo 
pastebėtinas visų didelis susi
domėjimas. Tikrieji lietuviai, 
kultūringų darbų rėmėjai, 
džiaugės tokiu Birutės užsimo
jimu, ir žinodami jos praeitų 
27 metų darbuotę pasitikėjo, 
jog ir šį kartą, ant kiek gali
ma remtis lietuvių meno pa
jėgomis, dės visas pastangas, 
kad tinkamai pagerbti jos stei
gėją ir šios operos kūrėją, 
kompozitorių Miką Petrauską, 
jo 60 metų sukaktuvėms pami
nėti. Buvo ir tokių 
gan skeptiškai žiurėjo į šį Bi
rutės gestą, klausdami. argi 
Birutė ištikrųjų pajėgs tokį 
svarbų veikalą tinkamai išpil
dyti. Buvo dar ir ypatingi 
“linkėjimai” Birutei, ir dar 
buk tai nuo muzikos mylėtojų 
(?) ir platintojų, kurie dabar, 
jeigu jų atmintis tarnauja, tu
rėtų rausti ir jaustis nevisai 
gerai < 
sų jų 
mams 
mams 
dienio šios operos 
mas.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 16 
“THE BIG SHAKEDOWN” 

su Charles Farrell ir Bette Davis 
taipgi komedija

BALANDŽIO 17 ir 18 
“ADVICE TO THE LOVELORN” 

su Lee Tracy 
taipgi komedija
BALANDŽIO 19 

“MADAME SPY” 
su Fay Wray ir Nills Aster 

taipgi Musical
BALANDŽIO 20 ir 21 

“MAN OF TW0 WORLDS” 
su Ellissa Landi ir kitais 

taipgi komedija

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 16 
“NANA” 

su Anna Sten, Lionei Atwill 
ir kitais 

taipgi komedija
BALANDŽIO 17 ir 18 

Pagarsėjęs Cecil De Mille veikalas 
“FOUR FRIGHTENED PEOPLE” 

su Claudette Colbert, H. 
Marshall ir kiti 
taipgi komedija 

SEREDOS VAKARE 
“SCREENO” 

su $30.00 cash prizais 
BALANDŽIO 19, 20 ir 21 

“ESKIMO” 
Žmonių mainytojai 

taipgi komedija

CICERO. — Balandžio 7 d. 
palydėta į kapus Juozapas Geiš
toras.

Tą dieną, antrą valandą po 
pietų, prie namų adresu 1326 
So. 50 avenue, susirinko dide
lis būrys žmonių, velionio gi
minių, draugų ir pažįstamų su4- 
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir tarti paskutinį sudie.

Geistaras tapo palaidotas lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Grabnešiai buvo Lietuvos Ka
reivių Draugijos nariai. Auto
mobilių procesijoj buvo didelis 
skaitlius. Daug gėlių sudėta.

Kapinėse trumpai kalbėjo Ju
lius Adomaitis, gražiai išreikš
damas paskutinį atsisveikinimą 
—sudie.—J. Balakas.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA. 

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

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

$3.00 ........ metui .... . $4.00
$1.75 ... pusmečiui   $2.00 

Brooklyne ............ $3.50
Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 

gaus gerų knvgų $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštj. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie
są ir tiesą. Jis suramins Just) širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

VIENYBĖS VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBE skelbia naujų skaitytojų gavimo 
vajų. Vajininkams (agentąjns) teikiama didelės dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaityto" 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną 
gaiš už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsi 
keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto — 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė 
ti dovanai, T

Rusią 
proga 
jo susidomėjimo 
šventadieniška nuotaika 
laika 
chicagicčiai lietuviai į operą laiką, kartu si? čepulevičiu, 
atėjo 
tovę.

Birulės pastatymas šios ope
ros davė mums visiems pro
gos daug geriau pažinti ir gi
ldau įvertinti nuopelnus, kurių 
begalinių daugybių MIKAS 
PETRAUSKAS yra paaukavęs 
musų kultūrinio gyvenimo 
naudai. Šioj operoj yra la
bai įdomių vietų, kurios gi
liai įsmigo klausančiam ir at
mintyje pasilieka 
iš musų tautos praeities 
ties ir 
vertybes 
nes, 
sius

Todėl 
tokius žmones kaip Miką Pel 
rauską 
žygius, 
suomet 
rutei ir jos darbuotojams daug 
paramos ir užuojautos jų dar
be ir varguose.

— Suvalkietė.

Palaidojo Juozapa 
Geistara

gavę va- == 
lolerj pini- nri 

" ‘ Urbti S 
geni' S

. lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- S 
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite: [+į

Vajaus Komisija = 
_ Brooklyn, N. Y. |
^iiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii®iiiiiiiiH

Visas nnizikališkas šios ope
ros pasisekimas priklauso Bi
rutės vedėjui, Jonui Byanskui, 
ir jo nuopelnai yra ypatingai 
dideli. Jam vadovaujant Bi
rutė užrašė reikšmingą tarpą 
musų dailės veikimo istorijoj. 
Jam tenka garbė titulo pirmo 
lietuvio vedėjo pirmosios ori- 
ginatės lietuvių operos Ame
rikoje pastatytos.

Režisūros nuopelnui ir bale
to sutvarkymas prikl.auos Kle- 
ofui Jurgelioniui, kuris nepa
gailėjo truso ir pastangų šios 
operos tinkamoj aukštumoj 
pravedimui.

Daug, labai daug kredito rei
kia atiduoti vietiniams daili
ninkams, ponams M. J. Lilei
kiui, P. Kačerauskui ir B. 
Liudkevičiui, už nupiešimą to
kių įdomių scenerijų šiai ope
rai, ypatingai palociaus ežero 
dugne, ir už jų abelną prisi
dėjimą prie šio didelio kūry
binio darbo. Manau, jiems 
buvo malonu, kuomet, uždan
gai pasikėlus ketvirtam aktui, 
publika, panjačius tą jų ypa
tingai prirengtą sceneriją, įdo
mius šviesų efektus, etc., pra
dėjo gausingai ploti. Toki 
įvykiai netankiai atsibuna 
musų parengimuose.

Greit išdžiųsta turi vandens nenuplaujamą tvirtą varnišų 
kuris padaro karpetą išrodyti kaip naują. Lengvai nuva
lomas—priduoda gyvumo ir grožio byle karpetui.

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M.t P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760
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Naujienos eina kasdien, Uskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St,. Chicago, 
UI Telefonas CANaJ 8500.

Hieiaakyaio kalnai
Chicago je — paltu:

Metams __ —____ .........__ — 88.00
Pusei metu _______________  4.00
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Dviem mėnesiams___ _____  1.50
Vienam mėnesiui .75
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Metams  17.00
Pusei mete ------
Trims mėnesiams
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Lietuvon ir kitur nisieniuose 
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Metams ... .................  88.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu

I J.JH.I.I'1'J.'T ’■ I! U') u u JI > m !.<

Apžvalga
KĄ SIŪLO LENKIJA

KANDIDATAS J “VADUS”

8.50
1.75

».. 1.25
... .75

Fašistiškos organizacijos “Khaki Shirts” vadas, 
Art J. Smith, yra nuteistas New Yorke už kreivą prie
saiką. Jisai liudijo, matęs, kaip vienas asmuo, vardų 
Athos Terzani, nušovęs fašistų mitinge kitą asmenį. 
Bet vėliau vienas iš paties Smith’o vadovaujamų fašis
tų prisipažino tą žmogų užmušęs.

Taigi savo kreivu parodymu teisme tas rudmarški- 
nių vadas norėjo nekaltą asmenį padaryti žmogžudžiu. 
Šitokios rųšies gaivalai paprastai fašistus organizuoja.

VOLDEMARAS VĖL PAGARSĖJO

“Lietuvos Aidas” piktinasi, kad Augustino Volde
maro straipsnis pateko į Vokietijos “nacių” laikraštį 
“Preussische Zeitung” ir dar labiau tuo, kad tame 
straipsnyje buvęs Lietuvos diktatorius duoda patarimų 
Vokietijai protestuoti prieš Lietuvos valdžią dėl Klai
pėdos krašto “autonomijos laužymo”.

Voldemaro straipsnyje tarp ko kita pasakyta:
“Juk lenkai dabar apsisaugojo iš Rusų ir Vo

kiečių pusės ilgesniam laikui. Vadinasi, jeigu jįe 
imtųsi žygių prieš Lietuvą, nei rusai, nei vokie
čiai negalėtų jų apstabdyti, kaip kad buvo pra
eityje... Vokiečiai irgi turi laisvas rankas prieš 
Lietuvius. Jeigu jie imtųsi karo žygių prieš mus, 
lenkai irgi negalėtų jų sulaikyti.”
Gerą vietą Voldemaras susirado tokioms diskusi

joms Vokietijos nacių spaudoje, šitaip rašydamas, ji
sai, anot Kauno oficiozo, “stačiai pirštu moja ir kelią 
rodo (vokiečiams) į Rytus”.

Iš tiesų, sunku įsivaizduoti didesnį nelojalumą (ne
ištikimumą) savo kraštui, kaip šitokiu budu Vękietijos 
hitlerininkų spaudoje Lietuvą gąsdinti tokiame piomen- 
te, kada Hitlerio agentai daro sąmokslus Klaipėdos 
krašte.

Bet juk Voldemare ilg^ laiką buvo Lietuvos tauti
ninkų dievaitis ir viso krašto diktatorius. Jisai buvo 
piešiamas, kaipo “tautos garbės” ir “tautos teisių" gy
nėjas.

Jisai išpūtė didelį “plečkaitininkų” burbulą, ir tau
tininkai laikė jį dideliu herojum, išgelbėjusiu lietuvių 
tautą nuo “išdavikų” 0 dabar, pąsįrofio, jisai tiesia 
ranką pavojingiausiems Lietuvos priešams.

Bet tautininkams Voldemaras yistiek yra saviškis, 
Jie pabara jį laikraštyje, ir tuo viskas pasibaigia.

Diskusijos apie Lietuvos su
sitaikymą su Lenkija visą laiką 
eina abiejų šalių spaudoje ir 
kitokiais budais. Lenkai ėmė 
derėtis su Lietuva jau ir per 
radio. Taip, ąnot “L. ž.“, iš Vil
niaus radię stoties yieną vaka
rą buvo pasakyta kalba, kurio
je nurodoma, kokiomis sąlygo
mis Lenkija sutiktų su Lietuva 
susi.tar.ti. (Būtent:

“Lietuva turinti atsisakyti 
savo pretenzijų, kuriąs ji 
statė kaip sirie qua non (są
lyga, be kurios negalima su
sitarti. — “N/* Red.). Len
kija tačiau nereikalaujanti, 
kad Lietuva savą pretenzijų 
išsižadėtų; ji gali sayo rei
kalavimą pasilaikyti, bet rea- 
lišką jų prasmę perkelti į te
oretišką plotmę. Tokiu budu 
Lietuvos pretenzijos (su
prask — Vilnius) liktų atei
čiai, dėl kurios abi šalys — 
Lietuva ir Lenkija — turėtų 
savo vilčių, kurių įgyvendi
nimas pareitų nuo aplinky
bių.

“Tokiomis sąlygomis Len
kija, reikia suprasti, tiktų 
derėtis su Lietuva. Tiek pra
nešė Vilniaus radio.” 
Lenkija, vadinasi, nesiprie

šins tam, kad Lietuva savo rei
kalavimą Vilniaus laikytų “te
oretiškų reikalavimu“, dėl ku
rio bus galima tartis kada nors 
ateityje.

Tai reiškia šiok; toki pakito-; 
jimą Lenkijos pozicijoje. Pir
ui i aus ji sakydavo, ka<j Vil
niaus klausimas jau yra “baig
tas“. Bet tikrumoje tai čia da
lykas tik žodžiuose. Lenkai ir’ 
pirmiaus negalėjo uždrausti 
Lietuvai apie Vilnių svajoti ar-, 
ba kalbėti, bet Lietąją laikėsi 
to nusistatymo, kad, iki lenkai 
nesutiks grąžinti Vilnių, su jais 
negalima tupėti jokių santykių.

Jeigu dabai’ Lietuva sutiktų 
su lenkais taikytis vien už “tei-1 
sę” turėti “viltį“, kad ateityje' 
bus galima, palankiose ąplinky- 
bėse, su jais dėl Vilniaus susi
tarti, tai kia butų Lietuvos pu
sėje dar didesnis nusileidimas,, 
negu lenkų pusėje.

Taikytis, matyt, nori abi pu
ses, tik ne viena nedrįsta tai 
atvirai pasakyti.

NELOGIŠKA ĮR NĘKRIKŠ 
ČIONIŠKA

SUOMIJOS SĄMOKSLININKAI NUBAUSTI

Ėmė dvejus metus laiko, iki Suomijos fašistų vą- 
,dai — JCosoJą, gen. Vafienius i? keletas arijos kari
ninkų — tapo nubausti už sųkjliin^ prieš valdžią. Bet 
jie yra nubausti., Du auksčjaus paminėtieji “pučo” lyde
riai gavo po metus kalėjimo.

Suomijos fašistai, arba “lapųiečiųi”, bandė užimsi 
respublikos sostinę 1932 m. kovo mėnesį. Jie norėjo iš
naikinti “marksistus” ir tuo tikslu “maršavo” su dide
lių s&ąičiųm jgįnjklųotų ūkininkų iš Lapua provincijos 
į Helsinkius. Vienį miestą pakeliui jienįs jąu buvo pa- 
yykę okupuoti, bet valdžia pasiuntu prieš juos armiją, 
kuri pastojo jj^ns kebą į krašto sostinę.

Jeigu aronija jbutų persimetusi į fašistų pusę, tai 
Suomijoje įvykęs toks pat perversmas, koks įvyko 
Italijoje ir kitur. Suomijos armija betgi pasiliko ištiki
ma tejsėjtai ¥$J$paa, 0 ši buvo ištjkW,a konstitucijai —■ 
pesutrempė jos taip, kaip, sakysime, kad padarė Austri-

Brooklynę “Amerika” peikia 
^žalingą” Jungtinių Valstijų pa
taisymo sumanymą, kuriuo 
draudžiama samdyti fabrikuose', 
dirbti vaikus. Jį paduoda skait
lines, kurios rodančios, kad tik 
392,988 dirbą vaidai £są žemiau; 
15 mėtų amžiaus. Ir sako:

“NRĄ jau šių darbą panai
kino. Tad kam reikalingas’ 
amendmen,tas ?”
Bet jeigu vaikų daubai jau 

yra panaikinti, tai kam to 
amendmento bijoti?

Ir bene yra krikščioniška 
priešintis taip, kad yrimai ly
kytų mokyklas, o ne dirbtų fab
rikuose ?

^ęSLAVIJOJE

i Apie Įvairius Dalykus į

ŽODŽIAI IR 
FAKTAI

to-mes kalbame apie 
dalykus, apie kuriuos

Dažnai 
kius 
neturime beveik jokio supra
timo. — Studentų nuomonės 
dorovės klausimais. — Skir
tingas žmonių nusistatymas 
dėl Mooney pasmerkimo.

Jugoslavijos .sociąldemęįcratų 
partiją kflri po 5 Rąety nelega- 
lio gyvavimo ueseuįai buyo le- 
gal^uęta, tapo vėl ^drausta. 
jKaralius Aleik^apdr^ pąbjUgo, 
Kad socialistai nepasidarytų pa
vojingi jo diktatūrai.

Dirbtuvių tarybų rinkimuose 
socialdemokratų kandidatai ga- 
y.o #0% visų ^ąriųninkų balsų.

Suęnpjjoje yra labiau apsišvietę, pegu daugumoje' 
kitų ąaŲų, ne Ųk idarbininkay bet ir .ūkininkai. Stam-' 
tieji ūkininkai, x‘s£orkajdiai”, tiesa, linksta į įfąšįįępią,’ 
bet vidutiniai ir smulkieji ūkininkai eina su demokra
tinėmis partijomis. Suomijos sodžiuje turį $ąug šąlinįn- 
kų ir socialdemokratai.

Kitose šalyse, kur ūkininkai yra tamsųę, /astmas pa-: 
ėmė viršų. ' ‘

#UJE SOCIALISTAS IŠRIN 
KTAS SENATORIUM

Pietmės Aplenkus Respubli
koje .Čilėje soriafist#8 pulk. 
Idaimaduųue Grove tapo išrink
tas j .aenatą, sumušdamas savo 
oponentą konservatorių.

Nedaug tesiranda žmonių, 
sako prof. Donald A. Laird, ku
rie galį atskirti nuodingus nuo 
nenuodingų grybų. Dar mažes
nis skaičius gali nueiti į ap- 
tieką ir sutaisyti sau vaistus. 
Jie turi tiek supratimo, jog yra 
reikalingas tam tikras žipoji-j 
mas, kaj atskirti nuodingus 
grybus arba išpildyti, sulig 
daktaro receptu, vaistus.

Bet daugelyje atsitikimų mes 
nei kiek nesvyruojame pareik
šti savo nuomonę. Ir tai mes 
darome dažnai net ir tada, kai 
apie diskusuojamą dalyką be
veik jokio supratimo neturime. 
Mes pasirašome po peticijomis, 
užgiriamę nedakeptas idėjas, 
remiame nesuprantamą mums 
. udėjimą.

Pasmerkti žmogų mums vi
sai nieko nereiškįa^ nežiūrint 
to, kad dažnai apie jį mes la
jai mažai arba ir nieko nežino
me. Teisti kitus — tai papras
tas dalykas. Pareikšti nuomo
nę visokiais painiais politikos 
Jausimais mums nieko nereiš- 

• <ia. O tai todėl, kad dauguma 
musų faktais nęsiskaito.

Musų nuomonės ir įsitikini
mai žymiame laipsnyje priklau
so nuo to, kur mes gyvename, 
kaip mes buvome išauklėti u 
<ą musų draugai bei kaimynai 
jnaųo. Musų užsiėmimas taip 
pat vaidįna labai svarbią ro- 
Ję-

Prieš kiek laiko keli, profe- 
soriąį ^umąnė patįrti, ką ma
no studentai apje įvairius do
rovės klausimus. Studentams 
juvo išsiuntinėta anketa. Pir- 
miausįai jie turėjo atsakyti j į 
klausimą, kokį nusidėjimą jie 
skaito didžiausiu. Kai atsaky
čiai buvo surinkti, ,tai pasiro
dė tikras Babelio bokštas. Pa
sirodė, kad labai mažas nuo
šimtis moka bešališkai protau
ti įr nepasiduoda jausmams bei 
prietarams.

Apie nusidėjimus ir baus- 
,mes studentai parėdė savo as
menišką nuomonę, kuri dau
gumoje atsi,tikimų pesųtiLo su 
įstatymais. Dr. Knight Dunlap 
surado, jog krim.inališką už- 
p.uojimą daugelis stujeptų skai
to didesniu nusikaltimu, negu 
žmogžudystę. Suviliojimą ne
baltos merginos studentai la
biau pasmerkė, negu studen
tės. Įš kitos puses, į neištiki
mybę ženybiniame gyvenime 
studentai žiuri labiau pr.0 pir
štus, negu studentės.

Te$ąs valstijos siujęntai pri
silaiko dvejopo saiko: jų aki
mis žjuričt, neištikimas vyra? 
užsitarnauja mažesnio pasmer- 
kinio, negu moteris,
Chic.agos studentai par.eifko 
kaip tik priešingą nuomonę. 
Kaip amerikonai sako, jie lai
kosi to nusistatymo, kad “what 

‘ is sauce for tliė gę»Q^e is pąuteo 
for the gander”. I^išikėjįo 
taip pat, jog piebįnių valstijų, 
.studentai yra daug Religiški 
ni, negu šiaurinėse valstijose, 
gyvenantys studentai.

Kitais klausimais gtudentų* 
nuomonės dar labiau skyrėsi, 
jlr tą nupmonių $kirtu*mą ga
lima pastebėti visur. Imkime, 
pavyzcįžiuįi, Topi Mooney Ręi-Į 
kalą, kurjs prieš kelioliką me
tų tapę pasiųstas j kalėjimą, 
ligi gyvos galvos. Kaltinąsias 
jis buvo tuo, kad metė bom
bą. Nesi^iiinant į smulkmenas,

galima pasakyti tiek, jog jo nu
sikaltimas niekuomet tikrai ne
buvo Įrodytas. Bet pasiklausy
kite, ką žmoiles kalba? Vieni 
sir didžiausiu Įsikarščiavimu 
tvirtina, jog Mooney yra kal
tas ir todėl jam reikėjo paskir
ti mirties bausmę. Apie jo pa- 
liuosavimą, žinoma, negali bū
ti nei kalbos, — geriausiame 
atsitikime jis turi pasilikti ka
lėjime ligi gyvos galvos. Kiti 
vėl sako, jog Mooney nuteisi
mas buvo niekas daugiau, kaip 
tik sąmokslas. Kadangi Mooney

nemažai veikė darbininkų ju
dėjime, tai, esą, kapitalistai pa
darė sąmokslą, papirko liudi
ninkus ir tokiu budu pasiun-į 
te j j į kalėjimą.

Bet pabandykite patirti, kuo! 
jie remia savo vienoki ar ki
tokį nusistatymą Mooney klau-’ 
simu? Ir kas pasirodys? Var-i 
gu bus didelis perdėjimas pa
sakyti, jog iš šimto žmonių galį 
atsiras tik vienas, kuris bus 
tinkamai susipažinęs su Mooney1 
teismo istorija.

Tai tik vienas ryškesnių pa
vyzdžių. Jų butų galima pri
vesti desėtkUs ir šimtus. Ir vi- Į 
si jie sakyte sakytų, kad dau
gelis musų nesiskaito su fak
tais. — K* A.

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
(Tęsinys)

žinoma, Valė negalėjo jo 
mylėti. Kai jaunos moterys tu
ri reikalą su senais kavalie
riais, tai jos rūpinasi ne jais, 
bet j,ų turtu, arba geru vardu. 
Valė giliai mylėjo gyvenimą, 
miestą, puikiausius restoranus 
ir brangiuosius teatrus ir 
brangias sukneles. Ji linksmi
nosi tose vietose, kurios jos 
draugėms buvo neprieinamos. 
Ji ųešįoįo sukneles ir paltus, 
kurie buvo jos draugėms neį- 
ųianomi. Už tą prašmatnybę 
ji mokėjo pr. Rudžiui savo 
jauna meile.

Valė nusivilko paltą. Pjona 
suknia buvo plilipus prie jos 
grakštaus kūno tokioj tvarkoj, 
kad žavėlų vyrą.

—Kur šį vakarą? — ji ne
beiškentė, nepaklausus.

—Turiu bilietus į .operą.
Bet važiuosim kur kitur.

—Kodėl?
—-Žmona hiate bilietus. Ne-' 

žinią, ką ji gali sugalvoti.
—Tai kur važiuosim?
—Dar nesugalvojau.
D.ąktąro pareiga buvo ieško

ti naujų, prašmatnių yietų,' 
kurjų Vąlė buvo dar nema-j 
čįus ir ji gąlėt.ų linksmai 
praleisti laiką. Daktarui visosi 
tos vietos buvo nuobP^ins. 
Jam butų daug smagiau pra-i 
leisti tą laiką su Vale čia! 
kambary.

Valė žinojo, ką pirmiausia

jos

ji turi daryti. Nesivaržančiais' 
elgesiais ji priminė daktarui 
pasiskubinti, kad paskui grei
čiau išvažiuoti į pasilinksmi
nimo vietą.

Svarbiam momente atsidarė 
durys. Į kambarį įėjo jo žmo
na ir jos gera draugė.

—Žiūrėk! ką jie daro! — 
suriko Justina.

—Bėkim lauk, — tarė 
draugė.

Rudis pašoko, greitai susi 
tvarkė ir bėgo teisintis ir ra
minti žmoną, kad nekiltų 
skandalas. Bet moterys žvaliai; 
nusileido pakopomis žemyn 
ir dingo gatvėj.

Justina tą patį vakarą įva
žiavo į Aurorą pas tėvus pa
galvoti, kas butų geriausia 
prie tokių aplinkybių padą^y-Į 
Ii. i

Tos šunybės ji nebūtų iš
kirtus savo vyrui, jei pati ne-; 
butų turėjus galyosųkio. Da
bar ji nežinojo, ką daryti ir j 
nežinojo, ką ji galėtų gatavam' 
momente padaryti. Jei ji 
pradūtų ką (dąry(ti, ar 
ką .padarytų, tada šis faktas, 
kurį ji matė savo akimi ir 
prie liudininkės, nuplautu 
jos šimtą nAio.dė,wių. Bet Laj 
ji pamatė nuostabų vąįzdą, 
savo vyrą negražioj pozoj, ji 
susimaišė. Daugiau minėjų ir 
išmetinėjimo atėjo į *jqs gal
vą. Ji užsigavo ir pasipiktino,i 
pirm nemanydap

įprastai ją veiks tas iš kalno 
numatytas vaizdas.

—Matai! Nė supuvusiam 
kelmui negalima pasitikėti. 
Ką aš dabar turiu daryti? — 
ji skundėsi ir teiravosi savo 
draugės.

Justina užaugo Ąurojoj. čia 
stovi aptaisytas jos atsimini
mų, mažų nekaltų meilės sce
nų kapas, čia gatvės, medžiai, 
bažnyčia ir teatras atneša jai 
gražių, toli pasilikusių dienų 
supešiotus atsiminimų pluok- 
štelius. Vienas vaizdas — kaip 
ji pirmą sykį užsivilko užau
gusios merginos suknią, kaip 
ją pirmą sykį nusivedė į teat
rą patogus vaikėzas. Jį tebe
atmena ir programą tam teat
re, tą vakarą statytą. Kitas — 
kaip ji su Nele stovėjo ant 
tilto vieną vakarą, o baltos 
muselės, kaip sniegas, krito 
į vandenį, kuris greitai nešė 
jas pražūtim Kitas — šokių 
salė, linksmi, jauni veidai, ku
rių nė vieno nebesimato.

Justina anksti atsikėlė ir 
greitai apsitaisė. Nieko nesa
kydama, ji žiurėjo į savo gra
žius brolius, senstantį tėvą ir 
visada linksmai nusiteikusią 
motiną. Širdy tyliai ji pripa
žino, kad jos motina buvo 
laimingesnė už ją. Ji mažai ką 
matė, mepkai žino pasaulį, 
baigia gyventi paprastą, pro
zaiką gyvenimą, bet visada ji 
gyveno linksma ir pasįtenki
nus. Visada ji mylėjo savo 
vyrą molderį. Nežiūrint, kur 
jis buvo, kaip ilgai namo ne
parėjo, ji žinojo, kad jis yra 
ištikimas savo žmonai, visada 
ir visur. Ji išbėgo iš Lietuvos, 
kur ji ūkininkams mergavo, 
čia ji išsiganė, gavo vyrą, ku
ris gerai uždirba. Ji gyvena 
pasitenkinus, džiaugdamosi, 
suradus lengvesnį gyvenimą. 
Ji mažai žino, mažai trokšta. 
Kiek ji moka trokšti, tiek ji 
turi; todėl ji yrą labai laimin
ga moteris. Justina negali to
kia būti.
daugiąu žino, o, Jas verčia ją 
.trokšti dar daugiau, negu ji 
pasiekti gali. Už viską dau
giau dabar ji trokšta patogaus 
vyro, kurį ji galėtų tikrai, ais
triai, iš širdies mylėti. Kuris 
uždegtų jos akis, kaip ji jį 
pamato; kuris paskandintų ją 
aistros liepsnoj, kaip jis pai
ma ją į savo glėbį.

(Bus daugiau)

Ji daugiau trokšta,

M, kada tuip Garsjnkitgs Naujienose
_ .... , ■ . -r

i
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įdomų yra tai, kad Grove ve
dė savo jkampaniją, sėdėdamas 
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Courtney gavo medalį

Auditorijos pastatymas kaštavo $225,000 bus įteikta, medalis

Gubernatorius kykina

Dr. Weeks. Successor to

numokėta $38,000

Lietuves Akušerės
20,000

$87,000

Graboriai
Sudege automobily

63rd

Įvairus Gydytojai

sekretorius Ka

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

627.50

627.50

Visa džiodžementų

Advokataiskolos

UOZAPAS EUDEIKI

Pašaukite

$6,000.00

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

ve ko- 
įsivelia 
‘brolis - 
neretai

Mykolas IP. Jovarauskas, sa
vininkas lietuviškosios rakandų 
firmos Koosevelt Furniture Co.,

Valstybes gynėjui Thomas J 
Courtney 
bankiete rengiamame balandžio 
19 d 
kaip asmeniui 
šia pasidarbavęs įstatymų vy 
kiminui gyvenimam

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W. 63 S t.
Chicago, III.

O paskolos
— užtrauk

tu ri 
$11,000.00

suma 
$49,258.75

'ei.: Boulevard 7820
Tel. Prospect 1930

Jonas P. Bebtulis, savininkas 
Roosevelt Furniture Co., Ine., 
2310 W. Roosevelt Rd.

DR. A. L. YUŠKA 
2122 West Mąrquette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedėliomis pagal susitarimą.

Pirmadienis, bal. 16, 1934

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So
Ofiso vai

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso “ ' “ '
Namu

756 W. 35th St.
Cor. of 351 h and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 
Ncdėldieniais pagal sutarti.

Kitos Auditorijos 
taksos.

ASHLAND AVĖ.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Chicagos Lietuvių
Bendrovė (būtent

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

tie, kurie yra ką
Roosevelt Furniture

Už 1929 m. Auditorijos 
nesumokėta taksų $1,781.48

Už 1930 m. taksos irgi 
nesumokėtos suma $3,449.60

Neturiu po ranka 1931 
ir 1932 m. taksų 
skaitlinių. Daleiskime 
tačiau, kad ir vienų 
ir antrų metų taksų 
Auditorijai uždėta po 
$3,000; taigi susida
rys dar

CHICAGOS 
V 

ŽINIOS

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

? valgo- 
skalbia- 

elektrikinių rė
ki tų na- 

reikalingų rakandų.
Roosevelt Furniture

iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS
kada kur 

interesas, tai
jausmas

Roosevelt Furniture 
Co, Ine.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Advokatas William Cha- 
veriat yra užtraukęs 
prieš jų džiodžemen
tų sumai .. .... $48,003.75

Lietuvių Moterų Drau
gijos “Apšvieta” džio 
džementas siekia

Martino Kulikausko 
džiodžementas ....

Bondholderiai ir džiodžemento 
ieškotojai. .

žiūrint į dabartinę Audito
rijos reikalų padėtį atrodo, kad

■

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Prez. Rooseveltas ir jo ad
ministracija Washingtone gali 
rūpintis visos šalies gerovė.?, 
problemomis. Chicagos demo
kratų partijos viršilos yra 
“praktiškesni”. Ir praėjusį šeš
tadienį gubernatorius Horner 
susilaukė iš jų tiek ir tiek pek
los trž tai, kad jis palikęs dar

Arthur C- Jennings, 40 m., 
1201 West 41 šit., važiavo auto
mobiliu. Jo kAras susidūrė su 
troku ir užsidegė. Jennings taip 
skaudžiai apdegė, kad mirė.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patąrnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

x Didelė ir graži 
koph’čįa dykai.

1092 ARCHBR 0LV|

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel, Monroe 3377

Opposite Dic Store, 2d Floor

Dvi grupes žmonių numato
mas aukcionas liečia arčiausia 
— tai bondholderius ir džiodže 
mentų savininkus.

Čia norėtųsi pabrėžti 
kia mintis 

Į pinigų 
l kos meilės
pasitraukia antron vieton. To- 

■ dėl yra pamatas manyti, kad 
bondholderių ir džiodžementų 
savininkų interesai prieštarau 
ja vieni kitiems. Taigi kyla 
klausimas: kuriai šių 
grupių

žymų skaičių republikonų poli
tiniuose džiabuose, ažuot pa
skirti tuos džiabus demokra 
;ams. Well, tenka pasakyti, 
<ad p. Roosevelto “Naujoji Da« 
yba” pasilieka tik jo ir kai ku

rių švaresnių žmonių, o ne vi
sos demokratų partijos dalyba.

šiandie auditorija yra bond 
holderių rankose.

Originale skola bondholde 
riams suma $125,000 per desėt 
ką metų 
Tat dabartinė Lietuvių Audi
torijos skola už bonus siekia 
$87,000. štai kas didesnius tų 
bonų pluoštus valdo:

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grižo it Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

tadieniais pagal sutarimą. 
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

| bondholderių komitetų Au
ditorijos reikalams tvarkyti 
įeina šie asmenys: Bubinas, Šir- 
kys, Jakaitis, Kavaliauskas, 
Antanavičienė, Puishys ir Ka- 
dzevskis. Komiteto pirmininkas 
yra Bubinas 
dzevskis, iždininkas Šukys; sve 
tainės menedžeris 
Jakaitis.

Nuo to laiko, kai bondhol
derių komitetas tvarko Audi
torijos reikalus, jos įplaukos 
padengia išlaidas, žiemos lai
ku’ lieka šiek tiek pajamų tak
soms apmokėti, o vasarų (pra
dedant gegužės ir baigiant rug
sėjo mėnesiu) neša nedatek- 
liaus.

Bendrai imant, pajamų ir iš
laidų žvilgsniu, svetainės padė
tis šiandie neatrodo pilnai tvir
ta. Gal būt, įvedus vieną-kitą 
pakeitimų, jos padėtis butų ga
lima pagerinti.

Antra užinteresuota grupė
Bet ne vien bondholderiams 

Chicagos Lietuvių Auditorija 
skolinga, štai kitos jos bėdos:

Roosevelt Furniture Co., Ine. 
(iki šiol žinoma kaip City Fur
niture Co.), 2310 W. Roosevelt 
Road, yra dar nesena biznio 
Įstaiga: gyvuoja vos tik 6 me
tai. Bet sumanus savininkai M. 
P. Jovarauskas ir J. P. Bertu
lis mokėjo, nors ir depresijai 
siaučiant, pastatyti šią firmą i 
vadovaujančių Chicagos rakan
dų prekybos įstaigų eilę. Lie
tuvių tarpe Roosevelt Furni
ture Co. yra labai gerai žino
ma. Ne tik žinoma, bet ir mė
giama, už tai, kad čia pirkėjas 
turi progą įsigyti geriausios rų- 
šies rakandus daug žemesnėmis 
kainomis negu kitur. Tą jums 
patvirtins 
nors iš 
krautuvės pirkę.

šį firma užsiima grynai ra
kandų prekyba. Šalę krautuvės 
yra nuosava dirbtuvė, kurioje 
prityrę darbininkai dirba sek
lyčių (parlor) setus. Dirbtuvė
je darbininkai dirba ne “piece 

sistema ir todėl kiekvie- 
krėslas arba sofa padirba- 
su dideliu rūpestingumu, 
butų tvirti ir drauge gra-

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiku ir visu 
chronišku ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

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

dieną.

Sudėkime dabar 
nų, $49,258.00 džiodžementų ir 
$11,000.00 taksų. Viso ieškinių 
prieš Auditoriją susidarys apie 
$147,258.00. čia betgi nepri- 
skaitytos dar teismo lėšos. 
Well, nemaža suma.

Reiškia, nemokėtų 
sų Auditorija 
apie

kitiems
: kuriai šių dviejų 

Auditorija gali tekti?

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis> 
pasaulio dalis.

L O VEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man, 
2506 West 63rd St 

Tel, REPUBLIC 3100

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St,
ei. Boulevard 5208 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Cicero 8724. Koplyčia 'dykai

Medalis skiriama jam 
kuris daugiau-

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

Pernai 
Auditorijos 
šerininkai) pasijuto nebegalinti 
išlaikyti Auditorijų savo ran
kose. Todėl bondholderiai pa
ėmė jos reikalus tvarkyti, ir 
sausio mėnesio 1 d. 1933 m. 
teisme užrekorduota byla Au
ditorijos savininkų sąstatui for
maliai pakeisti.
Auditorijos reikalai bondholde- 

riams juos tvarkant.

work 
nas 
mi 
kad 
ŽUS.

Taip pat čia rasite didelį pa
sirinkimą miegamųjų 
mųjų kambarių setų 
mųjų mašinų 
frigeratorių, kaurų 
mams

Dabar 
krautuvėje vyksta didelis pava
sarinis išpardavimas. Didelis 
skaičius lietuvių naudojasi šiuo 
išpardavimu, atlanko krautuvę 
ir įsigyja sau reikalingus ra
kandus nupigintomis kainomis.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai..

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Prirengiu kūną dėl grabo- 
rių, nuvežti ant dipo arba par
sivežu iš kitų miestų su kara- 
bonu arba nuvežti. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St.
CICERO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
dmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipi am į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj 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

VICTOR BASTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 14 dieną, 1:00 va
landą ryto 1934 m., sulaukęs 
27 metų amžiaus, gimęs Okla- 
homa.

Paliko dideliame nuliūdimo 
tėvą Antaną, dvi seseris Ka- 
therine Mathevvs ir Mary 
Brown gyvenanti Oklahomoje, 
du švogerius Joną Mathevvs ir 
Juozapą Brown, dvi tetas Mo
niką Janušunienę ir Domicėlė 
Antanavičienė, tris dėdes An
taną Survello, Pranciškų ir 
Joną Bastis ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas, randasi S. 
P. Mažeikio koplyčioj, 3319 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
balandžio 18 dieną, 1:30 vai. 
po piet iš koplyčios bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Victor Bastis gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Seserys, švogeriai, 
Tetos, Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.________ '

JOHN B. B0RDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Valandos 1—4 po piety, 7—8 Vai, vak. Utam.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
išskyrus seredomis 1 Telefonas Repuldic 9600.

DR. G. SERNER
j-Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
ufiRkdte?" 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

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
■ Patarnauja prie

gimdymo namuo 
. se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie treat- 

’Įk ment ir mairne-
tie blankets ir tt.

BBKalI Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 6. Lowe Avė, 

TęJ. Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Lietuvis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2515 W. 69th St.
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

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

r TĖVAS M
Jeigu Norite Dailumo ir Nębrangumo 

Laidotuvėse

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu eu firma tuo pačiu vardu)

Tel. Ofice Wentworth 6830
Res. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL. netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Balandžio 12 d. iš J. J 
dono koplyčios, 2506 W. 
St., iškilmingai tapo palydėta? 
į Tautiškas kapines visiems 
gerai žinomas Vincentas Maka- 
veckas.

Kadangi Vincas buvo drau
giškas žmogus ir turėjo daug 
pažįstamų ir draugų, tai į J. 
J. Bagdono koplyčią susirinko 
didelės minios žmonių. Koply 
čioj kalbėjo J. J. Bagdonas, 
Jankus ir St. Narkis. Rimkus 
sugiedojo kelias gedulingas 
giesmes pritariant J. G^rušo dū
dų duetui.

Laidotuvių procesijoj dalyva
vo suviršum 100 automobilių h 
apie 300 žmonių. Prie kapo 
kalbėjo J. J. Bagdonas, advoka
tas Gugis ir Jankus. Taipjau 
giedojo Rimkus pritariant J. 
Grušo dūdų duetui.

Po laidotuvių Vinco artimie 
ji draugai ir giminės susirin 
ko į J. J. Bagdono namus, km 
poni Bagdonienė patiekė gar
džią vakarienę. Laike vakarie
nės ir vėl buvo prakalbėlės, ku
riose Vinco giminūs išreiškė šir
dingiausią padėką laidotuvių 
dalyviams, J. J. Bagdonui, kal
bėtojams ir visiems, kurie tik

Pirm dešimties metų Chica
gos lietuviai jautė opų reika
lą turėti savo svetainę. Taigi 
tapo suorganizuota bendrovė 
Chicagos Lietuvių Auditorijai 
statyti.

Auditorijos pastatymas kaš
tavo apie $225,000. Iš tos su
mos šėrų pardavimu sukelta 
daug-maž $100,000. šeri ninku i 
įėjo į bendrovę ir buvo Audi
torijos savininkai.
— pavidalu bonų 
ta $125,000. Bonų valdytojai 
(bondholderiai) sudarė pirmą
ją skolintojų grupę arba kla-.originaliai jos savininkai (t. y. 

šėrininkai) galutinai prarado 
kontrolę ant jos. Auditorija? 
vaizduojasi resyveris ir ji sto
vi ant kelio į aukciono marke-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994Dr. įdURICE 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. Lafayette 7031
Dr», V. E. Siedlinskis 

DENffISTAS
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

Iškilmingos Vincento 
Makavecko laido

tuvės
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.

Susivienijimas Lietuvių
Amerikoj suma ....... $15,000

Geyer, buvęs bankų re’- 
syveris ....... ..... ..

{vairios draugijos ir pa 
vieniai asmenys — di 
desnėmis ar mažesnė 
mis sumomis ../.... DR. C. MICHEL. 0. D.

LIETUVIS

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

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

prisidėjo patarnavimu liūdnoj 
valandoj. Ir čia kalbėjo trum 
pai J. J. Bagdonas, St. Narkis. 
Wm. Buishas, W. Sharka ii 
northsidietis Jankus.

Vincas Makaveckas buvo 
Keistučio Kliubo narys ir vie
nas iš pirmutinių organizatorių 
Peoples Furniture Co.

$87,000 bo-t įsekis, Vincai, Amerikos že
melėje! Gal ryt-poryt ir mes 
pas tave nukeliausime.

—St. Palydovas.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGĖMS
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
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Lithuantan Building and Loan pinigus apartmentams kur nors 
Association of Cicero ant ‘Sheridan Road ar vadina

moj “auksinėj pakrantėj“. Ten
ka betgi rimtai abejoti, ar jos 
skolins namams, kuriuose dar
bo žmonės gyvena kaip Cice-

“Be ‘Naujienų’ ne- 
liu būti0

Kimbark - 
sek r

šian-
žmo-

apie

Cicero Lietuvių Statybos ir 
Paskolų Bendrovė tapo sutver
ta 1911 metais. Jos tvėrėjai 
buvo, kaip čarteris rodo, šie roj, Brighton Parke, Bridge>- 
asmenys: Anton Krischunas,1 porte ar kitose panašiose apie- 
Kaspar Miklosz, Simonas Zvi- h’nkese. V. P.
bas, Justin Tamoliunas, Stan
ley Miklosz, John Zvibas ir Ze- 
rnont Makejcz.

Dabartinę spulkos valdybą 
sudaro: Jonas
prez., Charles Genis
Jonas Rainis — kasierius; di
rektoriai: K. P. Deveikis, p-le 
Josephine Rashinskas, W. J. 
Bi.’uvill, Jonas Šoris, J. Kim
bark, Ch. Genis ir J. Rainis: 
advokatas K. P. G ūgis. Iš spul
kos tvėrėjų Simanas Zvibas pa
silieka jos nariu dar ir 
die. Jis jau yra senyvas 
gus.

Teko plačiau kalbėtis
spulkų rolę darbo žmonių gy
venime su šios spulkos sekre 
torium p. Geniu. Pasak jo, 
špilka daug gelbėjo žmonėms 
depresijos laiku. Teisybė, kai 
kurie mano, kad spulka ati
minėjusi namus. Faktas tačiau 
yra, kad spulkai namai nerei
kalingi. Tik tuomet prisieina 
namas paimti, kai savininkas 
atsisako kooperuoti su spulka. 
O jeigu- žmogus dėjo pastan
gas išlaikyti kaip nors savas
tį, apžiūrėti ją, nors kiek mo

ją, tai spulka dėjo pa- 
paJaikyti tą namą pas

Konto.*: t an tas J. Maksvitis, 
sako, kad jo biznis po truputį 
eina geryn, štai, sugriebė biz
nierių Miką Rimkų, 14431 Chi
cago Street, Dalton, Illinois. 
P-s Rimkus užlaiko lietuvišką 
traktierių, kur greit žada tu
rėti ir lietuviškus gėrimus — 
iš Lietuvos.

Įteikęs kontestantui J. Mak- 
svičiui sako, “štai $7.00. Te
gul "Naujienos“ lankosi pas 
mane per 15 mčncf’iii, nes be 
“Naujienų“ negaliu būti.

Atsidaro naujas na 
cionalis bankas

Centrlal Manufacturing distrik- 
ite balandžio 18 d. pradės ope
ruoti naujas bankas

p. Genio, viena svar- 
šios šalies finansinių

ką kalbėti apie spul

žmonės ėmė traukti iš 
pinigus ne tik gyveni-

kėti už 
stangas 
žmogų.

Anot 
biausių
įstaigų griuvimo priežasčių bu
vo spekuliacija biržoj. Spulkos 
betgi nespekuliavo biržoj. Jos 
tik gelbėjo žmonėms įsigyti 
nuosavybę. Jos buvo vedamos 
tų pačių žmonių, kurie pri
klausė joms kaip, nariai. Bet 
kada ėmė griūti didžiulės fi
nansines įstaigos, tai žmones 
pagavo baimė: “Jeigu bankai, 
jeigu brokerių firmos užsida
ro, tai 
kas!“

Taigi 
spulkų
mo reikalams, bet tikslu kitur 
perkelti savo sutaupąs. Spul 
koše pasijuto stoka cash. Nes 
juk jos pinigų nelaikė seifuo
se, o skolino juos sąvasčiai 
įsigyti.

žmonės klydo pabugą spul- 
ką. Mat, spulkos skolino tik 
ant namų, kuriuose jie patys 
gyvena, ir tie namai tebesto
vi dar šiandie. Jie stovūs at
eity, jie nesugrius, jie nepra
žus. Tai gi spulkų pamatas te
bėra toks tvirtas, koks buvo.

Kai kurie žmonės daro klaidą 
nešdami savo sutaupąs (net iŠ 
pačių spulkų ištraukę) į vi- 
durmiestį. Tos vidtfrmiesčio fi
nansinės įstaigos gal skolins 
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Per paskutinius dvejetą me
tų Central Manufacturing dis- 
triktas neturėjo banko, šioje 
apylinkėje randasi gana daug 
pramonės įmonių ir šiaip stam
besnių bei smulkesnių biznierių. 
Neturėdami arti banko, jie visą 
laiką susidurdavo su neparan
kumais. Todėl pas kai kuriuės 
ir kilo sumanymas įsteigti ban
ką. Tas sumanymas dabar jau 
realizuotas: balandžio 18 d. at
sidarys naujas nacionalis ban
kas adresu 1110 W. 35th st.

Keli asmenys, kurie sumanė 
banką suorganizuoti, turėjo la
jai didelį pasisekimą. Per 
trumpą laiką prisidėjo daugiau 
nei šimtas žymių biznierių ir 
pramonininkų ir nupirko naujo 
janko Šerus. Visus organizuo
jamo banko planus užgyrė na- 
cionalių bankų autoritetai, šio 
aikraščio skaitytojai yra kvie
čiami atsilankyti į naują ban-

vaidina svarbią rolę šioje apy
linkėje.

Direktorių tarybai pirmiau
siai rūpėjo išrinkti kuo tinka
miausi prezidentą bankui. Kan 
didatai buvo parinkti iš labiau
siai kvalifikuotų bankininkų. 
Po ilgų svarstymų ir pasitari
mo su nacionalių bankų autori 
tetais naujo banko prezideulu 
tapo išrinktas Clarke Wash- 
bume. z

kokis yra geras airių politi
kierius. Jeigu pas lietuvius 
advokatus butų drąsos, turėtų 
priimti teisėjo Allen pakvieti
mą, kad teisėjas paaiškintų, 
delko žydelis Moė Roscnberg 
davė airių geram politikieriai 
$5,000. Ar dėlto kad žydelis 
myli airį kaipo kataliką? Ar 
dėl kitokio tikslo? Rosenbcrg 
yra miręs, negales pasiaiškin
ti, todėl teisėjui butų gera pro
ga tai padaryti. Bet rekordai 
nėra mirę, rahdasi Washing- 
ton, D. C., kur Rosenbcrg 
vo pašauktas pasiaiškinti
pinigų dalinimo Chicagos po
litikieriams.

Du lenkai kalbėtojai gerai 
atkirto teisėjui Allen. Reikia 
duoti kreditą leųkams už nc- 
pasidavimą politikieriams.

Kliubo Susirinkimas įvyks 
pirmadieny, balandžio 16, va
kare 7:30 valandą, Lietuvių 
Auditorium. Kalbės adv. Kl. 
Jurgelionis. Reikia iškalno 
pasakyti, jog Jurgelionis pasa
kys daug įdomių dalykų poli
tikos veikime. Lietuviai atei
kite, yra dėl jūsų naudos.

Korespondentas.

bn- 
del
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šonas draudžia kompanijai ii, kauntės tėtušiams šitokį su- ARO
mindžioti (violate) sutartis, manymą: neduoti teisės parda- Į |>LASSIrlED AUS 
kurias neseniai tapo padarytos vineti alų arba stipresnius už 
tarp farmerių ir pieno • kom- alų gėrimus parenduojamoms 
panijų NBA priežiūroj (tiks** iš forest prezervų b^zniavie- 
liau pasakius* AAA priežiu- tiems. Ar tas sumanymas taps 
roj). Shissleris buvo kaltintas galutinai priimtas, tai parodys 
tuo, kad mokėjęs fermeriams ateitis.tuo, kad mokėjęs fahmcriams 
uė pieną mažiau, negu AAA 
sutartis nusako mokėti.

Priešingi 15 nuošimčių 
taksų kapojimui

Bedarbiai — viešojo 
knygyno patronai

CĮoteter €o.
Cordials and Liąueurs

SKANIAUSI GĖRIMAI:
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

Tenka pažymėti, kad šis nau
jas bankas nėra susirišęs nei 
su vienu pirmiau buvusiu bei 
dabar egzistuojančiu banku. Jis 
yra savistovis bankas, priklau
santis Federalei Rezervo Siste
mai ir Federalei Depozitų Ap- 
draudos Korporacijai. O tai 
reiškia, jog visi indėliai bus ap
drausti, einant 'Prezidento 
Roosevelto užgirtu bankų aktu.

Organizacinis Komitetas iš
rinko naujo banko direktoriais 
sekamus asmenis:

Clarence G*. Carson 
Iždininkas, Chicago Curtain
J. W. Embree, Jr.
Prezidentas, Rittenhouse and 

Embree Co.
Mortimer B. Harris
Prezidentas, Harris Brothers

Skaitytojams gal bus įdomu 
šį tą patirti apie p. Washburne 
karjerą.

Jis yra sūnūs buvusio perei
to šimtmečio pabaigoje Chica
gos miesto majoro. 1908 m. jis 
baigė Yale universitetą ir tuoj 
po to pradėjo dirbti Hibernian 
banke, kurį buvo įsteigęs Chi- 
cagoje jo diedukas. Daugelis 
žmonių dar pamena itą banką. 
Vėliau p. Washburne nuėjo tar
nauti Continental and Commer- 
cial nacionaliam bankui kredi
to skyriuje. Pasitraukęs iš ten, 
Chicagos Federaliame Rezervo 
banke jis suorganizavo kredito 
departamentą. Per dešimtį me
tų jis ėjo investmentų kontro
lieriaus pareigas. Pasitraukęs 
iš tos tarnybos, jis. Union ban
ke užėmė direktoriaus ir vice
prezidento vietą.

Pradžioje 1929 m. jis kartu 
su kitais paėmė savo kontrolen 
Winnetkos State Rank. Tame 
banke jis ėjo prezidento parei
gas per penkis su viršum me
tų.

Apie naujojo banko tikslus 
p. Wasbbume sako, jog vyriau
sias jo uždavinys bus šioje te
ritorijoje atsteigti biznį. Tvir
tas ir progresyvis bankas tu
rės žymiai pagerinti oiznio są
lygas ir pakelti nuosavybių ver
tę. Jis paskatins apylinkėje 
steigtis naujoms pramonėms ir 
sustiprins bei palaikys senąsias. 
Bankas teiks kuo tinkamiausį 
patarnavimą.

Iš kitų banko viršininkų ten
ka pažymėti C. E. Herrod, ka- 
sierius, kuris toje srityje turi 
didelį patyrimą, nes per dau
gelį metų Union Trust Kompa
nijoje ėjo kasieriaus ir vice-pre- 
zidento pareigas.

Kasieriaus asistentu bus W. 
S. Sadler, Jr.

Bankas dės visas pastangas, 
kad suteikti kuo tinkamiausį 
bankinį patarnavimą visiems 
vietos gyventojams. Bankui yra 
geriausia proga augti ir bujoti, 
nes jo visas turtas yra parem
tas grynais pinigais ir jokių 
atsakomybių jis neturi.
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Iš balandžio 9-tos 
Bridgeporto lietuvių 

masinio mitingo

H. G. Meining 
Direktorius, Spiegei, May, 

Stern Co.
Michael Ready
Prezidentas, Ready Coal and 

Construction Co.
J. A. Schram
Straus and Schram
H. S. Silberman
Prezidentas, S. Silberman and 

Sons
W. R. Sproul
Prezidentas, E. W. Spoul 

Construction' Co.
' Clarke Washbume 
{Prezidentas
Visi naujojo banko direkto

riai yra stambus biznieriai, ir

Neseniai kauntės teisėjas 
Jarccki išnešė nuosprendį, ku
riuo numušta taksos ant mažu fe 
namų 15 nuošimčių. Šio tak
sų nukapojimo priešininkai 
dabar, kaip pranešama, ruo
šia apeliaciją valstijos aukš
čiausiam teismui, kad jis at
mestu teisėjo Jareckio nuos
prendį.

Chicagos viešojo knygyno ve
dėjai pastebi, kad bedarbiai 
yra, palyginti su kitais, 
ir žurnalų mėgėjai.

Dillinger užpuolė

knygų

dželąi

Business Service 
Biznio P*t^-n»rima»

I NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narini mokestis. 
Expertų patarimas visose namu savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
nr.mai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoie.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 40 met.

Statyba didėjanti
šiemet Chicagos priemies

čiuose kovos mėnesį statyba 
esanti tris kartus didesnė, ne
gu tą patį mėnesį ji buvo 
1933 m.

Du banditai, vienas 
buvęs pažintas kaip John Di
llinger, paskilbęs piktadaris, už
puolė džėlą miestely Warsaw, 
Ind. Iš džėlos banditai pasiėmė 
tris revolverių kulkų neperšau- 
jamus bruslotus ir du revolve
rius ir pabėgo.

kurių

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

{spinduliuotas. vita 
minas “D0 pienas

Troley busai vietoj gat- 
vekarių ant Archer avė

T^ Ui nitųre & Fixtures 
Rakandai-Itainai

JAUNA pora turi paaukauti 4 
kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 . Chappell. Hvde Park 
4069.

STORAGE RAKANDŲ BABGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parior, miegkamb. ar valgo
mojo kam b. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedalioj, Rajų 
Storage, 5’<46 S. Ashland Avė.

Dabar rinkoje pasirodė nau
jos rūšies pienas — “įspindu- 
luotas pienas“, kuris turi aukš
tą nuošimtį vitamino “D“ o 
tas vitaminas yra tuo naudin
gas, kad apsaugoja vaikus nuo 
ligos, kuri yra žinoma kaipo 
“Richets“ — lietuviškai (?).

To naujo pieno istorija pra
sideda nuo Dr. Harry Shen? 
bock, iš Wisč6nsino, kuris at
rado, kad’ maistą^ galima 
“įspinduliuoti“. f Su ultra vio
letiniais spinduliais, kurie su
teikia maistui tam tikras nau
dingas ypatybes.

Po ilgų bandymų, pagaliau 
pavyko tą procesą pavartoti 
ir su pienu. Taigi dabar tu
rime “įspinduliuotą” vitami
nu “D” pieną./ jJb gamina be 
kitų bendrovių, y ir Wieland 
Dairy Company ir išvežioja 
po namus — pareikalavus.

(Sp.)

Visuomenės aptar
navimo Įmones 

i i------ .<
Visuomenes r. aptarnavimo 

įmonės baidosi kontrolės iŠ 
Washingtono, kuri* tos įmones 
spėja, jau artinasi. <-?v 

Laikraščiams išsiuntinėtam 
pareiškime, tos įmonės nuro
dinėja, kad kiekvienos apie- 
linkės panaši įstaiga, gyvuoja 
savo aplinkybėse, kurios vi
suomet yra skirtingos nuo ap
linkybių kitose apielinkėse. Jos 
moka prisitaikinti prie jų. O 
Washingtonas, jokiu budu ne
galėdamas suprasti kiekvie
nos apielinkės problemas ir 
aplinkybes, butų nekoks kont
rolierius. Taip $ako tos įmo
nės, ir stebėtina, pritaria val
stijos kontrolei, kurios papra
stai nenori ir kurią taipgi 
smerkia. (Sp.).

CHICAGOS ŽINIOS

Ulinois
sion įsakė Chicago and Joliet 
gatvekarių kompanijai pakeisti 
gatvekarius busais ant Archer 
avė., trijų mylių plote, būtent 
tarp Cicero ir Harlem avės.

Neleis parduoti stiprių 
gėrimų forest 

prezervuose
Cook kauntės tarybos specia- 

e komisija nutarė rekomenduo-

PRANEŠIMAI

Commerce Commis- HOTOKE BAHKERS

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų, 8 šm. 
Sarlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 

ario setas $39.00. 7 šm. valg.
kambario setai $22.00,

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite j musų spulką.

!■ TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10,50. 
Springsa! $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų {vairių daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE, CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

JAUNA pora paaukaus puikius ra
kandus. gražų parlor setą, miegkam- 
bario ir valgomojo kambario setus, 
puikus kautus. Padarykite pasiūliji- 
mą. 7888 So. Winchester Avenue. 
Vincentos 10054.

Lietuvių buvo apie trys šim
tai. Turėjo būti daugiau, tas 
parodo jog lietuviai, kaipo 
taksų mokėtojai ir balsuoto
jai, nepaiso apie savo reika
lus.

Dainoriai: Mrs. Schultz, Miss 
Garuckaitė, p. Romanas, pa
linksmino publiką savo gražio
mis dainomis. Užtai jiems

Kalbėtojų vardus neminėsiu, 
butų per ilga litanija. Pri
minsiu teisėjo Allen kalbą. Jis 
labai agitavo už airį politikie
rių, kuris buk daug pasidar
bavęs Bridgeporte, daug gero 
padaręs lietuviams; tačiau tei
sėjas neparodė nė vieną pa- 
vizdį padarytą dėl lietuvių la
bo.

Negana to. Teisėjas Allen 
iššaukė j debatus parodymui

Darys tyrinėjimus mo- 
ronams ieškoti mo

kyklose
..............." i

Mirtis mergaites Dorette 
Zietlow, pustrečių metų am
žiaus, kurią buvo pavogęs 
(kidnaperis) George Rogajski 
13 metų vaikiščias, sujudino 
mokyklų viršilas. Dabar mo
kyklų tėtušiai ruošiasi pradėti 
tyrimą vaikų, lankančių moky
klas. Tyrimo tiksiąs esąs iš
skirti ųenormaiittš vaikus 
(morohus) iš horipalių tarpo.

Teismas užgyrė kainų 
nusakymą pienui

■ ■■■■*■ ■ih Ii

Federalis teisėjus Hally iš
davė indžiokŠepą prieš Lloydą 
V. Shisslerį ir Jo vadovauja
mą pieninę Pebpies Dairy 
Company of Cicero. Indžionk

Lituanica II Naudai Teatras ir 
koncertas atsibus balandžio 20 d. 

1934 m. rengia Altas Bridgeporto 
Skyrius, CnicaRos .Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted Št., 7:30 v. v

Porgramo išpildyme dalyvauja žy
miausios meno jėgos. Bus suvai
dinta -3-jų veiksmu komedija “Audra 
Giedroje” vadovaujant Kl. Jurgelio- 
niui, Liet. Vyžių Dainos Choras va
dovaujant muzikui p. Sauriui, Lietu
va Benas ir jaunų šokėjų grupė.

įžanga tik 35c, ypatai.
Kadangi nereikėtų prie tikietų 

angelio kimštis patartina visiems 
tikietus įsigyti iš kalno, sekamose 
vietose: . ,

Sandaros raštinėje 814 W. 33 St.
1 p. Gudas, 900 W; 33 St. 1

Jos. F. Budrik, Ine., 3417 South 
Halsted St '■ ‘

A. BUdris, 939 W. 33 St.
Ks Alekaiunas, 911* W; 88 St. ‘ 

i J, Kuliu. aptifekoj, . 3259 South 
Haistdd st ; ■ ",
< Progrėss Furniture Co., 3224 So. 
Halsted St. .

Jakubonis Barber Shop, 3133 So, 
Halsted St. \ •

; St. Bagdonas Barber. Shop, 3236 
So.. Halsted St.\

Bridgeporto Lietuvių Kolioni ją 
hųsirodykime, kad ir mes gyvuojame.

Rengėjai.
1 T—■"« . ,

NorthWest Sides. lietuvių trans
atlantinio skridimo (ALTASS) atstos 
vų susirinkimas atsibus balandžio 16 
d«, pirmadienio vakare, 7:80 vai. šv. 
Mykolo parapijos svetainėje, ant 
Wabansia prie Paulina St. Visi 
draugijų atstovai ir nariai yra kvie
čiami būtinai atsilankyti • nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Tie ką 
turi paėmė ženklelių ir tikietų par
davinėjimui turės raportuoti pasek
mes. Kas dar neturite, galėsite pa
siimti. Kviečia Valdyba,

North West Lietuvių Moterų Kliu
bo susirinkimas Jvyks antradieny ba
landžio 17 d. 1934 m. P. Adomaitčių 
bute, 2420 Francisco Avė., 7:30 vai. 
vak. Narės malonėkite susirinkti j 
laika. M K. sekr.

Cicero — Cicero Lietuvių Koopera
cijos Valgomųjų Daiktų Bendroves 
Extra visuotinas' susirinkimas įvyks 
ši vakarą 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Liuosybės svet, 14 St. ir 49 Ct., Ci
cero, III. Gerbiamieji Šėrininkąi-ės, 
jūsų dalyvavimas yra butonai reika
lingas, nes reikalas labai svarbus. 
Bukite visi-os.' Kviečia

Direkcija.
’....... . — *

Svarbus pranešimas visiems lietu- 
višldėms groserninkams

U nivergai Grdcery Co. laikys su
sirinkimą utarnfnke balandžio 17 d. 
adresu 4758 So. Springfield Avė. Su
sirinkimas bus svarbus. Atsilankę 
išgirs apie visą šią organizaciją ir 
ant kokių pamatų ji varys bi?n|. Tie 
kurie abejoja apie šia organizaciją, 
turės pilną progą klausti visokių in
formacijų ir bus maloniai paimpor- 
muoti. si organizacija susideda iii 
dviejų šimtų groserninkų ir todėl 
labai tvirta. Todėl jos nariai gali 
parduoti prekes taip pigiai kaip h 
Chain krautuvės* Užprašo visus lie
tuviškus groserninkus apsilankyt ant 
susirinkimo. Del informacijų pasi
tarkite su. organizatoriais žeminus 
pasirašiusiais:

. St, Szambaris, S. Kanepė, 
J. Faravich ir V, Savich.

Keliaujantis orgdhlzUtorius 
J. Buczinskas,

4382 So. ’ Artesian St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
nuošė arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

■ - v t

3259 South

MES TUKIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
lpw ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
. NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

. ; ' i ? į - ■ h ; : ■■■■■■«

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
tališkio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdarą* kasdien iki 9,
• Nerišlioj iki 5.

Personai
Armėnu Ieško

—i-

■f

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietaa 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEK R AUSTYTO JAS
3858 So. Halsted St. Chicago. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

PAIEŠKAU • savo švogerio, buvu
sio mano vyro broli Joną Urboną. 
Apie 38 metų amžiaus. Jo brolis 
Aleksas Urbonas mirė jau 12 metų 
atgal, buvo atvažiavęs Johnston City 
ir buvo žinoma, kad jis gyveno apie 
16 |r Halsted St.,. Chicago. Meldžiu 
atsišaukti. Elena Urbonienė, R. 2, 
Bok 88. Johnston City, Ill.‘ " •

Help Wanted~Fėmale " 
Darbininkių Reikią . , ,

•. REIKALINGA • patyrusi • moteris 
sor|avimui vilnonių skudurų, r 14,08 
Cėnter St. Lincolh 7821'.

REIKALINGA- \vaiterka.- : Turi 
būti biskj patyrus. , .

3510 W. 63 St.
............-Ir I ■ ■ ....................... .... 11 I I ' !

For Rent
RENDON Storas su kambariais 

7446 Archer Avė. Summit, renda$20. 
Tinkamas dėl tailor, ice cream, ba- 
kery, shoemaker, arba tavero. Mar
kus, 5529 So. Neva Avė. Telefonas 
Prospect 2559.

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 
Almond

ir kiti likeriai.

The Cloister Co.
ISDIRBYSTfi

3251 So.-Morgan St 
Tel. Boulevard 0505 

. . ■ i-

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

Tbl* atTerUoMDcat l» not intendod - to 
offer rhhkcy for nle of deUvorjr m ttjr 
•toto or commanity wberein tbe advjr- 

Uainr. mM or uw thoroot la nnU*ful.
' . ______ ________ L.___________X

Furnished Rooms
n

AUGUST SALDUKAS

645

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ, parduoda cigarų, cigare
tę, ice cream ir mažmožių krautu
ve su namu, arba mainysKi i pri- 
vatišką narna. 1609 S. Halsted St.

PARENDUOJU galiūną su visais 
įtaisymais arba gali pirkti labai pi
giai dėl vyro mirties. Parduosiu ir 
narna. 3934 W. 16 St. Telefonas 
La>vndale 5293.

COMPANY 
Tel. Vičtory 4965 

3216 So. Halsted St

KAMBARYS ir valgis — $6.00 
savaitei. Vyrui arba moterei. 3405 
So. Unįon Avė., 1 lubos iš fronto.

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi-

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1984 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai. z 
Pirkite popiera Per mane, gausit* 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. teL Cicero

PARSlDUOfiA aludės biznis ge
rai išdirbtas* ir randasi arti dirbtu
vių. 8749 So. , Halsted St . /

.. . ■ X..,.:-. .. .. ■ ..........................

TAVERN ir Namas parsiduoda, 
gera apielinkė, pamatykite ir persi
tikrinkite. 1147 W.est 47th St.

Vienoj apielinkėj per 
24 metus

REAL ESTATE — PASKOLOS 
— APDRAUDA

Darome visus legalikus doku
mentus pirkime ir par

davime namų.

NOTARY PUBLIC 
4038 Archer Avenue 

Phone Lafayette 6719 
CHICAGO

PARSIDUODA bučėmš ir groser- 
nč, geroj vietoj.

4958 Princeton Avė.
7 * V ’ ' > * . -

II .. .................................  ' ................—H
Famg For Sale

PARDAVIMUI 120 akeriq far- 
ma Woodboro, Wis. arba išsimaino 
i namą. žerto No.. 1. 60 skėrių
dirbamos Žertos, naujas 6 kambarių 
namas ir visi nauji budinkai, 15 kar
vių, 10 melžiamų, teamas. Prieža
stį pardavimo patirsit ant * vietos, 
Mašinos Jr kiti daiktai. Prie Lake 
front ir geto kelio. .

Del 
Busih i

platesnių žinių kreipkitės, 
tik iki seredos.

6012 So. Troy St

SI

___________________




