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Praneša apie Lietuvos kariuomenės mobilizat: a
Kaina 3c Chicago, III., šeštadienis, Sausis-January 26 d., 1935

Vokiečiai irgi prisipažyslą traukią 
kariuomenę Lietuvos pasienin

Lietuva mobilizuoja kariuomenę ir pašau
kė prie ginklo keturių metų atsarginius

CHICAGO.— Iš patikimo žmogaus tik ką gautas laiškas 
praneša, kad Lietuvoj pradėta mobilizuoti kariuomenė.

Sako, jau imami kariuomenėn keturių metų rezervo vyrai, 
tai yra, tokie, kurie jau keturi metai atgal kaip buvo paleisti 
iš kariuomenės kaip atitarnavę savo laiką.

Laiškas su šia žinia buvo išsiųstas iš Šiaulių sausio 8 d.
Prie šios žinios galima pri

durti, kad prieš keletą dienų vi
suose Vokietijos laikraščiuose 
buvo įdėtas—matyt, Berlyno 
propagandos biure inspiruotas 
—pranešimas apie tai, kad Lie
tuva traukianti savo kariuome
nę palei Klaipėdos krašto sie
ną, prie Tauragės. Delei to pra
nešimo Lietuvos pasiuntinys 
Berlyne, Dr. Jurgis Šaulys, pa
reiškė spaudai, kad tame ta
riamame kariuomenės koncent
ravime nesą nieko nepaprasto, 
nes tai įeina į senai numatytą 
karo manievrų planą.

Antra vertus Dr. šaulys nu
rodė, kad Rytų ‘Prūsuose Vo
kietija pastaruoju laiku labai 
sustiprinusi savo ginkluotas jė
gas. Ji dabar laikanti toje 
srityje 50,(M)0 reguliarių karei
vių ir 50,000 ginkluotų rud- 
marškinių ir juodmarškinių 
“nacių”.

žemiau paduodame kitą įdo
mią žinią, užvakar gautą New 
Yorke, apie vokiečių kariuome
nes judėjimą.

Klaipėdos gyventojai yra ga
na suvokietėję ir Vokietijoje į- 
sigalėjęs naciams jie pradėjo 
Klaipėdos krašte organizuoti na
ciškas organizacijas. Lietuvos 
gubernatorius Klaipėdoje kelias 
tų organizacijų uždarė, o jų va
dai yra Kaune teisiami dėl 
suokalbio ginklu atplėšti Klai
pėdą nuo Lietuvos ir ją pri
jungti prie Vokietijos.

15 žmonių žuvo, 32 
pasigendama pas
kendus pasaž. laivui

Susidūręs su kitu Ihivu pasken
do trečias Ward linijos laivas 
Mohawk

žinias,

VOKIETIJA PRISIPAŽĮSTA 
TRAUKIANTI lURIUOMENĘ

PRIE LIETUVOS SIENOS
KAUNAS, Lietuva, sausio 24 
d.—Berlyno pranešimais, Vo
kietijos oficialiai rateliai jau nė 
nebebando užginčyti
kad Vokietijos karinės jėgos 
Rytų Prūsijoje, ypač 
Lietuvos sieną, liko nepapras
tai sustiprintos.

Stiprinimas Vokietijos ka
riuomenės ir pusiau militarinių 
rudmarškinių pulkų Rytų Prū
sijoje yra pateisinamas tuo, kad 
buk tarp Rytų Prūsijos gyven
tojų pasireiškęs neramumas. Iš 
kitos pusės čia gi duodama su
prasti, kad Vokietijos kariuo
menė yra stiprinama Lietuvos 
pasieny delei laukiamo nepa
lankaus teismo nuosprendžio 
126 Klaipėdos vokiečių byloje. 
Jie yra teisiami Lietuvos karo 
teismo už suokalbį padaryti 
nacių “pučą”. Klaipėdos krašte. 
Tad vokiečiai, stiprindami savo 
kariuomenę, tikisi padaryti 
spaudimą į Lietuvos teismą ir 
kartu į Lietuvos visuomenės 
opiniją.

Neabejojama, kad įtempti 
santykiai tarp abiejų šalių pa
sidarė delei griežtesnio Lietu
vos veikimo Klaipėdos krašte.

palei

NEW YORK, s. 25. — šian
die New Jersey pakraščiuose, 
įvažiavęs į kitą laivą, pasken
do Ward linijos pasažierinis 
laivas Mohawk, plaukęs iš New 
Yorko į Kubą.

15 lavonų jau išgriebta iš 
vandens. Bet dar pasigendama 
32 žmonių, kurie irgi veikiau
sia yra žuvę. Tokiu budu skai
čius žuvusių gali pasiekti 47 
žmones.

Laivu plaukė 163 žmonės, iš 
kurių 53 buvo pasažieriai. Iš
gelbėtų yra 116.

Mohawk paskendo įvažiavęs 
ramioj juroj į tavorinį laivą 
Talisman, kuris irgi gerokai 
nukentėjo, bet dar įstengė sa
vo jėgomis atplaukti į uostą. 
Priežasties nelaimės dar neži
noma, 
gedęs 
lajvaąf 
mas. 
jungti 
žiavęs
dė lenkti.

Mchawk buvo puošnus laivas, 
kainavęs $2,000,000. Ward lini
ja jį pasiėmė neesnai užvažia
vus ant uolų jos laivui Havana.

Tai jau trečia nelaimė su tos 
linijos laivais bėgyje kelių pa
starųjų mėnesių. Pirmiausia 
juroj sudegė laivas . Morro 
Castle, kuriame žuvo 124 žmo
nės. Nesenai gi laivas Havana 
užvažiavo ant uolų, o dabar 
paskendo trečias laivas, irgi 
pasiimdamas gal kelias dešim
tis gyvasčių.

Jurininkai sako, kad su- 
Mohawk laivo vairas ir 

{pasidaręs nesuvaldo- 
Pirm negu spėta 
kitą vaarą, jis ir 
j kitą laivą, kurį

pri- 
jva- 
ban-

5 žuvo Meksikos 
pasieny

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

Giedra ir daug Šalčiau.
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4> 

56.

PIEDRAS NEGRAS, Meksi
koj, s. 25. — Penki žmonės li
ko užmušti ir du sužeisti, maiš
tininkams puolus pasažierinį

IRuth’s talerited, chubby handi

Ruth Slenczynski, dešimties metų amžiaus geniališka pi«r 
nistė. šiomis dienomis su ja tapo padaryta sutartis, kuria ei
nant ji duos 30 koncertų,. įvairiuose miestųo.sę. Ųž tuos 30 kon
certų jai bus sumok eta“'$75,000.

Ruth Slenczynski gimė Sacramento, Cal. Jos tėvas yra len
kas. Ji dar būdama keturių metų pasižymėjo kaipo pianistė. 
Mokėsi ji daugiausiai namie, nes jos tėvas yra muzikantas.

Baisi tragedija šeb 
pimo stoty Chicagoj
Motina su sunum peršovė tris 

stoties darbininkes ir patys 
nusišovė. Namuose rasta nu
žudyta dar viena stoties dar
bininkė

CHICAGO.—Bedarbių šelpi
mo stotis vakar buvo liudinin
kė baisios tragedijos. Mrs. Ruth 
W. Arden su savo nesveiku sū
num Hal, 24 m., atėjo į Illinois 
Emergency Relief komisijos 
stotį 54 W. Chicago Avė., iš 
kurios jie gaudavo pašelpą, per
šovė tris tos stoties darbininkes 
ir tada patys nusižudė. Sūnūs 
yra baigęs Chicagos universite-

Policija nuėjusi į motinos na
mus 1718 Sedgvvick St., rado 
nušautą stotiės darbininkę 
Alice Irwin, kuri buvo apsilan
kiusi tyrinėjimo tikslais.

Viena iš sužeistųjų stoties 
darbininkių gal veikiausia mirs.

13,000 komunistų pa
šalinta iš partijos 

Uzbekistane

18,000 žmonių be pa

potvyniuose
MEMPHIS, Tenn., s. 25. — 

Apskaitoma, kad 18,000 žmonių 
liko be pastogės ir kad mažiau
sia 20 žmonių žuvo potvyniuo
se pietinėse valstijose, išsilie
jus Mississippi ir į ją jtenkan- 
čioms upėms. 15 žmonių žuvo 
Mississippi valstijoj, 4—Ten- 
nesse ir 1 Arkansas valstijoj.

Potvyniai dabar slenka to
liau į pietus.

Raudonasis Kryžius apskaito, 
kad greitąjai pagelbai nuken- 
tėjusiems reikalinga yra ma
žiausia $25,000.

MASKVA, s. 25.-— Pravedus 
Uzbekistane, Azijos Rusijoj, 
valymą komunistų partijos, ku
ri ten turėjo tik 45,000 narių, 
iš partijos liko pašalinta 13,- 
000 narių, taigi veik visas treč
dalis. Daugelis liko pašalinti 
už pritarimą Trockio opozicijai, 
bet daugiausiai tai už ‘buržuazi
nę psichologiją’ ir kitus nusidėji
mus komunistų dogmoms. ■ ■ ’ ■' •

NORFOLK, Va., s. 25. — 
Trys žmonės žuvo laike snie-

traukioj prie pat Jungt. Vals- go audros barkai paskendus 
tljy rtdenos£W '' Delaware pakraščiuose.

Naciai nužudė pabė 
gūsį Čechoslova- 

kijon nacį
PRAGA, s. 25. — Jau pir

miau buvo pranešta, kad atvy
kę iš Vokietijos du vyrai ir 
moteris nužudė Pribram hote- 
ly Vokietijos politinį tremtinį 
Rudolf Wormys.

Dabar paaiškėjo, kad nužu
dytasis yra nacis, buvęs Stutt- 
gart radio stoties direktorius 
Jis pasišalino iš Vokietijos per? 
eitais metais laike Hitlerio kru
vino valymo savo partijos, nes 
ir jį naciai taikėsi nužudyti* 
Jis Pragoję apsilankė pas Otto 
Strasser, brolį nacių nužudyto 
laike partijos valymo Gregor 
Strasser. Kadangi naciai kelis 
sykius bandė juos pastverti, tai 
jie pasislėpė Pribram meiste- 
ly. Tečiaus Vokietijos naciai 

ormys

Vėl gresia general. 
streikas automo
bilių industrijoj

Darbininkai atmetė dabartinę 
sutartį su preziderttu Roo- 
seveltu

WASHINGTON, s. 25. — 
Amerikos Darbo Federacija at
metė sutartį su prezidentu 
Rooseveltu, kurioj a metai atgal 
liko sutaikinti nesusipratimai 
automobilių industrijoje ir bu
vo išvengta gręsusio toje pra
monėje generalinio streiko. 
Darbininkai paskelbė, kad jie 
neturėsią jokių reikalų su au
tomobilių pramonės darbo ta
ryba, nes ta sutartis nieko ge
ra darbininkams nesuteikė.

Sutartis išsibaigia vas 3 d. ir 
jeigu nebus susitaikinta, tai 
automobilių pramonė vėl atsi
durs generalinio streiko pavo
juje.

Darbininkai reikalauja, kad 
darbininkus atstovautų tos uni
jos, kurios laimi didžiumų dar
bininkų balsavimuose. Tam pra
monė griežčiausia priešinasi, 
nes rinkimuose didžiumą bal
sų gauna Amerikos Darbo Fe
deracija* tad ir atsiranda strei
ko pavojus.

Kaip prezidentas tą painų 
klausimą išspręs, dar nėra aiš
ku.

Kaip bolševikų ko
lektoriai kolek- 

tuoja taksus
MASKVA, s. 25. — Smolens

ke yra teisiamas Kysino mies
telio pašto viršininkas Kula- 
bov, kuris yra kaltinamas nu
žudęs jauną kolektyvės farmos 
komunistą, Jcuris pforeikaltavo 
geresnės priežiūros arkliams ir 
įskundė arklininką už vogimą 
avižų.

Kadangi Kulabov, kaip išti
kimas komunistas, gelbėdavo 
taksų kolektuotojui Aniskov 
kolektuoti iš valstiečių taksus, 
tai iš tolimiausių apielinkių, ne
žiūrint gilaus sniego ir didelių 
šalčių, ateina į teismą daug 
valstiečių parodyti kaip jiedu 
kolektuodavo taksus.

štai poras pavyzdžių jų dar
bo.

Kartą jiedu sutiko nesumo
kėjusią taksų valstietę, jų su
rišo ir vedžiojo po kaimą kitų 
valstiečių pašaipai.

Kitoj vietoj jie atvyko pas 
kolektyvės farmos moterį iško- 
lektuoti taksus. Kadangi ji sir
go, tai negalėjo atidaryti jiems 
durų. Tad jie išmušė langą ir 
per dangą sulindo j vidų ir taip 
ėmė jai grūmoti,' kad nusigan
dusi moteris ant rytojaus pa
sikorė.

. Avvlcluo VvJ&lvvIJvo ■

juos ir Čia susisekė ir 
liko nužudytas.

Panašiu budu 1983 m. naciai

3 mergaitės žuvo 
eksplozijoj

MONESEEN, Pa., s. 25. || 
Trys mergaitės, liko užmuštos 
eksplodavus karšto vandenio 
šild^mąjam boileriui. Vienos 
mergaičių tėvas irgi liko smar
kiai apdegintas. Manoma, kad 
jis užkūręs boilerį neprileido 
vandens.

Federalinė valdžia rūpinasi gauti 
leidimus Lilhuanicos II žygiui

Prekybos departamentas pripažino Vaitkų 
kompetentinšku ir lėktuvą tinkamu 

transatlantiniam skridimui
CHICAGO.—Amerikos Lietu

vių Transatlantinio Skridimo 
Sąjunga gavo iš Federalinio 
Prekybos Departamento (De
partment of Commerce) laiš
ką, kad jisai praneš Valstybės 
Depertamentui, jogei iš jo pu
sės nėra kliūčių prašyti diplo
matinių leidimų iš tų šalių, per 
kurias skris LITUANICA II 
savo kelionėj ,į Kauną.

Prekybos Departamento Avia
cijos Biuras pripažįsta, kad Fe
liksas Vaitkus yra kompeten- 
tiškas tokiam žygiui lakūnas, 
ir kad A LT A SS lėktuvas yra 
tam tikslui tinkamai įrengtas.

Federalė valdžia, pagaliau, 
prižada savo pagalbą. Departa
mento laiškas skamba taip:
DEPARTMENT OF COMMERCE 

Bureati of Air Commerce 
Washingtom

Mr. Anjhony S. Vaivada, Seb’y$ 
Ąmeriįan. Lithuanian TTrans^f

Atlantic Flight Ass’n, 
1739 South Halsted Street, 
Chicago, Illinois.
Dear Sir:

This will acknowledge 
ceipt of your communication re- 
lative to proposed trans-Atlantic 
flight under the sponsorship of 
your Association.

In accordance with your re- 
quest, the State Department

re-

Apkaltino unijos vir 
šininką už nesu
mokė jimą taksų

FederalinisCHICAGO 
grand jury apkaltino Thomas 
E. Maloy, galvą krutamu jų 
veikslų operatorių unijos, 
nesumokė j imą per keletu pa
starųjų metų virš $81,000 pa
jamų taksų.

Iš Maloy pareikalauta $20,- 
000 kaucijos.

pa- 
už

1 nutroško, 19 pri 
troško buse

NEWARK, N. J., s. 25.—New- 
wark pakraščiuose į Chicago 
ėjusiame buse vienas negras 
patarnautojas visai pritroško, o 
19 pasažierių pritroško nuo su
sirinkusių buse sudeginto gaso- 
lino dujų ,kuriomis busas buvo 
šildomas. Bušą su jau nete
kusiais sąmonės žmonėmis už
tiko aptiekininkas, kur 
buvo sustojęs.

Nevėžio auka

busas

will this day be advised that, 
since the pilot, M r. Felix Wait- 
kus, is deemed competent to 
undertake such venture and the 
aircraft NR 926Y is considered 
airworthy for 
the Department 
merce, therefore,
of no objection 
reąuest made to obtain 
lomatic permission from 
countries which the plane
traverse in flight. If and when 
such permission have been ob- 
tained, the 
merce will 
customary 
authority.

From the Information in
files, it appears that the pilot 
license now in the possession 
of Mr, Waitkus will, barring 
unforeseen incident, remain in

the šame, 
of Com- 

perceives 
to the

the 
will

Secretary of Com- 
therefore issue 
formai letter

the 
of

our

XV, »V«>^ >11 V..V

aircraft, NR-926Y, will expire 
on May 1, 1935, unless sooner 
renewed.

If we can render further as- 
sistance, feel free to call upon 
our Services.

Very Truly yours,
J. Carroll Cone,

Assistant Director.
Denis Mulligan,

Chief, Enforcement Section.

Hauptmann užsigina 
visų jam daromų 

kaltinimų
FLEMINGTON, N. J., s. 25. 

— Šiandie Bruno Hauptmann 
baigė tiesioginį liudijimą savo 
byloje ir dabar jį pradėjo kvos
ti prokuroras.

Hauptmannas užsigynė, kad 
jis nežudė Lindberghų kūdikio, 
dagi visai nėra buvęs toje apie- 
linkėje. Pinigus gi jis esą ga- 
vęs-iš Fisch. Jis teisme pakar
tojo tik pirmesnius savo tvir
tinimus.

Alaskoj šilčiau, negu 
Floridoj

CHICAGO.— Kada Chicago 
kentė didįjį šaltį, tai Alaskoj, 
iš kur tie šalčiai atėjo, buvo 
šilčiau, negu Floridoj. Taip 
Medicine Hat, Alaskoj, buvo 40 
laipsnių šilumos, kuomet Mia- 
mi Floridoj, tuo pačiu laiku bu
vo tik 38 laipsniai.

Mynė linus ir užsimušė

PANEVĖŽYS— Kalėdų ant- 
rą dieną 3 breniukai, I klasės 
mokiniai, pradėjo čiužinėti dar 
nevisai užšalusiu Nevėžiu ir 
įlūžo. Visi 8 sukritę į Nevėžį 
pasinėrė po ledu. Atvykus gais
rininkams 2 išgelbėti, o vienas 
iš jų, Pašukunienės sūnūs, 12 
metų amžiaus, paskendo.
■L.

KUPIŠKIS. — Račiupėnų 
kaimo gyventojas J. Buza, Ku
piškio vai. bemindamas linus 
pateko j šeštamę, kur gerokai 
sutrenktas po 2 vai. mirė. Pa
liko žmoną ir maži vaikučiai. 
Pats Buza 35 metų amžiaus.

MEXICO CITY, s. 25. —100 
žmenių liko areštuota Michoa- 
can valstijoje už krustymą prie 
maišto.
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spausti dešinę ir pąsakytj: 
“Sudie, kąpitoue Pariju, iki 
pasimatymo”... Laikau, taipgi 
už garbę, kad1 turėjau progos 
sdįjikti ir sakyti “sudie”, iki 
pasimatymo, ir daugeliui kitų 
musų tautiečių, kurių vardai 
skambės tol, kol musų tauta 
gyvuos. Nežinau, ar teks dar 
kada juos sutikti, ar ne, bet 
jaučiuosi, kad. savo pęręigų at
likau, nes sakiau “sudie”...

Taigi su šia mintimi aną 
dienų nuėjau pasakyti suęįie 
Vytautui Šimaičiui, kuris išya- 
žiavo į A labam os universitetų 
studijuoti aviacijos inžiniery- 
stės. Klausiu ję motinus, kiek 
Vytautas turi metų. Ji atsa
ko,. kad kelyje į mokyklų su
eis devyniolika, žiuriu, ir sa
vo akimis nenoriu tikėti, kad 
tas vaikutis, kurį pirmą sykį 
pažinau koks dešimts metų at- 

! gal, išaugo j tokį virš šešių
• pėdų ūgio milžiną. Ir tik da
bar aš tai pastebėjau, kada tu
riu skirtis ilgesniam laikui. 

;Nors amžiuje mudu skiriamės 
daug, bet iš pirmos pažinties 
aš jį pamėgau. Nors jis buyo 

.vaikas, bet vaikiškumo pas jį
nedaug tebuvo. Jam nerūpėjo 
nė bolės, nė kitokį vaikiški už
siėmimai. Užtai kaip jis, taip 
ir as labai mėgstame žuvauti 
ir medžioti. Manau, kad nesu 
su kuo kitu taip smagiai ii 

;daug. laiko praleidęs per pra
sėjusius dešimtį metų prie meš
kerės ir su, šautuvu, kaip su 
Vytautu. Nors gaila, kad ne
tekau vjenminčio šiame, spor
te, bet tuo pačiu laiku

• jam patapti vienu iš 
tautos žvaigždžių. Ir aš

, įsitikinęs,, kad tas jam
seks,, nes taip, ilgai su juo ben
draudamas, supratau jo psichor 
logiją, — jo kalbą visuęmet

........"ffl
II U J.. .

Rockford, iii
Sudie, iki pasimatymo

Taip, sudie... Nežinau, kiek 
žodis “sudie” arba sudiev yra 
teisingas musų šių dienų lie
tuvių kalboj, — bet mes senu 
papratimu jį vartojame ir, ma
nau, vartosime dar ilgai. Nes 
žodis sudie yra. taip,, kaip mal
doje “amen” ar siuvinyje maz
gas. Be šių, vadinasi, nė mal
da, nė darbas dar nebūtų už
baigtas. O kada darbas neuž
baigtas, tai mea jaučiamės, 
kad neatlikome savo pereigų. 
N e visuomet “sudie” daug kų 
reiškia, — bet kai kada ir la
bai daug. Skaitąu^sau už gar
bę, kad turėjau progos pa-
— — T" - - . **

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausnv 
MBSI.INftS VOTIS. SPRAGAS. KKALJI- 

,N1 TIMERIAI. FISSURKS. FI8TILA8.
I’RtRlTIH (NleiančInH Pll«i>, PROS- 
TRATIS Ir kito* mHlinfe IIko* gydomoH 
mimų švelniu Ir. neakaudliu VAR1CUR 
Metodu.
Me* ypatingai kviečiame tuo*, knrle yra 
netekę viltie* būti, pagydytai a. Yra *ta- 
člok nuostabu kaip to* rusfio*. be viltie* 
ilgo* rreit utalllepią i U treatmentų.

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit Ir be Skausmo Panaikinamo*. 
Daugeli* įmonių mano, kad Jie kenčia 
nuo RHKGMATIZMO. NKVRITIS. XKV- 
RAIXHA. ARTHRITIS. NKR VIAKIMO. 
PLSLAS. AR INKSTŲ LIGOS, kuomet 
Jų Ilga tikrai paeln-t nuo VARICOsE 
GYSLŲ. VOČIŲ. SLTINLSJV BLAUZDŲ 
arba MFAINPS 1.IGŲ.

! BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 
ARBA Iš NAMŲ

The VAR1CUR padarė ti>k*tančius links
mai* — KODĖL NT5 JUST

RKIK.M.AI KITR MVSŲ KNYGKLCS 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS
Ofi*o valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penktad. tiktai nuo O iki G.—Nedė- 
liomis nito 0 iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

c 64 WEST RANDOLPH
4-to* lubpa

II—■.■pi ■!■■■■

linkių 
musų 
pilnai 
Pri

būdavo i
nors prakilnių $ygių.

Taigi ir šį ' “sudie” manau 
įrašyti į savo garbės lukštą. 
Gal kada su 
galėsiu, sakyti;

šeštadienis, sausio 26, 1935NAUJIENOS, Chicago, III.
■■ U-l I

rųąno savą sandėlius pratuštin
tu Jį leid$a knygoms- išlošti 
^loterijų, 50 centų pirktu bilie
tėliu išloši vieną knygų iš su
daryto knygų sąrašo, kuriame 
(Surašyto^ knygoj, buvusios, 
įkainuotos po 2-3-5 ir net 1.0 

‘litų. Loterija turėjo nepapra
sto pasisekimo. Ji tęsėsi išti
sų menesį ir. negalima buvo 
įpriąimušti prie bilietų. Tuo 
budu per trumpų laiką parduo
ta daugybė knygų, šitokio kny
gų platinimo, sumanytojus “Są- 
kaJo.M< bendrovės pirmįmnkas 
Aut., špiųkšta džiaugiasi nors 
pigiai knygas pardavęs, bet iš-

LIETUVOJE SPA& 
■” eiAI PLATINAMOS

&

pasididžiavimu 
“Kuomet inži

nierius Vytautas Šimaitis va
žiavo į universitetų, aš turė
jau laimę paspausti jo dešinę 
ir sakyti: ‘sudie, iki pasima
tymo’...” — L

Kenosha, Wjs.
SLA. fO ląpskr. suvažiavimas

J. Marcinkevičius 
SLA. 177 kuopos 
(toji, kuoja suren- 
Kelis žodžius pra-

p-ia Kapočienė, kuri 
yra atvykusi iš Lie-

turinį aš nesiimu at-

KNYGOS
; Lietuvoje laikraščiams j pla
čiuosius gyventojų sluoksnius, 
ypač ūkininkus kelių prasky
nė 1927“ metais redaktoriaus 
Ant. Bružo įsteigtas pigus ne
partinis, turiningas savaitraš
tis “Musų Rytojuj”. “Musų 
•.Rytojąus pėdomis paseku. kitų 
iukmišbi lajkraščiąi, ir šįan^ię 
jau Lietuvos sodžiuje laikraš
čių skaitoma bent penketą, kar
tų daugiau, negu prieš aštuo
netų metų. Liko rūpesniai apie 
knygų, kuriai plačiau pąsk^Ur 
vis nebuvo, rakama prieme
nių. Mat,, Ipygos buvo per- 
brangios ir jas mažai kas pirk
davo. Leidėjai leisdavo kiek
vienos knygom po, 3000*5000 
egzempliorių, o greitai parduo* 
davo. pp. 500-800-1000 egzem
pliorių. Ęitos ilgus’ metus gur
iojo ir nyko sandeliuose. Per 
keliolika metų sandėliuose W 
siripko šimtai tūkstančių eg- 
zerųpliorių knygų,, a

štai, prięš Kalėdas “Sakąr 
lo” knygų, leidime bendrovė sųr

tuštinęs sandėlius, paleidęs kny
gas į žmones ir dar gerokai 
litukų surinkęs naujoms kny
goms leisti. Ant. Šniukštos su
manymu pasinaudojo ir kiti 
knygų leidėjai, ir taip pat sa
vo knygų sandelius ėmė tuš
tinti panašiu budu.

Jeigu atsirastų sumanus ir 
patikimi lietuviai knygų pla
tintojai užsieniuose, jie galėtų 
gauti pigiau lietuviškų knygų 
platinti ir musų išeivijoje. Tuo 
reikalu galėtų kreiptis kad ip 
į tų pat; Ant. šmukštų, liaunas 
“Sakalo” bendrovė,

Tsb.

Pref erredpjymilltons 
to mayonnaise..

Rinktines dalys 
s u p 1 a klos iki 
Švelnaus smeto- 
nupto mili
nio K r a f t 
Miracle Whip 
molinoje.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tek Boujevard 5913 
Rez, Tel, Viptory 2343.
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cęi. of' 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėtomis pagal sutarti.

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 S t.
Tel. Boulevard 1401

9.

Phone Canal 6122

LIETUVIAI
Tek Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. HJ.

ŠT.
Gnrrlck Theatre Bldg.

i J J.1 jį .■!

PARLOR SETAI

Kadangi savo kuopos buvau 
išrinktas j SLA. 10 apskričių 
suvažiavimų, tai ir graži die
na nesulaikė manęs. Taip sa
kant, važiavau savo pareigų 
atljkti. Kartu su, kitąia dele
gatais ir valdybos nariais nu
traukiau į Milwaukee miestą, 
kur turėjo. įvykti suvažiavi
mas. Tai buvo sausio 20 d.

Milwaukiečiai mus tikrai ma
loniai priėmė ir pavaišino gar
džiais. valgiais ir gėrimais. 
Ęai,p visur priimta, laike pie
tų žymesnieji delegatai buvo 
pakviesti po kelis žodžius pra
tarti. Kalbėjo ponai C. K. 
Braze, Jurkus, J. Radavice, M. 
Kasparaitis, 
ir- Bankus, 
gaspądorius 
gę pietus), 
tarė ir 
neseniai 
tuvoa.

Kalbų
pasakoti. Mat, kai aš valgau^ 
tai negirdžiu kas ir kų kalba,
o. kai pavalgau, tai pradedu 
snausti. Prie tokių aplinkybių 
aš negaliu tinkamai įvertinti 
oratorijos.

Suvažiavime svarstyta daug 
ųąudingų dalykų kuopų, ap
skričio ir visos orgąųjzacijoą 
gerovei. Dar šį sezonų nutar
ta surengti pramogų. Keno- 
shoa delegatai pasižadėjo, pa
rūpinti visą programų. Vasarą
p. S. Mockaus darže (netoli 
Racine) bus surengtas pikni
kas.

,Įnešta kelios rezoliucijos. 
Jos buvo nuosakiai ir rimtai 
apsvarstytos bei priimtos. Ka
dangi jos tilps SLA. organe, 
tai- plakiau apie jas čia ir ne
rašysiu. Ęąžymūsiu čia tik vie
nų dalykų. Vienos rezęliucijos 
priėmimas susidūrė su kliūti
mis. Priėmus visas kitas rezo-r 
liucijas, komisijos- narys per
skaitė ir paskutinę. Tai 
pareiškimas papeikimo 
laikraščiams (labiausiai 
darai” jr “Vienybei”1}, 
šmeižia SLA. Pildomąją

AKUšĮRfe^
Mįrs.. Anelia K. Jarusz 

Physięal Therap> 
’’ and M"idwife
6109 Si Albw

Hemlock 9252
>APątąrnaujų: prų
> giąldymp. Dainuo 

sę ar lįgoninSse, 
dįbda massąge 

^eįęętric treaiį-

Mofeęimsirmer 
gipoiąs patari* 
mai dpyąpąk

APVYTAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashldnd 'Avė.

Tel. Bęulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvrelf St.

Tęl, Repuko,

and, Midvvife

«-===

n ... . y ■ -;y..

Tel. Andover 158?
Hubbard.Baker

» - . _ '1 . .. . - :

Ka
La We St
CHICAGO

Dviejų dalių pajlor sętai musų pačių 
pagaminti ir pilnai garantuoti -.......... 39.50

Turime didžiausių pasirinkimų paklot setų. Tajp> put 
• padirbame sulig jūsų užsakymo.

Specialis išpardavimai miegamųjų ktfmfyaf'ių, 
(BEDROOM) setų.

Aukštos kokybės bedroom setų susidedantį iŠ trijų 
dalių dabar pas mus gausite F O
tik už ..................................    VVivU

MATRASAI! MATRASAI! MATRASAI!
Springsiniai matrasai ........................ .........

Vatiniai matrasai *4,95
Šiuos ir dau&elį kitų bargenų Jus visad,oį. ilsite?

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir JL P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Tel; Seęley 8760 
CHICAGO, lĮJU,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—^8 

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez, 6631 So. California Ąvenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND* AVĖ. 

Ofiso, vai.: Nuo 2 iki 4 ir do. 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarime 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu, Tel. Prosoect 1930

KITATAUČIAI

buvo 
tiems 
“San- 
kurie 
Tary-

Rezoliucija labai nepatiko 
Racine’o delegatui, kuris yra 
Wisconsin valstijos sandariem 
čių vadas. Jis griežtai pasisa
kė prieš rezoliucijos priėmimų, 
Tačiau didelio pritarimo dele
gatuose jis nerado. Taip sa
kant, pralaimėjo visu frontu, 
kadangi suvažiavimas daugu
ma balsų rezoliuciją priėmė.

Kai pasibaigė suvažiavimas, 
tai- turėjome dar progos da- 
lyvauti SLA. 177 kuopos 20 
metų gyvavimo sukaktuvėse 
arba jubiliejuje. Prie šaunaus 
jaunuolių orkestro linksmai pa
šokome bei paflirtavome su 
gražiomis poniomis ir panelė
mis. žinoma, neužmiršome Pa
gurkšnoti 

iMii‘Waukee 
džiuojasi.

1 Kadangi
-palankus, tai 
Milwaukee gana anksti. Musų 
šoferis turėjo pusėtinai atsar* 
giai važiuoti, kad laimingai 
mus į namus pri&tačius.

— Smųdžiaųtis delegatas.
.... »ll"į:-»l»i"l8,įW1!li"!j|lJ".......

SIUSKfFPfcK 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON 

lągraJo Lietuvos žmonėąir 
^pataria Lietuvo^baeh

ir alučio, kuriuo 
nuo senų laikų db

oras buvo nelabai 
išvažiavome iš

ij

A.L.Davidonis, M.D.
4916 S. Michigan Avė.

Tel. Ken,wood 5107 
iVALANDOS:

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

Apąrt šventadienio ip ketvirtadienio.

' Dr^ T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonus Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
‘ "6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
Dęntistas

l‘ t Valandoj 9-9- -.,
2420i W. Marąuette Rd.
,artį Weetern Avė., Uemlopk 7828

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

2^00. Mątjison Street 
“ l 8 Vak.W .1

Namų. tolefonąs Ęrun&Nvięk 0597

Dr. Pulsuckis
LE VAN

AKIŲ SPECIALISTAI (Kamp. Damen Avė.) 
Tęl. Hemlock 6699 

Valandos :l-4 po pietų. 7 ‘ 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
FręSPPCt 04,6Q

Tel, Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 *

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistč

Valandos 1—4 po pietų., 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

Dr. V. E» Siedlinskis
GAS DĘNTISTAS X-RAY

.4143 Archer a v., kamp. Franciscoav.
i ‘ Ofiso Tel. Lafayette 3650
< Rez. Tel. Virgmia 0669

Dr. Herzman
. IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams, žinomas per 3f 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei isDęntistas

4645 So., Ashland Avė
’ .1 arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
: r Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO„V ALANUOS: /

Nuo JO iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. Po pietų 1r nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ūmiomis nuo.,^0 iki l^j 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal Q257
Dr. P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18£1 So. Halsted. Street 
CHICAGp, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So, Halsted St, 

7-i0; vai. vak. Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

1 . - '■ 1 1 JV1* 1 " ' ’

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kalni

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo X0 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etų
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

' Rez. Telephone Plaza 2400,
----- —. ' . -T-------- ... ■■ T---------------U . "I-------------

Ofiso Tel. Caljimet 6893 
Rez. Tel. Drexėl 9191

Dr. A. A. Roth
Rusae Gydytojas k- Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų įt visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street, 

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

dieną.

t

DR. G. SERNER

Ištaiso,

—r

-r--------------į----------------,<'-i jv.nsr
Telefonas Yąrds 1188

Stanley P. Mažeika
Grąborius ir f. ,5

Balzamuotojaę r
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituapica Avenue

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Ct.
CICERO. ILL.

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goie ir apieljnkčje 

Didelė ir, graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

o^6 Ą 
vali 'dienat

AK® SPECIALISTAS
27. METŲ PAGYRIMO, 

Pritaiko akinius d61. ^soklu akių

DR. VAITUS®, OPT.
LIETUVIS.

Opjometricąįly Aįdų Specialistas.
Palengvins ’ akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galyos. škaįdėjimo, 
svaigimo, aklų; aptemimo, nprvyotu- 
mo, skaudama akiu karęti, atitaiso 

• trumparegystę, ir toliregystę. Priren
gia teisiprii akinius!. Visuose atiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
•lektra, parodančią mažiausias klai- 

<1ar. Speciali atyda atkreipiant į mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-,ųųo 1Q ^i. 12)

atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigi.au

1712 South Ashland Av.
^hone Bpnlevąrd'75ąą.>

Laidojame ant lengva išmokėjimų

J. J. Bagdonas
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506, West 63rd St. — 
1G734 S. Michigan Avė.

N. RADIS Ch.

Valandos Uo 
Nedaliomis nuo

Dr. John Sioetana
A PPTOMETRJSTAS
1801 So. Ashland Avė; ■ 

ws&wsssWi 
9;008iki' lT;boVakK&a^UeUvlškS

Visi Telefonai
Yards 1741 

1742
LAIDOJAM PIGIAU

NEGU KITI 
v Ambulance Patarna

vimas Dieną ir Nak
tį, Moderniška Kop- 
• lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUOEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605*07 S. Herndtage 
Avenue
Skyrius

4.44,7. S. pąirf ieJd Ave.

------------------ 1----------:--------------------T----------r..—

A. MASALS®
GRABORIUS ;

3307 Lituanica Avė.
Tel, Boulęvąrd 4139

H KTTŠ t' JI. IA ».

Simon M. Skudas
GRĄBftĘIŲS ir, BALSAMUOTOJAS 

ęątarnąyliluiĄ geras ir nobransrus

718. W. 18th Si.
TeL Monro. 8877

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO 
Ląidotuvių, Lengvų- 
Išmokėjimo Planų* 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue
— Į'U e.".IX., . "! TWS"Į."'r'Wf          ——>

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRAĘORIŲS 

ęatąrnarją . įaidptųvčse kųopigiaųsiaį 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

Tef Cąnaį. 2616 arba SĮR16 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
TeL Clc.ro 6927

I. J. ZOLP

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct -

TeL Cicero 3724. Koplyčia dyl

pigi.au
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Lietuvos Ūkininku Vargai
Dideli šalčiai. — Vedy

bos ir kraitis. — Že
mės ūkio produktų 
pigumas.—Vargas su 
bekonais. — Dėl sko
lų žmonės praranda 
ukius.

Lietuvoje aš jau baigiu šal
ti. Nuo šių metų pradžios pra
sidėjo didieji šalčiai. Dažnai 
temperatūra siekia 20 laipsnių 
C. žemiau nulio. Ant ameriko
niško termometro tai butų 4 
laipsniai žemiau zero. .Jau per 
kelias dienas šaltis laikosi vie
nodai, — nei šaltyn, nei šiltyn 
eina. Tačiau sniego visai ma
žai. Keliai pasidarė tokie, kad 
jais nepatogu važiuoti nei su 
rogėmis, nei su ratais.

Kelių blogumas sudaro daug 
nepatogumų kavalieriams. Mat, 
dabar prasidėjo kaip tik pirš-

išlicitavęs ir savininkus iš- mo, jų vadovaujamos organi- 
kraustęs lauk. Tą pat turėjęs zacijos 
padaryti ir su kitu ukiu neto- vyzdžiui, 
Ii Šakynos. Bet savininkas at-t Gruzdžių 
siprašęs 24 valandom.

Tai nėra retenybė 
'pripuolamas dalykas, 

ra. Rašau apie tai ne kitų pa- citaviniaa už gk()las 
sakojimais remdamasis, bet iš bflqdipninin reiškiniu 
savo patyrimo. Begyvendamas lite sau įsivaizduoti,’ kokia °tų 
Lietuvoje, turėjau progos me-| uųjnjnkų padėtis. Kaip jie ga- 
džiagą, taip sakant, iš pilnių jaustis ir ką jie turi dary- 
rankų imti. '

Šiuo laiku 
nepaprastai 
sias dalykas yra tas, jog nėra a’r’kiio'. 
rinkos. Turguose visokie pro-' 
dūktai labai pigiai parsiduoda,, , . .
o Pirkėjų nėra. Kad turėtute' »eral ^vtcna. vls°k,e vaI<1‘'lln; 
supratimų apie pigumą, aš čia'ka’- gydytojai ir kumga>. Ypač 
paduosiu kai kurių produktų 
kainas. Už avižų centnerį mo
kama 4 litai; miežių cnt. — 
) lt.; rugių — 5.5; kviečių — 
7 litai, ir t. t. Bekonai visiš
kai nupigo. Du centnerius 
(apie šešis pudus) sveriantis i 
bekonas parsiduoda už 60 Ii-i 
tų. Ir tai jei jis yra pirmos 
rųšies. Už antros ar trečios

pusėtinai įsiskolino 1928
Skolas reikia mokėti, o litų

m.
ne-

smarkiai nyksta. PfA 
prieš metus laiko 
pavasarininkų sky- 

• rius turėjo apie 300 narių, 
ar koks šiandien jų beliko vos 40. Ne
tikiu Ii-;geriau dalykai stovi ir su ki- 
pasidare 
Bet ga-

........... I ti žiemos metu išmesti lauk 
gyvuliai ir javai • gu vjsujs daiktais, netekę pas- 
atpigo. Blogiau- kutjn5s karvutės ir paskutinio

Dabartiniu laiku Lietuvoje

kunigai negali skųstis. Iš val
džios jie gauna pagrindinę al
gų, o iš biednų žmonelių lupa 
kiek įmanydami. Už mažiausį

tais skyriais.
Tautininkų jaunalietuvių or

ganizacijai sekasi kiek geriau. 
Bet ir ją palietė “krizė”. Jau
nimas nusiminęs, nupuolęs 
dvasioje, mažai teveikia, nors 
jo tarpe yra gana gabių na- 
Tių. _

Turėjau progos dalyvauti 
jaunimo rsusirinkimuose. Kai 
kada jie pasikviečia prelegen
tų, kurie duoda paskaitas iš 
astronomijos, biologijos, Lietu
vos istorijos ir t. t. Daugumo
je atsitikimų tos paskaitos yra

patarnavimą reikia mokėti. Jei i labai patriotiškos, kur Dievo 
neturi pinigų, tai geriau neij valia -...-...i..........
nesikreipk į kunigą. Jis dar, lošia, 
išvadins tave tinginiu, girtuo-! Na, 
kliu ir kitokiu.

Nežiūrint kunigų įsigalėji-

irgi labai svarbią rolę

tiek šį kartą iš tolimos 
tėvynės.

— Rokas šniukas.
ly bų sezonas, o jie vargšai ne rųšies tokio svorio bekoną mo
gali niekur išvažiuoti.

Turiu pasakyti, jog sutuok
tuvių srityje jokio progreso 
nepadaryta. Žmonės tvirtai te-
besilaiko įsigyvenusių tradici
jų. Faktinai šiandien yra dar 
aršiau nei praeityje. Vyriausią 
rolę vaidina kraitis. Jei mer
gina turi daug pasogos, tai ji 
gali būti šluba ir kuprota, bet 
gaus geriausį vyrą. Na, o ne
turtingai merginai, nežiūrint, 
kad ji butų gražiausi ir išmin
tingiausi, susirasti vyras yra 
labai sunku. Vadinasi, ameri
koniškai sakant, sutuoktuvės 
čia yra grynai bizniškas daly
kas. Jaunikiai ieško ne mer
ginų, ale pasogos.

Sausio 10 d. tapo pašaukti

karna tik apie 45 litai.
Na, o kiek ūkininkams ten

ka su bekonais prisikamuoti, 
— tiesiog baisu. Ir didžiausia-

šaltyje jie veža bekonus 
30 kilometrų ir toliau, kad

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje Ine.
Kelionės, Dokumentų, Pinigų siuntimo reikalais, 
kreipkitės pas šiuos Agentų Sąjungos narius, šiais 
antrašais:

AMBRAZIEJUS J. - - - 168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS”, 14 Vernon St., Worcester, Mass. 
ATLANTIC TRAVLER SERVICE, K. Sidabras Prop.

342 West Broadway, So. Boston, Mass. 
BARTKEVIč. JS P., - - - 678 N. Main St., Montello, Mass. 
“DIRVA”,................ 6820 Supenor Avė., Cleveland, Ohio
MOLIS P........................ 1730—24th Street, Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”............. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
SEKYS J. - - -.............  433 Park Street, Hartford, Conn.
TREČIOKAS A. S.,............. 197 Adams St., Newark, N. J.
VARAŠIUS A., - - - 1200 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
VIENYBE TRAVEL BUREAU, 193 Grand St. Brooklyn,NY. 
WASHNER C. J., - - 1921 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
ŽEMANTAUSKAS J.,- 130 Congress Avė. Waterbury,Conn.

Reikalaukite kelionės knygelių, paaiškinimų bei kito* literatūros iš viršminėtų Agentų. Kreipdamasis i 
viršminėtus Agentus busi sąžiningai aptarnautas, paremsi lietuvių prekybą, kartu ir pats save, todėl— 

, SAVAS PAS SAVĄ!

Garsinki tęs NAUJIENOSE

Auto Redaktoriai ir Publika Sutinka...
me 
|X) 
į pirmas eiles patekti maisto 
punkte. O kad patekti į pir
mas eiles, tai reikia bent dviem 
dienom anksčiau nuvažiuoti ir 
užimti savo vietą. Tokiu budu 
per dvi dienas ūkininkams rei
kia šalti turgaus aikštėje. Lai
mė, jei jiems pasiseka nors ir 
pigiai bekonus parduoti. Ta
čiau kai kuriems dažnai pasi
taiko vežti bekonus namo ir 
ten juos paskersti.

šiomis dienomis lankiausi 
Gruzdžiuose ir užsukau pas

AMERIKAI REIKĖJO ŠIO
GREITO SAUGAUS KARO

l

Auto Parodos

Patobulinti Hydraulic Stabdžiai 1935

Ką Jis

.Atželtoj^

Saugiausias Pa
sauly Žemos- 
Kainos Karas.

DUODAME PASKOLAS ant MORGIČIU 
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

Plymouth visuomet ragino visuome
nę atkreipti domę “Į Visus Tris”. Ir 
jeigu kada nors buvo laikas palygin
ti žymiausius pigios-kainos karus, tai 
yra dabar.

TIKTAI
IR VIRŠ F. O. B. DIRBTUVĘ DETROIT

kad pąs jį nak 
žemės Ūkio Departa 

antstolis iš Kauno. At

Sulig apdraudos 
kompanijos statisti
niu rekordu viduti
niškas 'automobilių 
greitumas ant kelio 
šiandie yra 20 my
lių j valandą grei
čiau negu buvo 1925

lygiai veikdami.
tiktai greitesniam važiavi- 

nuvažiavimo ir

sų ir nauju lingavimo prašalinimą ... 
jus beveik plaukiate virš nelygaus ke
lio. Padaro tai važiavimui, ką Float- 
ing Pajėga padarė inžino vibracijai.

Kaip mes sakėme jums jau anks
čiau, naujasai Plymouth yra labai gra
žus automobilius.

Bet jo išlaukinė pusė yra tik ma
žas siurprizas palyginant su tuo, kai 
jus pamatysite viduje.

Jus busite užganėdinti karo rui- 
mingumu. Jums patiks komfortas, kur 
5 augę žmonės liuosai be suvaržymo 
gali sėdėti. Jus jausitės saugiai ir

jėgos,
mui, bet dėl umaus 
krutėjimo.

Paskui, jie darė viską, kad paleng
vinus vairuotojui.

Su nauja Syncro-Silent Transmi 
sija, visi gyrų šiftai yra tylus. Ii 
pagarsėję Plymouth Hydraulic Stab
džiai padaryti ištvaresni.. ."su dau
giau ketvirtainių inčų paviršiaus per
traukimo.

“Plaukimo Raidas
Reiškia, 

šimet jus daug girdėsite apie Ply
mouth “Plaukimo Raidą”. Tai yra kas 
nors tokio, ką jus patys turite patirti.

Gana pasakyti, kad per naują, mo
kslišką svarumo padalinimą, ištobu
linimas Molą Plieno priekinių spring-

padėti $100,00 arba daugiau—* 
$1.00, gauti knygelę ir kada

*

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvieną doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra- 

ggų eity išmokėjom 5%.
Pirma Federal ir tvir

čiausia finansinė ištaigą.
Mums jokia depresija 

nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.

Pamatykite naują v Plymouth pas 
bile kurj Dodge, De Soto arba Chrys
ler, dealerj. Nepraleiskite progos pa
sinaudoti naujausiais patobulinimais 
ir išradimais.

VIRŠUJ: Plymouth su inžinu ir’ 
pasažieriais pastumta i priešakį.

Ašis išrodo sulygintai
Žiuojate greičiau negu keletą metų 
atgal. Visi greičiau važiuoja.

Su greitesniu važiavimu atsirado ir 
umus reikalingumas DIDESNIO SAU
GUMO. Tokia ir yra inžinierių 1936 
Plymouth karo patobulinimo istorija.

Pirmiausia, Plymouth inžinieriai 
patobulino inžiną. Davė jam daugiau

Naują augšto-veikimo Inžiną . . daūgiaus jėgos 
ant 12 iki 20% mažiau gasolino ir alyvos.
Naują Torpedo-tipo Body iš Saugaus-Plieno... 
saugiausias body kada nors žinomas.
Patobulinti Hydraulic Stabdžiai greičiau sustab
do. Centrifuse Drums priduoda gyvumo stabdžių 
lainingams. . ' * •
Nauja Syncro-Silent Transmisšija. Naujas 
Clutch reikalaują 30% mažiau pedalio spaudimo. 
Nauji Molą Plieno Priekiniai Springsai ir Nau
ja Weight Distribucija suteikia ne važiavimo, 
bet “Plaukimo Pasivažinėjimą.”
Sidesway Eliminatorius duoda saugumą prie už- 
linkimų.

VIRŠUJ: Paprastas karas; parodo 
inžino poziciją. Centralinis sun
kumas sukencentruotas užpakaly.

Svarbiausias dalykas, kurj 
jus turėtumėte pamatyti šiemet 
Auto Parodoj, yra Plymouth’o naujas 

Augšto-Spaudimo Saugus Karas. Tai 
yra visai naujos rųšies automobilius.

Tai gražus karas ... Puikiai stream- 
lined... ir ruimingesnis negu kada 
nors pirmiaus. ' -

Bet svarbiausia žinia apie šj karą 
gludi dideliame inžinierijos darbe... 
gali būt svarbiausias žingsnis pigių 
kainų karų išdirbime per paskutinius 
15 metų.

Bukite nuoširdus! Jus dabar va-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS SB,

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD < W 9
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 M ,
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimmiog pooi.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Tai yra visai naujas karas, naujai pieštas 
iš pat pamatų, kad prisitaikyti prie šios 

dienos trafiko reikalavimų.

visi rezerviniai į kariuomenę 
Sako, kad esą labai rimtas pa 
vojus iš vokiečių pusės. Pade 
tis kažkokia įtempta.

Ne tik bežemių, bet ir ūki 
ninku būklė gana sunki. Jte

vieną žydelį biznierių. Jis pa 
šakojo man 
vojąs 
mento 
vykęs licituoti ukius už- sko
lą. Netoli Meškučių vieną ūkį

Tavo turtą# apsaugo
ta# per U. S. Govern
ment įstaigą, Federal 
Savlng# and Loan 
Insnranee Corporation, 
VVathlnglon, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
SS,OOO.OO.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
flncome shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

fEDERALoAVlNGS
AND LOAN ASIOC1ATION

OF CHICAGO
2324 So# Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Tėmykite Visus Tris” Auto Parodoje. Palyginkite Naujojo Plymouth kožną Dalelę, 

nebijosite, nes karo body padarytas iš 
plieno ... ir klotas plienu. Tvirtesnis 
Plymouth body nei kada nors pirmiau.

: SUTAUPYSIT PINIGŲ :
: Pirkdami Ceverykus Pas Mus :

Musų krautuvėje visuomet ■ 
rasite didelį pasirinkimą |

Alį\\ spalvų, didumo, stylių irma- ’ 
kĮESS v ggtk \Į J hJ teriolo.

* * Mes turime čeverykus vy- j 
rams, moterims ir vaikams. ■

13 Kaliošius užlaikome visokius £
■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios r

: UNIVERSAL SHOE STORE :
■ ZALESKI IR MARTIN, Savininkai ■
2 3337 SO. HALSTED STREET S
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Uisakymo katan
Chicagoje — paAtu:

Metams
Pusei meti]
Trims mėnesiams «««.— 
Dviem mėnesiams —— 
Vienam mėnesiui

Chicago] per iinešiotojua:
Viena kopija ....——— 
Savaitei __ _____________
Mėnesiui ............ ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltui

Metams __ _____
Pusei metų____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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Metams ......    ____ 88.00
Pusei metų    —...---------4.00
Trims mėnesiams      2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
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Klaiki Tragedija Mongolijos Tyrlaukyje

Entered as Second dasi Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
tefcmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicago. 
UI Telefonas Canal 8500.

Nužudyta 40 medžioto
ji! dėl tarbaganų. — 
Medžiotojai buvo pri
versti žudyti vieni an
trus. — Nužiuriami 
piktadariai jau suimti

87.00
3.50
1.75
1.25
75c

. težino tik būrio vadai. Kai nak
tį kur apsinakvojama, tai va
dai kailiukus paslepia, kad ap
saugoti juos nuo vagių. Mat, 
praeityje labai dažnai pasitai
kydavo vagysčių: koks bitrio 
narys pasiimdavo visų grobį ir 
pasišalindavo.

Išvilktas iš šėtros rusas bu
vo savo 
ditai iš 
ti, kur 
ir kiek 
gų bei 
tų.

Kankinami manžurai išdavė 
savo draugus, — pasako, kad 
jie slepia pinigus Savo diržuo-

ARMIJŲ JUDĖJIMAI TIES KLAIPĖDA

New York’ Times gavo žinią iš Kauno, kad Vokieti
ja koncentruoja savo kariuomenę Rytų Prūsuose prie 
Klaipėdos krašto sienos. Tuo pačiu laiku Naujienoms 
pranešama, kad Lietuva mobilizuoja savo kariuomenę 
ir traukia ją link Klaipėdos krašto.

Agresinga (puolančioji) šalis šiuose ginkluotų jė
gų judėjimuose yra Vokietija. Ji nori nugąsdinti Lie
tuvą, kuri dabar teisia 126 “nacių” sąmokslininkus, o 
gal ji tykoja progos net pulti Klaipėdos kraštą. Šitokio
se sąlygose Lietuva yra priversta apsisaugoti.

Mes nemanome, kad jau dabar yra rimtas pavojus 
artimo karo tarpe Vokietijos ir Lietuvos. Nežiūrint ko
ki akyplėšos yra vokiečių hitlerininkai, bet ir jie su
pras, kad jeigu toks karas kiltų, tai visas pasaulis dėl 
šito taikos sulaužymo apkaltintų Vokietiją. Vokietija 
yra per silpna, kad ji galėtų drįsti išprovokuoti prieš 
save pasaulį.

Tačiau, jeigu Lietuvai ir negrasina tiesioginis už
puolimo pavojus iš vokiečių pusės, tai vistiek prieš ją 
yra daromas grūmojantis gestas. Kišdami šarvotą 
kumščią Lietuvai po nosia, “naciai” stengiasi Lietuvą 
terorizuoti, kad ji nebaustų valstybės išdavikų, sugautų 
darant sąmokslą Klaipėdos krašte.

Butų nepakenčiamas dalykas, jeigu Lietuva pasi
duotų šitokiam gąsdinimui, nes tuomet ji nebegalėtų 
jaustis nepriklausoma šeimininkė savo žemėje. , Taigi į 
šitą “nacių” grasinimą Lietuva privalo atsakyti rudiem* 
siems smurtininkams: “Šalin savo nagus nuo Klaipė
dos !”

Manžurijos vyresnybė ir gy
ventojai, rašo vienas laikraš
tis, nepaprastai yra sujudinti 
dėl baisios tragedijos, kuri įvy
ko Mongolijos tyrlaukiuose. 
Izunčino apylinkėje, kuri ran
dasi apie 360 mylių nuo Chai
laro, tapo nužudyta 40 medžio
tojų dcl tarbaganų kailiukų.

Medžiotojai —• 32 manžurai liepia, pnugus BŽIVU U11LUU- 

ir 8 rusai — buvo nužudyti'se. Rusą vadas nurodė vietų, 
apiplėšimo sumetimais. Toms kur kailiukai paslėpti, tik po 
skerdynėms vadovavo keli ži- to, kai visi kiti medžiotojai 
nomi kriminalistai ir kito bū
rio medžiotojai, kurie praeity
je jau buvo pasižymėję savo 
kriminališkais darbais.

Banditai nakties laiku už
puolė medžiotojus ir privertė 
juos žudyti vieni antrus, žadė
dami dovanoti gyvastį bude
liams.

Chailaro mieste jau tapo su-, 
imtas kažkoks Zykovas ir Fo
minas. Pastarasis yra dar vi
sai jaunas vyrukas, kuris pa
eina nuo Baikalo. Areštuota ir 
daugiau rusų darbininkų, ku
rie yra kaltinami dėl tos klai
kios masinės skerdynės. Tyri
nėjimų veda Chailaro policijos 
viršininkas, A. N. Ziminas, ir 
slaptosios policijos agentas Ma- 
lyševas.

Tarbaganų kailiukai
Rudens laiku iš Manžurijos, 

Chailaro ir kitų vietų išvyko 
tabarganų medžioti 200 su vir
šum manžurų ir apie 70 rusų. 
Viso medžioklėje dalyvavo apie 
1,200 žmonių. Kai kurie tų 
medžiotojų pasitenkino Chai
laro apylinkėmis, bet drąsiau-

tautiečių vadas. Ban- 
jo pareikalavo pasaky- 
yra paslėpti kailiukai 
medžiotojai turi pini- 
kitokių brangių daik-

pusėtinai nupigo, tai 
labai mažai telaimė-

TRANS-ATLANTINIS SKRIDIMAS ĮVYKS

Vakar ALTASS gavo pranešimų iš federalinio Pre
kybos Departamento Washingtone, kad jisai nerandąs 
jokių kliūčių sumanytajam Felikso Vaitkaus skridimui 
iš New Yorko i Kauną, nes lakūnas esąs kompetentiš- 
kas tokiam žygiui ir lėktuvas tinkamai įrengtas (“air- 
worthy”).

Prekybos Departamentas žada tuojaus duoti apie 
tai žinią Valstybės Departamentui, kad šis parūpintų 
reikalingus diplomatinius leidimus iš tų šalių, per ku
rias Lituanica II skris.

Šis oficialis valdžios pranešimas parodys lietuvių 
visuomenei, koki begėdiški melagiai yra tie gaivalai, 
kurie skelbė visokias nesąmones apie Įeit. Vaitkų ir 
lėktuvą.

Lakūnas užvakar pareiškė ALTASS valdybai, o va
kar ir visuotinam lokalių komitetų susirinkimui, kad 
jau gegužės mėnesį jisai nori būti Nėw Yorko airporte, 
pasiruošęs skridimui.

Taigi nuo dabar belieka mažiau kaip keturi mėne
siai iki Vaitkaus atsisveikinimo su kolonijomis.. Visi ge
ros valios žmonės yra kviečiami į talką, kad iki to laiko 
butų pabaigta išmokėti Lituanicos II {taisos ir kad la
kūnas butų aprūpintas gazolinu ir visu kuo, kas reika
linga tokiai kelionei.

Izunčinų, tikėdami ten daug 
laimėti. Mat, tame Mongolijos 
kampelyje randasi nemažai ta- 
barganų. Tie nedideli žverukai 
yra gana jaukus. Medžiotojai 
juos muša tiesiog lazdomis. 
Tai sumažina išlaidas, kadan
gi nereikia naudoti kulkų. Iš 
.dtos pusės, ta vieta nėra ap- 
gyventa. Nėra valdininkų, ku
rie rinktų mokesčius iš med
žiotojų.

Paprastai Izunčino apylinkė 
yra pelningiausia medžioto
jams vieta. Pereitą rudenį me
džiotojams nelabai tesisekė. 
Pakriko daugelis burių, iš ku
rių susidarė nauji. Nauji me
džiotojų būriai stengėsi nuei
ti kaip galima toliau, kad lai
mėjus daugiau kailiukų.

Vienas tokią burių, kuris 
susidėjo iš 8 rusų ir 32 man
žurų nuėjo perdaug toli. Tam 
ouriui teko pakeiti pusėtinai 
vargo, nes tyrumoje buvo sUn- 
ku maistas gauti. Bet vienu 
atžvilgiu medžiotojai laimėjo: 
jiems pasisekė sugauti nema
žai tabarganų.

Sutvarkę savo grobį, medžio
tojai pasuko namų link. Die
nomis jie keliavo, o naktimis 
nakvojo tyrumoje saVo šėtro
se.

“PUČAS” ROMOJE

Ir Italijos diktatūrą supurtė konvulsijos.
Užvakar diktatorius Mussolini (panašiai, kaip ke

lios dienos atgal, Bulgarijos karalius .Borisas) susyk iš
šlavė visą savo ministerių kabinetą — šešis ministerius 
ir dešimtį vice-ministerių. Į jų vietas jisai paskyrė ki
tus asmenis, pasilaikydamas sau aštuonis ministerių 
portfelius iš keturiolikos.

šitame staigiame panikos ar padūkimo priepuolyje 
diktatūra išmetė lauk ir vieną stambiausiųjų ligšiolinių 
fašizmo stulpų, finansų ministerį Guldo Jung’ą, kurib 
biznišku “genijum” užsienių kapitalistai pasitikėjo dau
giau net, negu paties “duče” valstybiniais gabumais.

Pašalindamas ministerį Jungą, diktatorius Musso
lini viešai prisipažino, kad fašistiški finansai yra bai
siausioje netvarkoje. Naujas ministeris jų, žinoma, ne* 
pataisys, nes kalta yra sistema, o ne asmuo.

Fašizmo politika yra bankruto politika. Kol fašiz
mas Italijoje gyvuos, fof Jf bus nusušuš? "

žudyti savo
tardymo

draugus
banditai

banditai 
Buvo tik 
• patiems

buvo nužudyti. .
Banditai pasidarė labai go

dus. Remdamiesi manžurų pa
sakojimais, jie tikėjosi laimė
ti daug pinigų. Tačiau jiems 
teko labai nusivilti.

Pinigų medžiotojai visiškai 
neturėjo, o kailiukų pas juos 
surado tik apie 1,009. Kadan
gi pastaruoju laiku kainos kai
liukams 
banditai 
jo.
Privertė

Tuoj po 
padavė trims .manžuramą laz
das ir įsake vilkti iš šėtrų sa
vo draugus ir juos žudyti. Ei
ti budelių pareigas 
privertė šautuvais, 
du pasirinkimui, -
mirti arba žudyti savo drau
gus.

Kaip vėliau paaiškėjo, ban
ditai tokį žudymo būdų pasi
rinko todėl, kad neturėjo amu
nicijos. Reiškiąj ekonomijos su
metimais.

Terorizuojami manžurai su- 
tiko savo draugus žudyti. Bet 
kadangi ' žildymo darbaš ėjo 
gana lėtai (su lazda užmušti 
žmogų nėra taip lengva), tai 
banditai paskyrė daugiau bu
delių, jų tarpė ir du rusus.

Klaiki skerdyne tęsėsi per 
visų naktį. Auka buvo ištrau
kiama iš šėtros ir paskui laz
domis mušamą tol, kol numir
davo. >4*’'

Kai visi ląedžiotojai buvo 
užmušti, tai banditai šautuvų 
buožėmis nužudė ir budelius iš 
prievartos.

Ryto metų padarė “kratų”, 
bet jokių pinigų nesurado. Lai
mėjo jie 1,000 tarbaganų kai
liukų ir vienų, Šautuvų be šo
vinių.

Naktinis užpuolimas
Vieną šaltų spalių mėnesio 

naktį medžiotojai tapo užpul
ti ir nužudyti. Banditą šaika 
susidėjo iš 8 ar 9 žmonių. Ją 
tarpe buvo, taip sakant, trys 
profesionališki plėšikai ir pen
ki ar šeši medžiotojai su kri- 
minališka praeitimi.

Apsupę medžiotoją stovyklų,
banditai išvilko iš šėtros vie
ną rusų ir du manžurą ir pra
dėjo juos kankinti: deginti kū
ną, pilti karštą vandenį su pi
pirais j nosį, mušti lazdomis 
ir t. t. Tomis priemonėmis iš 
kankinamųjų jie stengėsi iš
gauti, kiek medžiotojai turi 
tarbaganų kailiuką, pinigą ir 
kitą dhlyką.

Pas medžiotojus yra taip 
priimta, kad kailiuką skaičių

Banditams vadovavo vienas ] 
rusas, o jam pagelbėjo neva 1 
Zykovas, kuris dabar yra su
imtas ir sėdi kalėjime.

Kaip tas masinis žudymas 
išėjo aikštėn

Klaikių masinio žudymo sce
nų temijo vienas medžiotojas, 
kuris buvo pasislėpęs krūmuo
se. Tas medžiotojas buvo pa
sitraukęs iš kito būrio. Kada 
banditai atliko savo pasibaisė- 
,tinų darbų ir pasišalino, tai 
medžiotojas tuoj pasuko į 
Chailarų. Su dideliu vargu jis 
pėsčias dasigavo j miestų ir 
pirmiausiai nuėjo į policijų pa
pasakoti, kas jam teko maty
ti. Kai kuriuos banditus jis pa
žino ir pasakė jų vardus.

Neužilgo po to grįžo kiti me
džiotojų būriai ir patvirtino 
pirmojo pasakojimų, nes ir 
jiems teko matyti nužudytojų 
lavonus.

Suimta 10 žmogžudžių
Chailaro policija tuoj stvė

rėsi darbo. Pirmiausiai tapo su
imti medžiotojo nurodytieji as
menys. Tapo suimtas Zykovas. 
Po ištardymo jis užsistatė di
delę kaucijų ir liko paliuosuo- 
tas. Mat, kitas jaunas vyrukas, 
Fominas, visų kaltę pasiėmė 
ant savęs ir visokiais budais 
stengėsi išteisinti Zykovų.

Po kiek laiko areštuota ir 
daugiau piktadarių, kuriuos iš
davė Fominas. Tie piktadariai 
liudijo, kad vyriausias tos 
skerdynės sumanytojas ir va
das buvo Zykovas. Pastarasis 
tad tapo antru kartu suimtas 
ir pasodintas į kalėjimų.

Ligi šiol policija jau suėmė 
10 žmonių. Su kiekviena diena 
dalykas darosi painesnis. Kai 
kurie suimtieji rusai prisipažį
sta, kad jie žudė medžiotojus. 
Bet, girdi, jie tai darę todėl, 
kad prieš juos buvusi prievar
ta naudojama. Jie turėję žu
dyti, neg kitaip vadai, juos bu- 
stų nužąftę,

Ryšium s(r>’’fa71Baisia skerdy
ne Chailaro policija išleido 
naujus patvarkymus, kuriais 
einant medžiotojų būrius ga
lės orgahizuoti • tik atsakomin- 
gi ir patikimi žmonės. Be to, 
medžiotojai turės gauti iš po
licijos specialius leidimus.

KAIP VON ZASAS
KAUNE APS1KUL-

TURINO

liais vežami’ j teismų, o 45 yra 
laisvi už užstatus, šie gyvena 
viešbučiuose ir patys ateina 
į teismų, šie laisvieji savo pri
slėgtų ūpų mėgsta vakarais 
taisyti lietuviška skaidriąja j 
degtinė, alučiu bei vynu. Na, 
žinoma, dažnai perima saikų, 
ir tada tenka ir policijai “kul- 
turinguosius” vokiečius pamo
kyti gražaus elgesio.....

Iki šiol geriausiai šiuo žvilg
sniu pasižymėjo vienas svar
biausių kaltinamųjų, pastorius 
von Zasas, uždarytos priešval
stybinės vadinamos zasininkų | ravės šėrininkus, kurie yra pa- 
partijos vadas. Jis prieš pat keitę savo gyvenimo vietų, bet 
Kalėdas davė teismui ilgus pa- iki šiol dar apie tai nepranešę 
siaiškinimus, tarp kita ko pa- Bendrovės raštinei, be atidėlio- 
žymėjo, kad į Klaipėdų iš Ryt- jimo priduoti savo adresus, kad 
prūsių persikėlė gyventi, nore- aš galėčiau juos turėti savo 
dainas padirbėti klaipėdiškių knygose, 
kulturinimui. Na, tų patį va
karų ir gražiai “apsikuituri- 
no”.

Su vienu Kaune žinomu pa
laidūnu taip pasigėrė, kad gat
vėje ėmė triukšmauti, virstu- 
tiuoti. Pagaliau pargriuvo ir ne
pajėgė atsikelti. Policininkas 
von Zasų pakėlė ir šiaip taip 
nusitempė į nuovadų, čia Za
sas taip pat nepajėgė pasto
vėti. Policijai kilo baimės, kad 
jis yra apsinuodijęs alkoholiu

; ir gali net numirti. Todėl po- 
i licija tuojau iššaukė greitosios 

pagelbos automobilį ir juo von 
Zasų nuvežė į ligoninę. Ligo
ninėje paaiškėjo, kad jokio ap
sinuodijimo nėra, o tiktai per-! 
daug griebta alkoholio.... Von 
Zasui buvo suteikta mediciniš
ka pagelba, buvo leista ligo
ninėje pamiegoti bei prasigi- 
rioti, o rytų atėjęs policinin-r 
kas jį nusivedė vėl į nuovadų, 
čia surašė protokolų ir palei
do. Iš nuovados von Zasas tie
siog nužingsniavo į teismų. Da
bar šis klaipėdiškių “kultūrin
toj as” ir hitlerininkų organi
zatorius labai nelinksmai jau
čiasi, nes iš jo nemalonaus nuo
tykio su ligonine ir nuovada 
visas Kaunas juokiasi...

Tsb.

tuvos kariuomenėje 1919 me
tais įsteigto pirmo Lt. kar. da
lių laikraščio “Tėvynės Gynė- ' 
jo”, ir nuo to laiko pirmų sy
kį jie susitiko tik pereitų va
sarų Detroite, kur Arėjas Vit
kauskas lankė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seimų.

Džiaugiasi “Naujie 
• M nomis

Iš Klaipėdos hitlerininkų tei
siamųjų 80 žmonių yra Kauno

“Naujienų”' Bendro 
vės Dalininkams

Prašau visus Naujienų Bend-

NORA GUGIS, Sekretorius 
“Naujienų” Bendrovė, 

1739* So. Halsted St., Chicago.

SAUSIO MĖNESYJ
Geriausias Laikas 
Pirkti ar Pataisyti

Parlor Setą

“Dar kartų ačiū už “Nau
jienas”, labai malonu pasiskai 
tyti apie čikagiečių veikimų, 
nes ten yra visi mano pažįsta
mi” — taip rašo Mrs. Stepha- 
nia čiUrliohytė-Douvan iš De
troitu Mielių Arėjui Vitkaus
kui, kuris, Naujų Metų proga. 
“Naujienas” jai metams užra
šė. Čiurlionytė-Douvan buvo

kalėjime ir kasdien automobi- rėmėja Arėjo Vitkausko Lie-
f— •"

Šiandien šie KIPŠAI jus maloniai priims i svečius

WE OPERATE
OUR 0WN

UPHOLSTERtNG
FACTORY

PEOPLES
KRAUTUVES 

'Užlaiko Nuosavą 
Rakandų Dirbtuvę

kame išdirbinėja puikiau
sius Seklyčiom Setus. Taip
gi taiso senus rakandus pa

gal reikalavimų už labai 
mažas kainas.

Kas šių savaitę pirkaite 
parlor setų iš *

Peoples Krautuvių 
Kaipo tiesiog nuo išdirbėjų, 

Sučėdysite pusę 
pinigų

$65.00 Naujos Mados Aukš
tos rųšies Parlor Setai, iš
siduoda po

33.00
$90.00 Aukštos rųšies Mo
liai r arba Frieze Parlor Se
tai po

KRAUTUVĖSE

Prie to gausite didelę nuo
laidų už senų setų jei mai
nysite ant naujo.

Lehgvi Išmokėjimai 
pritaikomi Visiems.

štai būrys garsiųjų KIPĮŠŲ. Pereitų footballo sezoną jie energingai gynė lietuvių vardų 
footballo lauke prieš stiprias Chicagos miesto komandas. Tų vardų gindami jie laimėjo ir daug 
laurų, nes parsinešė namo ne vienų, bet kelis laimėjimus. Paveikslas parodo KIPŠUS — arba 
angliškai IMPS akcijoje. Dešinėje stovi, T. Rypkevičius, “Naujienų vedėjas, kuris daug rūpinosi 
telballiiiinką rūkalais. i

šįvakar KIPŠAI užmirš laikinai apie footballų, kad lošti šeimininkų rolę. Jie bus šeiminin
kais St, Agnės* Auditorijoje^ Archer and Rockvvell, kur įvyksta jų Pirmi Metiniai šokiai, KIPŠAI 
nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti. Jie tikisi visų lietuvių paramos.

i;'v.
As-. •
„ I '
■B.O

2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.



šeštadienis, sausio 26, 1935 NAUJIENOS, Chicago, III.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Vieni laikraščiai rašo, kad 
Felikso Vaitkaus skridimo ke
lias pažymėtas ant popiero yra 
naudingas; kiti laikraščiai tvir
tina, kad toks pažymėjimas ne
reikalingas, o gal ir kenksmin
gas.

Aš su visomis keturiomis 
prisidedu ir tvirtinu, kad pa
žymėjimas kelio ant popiero 
lakšto visai nereikalingas ir 
blėdingas. Jis pažemina musų 
visų tautų. Jis nurodo kelių, 
kaip kokiam mažam vaikui* 
Feliksas Vaitkus nėra mažas 
vaikas.

Ot, užsirišti akis, užsikimš
ti ausis, įlįsti į maišų, kad nie
ko nematytumei ir negirdėt u- 
mei ir tuomet skristi. Toks 
skridimas tai jau man patinka! 
Aš žinau, kad jis patinka ir 
tiems laikraščių reduktoriams, 
kurie pilnai pritaria, kad nerei
kia turėti jokių nurodytų ke
lių. Tik dumk į tų pusę, kur 
randasi Lietuva ir bus viskas 
gerai.

Su gerai įrengtu lėktuvu, su 
tinkamai išdirbtu keliu, su vi
sais modemiškais įrengimais ir 
instrumentais bile kas gali nu
lėkti; jokio didvyriškumo ne
reikia.

Ot kas kitas butų, jei užriš
tomis akimis ir užkištomis au
simis Vaitkus galėtų pakilęs 
New Yorke tiesiai Kaune nu
sileisti! Toks nulėkimas butų 
pats pirmutinis aviacijos isto
rijoj ! Aš tokiam skridimui pil
nai pritariu; pritaria ir mano 
kolegos iš dešines ir kairės*, 
kurie visus savo gabumus su
vartoja, kad skridimas butų 
sėkmingas. Kiti sako, kad jų 
kritika yra kenksminga skridi
mui. Bet aš kitaip sakau.

Watch, Wanago and Lipinskis, 
Phil Krause, “Gasey” Barskis 
and “Pewee” Kaweeze are ex- 
pected to be present būt no 
definite Information has been 
secured as yet. DO NOT MISS 
THIS GAME.
Bulhw Aces to play Red Roses 
in featured gante at 5 P. M.

The Bulaw Aces and the 
Red Roses will battle it out 
next Sunday' at 5 P, M. for a 
possible chance to get into the 
finais. Both teams have been 
playing very well and they are

Schedule for Sundity* January 
27, 1935 J

1 P. M. VVashington A. C 
Imps,
P. M. Atlantic Villagers 
Sleepers A. A.

45th and PRINCETON AVĖ.
TIME: 1 P. M. UNTIL 6 

P. M.

be iš- 
įrengto 
instru-

Noras, kad Vaitkus 
dirbto kelio, be gerai 
lėktuvo, bet tinkamų 
mentų nuskristų Lietuvon, yra
didelis, garbingas, girtinas* 
remtinas ir pageidaujamas. Pa
prastas skridimas bus papras
tas atsitikimas tarpe lietuvių. 
Bet toks nepaprastas, kurį
10 tikri patriotai ir gero
11 j antys Vaitkui, tai jau 
visai kas kita. Tik bėda,
dar randasi žmonių, kurie to
kių ideališkų nurodymų nesu
pranta ar nenori suprasti.

» » »
Aš rašau rimtai. Jei skai

tytojas kitaip supras, tai jau 
ne mano kaltė.

siu- 
ve- 
yra 
kad

Banners to Try and 
Stop Winning Streak 

of the Mažeikai 
Aces

By J. J. Žukas
delivering that big 

to the Bulaws, the Ban- 
will try to repeat this 
they meet the first place 
the STANLEY P. MA-

After 
upset 
ner’s 
when 
team
ŽEIKA’S ACES at 3 P. M. 
Sunday at Fuller Park.

Mr. Mažeika will not take 
any cha neės this Sunday and 
will have his first-string team 
present. That strong powerful 
scoring machine consisting of 
“Benny’r Budrick, Kluchinskas 
and Jesen will gi ve action.

The Banners will be led by 
“Sol” Rice, MacGivney, Mac 
Cabe and the famotis Johnson 
boys.

This game will mean a lot 
to the Banneris beeause if they 
win they have a posšible 
chance to enter the fina! round. 
You can be sure that they will 
be out there trying theit best 
to win and aaybody that hfts 
see» the Banners ptay 
realize Utal it vrili be a great

play
2

Play
3 P. M. Stanley P. Mažeikai

Aces play Banners.
M. J. F. Eudeikis

Boosters play
Bltie 
Red

M. Bulaw Aces play

4 P. 
Ribbon 
Birds.

5 P.
Red Roses.

PLACE: FULLER PARK,

YOURtiES
Night and Moming to keep 
them Clean,Ciear and Healthy

Wrfte for Free tfEye Care” 
of “Eye Beauty” Booli

Murino Co., Pept. H. S.. 9 E. Obio St.. CMcago

Imps’ų šokių Vakaras
SAUSIO-JANUARY 26, 1935, 8 vai vakaro

ST. AGNĖS AUDITORIUM

game to watch. Let’s all be 
there to watch a game that 
promises to be very thrilling.
J. F. Eudeikis Blue Ribbon 

Boosters to meet the 
Red Birds.

After losing .that great game 
lašt Sunday the J. F. Eudeikis 
boys will seek their rėvenge 
on the Red Birds at 4 P. M.

The Eudeikis team has lošt 
two games already and they 
cannot afford to lose any 
more if they intend to play 
in the finais. They are going
to meet plenty of tough op- evenly matehed for their mateh 
position against the Red Birds 
in the way of Art Pikas, 
Smutnas* Morgan and “Fran- 
kie” Andrulis. Although the 
Red Birds haven’t a chance to 
get into the finais they will 
be out there Sunday extend- 
ing their mightiest efforts to 
over-power the Eudeikis. At 
times the Red Birds play 
championship basketball as 
was the case when they upset 
the Bulaw Aces.

Mr. Eudeikis has a lot of 
S tars on his list and so f ar 
they haven’t been present. 
Būt with only three more 
rounds remaining to play he 
has to produce them or else 
they will not be able to com- 
pete in the finais. The line-up 
for the Eudeikis will be: Tony 
Lauraitis, Conrad, Patrick,

Sunday. If the Bulaw Aces win 
this game, they have a very 
good chance to play in the 
finais.. Būt on the other hand 
if they lose their chance be- 
comes very poor.

Mr. Frank Bulaw is drilling 
his boys every night and he 
expects to take the Red Roses 
into “camp”. Al Lauchiskas, 
Golden, Kucin, Romonosky and 
Gudaitis will start the game.

The Red Roses will also pre- 
Sent their strongest team 
against the Bulaws realizing 
that if they win they also have 
a chance to play in the finais* 
Venskis, Balshitis, Anoskis, 
Shvegzda and Bensik will form 
the team. PROMISES TO BE 
THE BEST GAME OF THE 
DAY.

WE ARI COOPERATINC Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais' išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED
19th Place and Halsted St

EICHANGE NATIONAL BANK

’ DVIDEŠIMTIES METU JUBILIEJUS
— Rengia — 

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGYSTĖ

Sekmadienį, Sausio (Jam) 27 d., 1935
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 14th ir 49th CT., CICERO; ILL. 

Programas: pradžia 4 vai. po piet.
Scenoje “ANT RYTOJAUS IR DAINOS”

Įžanga iškalno 35c., prie durų 40c., šokiams 25c. 
ORKESTRĄ M. BATUČIO

Visi nariai ir šiaip publika kviečiami dalyvauti. Rengimo Komitetas.

SMAGI NAUJIENA
BRIDGEPORTO MOTERIMS

ANNA VENCKUS
šiandien atidaro puikią 

modernišką
Pasigrązinimo įstaigą

Anna Venckus

U N IT Y BEAUTY SHOP
754 West 35th Street, Tek Boulevard 4303 
Čia Bridgeporto moterų ir mergaičių plaukai, veidas, pirštai susilauks 

malonaus expertiško aprūpinimo.
’ šiandien dėl progos GRAND OPEN1NG;

Penkių dolerių Permanent Wave tiktai už $l.'5O.
Kiti Permanent $2.00, $3i50, $5.00.

Shampoo ir fing. w. 
Manicure .................
Antakių lankas ......
Cleap Up Facial ....

25c 
20c 
25c 
30c

Mareelle ......
Bleachlng ......
Henna Pack . 
Oil treatment

. 40c

.. 50c
40c
25c

ŠIRDINGAI KVIEČIU ATSILANKYTI
ANNA VENCKUS.

------------------------------------------------- .-m.-------------------------------------------------------------.. r--_——jr.-_...
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CHEVROLETI 1 ■■ V LE I 

Del kokybes žemos kainosir

The New Standard Chevrolet Coach The New Master De Luxe Chevrolet Coach

THE NEW STANDARD CHEVROLET COACH THE NEW MASTER D E LUXE CHEVROLET

A IR VIK*’ List0 kaina Naul° Standard Roadster Flint, Mich. 
|1|V1^ $465. Su bumperiais, atskiru tairu 
Tf ir spyna lieto kaina yra $29. dau

giau. Kainos gali būt atmainytos 
be perspėjimo*

A 4^ IR VIRŠ. Liūto kaina Master De 
Luxe Coupe Flint, Mich. $560. Su 
bamperiais, atskiru tairu ir tairui 
8Pyna> listo kaina yra $25. dau
giau. Kainos gali būt atmainytos 
be perspėjimo.

(♦KNEE-ACTION GALI BŪT ĮTAISYTAS JEIGU 
NORITE, Už MAŽĄ PRIMOKfiJiMĄ).

Pigiausias pasauly šešių... galingesnis su nauju Master Chev
rolet inžinu... turi geresnį išpildymų kartu ir pastebėtinų 
gazo ir alyvos ekonomijų.

Madniausias karas žemos-kainos lauke... kombinuotė graci- 
oziškos naujos streamline grožės su patobulintu Knee-Action* 
važiavimu ir {žymia operavimo ekonomija.

ŠTAI Amerikos įžymiausia šeimos karas... 
gražios išžiūrės-... smagus važiuoti...

labai ekonomiškas operuoti... ir žemiausios 
pasauly kainos šešių I Sis New Standard 
Chevrolet turi ruimingą Fisher Rody. Turi 
daugiau jėgos su -tuo pačiu bet patbbulihtu 
va Iv e-i n head inžinu, kuris padkro Šiuos nau
jus Master Chevrolet ihžinus daug tvirtes-

niais. . .Pastebėtinai greitas ... lankstus .., 
gyvas ... puikiausio išpildymo Chevrolet kada 
nors pabudavotas. Nors gazo, alyvos ir už
laikymo išlaidos šio karo yra net žemesnės 
negu taupaus Chevrolet iš praėjėsiu metų! 
Atlfchkykit savo Chevrolet Dealerį—Pamaty- 
kit šį New Standard Chevrolet šiandien!

CHEVROLET MOTOR COMPANY* DETROIT,. MICHIGAN.
Palyginkite Chevrolet žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. A. C. išlygas.

General Motors Vertybė*' '

ILGESNIS ... prašmatnesnes išžiūrės ... gra- 
1 žlai streamlined ... naujasai Master De 

, Laxe Chevrolet pilnai užsitarnauja titulo — 
Madniausias Karas žemųjų-kainų lauke. Vi
dujinė pusė šio didelio, ruimingo Fisher Bo
dies yra taip pat graži, kaip ir išlaukinė—o 
išpildymas jus tikrai nustebins. Naujas ir 
patobulintas ^Chevrolet BlUe-Flame-valve-in

hefld inžinas duoda pastebėtiną įsibėgimo jė
gą ir greitumą. Chevrolet didžiai ištobulinta# 
Knee-Action važiavimas—-ilgesnis wheelbase 
—duoda komfortą. G operavimo ekonomija 
taipgi ganėtinai padidinta. Pasimatykit su 
savo Chevrolet Dealerin dėl pilnesnių infor
macijų apie šiuos 
modelius.

naujus Master DeLuxe

AbVERTIStMENT
• • • ’ i ■ ' • i v* 1' * " Ii * ■ ■* • • *

1935 metų CHEVROLET
PAMATYKIT NAUJUS CHEVROLET AUTOMOBILIŲ PARODOJE

COEISEUME, 1513 So. Wabash Avė. arba pas artimiausi dealerj
c® M '• r V®
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KIPŠAI KVIEČIA užklau

apie

Kipšų Kipšas
Mes dabar stropiai ren

Radios

IS PONTIAC DIDELES MODERNIŠKOS ĮSTAIGOS

Naujasateina

Žemos-Kainosbus

bus

ARTIMAS KARAS PUIKESNIAM, DAUGIAU PUOŠNIAM, ŽEMOS-KAINOS 8-NIŲ

Gerkit ir Reikalaukit

ADVERTI8EMENT

Užsidegė U. Slotkų 
namai Bridgeporte

Lietuvižko* 

Degtini*

NATHAN 
KANTER

dt pinigus per 
AUJIENAS

Visi 
resuoti

Laikraščio “Ras 
sviet” koncertas

Zar asiškių klubas 
jau organizuojasi

Dainos Šventė Jau 
Nebetoli-Dešimtą 

Diena Vasario

kios rųšies karą, bet ir išpildymą j žemos-kainos lauką, ir su
kombinavo tai su ekonomija, pasitikėjimu, ką vos keletą karų už 
bile kainą gali atsiekti.”

kad bus 
atsakė.

Trečiadienj Dariaus-Girėno Po 
stas juos aplankė ir palinks 
mino gražiu programų.

Pontiac 1935 m. Kokybės Pažiba

Apie 200 lietuvių gu 
Ii E. J. Hines ve
teranų ligoninėje

nuostolių. Namus priklauso U 
Slotkuvienei, kuri pirmame au
kšte užlaiko alinę. Pirmas au
kštas išliko visai sveikas.

Bet nežiūrint kaip pagirtinos butų kalbos; jos negali teisingai 
apibudinti vertę naujojo žemos-kainos Pontiac. žmonės tinkamai 
j; pakrikštijo gražiausias dalykas ant ratų 
sentuoja didžiausj saugumą per dešimtmetj- 
“Turret-Top 
Pontiac šešių duoda jums virš-saugius 
spausdintus hydraulic stabdžius—ilgo iš tvarumo ir sidabro-maišy- 
tus inžino bearringus—švelnesnį, gyvesnį šešių cylinderių išpil
dymą, ir daugel; kiti; pagedimų, kurie padaro šio karo kainą 
nepatikėtina.

Kaip gali Pontiac taip gausingai duoti visko, ką važiuojantieji 
nori ir reikalauja? Atsakymas gludi jų didelėje Įstaigoje. Tiktai 
{staiga, kuri yra taip moderniška galėjo pabudavoti tokį puikų 
žemos-kainos karą.

Pageidauja “Naujienų”
Ligoninėje teko kalbėtis

Vos tik Pontiac dealeriai spėjo atidaryti savo showruimius ir 
rytmetj išsiuntė pranešimus, kai žinia pagarsėjo po visą Ameri
ką----- “Pontiac padarė tą, ką kiti žemos-kainos karų išdirbėjai
mėgino padaryt per daugel; metų. Pontiac atnešė ne tiktai pui-

>U.RBOH
A;

Neužilgo manoma šaukti susi
rinkimų ir išrinkti klubo 
valdybų.

klubas ateinančių vasarų galės 
ir šaunų piknikų surengti.

Zarasiškis.

joje veteranams buvo patiek
tas įdomus muzikalia ir spor
to programas, kurį vykusiai

Boseli Radio 8 -tūbų

'14.00

Rengia paskaitą, 
“Įvairios Moterų 

Ligos”

Nauji bodies pre- 
-tvirtas plieninis 

Fisher’io padarytas Body. Ir tai dar ne viskas, 
didelius, trejopai-ant-

Brunsvvick Radio su Pho 
nografu 10 tūbų 

'29.00

rodyti su naujomis ir gra
žiomis dainomis.”

Pabuvęs kiek laiko, išdū
miau su savo reikalais, o 
choras paliko bedainuoda
mas ir besimokindamas tas 
dainas, kurias rengiasi dai
nuoti Naujienų 
koncerte 
dienų, L

BRIDAL SHOPPE
Musų specialybė—šliubinės suknios 
ir veiionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių ivairių dresių.

1516 MILVVAUKEE AVĖ. 
Phone Armitage 2189.

Bet trečiadienį vakare jų ne
bekankino monotonija. Lietu
vius ir kitus veteranus aplan
kė Dariaus-Girėno Legiono po
sto nariai ir kartu su savimi 
atgabeno būrį ristikų, šokėjų

Maytag Skalbykla ketvirtai 
ne aluminum

'39.00

ti nuo pasaulio. Jeigu ir mato 
pasaulį, tai tik per ligoninės 
langus, kurie jiems parodo 
sniegu nuklotus laukus ir per 
juos bevingiuojantį kelių.

Ristikai, šokėjos linksmino 
veteranus

| sų laikraščio “Rassviet” labai 
Dalyvaus

Brunswick Combinacija 9 
tūbų 

'29.00

kietis
“Naujienose 
taria 
kiškiai, degutiškiai ir “antalep- 
ski”, kurie viešai dar neatsi
liepė, bet jie jau laukia kada 
bus šaukiamas susirinkimas. 
O susirinkimas, aš manau, ne
užilgo . bus sušauktas. Per 
spaudų bus paskelbta laikas ir 
vieta. Zarasiškiai, tėmykite.

Aš manau, kad zarasiškių

WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po piet 
WHFC, 1420 K., Ketvergais — 
fsitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:30 vakare, leidžiama Sud
riko Krautuvės.

BRIDGEPORT.— Vakar an
ksti rytų, apie 6-tų, kilo gais
ras antrame aukšte namų, ad
resu 901 VVest 35th Street. Iš 
ko gaisras kilo, nežinia. Iki 
ugniagesiai spėjo jį prigesinti, 
liepsnos padarė apie $2,000

MAYVV00D
kai kurios lietuvių organizaci
jos lanko Oak Forest senelius, 
taip Dariaus-Girėno Postas ap
lankė lietuvius, gulinčius Hines 
Veteranų ligoninėje.

Sunku patikėti, bet tai yra 
faktas, kad didžiulėje veteranų 
administracijos ligoninėje. ran
dasi apie du šimtai lietuvių. 
Vieni suparaližuoti, kiti nete
kę arba rankų arba kojų, tre
ti užnuodyti dujomis fronte. 
Vieni sužeisti, sužaloti vieno
mis žaizdomis, kiti kitomis.

Kaip ir Oak Foresto sene
liai, ir šie veteranai yra atskir-

Anų vakarą, netikėtai, te
ko dalyvauti Birutės prak
tikoje. Jau seniai buvau ten 
buvęs. Kiek čia gražaus

Philco Radio 2 tūbų

*13.50

zarasiškiai yra suinte- 
kurimu zarasiškių klu- 
patvirtino ir “Vajasiš- 
savo rašiniu, tilpusiu 

sausio 22 d. Prir 
kiti zarasiškiai, sala-

Visone Alintoe 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 

Kentucky 
Boarbon

Fedcįral Washer mašina 
tik už

*12.00

Atwater Kent Radio 7 tūbų

*6.95

Kolster Radio 7 tūbų

*6.95

GRAND OPENING
Tavern and Restaurant 

1986 Milwaukee Avė.
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ALUDĖS IR RESTAURANTO

Visi yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šį Iškilmingą atida
roma. Gerausia muzika, prie kurios galėsite linksmai laiką pra
leisti ir pasišokti. Valgiai veltui. Nepamirškite, kad mes turėsime 
iškilmę 3 dienas, Pėtnyčioį, Sausio 25, Subatoje ir Nedėlioję.

Nuoširdžiai kviečia
Antanas ir Regina Batchunai

Geri vartoti Pianai tik po

'25.00

Tiems, kurie neišgali 
pirkti naujus 1935 m. 
radios. Šiame clearing 
sale, galėsite įsigyti 

radio pigiai.
Midget Radio tik po

*5.95

Majestic Radio 8 tūbų tik už

*14.00

Arturas Montvidas, Jr., 
KIPŠŲ Footballininkų koman
dos menadžeris, kuris pasek
mingai vadovavo komandai pe
reitų sezonų. Jis vadovauja 
Kipšams ir rengime Pirmų Me
tinių Kipšų šokių, kurie įvyks 
šįvakar St. Agnės Auditorijo
je, Archer ir Rockv/ell.

R C A. Radiola 7 tūbų

*6.95

Visi Radio yra pertaisyti 
kuogeriųusia, ir duodam 
pilnų gvarancijų.

1. Ristikai, Kuncevičius, Sr., 
Bancevičius, Jr., Vaitkus, E. 
Zakarauskas, V. M. Slakis ir 
Jakaitis.

2. Pianistė Aldona Šokas, 
6824 So. Campbell avenue, ir,

3. Grupė šokėjų iš Brighton 
Parko apielinkės, kuri atliko 
kelis liaudies šokių numerius.

Pirminiečius
Birutiečius
“Naujosios Gadynės” choro 

narius
Chicagos Vyrų choro narius 
Dainos choro narius 
Kanklių choro narius 
Vyčių choro narius

ir visus Chicagos dainininkus 
ir dainininkes į šokius šį va
karų, St. Agnės Auditorium, 
3916 Archer Avė.

Ateikite
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Keistučio kliubo
S. L. A. kuopų ir kitų orga

nizacijų nariai, nes mes Kipšai 
dalyvaujame visų jūsų paren
gimuose. Mes esame tas jau
nimas, kurį jus bandote suor
ganizuoti ir į lietuvių darbuo
tę įtraukti.

Bukite visi veikėjai, profe
sionalai ir biznieriai, nes mes 
norime su jumis susipažinti ir 
ateityj reikalus turėti.

Futbolininkų Kipšų manaže- 
ris Arthur Montvid, Jr.

1. Solid Steel “Turret-Top
Bodies by Fisher.

2. Triple-Sealed Hydraulic
Stabdžiai. - I

3. Speedlined Styliavimas.
4. Pilnai Sealed Chassis.
5. Silver-Alloy Bearing’ų 

Inžinai.
* Ir virš. Listoo kaina už Standard šešių-cylinderių Coupe 
Pontiac, Mich. Grupė Standard įrengimų extra. *Ant Aštuo- 
nių ir De Luxe šešių Modelių.

Trečiadienį, sausio 30 d., San
daros svetainėj, 814 West 33rd 
Street, Dr. S. Naikelis skai
tys paskaitų tema, “Įvairios 
Moterų Ligos ir kaip nuo jų 
apsisaugoti”. Paskaita 
iliustruotd paveikslais.

Dr. Naikeliui pabaigus, 
galima duoti klausimus, į 
r i uos prelegentas atsakys.

Rengėjos yra narės Lietu
vių Moterų Draugijos, “Ap- 
švieta”. Pradžia 7:30 vakare

Suinteresuotas moteris kvie
čia atsilankyti.

—Rengimo Komisija.

PONTIAC MOTOR COMPANY, PONTIAC, MICHIGAN. General Motors Divizija.

HEW PONTIAC ST.?:

6k 10-Secundų pradėjimas 
zero šaltyj.

7. Daug didesnė ekonomija,
8. No Draft ventiliacija.
9. Knee-Action*

10. Dėžė ir extra tairas.

yra dainininkų? —
siau vieno choristo

“Manau
šimtas —

“Kokias dainas jus dabar 
mokinatės dainuoti?” — vėl

metiniame 
, vasario dešimtą 
ietuvių Auditorijoj.

G. H.

Rytoj Liberty Hali svetainėj 
jaunimo! Visi smagus, visi 1042 N. Damen ^ve., įvyks ru 
linksmi! laikraščio

“Kiek jūsų chore dabar įdomus koncertas

garsus jumoristas S. Sarmato- 
vas, dainininkas G. Nelidovas 
balalaikos virtuozas A. Dob- 
rochotovas ir kiti. Pradžia ( 
vai. po pietų.

PARODOMAS AUTOMOBILIŲ PARODOJE 
IR PAS JŪSŲ ARTIMIAUSI PONTIAC DEALERĮ

DEALER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

pasimatyti ir kalbėtis su šjais 
lietuviais veteranais: Tony Se- 
beckiu, Pranu J. Elias, Juozas 
Vitkus, Povilas Skrinskis, Stan
ley Skedis ir Bruno Mikshis. 
Jie pageidavo, kad lietuviams 
ligoniams butų siuntinėjamos'paklausiau.
“Naujienos”. “Mes dabar stropiai ren-

iš legionierių puses progra- giamės Naujienų koncertui 
mu vadovavo, B. R. pietkie- Norime tikrai šauniai pasi- 
wicz, J. Yuška, J. J. Zuris, p, 
Barškietis, W. J. Kareiva ir 
keletas kitų. Buvo ir Posto 
Moterų skyriaus pirmininkė, p.
H. Zuris. (Sp).

Jos. F. Budri k,m. 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
chicago. nx.

. .7. ............................ ....................... ............. .............................................................................................. .......................................... ............................... .. ............................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................... .......................................................

“KORNEVIL1O VARPAI” 
Komiška 3 veiksmų operetę Stato Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”

Nedūlioj, Sausio-Jan. 27 d., 3:30 vai. po piet-SOKOL SVETAINĖJE, 2345 So. Kedzie Avenue 
Po vaidinimo Šokiai, Užkandžiai ir t. t. 
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Avenue

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU 
KLIUBO 12 WĄRD valdyba 1905

“Mes šiemet

st.25th

»*-

H.udsop išpildymas ibųdavotas i nauja 193a metų 
Terranlane! ši naųj.ięųa reiškia viską dėl jus... 
kuomet jus ieškote DIDELĖS vertybes už MAŽA 
pinigą.

SOUTH—CoųUiuied.
ZEN'KER MOTOR SALEM 

108S8 S. Mlehlgan Avė.
WEST

WEHT HIDE HUDSON, Ine. 
4(148 W. M'NNhinston BĮ vii.

CENTRAL MOTOR SALES 
MOK Cermark Rd., Cicero 

O. an<> L. MOTORS 
2002-01, Weut 18th St.

NORTH
BROADWAY-HUDSON CO.
BVTLER^MOToSs, Ine.

Braneh, 1OO1 BldgęAve,, Evaiąiton. ■ 
CHRISTOPHER M.OTOR8

3308 Shefflekl Avė. Į

SOUTH
A. and D. MOTOR SALES, Ine.

5001 Cuttnjce Orove Avė.
DEVEKLY MOTORS. Ine-

8053 So. AMhland Avė.
1IITLER MOTORS, Ine.

2500 S. MlehJtan Avė,
- HI.TLER MOTORS, Ine.

Braneh Stony Av;<.
E8CHĖ MOTORS

13413 S. W«-Htern Avė.. Blue Isdand.lll.
SCHOLL MOTOR SALES 

7023 M. IfalNted St.
STRATFORD MOTOR SALES CO.

<1730 s. VVectern Avė.

1935 Hudson Budavofas $£QK 
TERRAPLANE <*<>*

ir virš, dirbtuvė už
* ' . uždarytus modelius

Copyright 1085. Huduoii Motor Car Co.

BUTLER MOTORS, Ine.
. DISTRIBUTOR

NORTH—Continucd
CORFORATE MOTORS 

(JUO N. WeMteni Avė. 
HAKTSHORNK MOTORS, Ine. 

441 E. Olllo St. 
IIOLMEH ant! ROHS, Ine, 

4«IB Irvlng Purk Blvd. 
LOGAN SOVARE IU DSON, Ine. 

2501 Mlhvaukee Avė. 
HCNDBERG MOTOR SALES 

3030 N. Cicero 
SVPREME MOTOR SALES, Ine, 

8030-40 Lnwrence Avė.
SUBURBAN

AURORA—Crotve-Evanu Motor Company WAUKEGAN, ILL.' CHICAGO IIEIGHTS—H. C.; We1irnninn <
Motor Sales ----------- L , < ' i «

DĖS FLA1NES, ILL.—Eroti Nugel Co. TV1NNKTKA. ULL.—lbin«on Moty r Co.
.. ............      4,, ; ,i,;'-' . u. r.

Rytoj “Pirmyn” sta 
to operetę “Kome 

vilto Varpai”
Ilgai lauktas vakaras įvyks 

Sokol svetainėje, 2345 South 
Kedzie

rime, kad musų jaunimas bu
tų gerais lietuviais, ar nepai
some.

Rytoj mes turėsime 
pasidžiaugti kitų darbu, 
gerėti, pasididžiupti ir 
linksminti. Tokių progų 
kasdieną. Tai bukime
Sokol svet., 2345 So. Kedzie 
Avė., 3:30> po pietų.

— J. šmotelis.

progą 
pasi- 
pasi- 
nėra 

rytoj

NAUJIENOS, ©Heag% BĮ

Laimingąjam Krepšiasvydžio Turnyro 
Laimėtojui

“Pirmyn” Choras 
tą didelį darbą, prie 

rengiasi jau daugiau

Rytoj 
įvykėlius 
kurio 
kaip 3 mėnesius laiko.

Rytoj musų jaunoji gentkar- 
tė, susispietusi į šį Chorą, po 
vadovyste gabaus jaunuolio, 
muziko K. Steponavičiaus at
liks dar vienus muzikališkus 
kvotimus.

Rytoj: ponia Steponavičienė, 
Aldona Grigoniutė, Rimkaites, 
Nekrošiutė, Trilikaitė, Pranas 
Jakavičius, V. 
zas, Jonas J. 
tos jaunosios 
rėš perstatyti
prieš mus keistą Normandijos 
kaimiečių gyvenimo vaizdą.

Rytoj bus ta svarbi repeti
cijų repeticija; ir mes galėsi
me išnešti savo nuosprendi-

Mes busime teisėjais

Tarutis, D. Ke- 
Rukštelė ir ki- 
meno jėgos tu- 

ir atvaizduoti

Rytoj mes busime teisėjais 
kitų darbo, gabumų, talentų ir 
pastangų.

Rytoj mes turėsime progos 
įrodyti savo nuoširdumą arba 
nepaisymą musų jaunosios 
gentkartės likimo ir darbų.
Galėsime parodyti: ar mes no- rolėj vaidino Ted Milaševski.

Aątąnas Bachimas nauja
me biznyje

NORTHWEST SIDE. — Ge
rai žinomas northsidėje Anta-: 
nas Bachunas, per daug metų 
laikęs grosernę, dabar atidarė 
aludę, adresu, 1986 Miįwaukee 
avenue. Ten pat yra ir restau- 
rantas.

“Grand openingui” savinin
kas paskyrė šiandieną, rytojų i 
ir sekmadienį. Toms trijų die
nų iškilmėms tikimasi daug 
svečių. žvalgas.

Lietuvių vaikai Cicęro mo
kyklos vaidinime

CICERO. — Vyriausioji Roo- 
sevelt mokyklos kliasa sausio 
22 <L, Parkholme 
svetainėje, pastatė 
kalą, “Danger at 
Tarp, lošėjų buvo 
jaunų lietuvių. Didvyrio “Mike 
rolę veikale vaidino Ričardas 
Levandaųskas. “Marioji” rolėje 
buvo Genevieve šaltis, o “Joe”

Community 
scenos vei- 
the D.oor”. 
ir keletas 

»>

Frank V. Zintak^ žinomas- Chicagos valdiriinkas ir Superior 
Teismo klerkas, įteikia “Naujienų” atstovams trofėją — sidab
rinę taurę, kuri bus dovanota tymui, laimėjusiam “Naujienų” 
krepšiasvydžio turnyrą.

Atvaizde iš kaires į dešinę, Frank V. Zintak, taurės auko
tojas, adv. C. P. Kai, turnyro vedėjas J. J. Žukas ir “Naujie
nų. atstovas Kleofas Jurgelonis. P-as Zintak įteikė trofėją savo 
kabinete, Superior Teismo klerko ofise.

Taurė yra aukšta, gražiai dekoruota ir brangi. Ji bus. gra
ži doyana laimingam tymui, kuris laimės “Naujienų” Krepšia- 
svydžio Turnyrą. Turnyro lošiipąi vyksta kas sekmadienį Fuller 
Park svetainėje, 45th ir Princeton avenue, nuo 1-mos iki 6-tos 
PO pietų.

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdvbos 

1935 metams

metams: J. žSvitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner pirm, 
pag., 3119 W. 44 St.. Paul J. Pet
raitis nut. raŠt., 3131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtų raŠt., 
1500 S. 48 Ct., Cicero, III., J. Ma- 
nikas kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Hęlęn Grainontiene ka-

perkame TERRAPLANE
Dėlto, Kad Jis Duoda-, Mui^Jl)lJS9N IŠPWMi 
Žemiausios Kainos Lauke” ' ; ■ ’l.

Terraplane pardavėjas tą jums taipgi lengvai gali 
įrodyti. Jis jums parodys kad Terraplane išdirba
mi toj pačioj ištaigoj kartu su Hudson karais. Po 
ta pačia vadovybe ... iš tokio pat materiolo ... str 
tokiu pat akuratiškumu... tais pačiais patyrusiais 
darbininkais.

Jis taipgi nurodys, kad Terraplane turi tuos pa
čius patobulinimus, kurią padaro 1935 Hudson did
žiausiais karais Hudson kada nors pabūdavo]q. PIR
MAS PLIENINIS STOGAS... ant didesnių, rųi- 
mingesnių godjes, dabąr VISI yra iš plieną. Iš
skirtinas Hudson styliaus padarymas. Bendix Ro- 
tary-Sutąikinti Stabdžiai. Daugiau jėgos negu rei
kia... 88 ąrba 1,00 ajrklių-pajegos. Grubliuotume

, nėra jaip lygaus, šeimininkas išskirtinų Hudson 
ypatybių.

IR ELEKTRIŠKA RANKENA
Tikrai pamatinis pa
gerinimas automobiliui 
—-išskirtinai ant 1935 
Hudson ir Terraplane. 
Lengvas, tikras, jėgos- 
kontroliuojamas gyrų 
perkeitimas, su parin
kimu. Galutinas inži
nierių tobulumo atsiek imas. Leng
vas ir naujas vairavimas, naujas 
komfortas, naujas saugumas. (Pa
sirenkant už mažą ėxtra primo
ksimą ant visų 1935 Terraplane). PAMATYKITE 1935 HUDSON IR III DSON-PA 

BUDAVOTUS TERRAPLANE AUTO PARODOJ
salksroom

Cor. Michigan Avė. at
SERVICE DEPARTMENT

Indiana Avė. at 25th St.

sierius. 4535 S. Rockwell St., l)r. 
A. J. Manikes daktaras kvotėjas. 
4143 Arcner Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051, 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St., J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3131 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas. 4038 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4143 
Archer Avė,), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St.

THE DAILY
BUSINESS D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
___ ALFABETO TVARKOJE __  

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

KVIĘTKININKAS
Gėlės vestuv^ms» bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago, IH.

Čia

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

ELĘNA WENSKUTONIENĖ
Ęersiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 dieną, 12:05 valandą 
nakti 1935 m., sulaukus 52 nie- 
tų amžiaus, gimus Lenkijoje.

Amerikoj išgyveno 30 metu, 
s Palijo djdeliąme nuliūdima 

vyrą Domininką, 5 sūnūs Mike 
Frank, Bruno, Edward, Geor
ge, 4 dukteris Agniešką, Anna, 
Izabelą ir Heleną, broli Myko
lą, 2 seseris Anele ir Agnieš
ką ir giminės Wisconsine ant 
farmų, Eagle River, Wis.

Kūnas pašarvotas randasi 
3825 W. 45 St., kampas Avers 
Avė., 'Į'ėl. Virginia 0021.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
sausio 28 dięna, 9,:30 vai. ryto 
iš namu i Švento- Bruno, len
kišką par. bažnyčią, i Prisikė- 

: limo kapines ant Archer ir 72, 
' «at.

Visi a. a. Elenos Wenskuto- 
nienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

I suteikti jai paskutini patarna-* 
vilna ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamą.
Vyras, Sūnus, Dukterys, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Szykowny, Telefonas 
Virginia 0521.

susirasit 
ko
tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO.,
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

KNYGOS
BOOKS

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, UI.

«į-;n

KAILIAI
FURS

SAUSIO IŠPARDAVIMAS .
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi > 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510 So. Halsted Normai 5150

a —, a WYVWY VTb •RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

W. SCRAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonąs. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Ęarlor sėt $25—$45. Cash 
ar išjnok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

STORAGE RAKANDU BĄRGENĄI 
$200 importuoti kaurai ----- $25.00
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos

I 25<* ,KI 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBINGSUPPLY CO.
1635 W. Division St. 

kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BUIDGEPORT ROOFING CQ.
f --ArT jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite milą ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės

8216 So. Halsted Street.
- Tel; VlCtory 4965.

SUBURBAN—Continųęd
DOM’NERS GROVE, ILL.—Downors 

GroveGaruge,
GARY, IND.-—ląųięrląl Motors.
HAMMOND, IND.-—Agnew Motor (Jo. 
1IOBART, IND'—Niekei Dląto Garage 
INDIANA HARBOR.IND.—Calvin Motor

Sales '•
LA GRANGE, ILI,.—Glasųer Brothers
L1BERTYVILLE?ILL.—rGruta Motor 

Hales
I.OMBARD, ILL.—Soest Grlenke Motors 

.—Morse Motor Sales
WHEAT0N, ILL.—Hepler Voęlto Motor

-....... ■ . ... . ............ .. ............................ ........ ................ ......... ... . ...... ............. , „............... .. ........... — ■
PASIKLMHMBt^TlVPSON VANDOS t Kate Smithe-kas pirmadĮen.. y.k^.30

ANUFRAS DAMASZEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. gausio 23 diena, 3:00 valandą 
po pietų 1935 m,, sulaues pu 
sės amžiaus, gimęs Grinkiškiu 
parap. ir mieątę.

x Amerikoj išgyveno, 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

3 posunįuą Mikolą, Edwardą 
ir Ciprijohą, podukrą Stanis
lava Jaugielą. i^ žentą ir gh 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1646 W. 46th, St

Laidotuvės ivylęs pąnedėlyj 
sausio 28 J!— " nn " —x-
iš I, <’ 
Kryžiaus 
kurioje atsipusf gedulingos pa
maldos už vėlioųip sielą, o iš 
miero kapines.

Visi a. a. Anufrę Daniasze- 
wičiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patai-*' 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Posūniai, Podukra 
ir Giminės..

Laidotuvėse patarnauja Ara- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard; 5?03

28 dieną, 8 :Q0, yal. ryte 
J. Zolp Rępl^ięg' i šv. 

Kryžiaus pąrapjjps bažnyčią^ 
kurioje atsibus; gedulingos
ten bus nulydėtas i šy. Kaži

JUOZAPAS LESČIAUSKAS
Mirė sausio 25 d., 1935 m, 

12:30, vai. ryte. 44 metų am
žiaus. Kilo iš Telšių apskr., 
Varnių parap.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterj Antaniną, trys dukterys 
Cecilią, Antaniną ir Aleksand
rą ir du sūnų Juozapas ir Sta
nislovas, brolis Stanislovas, 2 
pusseserės Alekandrą Baųrat 
Ona Pocius ir Giminės.

Kūnas pašarvotas 2858 West 
39 Place.

Laidotuvės ivyks sausio 29 
1935 utarninke, iš namų 9:Q0 
vai. bus atlydėtas i šventos 
Onos parapijos bažnyčią, 38 ir 
California, kurioj ivyks gedu
lingos pamaldos už vėlipnip 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdo:
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Brolis, pusseserės 
ir Gimiąės-

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Lachavicz ir Sunai — 
Canal, 25,15.

TABĄKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusiškų ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345,

TT

M A
• 3140 S. Halsted

26SAUSIO
“BIG HEARTEŲ HERBERT1

su Guy Kibbee 
taipgi komedija 

vodevilius.
ir kitais 
ir 5 aktų

8AUSIO 27. ir 28 
“THE MAN WHQ RECLAIMED 

HIS HEAD”
Claude Rains, Joan Bennett 

taipgi komedija.
su

$ •

SAUSIO 29
W0MAN IN TUE ŲARK”
komediją ir INDAI dykai 

moterims

Antanąs Amžius
Persiskyrė su šiuo pasąuliu sausio. 25 d., 6 vąl. vakare 

1935 m.,kniaukęs 38 metų amžiaus; gimęs. Šiaulių mieste. 
Amei;iJ<ojeišgyveno> 21 metus. Paliko dideliame nuliudime 
brolį Kazimierą, gimines įę draugus, o Lietuvoje motiną 
ir brolį Joną. Kūnas pašarvotas randasi J. J. Bagdono 
koplyčioj, 2506 W. -63 st.

Laidotuvės įvyks antradįeny, sausio 29 d. 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus labai) iškilmingai su muzika, daino
mis ir kalbomis nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Anižiąus giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
s.ųtęįkti jahi paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
BROLIS IR GIMINĖS

Laidotuose patarnauja graborius J.i J. Bagdonas, tol.
Republic 31Č0. '

' v’

RAMOVfi
II TEATRAS F1

35 Ir, S. Halsted St

SAUSIO 26
“KENTUCKY KERNELS” 

l
su Bert Wheeler, Rob. Woolsey 

taipgi komedija.

SAUSIO 27, 28 ir 29 
“FLIRTATION WALK” 

taipgi komedija.
INDAI DYKAI MOTERIMS 

NedėUpj, Matinee iki 5 ‘vąl. 30c.
SAUSIO 39 ir 31 

“THE PAJNTED. VE1L” 
‘ Greta Garbo, taipgi komedija. 

Antradieni DYKAI indai
Kasdien, Matinei toPC :30 tik 20c



•• , ■
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NAUJIENOS, Chlcago, III,

f

Šeštadienis, sausio 26, 1935

RYTOJ SKARDŽIAI SUSKAMBĘS “KORNE- "X
VILK) VARPAI” lotas žymių dainininkų ir mu

zikų. Todėl kas norite tikrai 
smagią valandėlę turėti, nepa
mirškite užsistatyti savo radio 
minėtu laiku. —Rep. B.Įsidėmėtina pradžia vaidinimo-3:30 vai. po 

piet ir vieta-Sokol svet., 2345 S. Kedzie Av. I 
•Bedirbdamas negy 

vas krito lietuvis 
A. Anyžas

Rytoj skardžiai suskambės bus galima ant vietos gauti 
melodinga trijų veiksmų ko- tikri lietuviški pietus—su 
mišką operetė, “Kornevilio Var- pustais ir dešromis, taipgi 
pai”, kurią stato Chicagos Lie-( kitokių užkandžių, 
tuvių Choras “Pirmyn”.

Įsidėmėtina, kad vaidinimas ta—apatinėj svetainėj 
prasidės anksti—3:30 vai. po minti valgančius ir

Bus 
| orkestras, viena šokiams, o

ko- 
ir 

dvi 
ki- 

links- Vos atėjęs į darbą vakar ry-
J i tą netikėtai mirė Indiana Har-

i------ — ------- - ----- --- ‘ Į - gerianČiUS. liafnvic Anfanou
piet, nes veikalas yra ilgas. Tuo Įsitėmykit vietą—erdvi ir pa-
_____ •____J..CJzsVzaI c i r i i n Anorima duoti progos anksti su- 
gryšti tiems, kurie skubinasi 
anksti gryšti namo ir kartu 
duoti daugiau laiko tiems, ku
rie nori ilgiau pasilinkminti, 
nes po vaidinimo bus dar šo
kiai prie geros Stephens Be- 
velers muzikos.

Niekam nereikės kęsti alkį 
ir troškulį, nes po vaidinimo

togi Sokol svetainė, 2345 So. 
Kedzie Avė., prie 24 gatvės. 
Patogus privažiavimas Kedzie; 
ir 22 gt., ar net ir Blue Island 
—26 St. gatvekariais.

fžanga visiems prieinama— 
tik 50c ir 75c Pamatykite lin
ksmą operetę ir gražiai pasi
linksminkite!

bor lietuvis, Antanas Anyžas, 
38 metų amžiaus. Jis dirbo. 
American Steel Co. dirbtuvėse, 
kaip praneša painformuoti. Mir
ties priežastim buvusi širdies 
liga.

Laidotuvės įvyksiančios ant
radienį, sausio 29 d., Tautiško
se Kapinėse, J. J. Bagdonui pa
tarnaujant. (Sp)

Didelis
RADIO Brighton Parko lietu

vės steigia savo kliubą

ELEKTRIKINIŲ 
ŠALDYTUVU

Išpardavimas
Kas dabar

Pirksite 
Sutaupysite 

Nuo

25.00
iki

75.00

Feliksas Vaitkus rv 
I * 

toj po pietų kalbės 
per radio

Kalbės apie skridimo darbo pro
gresą ir skridimo laiką

Rytoj po pietų leitenantas 
Feliksas Vaitkus kalbės į Chi- 
cagos apielinkės lietuvius per 
radio.

Kalboje iš stoties WCFL. 1 
vai., po pietų lakūnas komen
tuos apie skridimo darbo pro
gresą. apie tai, kas dar reika
linga atlikti, ir svarbiausiai, 
apie skridimo laiką.
Programe dalyvaus 55 daininin

kai, J. Kudirka ir Piežienė 
Budriko radio valandoje iš

WCFL dalyvaus ir dainininkas 
tenoras Justas Kudirka,, ponia 
O. Pieža—soprano, Budriko ra
dio instrumentalis duetas ir ki
ti. Apie Makalus nėra ką kal
bėti—jie visados 
žingeidus, o ryt 
šeimyna turi ką 
paprasto. „

Šiuos programus leidžia Jos. 
F. Budriko rakandų ir radio 
krautuvė adresu 3417 S. Hal- 
sted st., Chicagoje.—J.

BBIGHTON Park.— šiomėn, 
pradžioj būrelis Brighton Par
ko moterų, susiėjusios ponios 
A. Zabukienės namuose, 2605 
W. 43rd Str., sumanė tverti 
Moterų Kliubą tikslu lavinimo
si dailėje, rengti pasilinksmi
nimo vakarus ir tam panašias 
pramogas. Vietoje prie kliubo 
prisidėjo sekančios moterys: A. 
Zabukienė, Ona Kačerauskienė, 
S. Puniškienė, A. Misčikaitienė, 
R. Budric, E. Norgaila, p. šla
pikas, p. Spitlius, Eleonor Pu- 
ronis. , Kelios kitos prisižadėjo 
prisirašyti sekančiame susirin
kime.

Ragina moteris prisidėti
Kadangi Brighton Park’e gy?- 

vena nemažas skaičius lietuvių 
tad vietos moterys turėtų pasi
rūpinti prie Moterų Kliubo pri
sidėti, nes tas kliudąs duos mu
lų lietuvaiterris progą nevien 
smagiuose pasilinksminimuose 
dalyvauti, bet ir prasilavinti 
dainuoti, šokti, lošti ir t.t.

Brighton Park’o moterys! 
Neapsileiskime kitų Chciago 
dalių moterims.

Sekr., Ona P. Palmei*.

Clucagoj rengia “Moderniš
kų Namų Parodą”

Vasario mėnesį Chicagoje 
bus atidaryta ‘‘Moderniškų Na
mų” Paroda. Visos namų sta
tybos, firmos namų įrengimų 
gamintojai, dekoratoriai, etc., 
išstatys > savo leksponatus —j 
įvairius planus ^ ir ^produktus, 
kad parodyti žmonėms, kaip 
moderniški namai turi būti 
įrengti. * J - * |

Parodą rengia namų staty
bos firmos su Federal Housing 
Administracijos parama. Fede- 
ral Housing Administracija, 
kaip žinoma, yra susirupinusi, 
kad pagelbėti savininkams tai
syti namus if jiems tam tiks
lui teikia paskolas. 1

« ■ 4

Sensacingas Išpardavimas 
NAUJAI ĮGYTŲ 

ALTOMOBIL1Ų CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

The G. M. DISCOUNT CORPORATION ižparduoe savo šlako perviršį, 
virš 100 naujai įgytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite šia nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų* mekanikų inspektuotas ir 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji.
Kiekvienam karui duodame 90 dienų rašytą garantiją taipgi 5 dienų iš
mėginimo pasivažinėjimą.
Jūsų seną karą priimsime mainais, balansą galėsite mokėti tinkamo
mis jums sąlygomis.
PCNTIAC, paskiausia 1934, Sedan 

nupirktas mažiau kaip 90 die
nu atgal. Garantuotas kaip 
naujas. Kainavo virš $1050. 
Musų kaina SARB
tiktai ....... ............ .......

DLDSMOBILE 6 — 1934 DeLuxe 
Sedan. Važiuotas mažiau kaip 

» 300 mylių
garantiją, 
įbudavotas tronkas, 
parsiduoda tiktai 
už ...........................

CHRYSLER Naujausia 1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- $971* 
jas motoras. Tiktai v ■ w 

BUięK Paskiausis 1933 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- $AC£

A tuve. Tiktai ........... *400
DeSOTO 1934 Sedan. Ne turi jo

kios dėmės. Parsiduo- $/[£() 
da už tiktai ........ ......

AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.

Tiktai v..............  *295

Turi naujo karo 
Su šešiais ratais, 

ir t. t.
*395

STUDEBAKER 6 — 1933 Sedan.
Garantuotas kaip $97^1 
naujas. 'l iktai ....... w

HUPMOBILE 1932 Kaip $OQ£ 
naujas. Tiktai ....

ESSEX
sis 
už

NASH____
ratai, didelis tronkas. 
karas, reikia pamatyti, 
įvertinti. 
Tiktai .

BUICK 1930 Sedan. Puikus visais 
atžvilgiais. 
Tiktai ....

PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau-

š- ,...Tik:........... *295
GRAHAM DeLUXE Sedan, Kaip 

naujas. Tik- *195
HUDSON DeLUXE Sedan. 1932. 

Paaukausime už SI O£
tiktai .......................

Terraplane Sedan. Paskiau- 
1933 atduosim Ą £ 
tiktai ..... .............  *040
1933 Sedan. šeši dratiniai 

Gražus 
kad

*345
*165

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm vi
sokiu kitu rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubu. 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

OPERATORKOS — zig - zag — 
single needle ir hemstitehing, Tik
tai nuodugniai patyrusios prie slipsų 
teat si šaukia. Nuolatinis darbas. 
Hindel Mfg. Co.. 651 S. Wells St.

REIKALINGA mergina dėl abelno 
namu darbo, gera Šeimyna. 628 She- 
ridan Road.- Tel. Lakeview 5109.
———■! ■  ............... III

Furnished Rooms
RENDAI apšildomas kambarys 

prie mažos šeimynos, vaikinui, mer
ginai ar ženotai porai.

3339 Wallace St. 
IŠSIRENDUOJA miegamas kam

barys su visais patogumais. 3229 Li- 
tuahica Avė., 2-ros lubos. Telefo
nas Boulevard 8143.

RENON apšildomas kambarys pa- 
vieniems arba ženotai porai prie ma
žos šeimynos. 7042 S. Campbell Avė.

For Reni

būna “geri”, 
dieną Makalų 
tai tokio ne-

Kliubo valdyba
Į laikiną vyriausybę išrinkta: 

Pirmininkė, A. Zabukienė; Vi- 
ce-Pirm., Elz. Norgaila; Finan
sų raštininkė, ponia Stencel; 
užrašų raštininkė, Ona P. Pal- 
mer; Iždininkė, Rose Budris; 
Korespondentė, Ona Kačeraūs- 
kiėnė. ' < *

Tarp kito ko nutarta lavin
tis dainuoti, kad rengiant va
karus kliubo narės galėtų pro
gramų dalį išpildyti.

PRANEŠIMAI
TAUTINĖS Parapijos Balius 

Nedėlioj, Sattsio-Jan. 27 d., 
1935 m., Parapijos svetainėje, 
3501 S. Union Avė. Pradžia 7 
vai. vakare. Kviečia

Parapijos Komitetas, ‘1

S. L. A. 6-to apskričio kuopoms. 
S. L. A. 6-to Apskričio metine kon
ferencija ivyks nedėlioj sausio 27 
d. 1985, 1 vai. po pietų Sandaros 
svet.. 814 W. 33rd. St., Chicagoje. 
Visus kuopų delegatus-ės kviečiame 
dalyvauti, peš šiame suvažiavime 
apart rinkimo apskričio valdybos 
1935 metams bus ąyątętomi svarbus 
organizacijos tręikalai. Kuopos gy
vuojančios 6to, ąpąąnčio ryboąe, ne
priklausančio® prie apskričio kviečia
mos prisidėlį ir . 4awMotis kartu or- 
ganizacijos ir npistyt pačių labui.

Antanas ZąĮatorius pirm. 
Justas Čiliaųskas sekr.

Lietuviškų Tautkų Kapinių lotų 
savininku ir draugijų atstovų visuo
tinas metinis susirinkimas ivyks sep-

,-------- -r—r—i-------- ------
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Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantiją. Mes 
priimsime jūsų seną karą kaipo jmokėjimą. Likusi tinkamomis jums 
sąlygomis.

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., prie Cicero Avė.

tintadieny sausio 27 d. 1935 m. Lie
tuvių Auditorijos svetainėje, 3133 S. 
Halsted St. 1 vai. po pietų ant pir
mu lubų. Jūsų atsilankymas i susi
rinkimą būtinai reikalingas.

Kviečia Kapinių Trustisai.

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašcl- 
pinis Kliubo metinis susirinkimas 
ivyks nedėlioję 27-tą dieną sausio. 
1935 m. 1-mą valandą po pietų, Mel- 
dažio salėje 2242 W. 23 Place.

Visi nariai jfląĮfjnėkite pribūti, 
daug dalykų turime dėl apsvarstymo, 
katrie nariai jau pardavėte tikietus 
tai prašome i * sugrąžinti pinigus, o 
katrie nariai dar nepardavėte, tai 
prašome paskubinti išparduoti, 

Mart. Kadziauftkas koresp.
5325 W. 23 Place.

> Moterų Piliečių Lygos susirinki
mai bus laikomi kas paskutini pir
madieni. Sekantis mėnesinis susirin
kimas ivyks sausio 28 d. 1935, Fel-

lowship House, 831 W. 33rd PI. 7:00 
v. vak. Visos narės malonėkit būti
nai atsilankyti. Valdyba.

Likvidacijos Komisija Dollar Sav- 
ing Bldg. Loan Ass’n šaukia narių 
susirinkimą, sausio 29 d. 1935 m.. 
6812 S. Western Avė.

Šiame susirinkime bus išmokėtas 
dividendas — 43%.

Jeigu kurie nesate gavę pakvieti
mo dėl permainos antrašo, praneš
kite sekretoriui J. Stugis, 6917 S. 
Washtenaw Avė. Prospect 6996.

PASIRENDUOJA bizniavas na
mas 1900 So. Union Avenue, arba 
parduosiu Tavern su 1935 m. lais- 
niais. 7021 Stony Island Avenue, 
taipgi parsiduoda ir rezidencijos na
mas 10 kambariu, 4 karų gara- 
džius.

Tel. Dorchester 3403
IŠSIRENDUOJA tarvem su pen

kiais kambariais užpakaly. Pigi 
renda — gera vieta — Tinkama bi- 
le kokiam bizniui.

4213 So. Campbell Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavern arba pri
imsiu pusininką singeli. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Yra kam
bariai gyvenimui.

4548 So. Wentworth Avė.

KABARETAS, — Tavernas — gra
žiai įrengtas. Uždėtas alui sugryžus. 
Išrenduosiu atsakomingiem. Priimsiu 
pusininką. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, šėrų, boiiu* Randasi lie
tuviu apielinkėje South Side. Rašyk: 
V. B. Ambrose. 2710 W. 59th St 
Prospect 6977. <

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. Rendl^tfk^O §0^ PriT-
dėfk Pocahontas- GRUck PGoldU°lump žasti Pardavimo patirsite ant vietos, 
dėl Pocahontas, Black Gold, lurnp Rn Wf»Rtern Avė.
arba egg, $6.00: Mine run, $5.75;- 
Screenings, $4.75. Grandy Mining t 
Co.. Cedercrest 113.1.

7013 So. Western Avė.

PROGRESS
KRAUTUVE
Išparduoda visą 

Staką naujų 
Geriausios rųšies 
Refrigeratorius

GENERAL MOTORS 
FRIGJDAIRE 

WESTINGHOUSE 
LEONARD 

GIBSON 
CROSLEY 

NORGE 
ir kitus

Kurių kiekvieno kainos 
numažintos

Ir muzika ir dainos ir 
kalbos

Progress Fumiture Company 
Krautuvės reguliariai nedėldie- 
nio radio programai linksmina 
ir įdomina radio klausytojus. 
Taip ir rytoj 11-tą valandą 
prieš piet iš stoties WGES bus

f ‘|J U/';

...kur 
’ 1 " ' • -' 

jaunimas 
ten t 
linksma

‘ * ...

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

i Chicago. IU. £

TEL. REPUBLIC 8402

CLASSiFIEDADS

TAVERNO rakandai^ vėliausios 
. I mados parsiduoda už prieinamiausią 

kainą. Vieta išdirbta — bet dabar 
uždaryta. Gera dėl biznio. Telefo
nas Victoy 4660.

Automobiles
PARSIDUODA Studebaker 1931 

President, gerame stoyyj. nauji tai- 
rai, labai pigiai. 10734 S. Michigan 
Avė. Pullman 4151.

PASIRENDUOJA didelė roąd- 
auzė su fikčeriais ir stendu. Biz
nis išdirbtas per daug metų, randa
si Willow Springs, 83rd ir Kean 
Avenue.

Kreipkitės pas savininką 
STEVE SVILAINIS, 
3428 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

Nuo

25.00
iki

'75.00
Mažai tereikia įmokėti 

Didelė nuolaida už senas 
ledaunes

Lengvus Išmokėjiniafi 
Pritaikomi Visiems

GRAND OPENING
WILLIAM NOVICKĮ ir 

SŪNŪS JOE
kviečia visus atsilankyti i Iškilmingą 

Atidaiymą
Dinner Club Taverno 

adresu 
671 W. 14th St., 

kampas 14th St. ir Union Avė., 
šeštadieny, Sausio 26 
Gera Muzika, šokiai, gėrimai ir už

kandžiai. Atsilankykite, linksmai 
laika praleisite 1

PONIOS IR PANELĖS 
IŠMOKITE BEAUTY CULTURE 
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA 
MOLERTO reguliaria kursas tik
tai trumpam laikui už puse kai
nos. Didelis pareikalavimas užbai
gusiu Molerio kursą. Neatidėlioki
te. Pašaukite arba rašykite reika
laudamos musų knygutes.

MOLER SYSTEM .
59 E. Monroe St. Central 6893

3224
Tel. Victory 

Vedėjas J.

Duodame gražius radio pro
gramus kas nedėl’ią 11-tą 

vai. prieš pietus.

PAMOKOS 
Angly Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregu System) .
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iŠ ryto iki 8 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakarę.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 

V* r ..... ...
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Subatoj, Sausio 26 
tikras linksmybės 

VAKARAS
ŠOKIAI SU PRIZAIS

Rengia KIPŠAI—IMPS 
Naujienų futbolo vaikinai

Ateikit
‘ ' - į lt.

Ateikit
V:'' A jl .Zj&.f

■j*

i'

Pasilinksmint, pašokt ir pažiūrėt.
Kalip Kikšai Šokdins kipšaitesį

ST. AGNĖS AUUlTORiUM
3916 Archer Avė. Pradžia 8 vai.-vak.

■"■ii... ............................... iiiiipi u į,,, „n m , ,j į itii gftj m f
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8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

KAM reikalinga pirmi mortgičiai 
už $2500 ant South Sidės namo — 
vieno pagyvenimo ar daugiau, atsi
šaukite Box 211, 1739 S. Halsted St

PARDAVIMUI beauty shop—vis
ką kartu arba skyrium. Modemiš
kai Įrengta, geroj vietoj. Nebran
giai, apleidžiu miestą, 4934 W. 15 
St., Cicero.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė — su namu arba atskirai. Savi
ninkas 14 metu. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 3808 Lowe Avė.

Šitud laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi štofu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures 

1900 S. State St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu ar be namo. 1314 So. 
49th Ct., Cicero, III.

Exchange—Mainai

CALumet 5269

Panedėlį
Seredų ir

■' Pėtnyčią

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

KAS ką turite parduoti ar mai
nyti arba norite pigiai pirkti, na
mus, farmas, visokius biznius; ra
šykite arba ypatiškai kreipkitės pas 

C. P. SUROMSKIS
4038 Archer Avė. Tel. Laf. 6719 

vakarais 6230 So. Racine Avė.
Tel. Englewood 1179

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kurįupse paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAIPGI
■■ ■.

vai. vakare
iš stoties
WSBC

“ į, ■ ' ' I I J 1 ; ?

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

.. ... ____ „.v

REIKIA SALESMENU pardavi
nėti vietinius ir importuotus likerius, 
būtent: Old Ford Dearbom produk
tus, taipgi Lenmore, Mistleto, Frank- 
furt, Schenley, Seagram, Hiram 
Walker, Wexmar, Henri’c ir kitų 
Įvairiu išdirbysčių produktus. Mo
kėsime gerą komišą ir tinkantiems 
duosime iš kalno pinigų.

OLD FORT DEARBORN WINE 
AND LIOUOR CO.
4270 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 2114.

REIKALINGAS patyręs vyras 
dirbti ant ukes, geri namai. Kam
barys, valgis ir mažas primokėjimas. 
Atsišaukite. 1245 S. Crawford Avė.

PATERN
ELECTRIC
SENSACIJA!
Nėra kompeticijos. RETAIL $14.50.
Kiekvienas Tavernas, aptieka turės 
po vienfc.
Parsiduos prie pirmo demonstravimo.
Turi būti atsakomingas.
Ir kalbėti angliškai.

ELECTRIC SIZZLER CORP.,
612 N, Michigan Boulevard

^4 A, a'- J
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Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
Buildingas, octagon frontu, 8x6 
kambarius, kieto medžio trimingai, 
tile maudynė ir showers, pedestal 
lavatory. Elek. refrig. 3 karų mūri
nis garažas. 1 blokas iki transpor- 
tacijos, arti Nativit” Blessed Virgin 
bažnyčios ir mokyklos. Kainavo pa
statyti $28.000, dabar tik $8750.

Wm. Fleming & Co., 6322 So. 
Western Avė. Republic 2800.

PARSIDUODA West Sidėj gra
žiausioj vietoj po 5 ir 6 kambarius, 
mūrinis namas. Visi patogumai — 
Rendos neša $70.00 i mėnesi. For- 
closeris. Kaina $2500. Adresuokite 

Box 218 
Naujienos

1789 So. Halsted St.

PRIVERSTAS parduoti ant muro 
fundamento modernišką 4 kambarių 
fumaee apšildoma medini cottage, 
frontinė kuknia ir 2 bedruimial, ce
mentuotas beismantas, karštas van
duo ir laundry tub beismante, Mor
gan ir 63čios, 2 karų mūrinis gara- 
džius. vanduo ir elektriką garadžiu- 
je, už $2,250.

Kreipkitės laišku
Box 212 

1739 So. Halsted St

r




