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KetUĮri vaikai užmušti kuju

žinių apie

kuriuo laiku fcėr pąstaruosiu’s valstybe, nors neturį ten ir
12 metų. stovų, bet Insullas negali

teka 5:57 leidžiasi

VARŠAVA, k. 19.— Varša- 
vos universitetas liko vėl užda
rytas, lenkams studentams gat
vėje puolus ir sumušus žydų 
procesorių Marcelli Handelman.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana-

Skrisiąs į Detroitą, kad ant 
vietos tartis si* kompanijo
mis, nes ikišioLderybos ne* 
vyko

vai
siu*

VATIKANAS, k. 19. — Pa- 
pa Pius XI šiandie didelėmis 
iškilmėmis pakėlė į šventuo* 
sius dvi itales vienuoles ir vie
ną italą.

DIARBEKIR, Turkijoj, k. 19. 
—Turkijos milicija nužudė 
Fahri šachą, jo 9 žmonas ir 26 
šalininkus. Fahri jau 8 metus 
kovoja sU Kernai Paša valdžia.

Kunigas “strielčius”, kuris 
parabeliaus peršovė du vie-

. nuolius, yra patalpintas ka
meroj, kur kalėjo ir kun. K. 
Olšauskas

NEW YORK, k. 19. —Vals- 
tijos sveikatos departamentas 
paskelbė, kad sausio mėn^j N. 
”JĮŽ valstijoj mirė nuo alkoho-

Iš prezidento Roosevelto žmonos kelionės lėktuvu į Puerto 
Rico ir Virgin salas tirti ten esančią ekonominę padėti ir gy
venimo sąlygas. Viršuje prezidentienę sveikina Kubos valdi
ninkai jai pakeliui sustojus Kuboje. Apačioj prezidentienė lėk
tuve kalbasi su ją lydėjusiais laikraštininkais.

WASH1NGTON, kovo 19C — pagelba tų kreditų jos 
Prezidentas Rooseveltas šian-• palaikyti darbe 346,000 
die pasiuntė laiškus senato ir ninku ir galbūt priims į 
atstovų buto bankiniams ko-; dar 
mitetams, rekomenduodamas,

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė
6:01.'
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Rooseveltas Reikalauja 
Daugiau Kreditu

Rekomenduoja įsteigti 12 kredito bankų, 
kurie parūpintų bilionus dol. 

kredito industrijoms
galėtų 
darbf- 
darbą 

378,000 naujjų darbininkų 
Valdžios kredito bankai, su- 

kad kongresas įkurtų dvyliką lig įneštu bilium, teiktų pasko- 
kreditų bankų, kurie parūpin
tų daugiau pinigų ir kreditų 
industrijoms.

Kaip tik buvo gautas prezi
dento pasiūlymas, tuojairs kon
grese tapo įnešti biliai, kurie 
siekiasi patenkinti prezidento 
pageidavimus.

Valdžia pagelba šių bankų 
sieksis suteikti bilionus dol. 
naujų valdžios kreditų privati
nėms industrijoms.

Perzidentas apskaito, kad 
mažosios industrijos yra reika
lingos $700,000,000 kreditų. Su

las toms industrijoms, ar tierfis 
bizniams, kurie negali gauti kre
ti tų iš kitų šaltinių. Taipgi gel
bės reorganizuoti ar refinan- 
suoti industrijas ir biznius.

Kredito bankai veiks po prie
žiūra ir sulig reguliacijomis re
zervo bankų.

Bankų turtas susidės iš auk
so devaluacijos pelnų. Jie taip
gi galės didinti savo kapitalą 
eidžiant Šerus ir bonus iki 
penkis kartus didesnės sumos, 
negu banko kapitalas ir pervir
šis.

SAM INSULL
VĖL PRAPUOLĖ

SU VISU LABU
Niekas jiežino kur jo laivas 
randasi ir todėl eina viso
kiausių gandų. Net tvirtina
ma, kad laivą pastvėrė žmog- 
vagiai ir reikalauja, kad In
sultas išsipirktų.

siekti Abyssinijos nepervežia- 
vęs per kitą šalį, nes Abyssini- 
ja neturi priėjimo prie Raudo
nosios juros. Jis turi vykti per 
siaurą francuzų valdomą Ša- 
moli žemę, ir gali būti francu 
zų suimtas. Arba jį gali 
anglai Suezo kanale.

Atstovų butas pri 
ėmė HOLC bonų ga 

rantavimo biliu

Jaunuolis nušovė 
giną, jos brolį 

pats savę

mer- 
ir

Johnson bando ne 
prileisti automobi
lių darb. streiką

Kaip jaučiasi kun 
Saveikis Kauno 

s. d. kalėjime
2,000 žmonių išskers 

ta Chinų Turkes
tano mieste

New York nugriau 
siųs miesto val

domas lūšnas

NEW YORK, k. 19. —NRA 
administratoriaus Johnson pa
stangos neprileisti automobb 
lių darbininkų streiko, kuris tu
rėtų prasidėti rytoj, nevyksta. 
Jis kelis sykius tarėsi su au
tomobilių kompanijų atstovais, 
bet prie jokio susitarimo ne
galima bu*vo prieiti.

Negalėdamas čia
kinti, jis yra pasiruošęs skris
ti j Detroitą ir vesti tiesiogi
nes derybas su automobilių 
kompanijų viršininkais.

Darbininkai tarp kitko reika
lauja panaikinti kompanijų uni
jas ir pripažinti nepriklausomą 
darbininkų uniją, taipjau pa
kelti algas. Pakėlimo algų 
kompanijos nesibaido tiek, kiek 
jos bijojosi Amerikos Darbo Fe
deracijos ir griežčiausia atsi
sako ją pripažinti.

Jei kiltų automobilių darbi 
ninku streikas, tai jis paliestų 
galbūt apie 250,000 darbininkų.

Bedarbių šelpimo adminis
tracija paskelbė, kad streikie- 
riai bus šelpiami lygiomis su 
kitais bedarbiais Jei tik bus 
reikalingi pagelbos.

Atgabenus į Kauno s. d. ka
lėjimą kunigas buvo padėtas į 
griežtąjį t. y. penktąjį skyrių 
į tą pačią vienutę, kurioje ka
daise kalėjo ir a. a. ekspralo- 
tas K. Olšauskas.

Pirmomis dienomis kunigas 
beveik nieko nevalgė, o tik gė
rė ir gėrė iš bako vandenį. Pri
žiūrėtojai mano, kad tai darė 
šsipagiriodamas.

Kunigas beveik visą laiką 
vaikščioja iš vieno kampo į ki
tą ir švilpauja arba niūniuoja 
linksmas dainuškas. Paskui vėl 
ėdasi, susima galvą rankomis 
r taip rymo po kelias valan

das.
Kalinių draugystės kunigas 

vengia, bet užtat uoliai stebi 
pro langą j kalėjimo gyvenimą.

Rūbai kunigo labai prasti: 
sutana nusitrynusi, alkūnės ži
ba, o paltas naminio milo ir pa
siutas labai kaimiškai. Batai 
taip pat nuklypę.

—Man regis, aš turiu sme
genų uždegimą,—pasakė jis.

Suimtasis, pasirodo, puikiai 
moka ir cituoja pasaulinius 
klasikus ir turįs parašęs nema
ža veikalų.

MASKVA, k. 19.-r- Iš Taš
kento gautą žinių,,.kad Jęeli na
riai Anglijos konsulato liko už 
mušti ir 2,000 civilių uigurų 
liko išskersti Kašgaro mieste, 
Chinijoj Turkestane. Jie liko 
išskersti smarkiame mūšyje 
tarp titnganų ir naujai pa
skelbtos “nepriklausomos val
džios” kareivių. Tunganai ne
prisidėjo prie tos naujos val
džios ir jos kariuomenę nuga
lėjo.

Patys anglai kursto, kad nie- 
kurios Turkestano provinc. at
simestų ir sudarytų nepriklau
somą mahometonų valstybę, ku
ri butų valdoma Anglijos In
dijos mahometonų princo.

NEW YORK, k. 19. —Me
ras LaCr.tmMia sužinojęs, kad 
pats miestas valdo apie 400 
lūšnų— tenementų, įsakė tuo- 
jaus nugriauti netinkamus gy 
venimui tenementus. Apie pusę 
jų yra tiek apgriuvę, kad 
negyvenami.

Kiti lūšnas—tenementus 
dantieji turtuoliai irgi ėmė
lyti miestui, kad jis išpirktų 
tas lūšnas nors už žemės kainą. 
Daug tų lūšnų turi ir turtin
goji Trinity bažnyčia. Bet joi 
nebus pasiūlytos miestui, ka 
daugi jos randasi biznio dist 
rikte ir todėl žemė ten yra la
jai brangi.

Lenkai studentai su 
mušė profesorių Dar trys nauji šven 

tieji

Francija uždėjo dvi 
gubai didesnius mui 

tus importui

Baisios religinio pa 
kvaišinu) pasėkos

PARYŽIUS, k. 19. — Fran
ci j a, kuri nesenai labai augš- 
tai iškėlė importo muitus, da
bar tuos muitus dvigubai padi
dino, taip kad Amerikos pre
kyba su Francija pasidarė ne
galima.

Manoma, kad tai padaryta to
dėl, kad neužilgo * prasidės 

[Francijos ir Amerikos derybos 
dėl prekybos sutarties ir Fran
cija iškeldama muitus nori iš
siderėti saū koncesijų už muitų 
sumažinimą. Ji dar nesenai iš
gavo teisę be jokios kvotos eks
portuoti j Ameriką vyną ir deg
tinę.

2 žuvo, 12 sužeista 
automobilių nelaimėj

KUČIŪNAI.— Erinių 
Kučiūnų par. vasario 11 
ūkininkę Laskauskienę 
šiurpulingas atsitikimas. Susi
rinko jaunimas į tuos namus 
pasilinksminti. Buvo atsinešę 
degtinės, armoniką ir liksmi- 
nosi. Buvo ten ir vienas vai , ... * kinas, kuris piršosi Laskaus- 
kienės dukteriai Onai į žentus. 
Be to, atvyko malūno mecha
nikas Trampas, kuris buk ir
gi merginai piršęsis.

Besilinksminant, dėl mergi
nos O. Laskauskaitės kilo gin
čas. Tada malūnininkas Tram
pas išsitraukė 
ve į merginos 
ris į tą ginčą 
Jonas sunkiai 
ant žemės ir
jis iššovė j Oną Laskauskaitę, 
kuri taip pat tūtoj mirė. Pas
kutinius šuvius iš brauningo 
Trampas paleido sau į galvą, 
žudikas, tris valandas sunkiai 
kovojęs su mirtimi, ir pats ap 
leido pasaulį.

ATHENAI, kovo 19. — Sa- 
inuel Insull misterija vis dar 
nesibaigia. Athenai vėL pilni 
'isokiausių gandų, kaip kad jie 
buvo visų laiką, kol Insullas 
gyveno Athenuose.

Pats Insulto išvažiavimas bu
vo misteriškas. Jis pabėgo iš
vakarėse jo deportavimo iš Grai
kijos. Sugautas , jis tapo ant 
laivo Maiotis ir sugrąžintas į 
Athenų uostą Piraeus. čia bet
gi jis vėl tapo paliuosuotas,tik 
dabar jis išvažiavo jau legališ • 
kai. Į kur jis važiuoja ir da
bar niekas nežino. Vieni spėja, 
kad važiuoja į Ethiopiją (Aby- 
ssiniją), o kiti, kad kur kitur.

Išplaukė, tai išplaukė, bet su 
tuo Insullo misterija dar nesi
baigė. Tuoj po išplaukimo pa
sklido gandai, kad Insullo laivą 
pasivijo kokia tai misteriška, 
niekam nežinoma Amerikos 
jachta, kuri buk sukinėjasi apie 
insullo laivą.

Dabar paėjo dar nauji gan
dai: kad Insullą pastvėrė 
žmogvagiai ir reikalauja, kad 
jis išsipirktų. 1 Esą tie žmog- 
/agiai ^įsigavo į iaivQ kai Jis 
juvo Piraeus uoste. Valdžia 
jako, kad jokie žmonės nega
lėjo įsigauti į laivą kai jis sto
vėjo uoste. Tie žmogvagiai no
rį jį paslėpti Krito (Crete) sa
loj, ar kitose apielinkėse sale
lėse., „.

Nors ahtk Insullo laivo nėra 
jokių korespondentų, betgi nie- 
kurie laikraščiai išspausdino 
neva savo korespondentų pasi
kalbėjimus su? Insullu ant lair 
vo. Tai veikiausia laikraštinė 
“antis”.

Didelio susirūpinimo gimdo 
tai, kad jau visą dieną negau
nama jokios radio žinios nuo 
laivo Maiotis, nors laivas kelis 
sykius buvo šauktas per radio, 
jet vis neatsiliepė. Maiotis gi 
airėj o kas penkios valandos ra
portuoti per radio, kur jis ran
dasi.

NiekUrie tą laivo tėlėjimą 
aiškina tuo, kad laivas yra tiek 
toli nuplaukęs, kad; jos silpnas 
radio jau nebesiekja Athenų.

Insulo advokatai Athenuose 
sako, kad Insullas ne į Abys- 
siniją plaukia. Bet kur jis plau
kia, jie atsisako pasakyti, nes 
bijosi, kad kas gali bandyti 
Insu’llą pastverti’ juroje, nes jo 
laivas yra negreitas ir lengva 
kitiems laivams jį pasivyti.

Insulo ' žmona, kuri rengėsi 
vykti į Paryžių, savo kelionę 
atidėjo, laukdama 
savo vyrą.

Paskiausiioįmlis privatinėmis 
žiniomis, laivas

WASHINGTON, k. 19.-- At
stovų butas šiandie priėmė bi- 
lių, kuris garantuoja Home 
Owners’ Loan Corp. (HOLC) 
bonus, kurie ikišiol nebuvo val
džios garantuoti. Ta valdžios 
korp. duoda paskolas ant ma
žųjų mamų.

Butas taipjau* priėmė patai
sytą Filipinų nepriklausomybės 
bilių.

Priimtas ir sidabro remone- 
"izavimo bilius, kuriam prezi
dentas nė pritarė, nė priešino
si jam.

Japonija susirupinu 
si Chinijos pirki

mu lėktuvų
TOKIO, k. 19. — Japonijos! 

užsienio reikalų ministerija su 
susidomėjimu seka Chinijos 
pirkimą karo lėkutvų ir vokie
čių karinnikų pastangas su
tvarkyti Chinijos armiją. Bet, 
girdi, Japonija delei to nejau
čianti jokio susirūpinimo. * Te- 
>iaute ji nenorėtų konkurencijos 
ginklavimos ore.

2 žuvo, 12 sužeista 
automobilių nelaimėj

CHICAGO.—Lawton D. Par
ker ir jo žmona, abu iš Mil- 
waukee, liko užmušti ir buso 
šoferis ir 11 pasažierių liko 
sužeisti, Parkerio automobiliui 
ant 22 kelio, ties Highwood, 
bu’są ir abiems nusiritus į gi
lų griovį.

Chicagoje užvakar automobi
lių nelaimėse žuvo keturi žmo
nės. Jų tarpe ir lietuvis Jo
nas Pužaitis, 40 m., 2238 W. 
47 St. Jį suvažinėjo girti au
tomobilistai einant skersai gat 
vę.

ŠIMKAIČIAI, Ras., p. šių 
metų vasario menesio 12 die
ną, Paalsio II-jo kaime ūkinin
ko Antano Palubeckio, pavaka- 
riaią.^užsidegė gyvenamas na
mas. Pamatę ugnį visi puolė 
gėsftitK žmona šu dukterimi li
po ant stogo, o minėtas ūki
ninkas A. Palubeckis užlipo ant 
aukštinio (ant jlubų) gesinti 
ugnies; bet gavęs daug durnų 
pavirto, ir ėmė šaukti, žmo
na su dkuteria puolė gelbėti. 
Iš didelio išgąsčio, per neatsar
gumą visi nukrito nuo lubų. 
Žmona su dukteria tik susižei
dė, o ukninkas Antanas Palu
beckis mirtinai užsimušė.

Lenkai, siunta prieš 
cechus; daužo lega- 

cijos langus
VARŠAVA, k. 19. — Apie 

200 žmonių minia puolė čecho- 
slovakijos. legaciją ir išdaužė 
kelis langus pirm policija ją 
išvaikė. Tai buvo lenkų pro
testas prieš čechoslovakijos 
siaurinimą lenkų veikimo Toc- 
hen, Silezijoj.

(Bėt tie patys lenkai visu 
griežtumu persekioja visas tau
tines mažumas pačioje Lenki
joje).

Demonstravo naujų 
lėktuvąNEW YOPvKO, k. 19.—Mrs. 

Margaret McHale, 30 m., su- 
gryžusi namo iš sankrovos ra
do visus keturius savo vaikus, 
nuo 18 mėn. iki 6‘m. amžiaus, 
su’ sudaužytomis kuju galvo 
mis. Visi keturi vaikai, mirė.

Policija ieško vaikų tėvo 
John McHale, CWA darbininko, 
kuris esąs religinis fanatikai 
ir kuris vienas galėjo papildy
ti tokias baisias žmogžudystes. 
Be to, buvęs prieš kiek laiko 
gydomas ligoninėj dėl pamiši
mo nuo didelio svaigalų varto 
jimo.

' I
“Dievas liepė” sudeginti vaiką

AKRON, O., k. 19.— Reli
ginis pakvaišėliu Howard K. 
Gross savo nainuoše įmetė į 
smarkiai besikūrenančią krosnį 

sudegino savo 2 metų vai
ką. Klausiamas kam jis tai 
padarė, jis atsakė: “Dievas lie
pė jį paaukoti”.

CHICAGO. 
meth, kuris pasigamino visai 
naujo typo lėktuvą, demonstra 
vo jį Curtis-Wright aerodro
me.

Naujasis lėktuvas turi vieną 
apskritą sparną virš lėktuvo, 
kaip kokį lietsargį, kuris lei
džiantis veikia kaip parašiutas 
ir todėl gali nusileisti visai 
pamaži -ir mažoj vietoj.

Demonstruojant motoras bu 
vo užgesintas didelėj augštumoj. 
Paprasti < lėktuvai butų smar
kiai kritę, bet naujasis lėktu
vas lygiai laikėsi ore, pamaži 
usileisdamas. Naujasis lėktu

vas gali skristi po 135 m. į 
vai. greitumu*. Demonstracija 
buvo labai sėkminga.

BERKELEY, Cal., k, 16— 
Californijos universiteto biolo
gas Dr. Carnish numarino du 
šunis ir pagelba savo išrastų 
būdų juos atgaivino. Abu šu
nys išgyveno dar 4—5valandas. 
Bet sąmonės jie vistiek neat
gavo.

Maiotis, de 
audringos juros turėjo slėptis 
Aegejaus salose, kas sutrukdė 
laivo progresą. 

• • 
Insullas neištruksiąs, sako 

Washington>as
WASHINGTON, k. 19. — 

Valdininkai sako, kad kur In
sullas ne važiuotų, jis niekur 
legali v pasprukti iŠ Amerikos 

spąstų.
Net, jei jis bėgtų į Abyssi- 

niją, tai vistiek jis esą neiš
truktų. Nors /Amerika ir ne- 

Ko. mažiau žmonių, negu bet turi sutarties su ta puslaukine
• at- 

negali pa-

NORFOLK, Va., k. 19. —Po 
visos* savaitės girtavimo Cla- 
rence Wagner, 45 m J nušovė 
savo žmoną ir tada pats pasi
pjovė.

i? y l

■

LIMA, O 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
Russell Clark, trečio Dillinge- 
rio šaikos nario, kurie liuosuo- 
darni Dillingerį iš vietos kalė
jimo, nušovė šerifą Sarber. 
Pirmesnieji du, Pierpont ir 
Makley, liko pasmerkti mirčiai. 
Gal ir Clark laukia tas pats Ii 
kimas.

MASKVA, k. 19.— Bolševikų 
valdžia nutarė ,kad jau galima 
kiek atsilsėti nuo įtemptos ko
vos laike piatilietkos ir kiek 
pasilinksminti. Todėl Maskvoj 
ir kituose miestuose atsidarė 
Ščkių salės, kur griežia džia
zas, kuris buvo uždraustas ir 
kurį galima buvo girdėti tik 
svetimšaliams skirtuose kote
liuose.

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago,* II
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
Y B A 1

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS

x K. KAI RIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. MontvidaR.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
DRAUGU^’ AUDITORIUS 

J. P. Varkala

KONTESTO GARBĖS KOM.i

<f. ASCILLA 
fr. OALSRlENfi 
v. Račkauskas.

Kontesto ofisas atdaras kasdien nuo 4 iki 7 vai. vakare. Visi norinti įsirašyti Draugijon/kviečiami pribūti čia 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai bile kuriais reikalais čia pažymėtomis valandomis. Draugijos Ofisas: 

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117

Chicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaitės įsirašė 
sekami nauji nariai:

Domininkas Petraitis.

P-nas D. Petraitis, Brighton 
Parko senas ir turtingas gy
ventojas, greitu laiku išvažiuo
ja į Lietuvą ir kitas Europos 
šalis pasisvečiuoti, bet prieš iš
važiuojant .įstojo į Chicagos 
Lietuvių Draugiją. P-nas D. 
Petraitis pareiškė kontestantei 
Simonaitienei, kuri jį įrašė 
Draugijon: “Bašau's į Chicagos 
Lietuvių Draugiją ne tikslu, 
kad pašalpą ir pomirtinę .gau
ti, bet kad būti skaičiuje kul
tūringų žmonių ir bendrai bū
da voti šitą Draugiją dar ga
lingesne ne tik pašalpos, bet ir 
kultūros dirvoje”.
Kazimieras ir Karolina širmai.

Kiti du Brighton Parko gy
ventojai ir nauji Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. Vėl 
kontestantei O. Simonaitienei 
kreditas už įrašymą šitos jau
nos šeimynos į Draugijos na
rių skaičių. Jauna p-nia širmie- 
nė yra duktė p. Domininko 
Petraičio, o p-nas širmas yra 
p. Petraičio žentas.

Kazimiera Evanausįidenė.
Sakoma, juo tolyn į mišką, 

tu‘o daugiau medžių. Tas pats 
ir čia. Kontestantė O. Simonai- 
tienė — ji tikrai šienauja po 
Brighton Parką. P-nia Kazimie
ra Evanauskienė yra sena 
Brighton Parko gyventoja, jos 
sūnūs ir duktė aprūpina Bri
ghton Parko lietuvius “Naujie
nomis” kasdien, o vyriausia 
duktė užlaiko Beauty Shoppe 
savo tėvų name prie Archer 
ir 39-tos gatvės. Sakoma, kad 
greitu laiku ir minėtos Beauty 
Shoppe savininkė irgi 
Draugijos narė.

Ona Malakauskienė.
Well, taip sakant, vėl 

testantės O. Simonaitienės
ditan eina jauna brightonpar
kietė p-nia Ona Malakauskie
nė. P-nia Malakauskienė darb
šti yra šeimyninkū,* skaisčios 
sielos moteris, kuri yra didelė 
draugė savo vyro bendram dar
bui ateities gyvenimo budavo- 
jime. P-nas V. Malakauskas, 
sakoma, irgi greitu laiku liks 
nariu Chicagos Lietuvių Drau
gijos, taip kaip ir jo jauna žmo
na — kur vienas, ten ir kitas.

Mare Kavaliauskienė.
Praktiška šeimyninkė, links

mo budo, gražaus apsiėjimo 
moteris, tai yra nauja Chica
gos Lietuvių Draugijos narė 
p-nia Marė Kavaliauskienė, se
na Brighton Parko gyventoja. 
Šitą naują narę įrašė Draugi 
jon irgi kontestantė O. Simo- 
naitienė.

Helena Vilkienė.
P-nia Helena Vilkienė paste

bėjo kontestantei Simonaitie
nei, kad ji senai laukusi atei
nant kontestanto įrašymui jos 
j Chicagos Lietuvių Draugiją 
Girdi, nematau kitų tinkamų 
lietuvių pašalpos organizacijų 
!^icagpje>d Kurią butų vertą 
prisieti/ ištiriant * vien Clityį^ 
gos Lietuvių Draugiją. Pertat 
mielai j ją įstoju. Keikia paša* 
kyti, kad p-nia Vilkienė yra 
praktiška iregy^enimą prityru-

si moteris. Todėl žino, ką kal
ba.

Domininkas ir Ona Juoza- 
paičiai.

Kontestantas J. Kemėšis yra 
praktiškas darbuotojas, — jis 
šeimynų neskirsto, kad rašo, tai 
rašo Draugijon abu sykiu. Tą 
patį padarė ir su* p-nais Juo- 
zapaičiais. P-nai juozapaičiai 
irgi supratlyvi žmonės — ku? 
rašosi vienas, ten ir kitas.

Anna Martinka.
Kontestantas Juozas G.irčius 

pasirūpino, kad jo artima kai- 
mynka northsidietč p-nia Anna 
Martinka 
visi geri 
būtent, į 
Draugiją.
ta. Gerai, Juozai, taip ir rei
kia.

priklausytų ten, kur
žmonės priklauso —

Chicagos Lietuvių
Sumanyta ir padary

GB-6
J. P, GirčiUs, / 
1835 Wabkhsia Avė.

GB-6
P. Martihkaitiš, 

(Senas šėtras)
1739 So. Halsted St;

GB-4
/P. Lapenis,
724 West 18th St.

GB-3
J. Cheponis,
4111 So. Richmpnd St.

GB-3
J. Sholteman,
7029 So. Artesian Avė.

GB-3
J. H. Puida,
3946 So. Artesian Avė.

br. j. W. Kiadzewick
Dr. j. W. Kadzewick, 6859 S6. Western Avė., yra naujas 

musų Draikos RAtys. Kreditas už įrašymo Dr. Kadzewick pri
klauso kont. Cheponiui. Dr. Kadzewick, žymus Marųuette tvar
ko lietuvis gydytojas, padaugino Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių profesionalų skaičių ateidamas į musų organizacijos ei
le®. Skaitlingas būrys Marąuette Purk lietuvių, musų Draugi
jos narių, reikale prisimins, kad Čia randasi jų bendros organi
zacijos narys — Dr. Kadzewick.
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Elzbieta Gudgalis.
Aiškiai matosi, kad kontes

tantas Juozas Girčius ne tin
ginys. Jis pats gyvena North- 
sidėje, o prospektus suranda 
net Marųuette apielinkėje. F- 
nia Gudgalis senai buvusi nu
sitarusi įstoti Chicagos Lietu
vių Draugijon, bet nebuvę kam 
jos įrašyti. Jeigu ne kontestan- 
to Girčiaus pastangos, tai p- 
nia Gudgalis dar ir šiandie 
butų

IŠ CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGUOS 
ISTORIJOS LAPU

Rašo J. Mickevičius 
Organizacijos pradžia

ne-
Draugijos narė.

(Bus toliau).

Kontesto Reikalai
Kontestantė O. Simonaitiėnė, 

brightonparkietė, vėl žingsniuo
ja sparčiai į priekį; ponas X 
pasirito gerai pirmyn; Kemėšis 
praeitą visą savaitę rinko pro
spektus, o sekamą savaitę pa
veizėsime, anot žemaičių posa
kio, ką Kemėšis sužvejojo. 
Kont. Frank Ęulaw, raitosi ran
koves darbui, greit pamatysime 
jo darbo rezultatus; darbšti 
kontestantė M. Ratkevičienė 
biskį apsirgo, koją nykstelėjo 
— laike poros savaičių nega
lės prospektų ieškoti. Kiti kon- 
testantai laike praeitos savai
tės niekuo nepasižymėjo. Lau
kiam sekamos savaitės.

Musų Kontestantų Stovis:
GB-73

Gerb. Ponas X, 
3653 So. Halsted St.

GB-36
J. Kemėšis,
812 West 33rd St.

GB-32
Paul Miller, 
1515

(Tęsinys)
šiame susirinkime buvo iš

rinkta pastovi valdyba iš seka
mų narių: P. M. Kaitis, prezi
dentas; T. Dundulis, vice-pre- 
zidentas; J. Mickevičius, sek
retorius ; Vincąs,. ; (se
nasis)’ finansų šetre’tbrius'; P. 
Rimeikis, iždininkas; J. Petkus, 
kontrolės sekretorius; Boleslo
vas Petrulis, maršalka ir trys 
knygų revizijos nariai: Rač
kauskas, Kairis ir Tumosa. Ta
me pačiame susirinkime P. Ri- 
meikis atsisakė iš iždininko vie
tos — iždininko pareigoms ei
ti išrinktas P. Galskis. Seka
mame susirinkime buvo pra
nešta, kad S.L.A. mielai suti
ko musų naują organizaciją ir 
jai paskyrė numerį 226-tą. 
Chicagos .Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos dabar 
vadinsis su priedu ir S.L.A. 
226 kuopa. S.L.A. piniginiams l 
reikalams vesti buvo išrinktas 
sekretorius, — juo buvo Vin
cas Karalius.

i,i|, ...........................

ką padaryti, kas buvo reika
linga.

Po atsiskyrimui Draugijos 
nuo S.L.A. koks tuzinas narių 
visai iš Draugijos pasitraukė, 
pasiliko vfen S.Ė.Ą. kuopoje, o 
kiti pasiliko kuopoje ir Drau
gijoje. Iš pasilikupįų narių kuo
poje ir Draugijoje buvo seka
mi: Degutis, Galskis, PaČkau- 
skas, Mickevičius ir dar kelio-1 
lika, kurių vardų neprisiminu. 
Iš pasitraukusių 'iš Draugijos 
vien todėl, kad Draugija atsi
metė nuo S.L.A., prisiminti 
tiktai sekamus narius: Kara
lius, Andrukaitis, Andrijaus
kas ir dar' koks dešetkas. Čia1 
Draugija pergyveno kovos štor
mą, šiek tiek nukentėjo narių 
skaičiumi, bet greit vėl atsi
griebė — narių santykiai pa
gerėjo, bendras darbas tęsėsi 
toliau būdavo j ime Draugijos. 

I Pabaigoje 1910 mętų Draugijos 
turtas buvo $118^1; narių 86. 
Pirmieji Draugijoj darbuotojai.

1 Mes jau matėm, fcaš " Dfrtfil
gi ją suorganižavoi Kokia buvo 
Draugijos J 
bet dar 
kas buvo aktyviausių 
pirmais ir ;
gyvavimo metais,; kada Drau 
gija buvo gana silpnoje pade 
tyje.

■ (Toliau bus)

{nešimas aprubežiuoti diskusi
jas ir perduoti komisijai.

Įnešimas aprubežiuoti ginčus 
nėra ginčijamas. Kiek nustato
ma laiko ginčams, tiktai tiek 
ir ne daugiau laiko ir yra lei
džiama ginčams. Bet čia gali 
būti ir kiek neaiškumų. Pa
vyzdžiui, jeigu yra įnešimas, 
kad aprubežiuoti ginčą įnešimo 
pataisymo klau'simU, tai pasi
baigus nustatytam laikui, pa
sibaigia tiktai diskusijos įne
šimo pataisymu, bet nepasibai
gia diskusijos originaliu įneši
mu. Norint, kad ginčai bei dis
kusijos užsidarytų pataisymu jr 
pamatiniu4 klausimu, reikia są- 
vo įnešime, kad aprubežiuoti 
ginčą ' — aiškiai tą pasakyti. 
Aprubežiavimui diskusijų laiko 
reikia du-trečdaliai balsų.

Kai kada įnešti klausimai 
yra gana netobuli, susirinkimui 
neaiškus. Tada bile susirinkimo 
narys gali du'oti įnešimą, kad į 
rezoliuciją arba įneštąjį klau- i 
simą perduoti komisijai. Sulig 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
patvarkymais, tokią laikiną ko
misiją paskiria pirmininkas. 
Komisijos perrediguotas įneši
mas balsuojamas be pataisų —

Kaip galima padėti klausimą 
ant stalo. ■

Tai ypatingas įnešimas, ku
ris turi pirmenybę prieš kitus 
visus įnešimus. Įnešimas nėra 
nei' taisomas nei ginčijamas 
Didžiumos balsų reikia, kad 
įnešimą padėti ant stalo pra- 
vedus. Bet padėtas klausimas 
ant *talo bile kada galima iš 
naujo atkelti svarstymui, jeigu 
didžiuma balsų susirinkimas to 
pareikalauja.

(Toliau4 bus)

ti AK&1JN K1TES
NAUJIENOSE

Žžs v/

Mrs.
2431

Mrs.
4030

ki rs.
3312

N. Irving Avc.
GB-31

M. Ratkevičiene, 
West 47th Plače.

GB-24
O. Simonniticnė, 
Brighton Place.

GB-18
V. Orenčienė,
So. Halsted St.

GB-18
J. A. Jankus,
1834 Wabansia Avė.

4B-15
Mrs. Sophie Bendžius,
6436 So. Čaiifomia Avė

Gfc-15
J.'L. Ascifla,
3800 Armitage Avė.

GB-12
P. Galskis,1
29SfO N. Harlerų Avė.

GB-0
A. Ambrose,
8141 So. Emerald Avė;

>K

iii-

• \ j. »t ■ | . > j

kad taisymas nepakeistų origi- 
nalio įnešimo minties. Jeigu 
taisymas keičia originalio įne
šimo mintį, tai pirmininkas to
kio pataisymo negali leisti bal- 
saviniiii —negali priimti. Toks
taisytojas gali duoti pavaduo- už ir prieš. Sulig Robėrt’s Rules

ALVITU UUYV 

tvarka pradžioje, 
nieko nekalbėjome, 

j narių 
antrai Draugijos 

<■ r * ■ 1 ■ ‘ J1* -

Robert’s Bulės 
ofOrder

bet

VI. 
Įnešimai.

Įnešimų gali būt įyairių 
įne/šimai taipgi skirštbši į dai
giau ir mažiau svambius. Kal
bėti apie rųšis įnešimų čia už
imtų perdaug laiko, Čia vien 
paliesiu kai kuriuos jų. Prieš 
visus kitus įnešimu4® turi pir
menybę privilegijuoti įnešimai 
“Priviledged Motibfis”. Yra 
kami: "/ . ... . . “

1. Nustatyti posėdžio 
darymo laiką.

2. Uždaryti posėdį.
3. Pertrauka posėdžio.
4. Privilegijos klausimas.
5. Dienolvarkib klausimas.
6. Atidėti įnešimą.
7. Baigimas diskusijų. į
8. Atidėti įnešimą iki nu

skirtam laiku4!.
9. Perduoti1 komisijai.

10. Atidėti klausimą nėap- 
rubežiuotam laikui.

Dhf yra poras kitų privile-; 
gi j uotų įnešimų; f jie mažiau' 
svarbus ’ pajikšfaė. Apie ki
tas 'įhešihių 'rųšis bekalbėsime 
-—mūšų susirinkimams 

poziciją S.L'A. klausime rėmė! yra. daugiai? suprantamos. Ei- 
Galskfs, < Degutis, Mickevičius, Sime prie pataisymo įnešimo, 
Pačkauskas ir dar kblete ki- kuris yra daug svarbesnis ži-‘ 
tų, bet buvo pralaimėta. Daų-,Inoti, negu čia kaltam! įnėŠi-j 
gumos barių ūpas buvo prieš mai;
S.L.A. ^. Draugijai atsiakytos " 
nuo S.L.A., reikėjo ti nau
ją koitstitiTciją, imti čarterį --. .
reikėjo turėti nemažai išlaidų. Taisyti — reiškia ką puidė ’ 
Bet didžiumos tarimai buvo ne ti ar atimti 
paniaihomi, J? Veikėjo tą? vis-! ibo; bet reikia •■■butr^tsiargi’om^i

jautį įnešimą,* o ne taisymą 
jau dvtoto įnešimo.

Paprastai galima duoti tik
tai keturi pataisymai ir juos 
skirstoma sekamai: įnešimo 
pataisymas ir pataisymo patai
symas, pavaduojamas įnešimas 
ir pavaduojamo įnešimo patai
symas. Einą sekamai:

Pranas pasiūlo įnešimą.
Jonas pasiūk) įnešimo pa

taisymą.
Vincas pasiūlo pataisyme 

pataisymą.
Jurgis pašildo į vietą Pra

no įnešimo — pavaduojamą 
įnešimą.

Julius pasiūlo pavaduoja 
mo piešinio tpataisymą.
Mums pirmas, v reikalas yra 

Prano. įnešimą patobulinti, čia 
reikia balsuoti Vinco pataisy
mo Jono pataisymo, o vėliau 
Jono pataisytą pataisymą. Da
bar mes vėl einam prie JuTgio 
pavaduojamo įnešimo patobuli
nimo; čia reikia perbalsuoti 
Juliaus pataisymą ir paskui 

. Jurgio pavaduojamą įnešimą 
su Juliaus pataisymu. Dabar 
gali kilti pas kai kuriuos klau
simas kės atsitiks su Prano 
originaliu įnešimu, jeigu Jur
gio pavaduojamas įnešimas lai 
mėti). Atsakymas lengvas — 
Prano įnešimas skaitysis at 
puolęs. Bet jeigu pavaduojamas 
įnešimas atpuola, tada tik ei
namai prie1 Prano pataisyto ori- 
ginalio įnešimo ir jį balsuoja
mu.

galima ginčyti paragrafais.
— -------------------------------- --- .

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

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

Universal Mortgage and Investment Co
Not Ine.

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

3320 So. Halsted St Tel. Yards 5215

sotus
STOMACH 

'Ulcer Powder

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIU SUGEDIMO

Jeigu i tris dienas nesij’ausi geriau—atnešk dali 
likusio paudferio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINĖ
3201 S. Halsted St., p 4 Chicago, III.

. h < TEL. VICTORY 7386-7048. C5-’” ’ . ...

Rusiška ir 
DOUGLAS BATUS 

»514 16 W. ROOSEVtLT ROAD 
«rti St. Loui» Avė. Tel K<dzi« 8902 

'/anot lietam tt d rauko* <ano» 
twimming pool. 

panika it turkiška pirtį* moterim* 
ierr domi* , įld 7 , y..

PAVASARINE

EKSKURSIJA
Draugija ir S.L.A. 226 kuopa.

Susikūrus Draugijai' ir prie 
jos S.L.A. 226 kp., santykiai 
buvo kuo geriausią bet prad
žioje 1910 .metų tie geri san
tykiai pradėjo blogėti. Mat, 
S.L.A. buvo einama prie tai
symo konstitucijos, pradedama 
kelti mėnesines mokestys su
lig valstijų reikalavimu ir abel- 
nai nariams teisės siaurinti 
Įvykęs 25-tas Seimas S.L.A. 
Chicagoje galutinai santykius 
pablogino musų Draugijoje ir 
kuopoje. Prasidėjo trynimasi 
nariuose su tikslu, kad Drau-

F- ’ -U ' •gija atsimestų nuo S.L.A. Vin
cas Karalius, kaipo senas S.L.A. 
narys, bandė karštesnio biub 
narius raminti, kad nesiskirtų 
nuo S.L.A., bet pasilikti ir da
ryti savo įtaką, idant reikalai,į 
kurie nėra geri S.L.A. laips
niškai butų pakeisti. Karaliaus

t
»

v/-

w-.y ■.

VII. 
Pataisymai. 

.V

J,

Y,-;i. . '■
H ■ I

VIII.
Pirmininko sprendimas. 

■ ’

Jeigu kam nors iš susirinki
me esamų dalyvių atrodytų, 
kad pirmininkas neteisingai pa- 
sičilg\ė laikė balsavimo (jeigu 
jis pats Skaito) arba neteisin
gai pastatytą klausimą paskel 
be susirinkimui, tai bile vienas 
susirinkimo dalyvis gali parei
kalauti susirinkimo atšaukti 
pirmininko sprendimą. Tokiame 
atsitikime pirmininkas turi lei
sti savo sprendimą balsavimui. 
Reikia tiktai didžiumos balsų, 
kad atšaukti pirmininko spren
dimą,

Bet atšaukti pirmininko 
sprendimą galima duoti tiktai 
po to, kai pirmininkas spren
dimą yra paskelbęs susirinki
mui; vėliau toks reikalavimas 
sprendimą pamainyti netųn 
reikšmės. Įnešimai atšaukti pir- 
įnininko sprėndimą nėra taiso- 
mi. ’šita teM sdsirlbkimui yra 
teikiama, kad apsaugojus susi- 
rinkimo nito pirmininko peMi- 
delio* Uždmnjimb Veikti Sava- 
railkiai, Tžfs kaip tiktai suvar- 
žo pirmininko sauvaliavimą. 

. UlaUšfmė įšaukime pirininin- 
l ko gali kai
tau tiktai vbSrį ’-ktotą.

v. :J:
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CUNARD LINIJOS
LAIVU

“AQU1TANIA”
per SOUTHAMPTONA 

arba CHERBOURGA
Į KLAIPĖDA

šią Ekskursiją lydės lietuviams gerai žinomas PIJUS 
BUKšNAITIS, kuris jau kelius kartus pasekmingai ly
dėjo S. L. A. Ekskursijas.

Laivas ^Aųuitania” yra labai didėlis ir perplaukia ju- 
_as į apie 6 dienas. Tai buS skaitlinga EŠiskurrija 
visi lietuviai laivakorčių agentai ją Tendn.

Laivas *‘Ąquitąni;a” 
ras

Užsisakykite vietas iš anksto.

iii
sted Street
, ILL.
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Antradienis, kovo 20, 1934

ALTASS ŽiNIOS
. . r

ALTASS North Sidės 
darbuotė

Dėl sekmingesnio sukėB'mo 
pinigų “Antrai Lituanikai” ir 
R. James-Janušausko skridirnuii 
į Lietuvą, North Sidės lietuviai 
didžiai sujudo darbuotis. Pro
gresyviai ir bažnytiniai šiuom 
reikalu susivienijo ir sudarė 
vieną bendrą Valdybą. Drau
gijos, kaip laisvosios, taip ir 
bažnytinės, per savo išrinktu-.,* 
atstovus bendrai darbuojasi R. 
James-Janušausko skridimo rei
kalui.

Northsidiškiai jau yra sukė
lę žymią sumą pinigų šiam rei
kalui. Vientik darbščioji musų 
veikėja p-lė Abraškevičiutė yra 
surinkus virš $70.00 dol. Se
nas North Sidės darbuotojas 
Ig. černauskas praeitam susi
rinkime atnešė virš $20.00 dol. 
Nenuilstantis “kareivis” Jonas 
Bačiunas irgi iždininkui prida
vė didoką pluoštą popierinių.

Vienas Northsidiečių tūzų, 
neperkalbamas tautietis X. J. 
Semoška yra pasiryžęs išpildy
ti tą, kas tautiečiui pridera.

Kasgi nežino F. Birlavvą. Juk 
tai “Naujienos” išeitų tik bal
tas popieras, jeigu ne jo raš
tai, 
mis 
Mr. 
kur

O dabar jau su gražuolė- 
tuom sykiu užbaigta, tad 
Bulaw, juk nemiegas. O 
mifsų žvaigždutė poni

Milleriene, Dr. A. Montvidas, 
kur Paul Miller, Sabeckis, St. 
Jakubauckas, J. Kaulinas, C. 
Kairis, Stalgaitis, p. čereška 
Rypkevičia, K. Čepukas, V. 
Mankus ir daug kitų, kurių čia 
visų surašyti nėra galimybės. 

. Dabar susibendrinus komite
tam prisidėjo arba padidėjo 
dvigubai ir darbuotojų skai
čius. Į darbuotę įėjo plačiai ži
nomi darbuotojai: pp. Plečkai
tis, Pacevičius, Al. Manstavi- 
čius, Vaškunas, advokatas Pe
traitis, šniairkštas, Valaitis, ir 
visa eilė kitų, kurie yra pasi
šventę šiam kilniam tikslui dar
buotis. Tad Northsidiečių žodis 
gafa stotis kunu, žadamasis tuk- 
staittis gali pasirodyti!

Chicagos Lietuvių Draugija 
taipgi tapo ALTASS Garbės 
Nariu; prisidėjo prie North 
Sidės skyriaus su* $25.00 dol.

Ši draugija visuomet geriems 
tikslams pritaria ir juos re
mia, užtat jai vyksta bujoti ir 
augti .Chicagoje.

Beabejonės ir kitos draugi
jos pataps ALTASS Garbės Na
riais. t

North Sidės skyriaus biznio 
komisija stropiai darbuojasi, 
kad pasekmingas birių ALTASS 
North Sidės vakaras, kuris yra 
rengiamas balandžio 29 d., 
Wicker Park didžiulėj svetai
nėj. Vakaras bus su turiningu 
programų. Komisija buvo pa
ėmusi pirmiau mažesnę svetai
nę, bet kadangi pas Northsi- 
diečiirs pasirodė tokis didelis 
prijautimas šiam reikalui, tad 
komisija turėjo pakeisti ir im
ti didesnę svetainę.

Pilietis.

nija yra seniausia, ir, nors dar 
neseniai subruzdo darbuotis 
šiam kilniam reikalui Bridge- 
porto kolionija turi atsistoti 
pirmoje vietoje sukėlime lėšų. 
Taigi, visi į darbą. Altass 
Bridgeporto skyriaus susirin- 
mas atsibus ketvirtadienį, ko
vo 22 d., 1934 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 3133 So. 
Halsted St. ant trečių lubų. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Su
sirinkimas bus itin svarbus, 
bus raportuojama kas jau 
šiuom reikalu nuveikta ir pla
nuojama veikti toliau. Visos 
Bridgeporto kolionijoj esamos 
draugijos ir klubai prisiųskite 
savo atstovus.

M. Kemėšis, sekr.

Juozapo Laučiškio, 
“Miss Naujienos” 
tėvo vardo diena

Juozapo vardo dienos proga 
paaukota antram skridimui 
per Atlantiką $12.50.

NAUJIENOS, CKIcaga, UI. '
_______________ ■____ ■___________ t ....._............. ■■ J'-Į—----T“"*-

mtriną išsireiškė net keli iš ei- 
ės nariai. Paėmė balsą ir p. 

Juknis. Bet kažin kodėl p. Ka- 
ziunas pertraukė jam kalbą. 
Buk nevietoj kalba. Pirminin
kas Medelinskas pastebėjo, kad 
. is gerai kalbą.

Man atrodo, kad jau “ščy- 
rieji” perdaug nuprogresavo, 
kad net ir iždininkas stabdo 
calbantį narį, nežiūrint, kad jis 
kalba apie reikalą.

N. V filiams.»

Lietuviai dalyvauja 
tarptautinėje 

parodoje

I ______ _ .
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Didelės Dirbtuves įsanė Išparduoti I

dykai

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450. w
DYKAI Muzikalia Kabinetas, v 
Benčiug ir Roles.
t'.-mlcbAilnn Vertybė, nn nauji, bot verti 

<lu ar trvH nyk dauRįau.

SĄLYGOS 50c Į SAVAITĘ
WarehouiM*

Visai Nauji Maži <
Uliright '

PIANAI
j Sąlygos $1.00 į Savaitę

Skalbyklos Ilgiaus laukti nega
lima

Pasirinkimas
APEX, THOR, MAYTAG; 

prima, westinghouse;
EASY WASHER ir

BARTON Skalbyklai.

Antras transatlantinis skridi
mas turi įvykti šią vasarą

Kad sukėlus reikalingą su
mą pinigų aprūpinimui lėšo
mis antrą transatlantini skridi-

nušauskas šią vasarą. Ne tik, 
kad visoje Amerikoje lietuviai 
bet net ir Lietuvoje rūpinasi, 
kad skridimas butų sėkmin
gas. Clncagoje, kaipo; di
džiausia lietuvių kolionija tu
ri būti pirmoj vietoj.

Chicagos Bridgeporto kolio-

Mod. 10Maytag
Modelis
Modelis

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

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

:jo

$69 50 
$79.50 
$89.50

Kodėl Skysti 
Liuosuotojai 

Nėra Kenksmingi

Sekmadienj, “Miss Naujie
nos”, Birutės LauČiškaitės, tė
vas p. Juozapas Lauchiškis 
šventė vardadienį. Į tą vardu
vių pokilį buvo atsilankęs 
skaitlingas būrelis jų artimiau
sių draugų. Prie stalo, kuris 
buvo apkrautas skaniais val
giais • ir prie pilnų kleboniškų 
stiklų buvo išreikšta daug nuo
širdžių linkėjimų p. Juozapui 
linksmai ir laimingai gyventi 
ateityje.

Po vakarienės, dalyviai pa
kvietė Frank Bulaw, pakalbėti 
apie antrąjį skridimą per At- 
lantiką. Išklausę jo žodžius, 
svečiai paaukavo $12.50 Altass 
naudai.

Pirmiausia aukavo Juozapas 
Lairčiškis, $2.00, po jo sekė K 

, Matekonis $2.00, A. Zaluba 
$1.00, F. Stanonis $1.00, F. 
Jurėnas $1.00, George Kiela 
$2.00, J1. Ladyga $1.00, M. 
Švėgžda $2.00, J. Mockus 50c.

George Kiela ' tašančiarri pa 
reiškė, kad jis prie pirmos pro
gos prisidėsiąs, su kur-kas 
stambesne auka. Ir veik visi 
aukotojai buvo Altass nariais. 
Ši auka Skiriama tiktai, kaipo 
Juozapo vardo dienos dovana 
antrojo skridimo per Atjanti- 
ką naudai.

Matomai, visi bankieto daly
viai buvo patenkinti pp. Lau- 
čiškių 
gurnu, 
minosi 
apie 3
žiu, kuriuos jie patyrė Juozą 
po vardo dienos iškilmėse.

Frank Bulaw.

svetingumu ir draugin- 
Pokilio dalyviai links- 
iki vėlumos. Skirstėsi 
vai. ryto kupini įspud-

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

Prosinimo mašinos 
APEX, THOR, PRIMA 

p. '19.50 
po $49.00, po $59.00 

iki $100.00

Jos.F.Budrik,»ie
3417-21 S. Halsted Si

Tel. Boulevafd 8167
CHICAGO. ILL.

Nedėlioj 1 vai. pd pietų gražus 
programas iš stoties WCFL, 

970 kllocycles. 
bėiMMBsuiM į nirw— i ...................... ....

“Mothers /League” — Mote
rų Lyga surengė tarptautišką 
jarodą Grcat Northern vie
ni tyje, 237 South Dcarborn. 
P-a Alice Mock pakvietė da- 
yvauti ir lietuvius.

šiandien bus ir lietuvių pro
gramas. Dalyvauja Jaunosios 
Jirutės šokėjos ir daili. A. 
Zabukicnė. Kviečia visus 
skaitlingai atsilankyti Moterų 
Lyga. Įžanga veltui.

Atgija SLA. 139 kuo 
pos veikimas, 

Roselande
SLA, 139 kuopoj pasireiškia 

vis daugiau gyvumo, prisira
šo vis daugiau nauju narių 
Iš kitų kuopų persikelia 
musų kuopą. Balandžio 21 
d. kuopa turės balių su vi
sokiais pamarginimais.

b. IR warehouao. 
inRtrumnntAB bua

10 UpriKlit 
Planų

71 si Kerai žl- 
• notnų IR<llr- 
I « ;-ių. nn 
j nnuli. Pnr- 

Taupykltn plnlgnin— luodnmi tlk- 
Pirkltn tlcRlor f. o. i‘ni ui pn"h 

juru HenaH pinnnH arba muzikalia po ------ 39
priuntan kaip Imokfijimas.

DIENŲ 
Bandymui

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

Pradėkite mokėti 
Gegužės mėnesy.

Įmokė 
jimo

FIREPROOF PIANO

InHtrunientai yra nS‘.‘ Visai Nauji ■J?"“ 
mti ifi reguliaraus Hto- \ J 4
ko, nu pilnu, turtingu (IR A Ik f!tonu, artistišku dezainu '’tt ra m
ir gražini ifibalgtl. Na- A
tijoH rnadoR Grand ir Br ■ M| & ■ M JĮįĮ W
Uprlght pianų kons- • • •• ■ U ”

trukcijOH. Specialiai pa 
būdavot! dėl maži) a- 
partmontų arba namų 
su mažai vietoa.

Sąlygos $1.50 
į Savaitę

AtniKite Aehlatiu avc. gatveKiir, »kI 1»y sueMlmt-oun utoa gatvta. 
tdara Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais 

Atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
TAIPGI NEDALIOJ

Atdara nuo 1 vai. po pietų iki O vai. vakaro. 
Galutina. kaina—Išmainykite savo seną Planą.

Margoj Pievoj”-— Petrausko, 
Vakaras Vienuolyne”—Bertu- 
o, “In the Luxembourg Gar- 
ens”—Manning ir kiti lietų
jų kompozitorių kuriniai.
Smuikavo p. Kazys Stepona

ičius, “Pirmyn”. “Dailės Ra- 
elio” chorų vedėjas ir Chica- 
os Lietuvių Simfonijos ortest- 
o dirigentas. Kuomet smuiki- 
linkas pildė Rondo Capricio- 
o-Saint Sanes’o, orkestrą vė
lė Herbert Butler, American 
Jonservatory of Music vyriau- 
ias smuiko mokytojas. Ten ir 
>. Steponavičius instruktoriau-

pp. Kitas susirinkimas įvyks, sekmadieniai išnuomuoti, teliko 
trečiaidenį, kovo 21 d., Adelphi 
Theatre Building, 7070 North 
Clark Street, šis susirinkimas 
taipgi prasidės 2 vai. p.p.

A. Lang, J. Damb 
rauskas ir kiti Wil- 

law Sp. bizniai

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
nereikės imti “dvigubą kiekį“ diena ar 
dvi vėliaus. Neigi švelnus, skystas 
liuosuotojas irituos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys vidurius, be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliau.

Netinkami liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki juoduos var
tosite I " ■"

Pripažintas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris yra plačiai vartojamas dėl suau
gusių ir kūdikių) yra syrup pepsin. 
Dr. CaMwell’s Syrup Pepsin yra pres- 
kripcija, ir yra pilnai SAUGUS. Jo 
veikimas yra paremtas ant senna—na- 
turališkas liuosuotojas. Žarnos nepa
sidarys priklausomos mio šios pagal
bos. kas atsitinka nuo liuosuotojų, ku
riuose yra mineralinių gyduolių. Klaus
kite savo vaistininko Dr. CaldweH’s 
Syrup Pepsin. Narys N. R. A.

Iš Garfield Park pa 
šelpinio klubo 

susirinkimo

BANKAS- 
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

H a 1 s t ed S t. ir ' 19 th PI.
\Naryii'¥EI)ERAL k

INSURANCE KORPORACIJOS

GARFIELD PARK. — Gtar- 
field Parko V. ir M. Paš. klu
bo susirinkimas įvyko kovo 1 
d. Atidarė pirm. Medelinskas.

Ligonių raportams pasibai
gus, eita prie pranešimų. Pra
nešimas iš “Naujienų” 20 mė
tų jubiliejaus. Medėlinskas aiš
kino, buk pakalbėjus su p. 
RypkeviČium, apie atstovavimo 
Garfield Park klubo, buvęs be 
pasekmių todėl, kad klubas ne
turi vėliavos. Garfieldparkie- 
čiai, padiskusuokime apie tai 
ir pusmetiniame susirinkime, 
nubalsuokime įsigyti vėliavą.

N. Vilimaitis prašė susirin
kimo, kad butų apkalbėta tiri 
konstitucijos paragrafai, kurie 
netinka daugumoj atsitikimų. 
Kalbėjo net ir apie patį klu
bo vardą, kuris, sakė, yra per- 
ilgas, turi perdaug tų raidžių, 
pav., Garfield Park Liet. Vy
rų ir Moterų Paš. klubas, kuo
met butų galima jį pakeisti j 
Dr. Basanavičiaus klubas Gar
field Park arba kad ir Dariaus 
ir Girėno mišrus klubas. Atro

dytų geriau duodant į spaudą, 
kad ir kokj pranešimą. Apie 
šį dalyką reikėtų pusmetinia
me susirinkime pasvarstyti.

I Apie konstitucijos netinka-

ROSELAND — Paskutinis 
139 kuopos susirinkimas kuris 
įvyko kovo 7 d. Palmer Parke 
svetainėj, bū’vo gana gyvas ii 
draugiškas. Prie kuopos pri 
sirašė dvi naujos narės, bu 
tent Auna Barisas ir p-lė Jo 
auna Dowaikis, 20. metų, is 
profesijos “Norsė”. Jauni 
linksmo, malonaus budo pa 
nelė, kaip tik tinkanti sav< 
profesijai. Kam reikalingi 
prie ligonio privatiška “norse’ 
patartina pasišaukti p-lė Jo 
anna Dowaikiš, kuri gyveni 
adresu 10737 S. Michigan Avė

Petras ir Julė Snapštis 
11446 Slich Avė., užlaiką vieš 
būtį ir alinę persikėlė į muši 
tarpą ir žada daug pasidar 
buoti kuopos labui. O kaipi 
biznieriai, jei tik pasižada ta 
jie ir išpildo.

Komisija rengimui baliau 
pranešė, kad rengia puikų ba 
lių su visokiais pamargini 
inais, kuris įvyks balandži* 
21 d. Balchuno svetainėj. Įžan 
ga busianti 25 centų. Komisi 
ja mananti sukviesti daug pu 
blikos, nes daugelis narių pa 
sižada parduoti po daug ti 
kietų, šis parengimas bus pir 
miltinis po kuopos perorgani 
žavimo, o jau ketvirti meta 
kaip kuopa, persiorganizavo i 
nebuvo parengus jokio paren 
gimo. Prie darbo visi nariai 
pagelbekim komisijai, tai tu 
rėsiine geras pasekmes.

Narys.

Iš chorų dainavo “Dailės Ba
ilio” choras iš Kenoshos, “Pir- 
lyn” ir “Naujos Gadynės” cho- 
is. Pastarajam vadovauja p. 
. Steponavičius, pianistas:

Šaukia du svarbius
janitorių susirin

kimus
šiandien ir rytoj yra šaukia

mi janitorių susirinkimai uni
jos reikalais. Pirmas susirinki
mas |vyks antradienį, kovo 20 
d., Culture Center salėje, 3223 
West Roosevelt Road, 2 vai.

WILL0W SPRINGS. — A. 
Lang yra plačiai žinomas Chi
cagos lietuviams, nes įvyko ma
žas skaičius laidotų/vių, kuriose 
“Andrius” nebūtų dalyvavęs, 
ar velioniai buvo laidojami į Tau
tiškas ar į šv. Kazimiero kapi
nes. Jis yra senas “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Dabartiniu laiku A. Lang ap
sigyveno Willow Springs, kur 
nunuomavo A. Svilainio užei
gą. Jis turi ir daržą, tinkanti 
piknikams ir išvažiavimams.

Julius Dambrauskas t
J. Dambrauskas, kuris atsi

naujino “N.” per Seną Petrą 
15 mėn., yra ūkininkas, kurio 
ūkis randasi apie mylią už 
Willow Springs miestelio. Ten 
turi ir daržą, tinkamą išvažia
vimams. Sako, jau beveik visi

tik keletas. Ten gražu, sako, 
praleisti laiką ant tyro oro. Jis 
taipgi parduoda kiaušinius, sū
rius, sviestą, etc.

Taip kaip Willow Springs, 
taip ir Justice Parke yra dau
gelis lietuvių biznierių, kaip J. 
Grybas, Kučinskas, Liepa, p. 
Malinauskiene, D. Dambraus
kas, Steimantas ir daugelis ki
tų.

Tai tiek apie Willow Springs 
šiuo kartu. Kitu kartu parašy
siu daugiau. —Senas Petras.

“Naujienų” Bendro 
ves valdyba

Kovo 17 d. |vyko šėrininkų 
išrinktų “Naujienų” Bendrovės 
direktorių posėdis. Kadangi 
tai buvo pirmas posėdis, tai di
rektoriai išsirinko valdybą. Val- 
dybon išrinkta sekami direkto 
riai: prezidentu P. Grigaitis, 
vfice-prezidentais T. Rypkevi- 
čius ir W. Ručinskas, sekreto
rium Nora Gugis ir iždininku 
K. Augustas.

Gai sinkitės “N nose”

Elektrikinės Skalbyklos ir Prosai

14 DIENŲ DYKAI 
IŠBANDYMUI

Commonwealth Edison Co

Kostumeriams

i'r/.^L ■rf.. fli
Lt.«V j,

Steponavičių kon
certas gyvas; su

traukė 500
Programą išpildė Steponav 

“trijulė” ir trys chorai

Trys chorai, simfonijos oi 
kestras, smuikininkas, daini 
ninkė ir pianistas sudarė tui 
tingą, ilgą, bet gyvai praėji* 
Steponavičių koncerto progrs 
mą. .Koncertas įvyko kovo 1 
d„ St. Agnės auditorijoje, Ar
cher avenue ir Rockwell St., 
į kurią sutraukė apie 500 pub
likos,

Anelė Salaveičikiutė-Stepo- 
navičienė pakėlė didžiausią pro 
gramo naštos dalį, sudainuoda
ma dvi dideles grupes dainų ir 
arią “Ritorna iVncitor” iš ope-

“Bangos” —

■ c./

“Aida”. Į grupes išSjo
Dirvianskaitęs,

‘-T

w Neinvestuodami nei ^cento jųsga* 
lite skalbyklą arba prosą išbandy
ti savo namuose per dvi savaites. 
Ekspertas jums parodys kaip juos 
vartoti. Paskui galėsite, jeigu norė
site, juos įsigyti.
• ' a •

SPECIALIS BIUDŽETO PLANAS

Mažas Į mokėjimas.
Likusius kas mėnesį su jūsų

Elektrikos Sąskaita.
■ .*

■' /' i? ' ' ' y../

•• >■ . •• ■ * 
Klauskite apie musų lengva iš
moksimo plano. Maias jmo- 
Mjimas, tikusi kas minėsi kar
tu su jūsų Elektrikos—Patar
navimo sąskaita. Įrengimai per
kami ant musų išmokijimo 
Plano truputi brangesni.

Klauskit9 apie mi

i? i fl'V'i-

' 'Va

FEDERAL, ABC, 
THOR, CONLON, 

GRAYBAR

$ A G.50
ir virš.

Vyriausia Įs 
taiga dėl Ele' 

ktrikinių 
prietaisu.

Kiekvienas prietaisas dvigubai 
garantuotas.—išdirbėjo ir Edi
son Service. Klauskite apie 
LIBERALIŠKĄ Už MAINUS 

NUOLAIDĄ
'pęrkant skalbyklas kainoje nuo 
$69.50 ar daugiau. Reikalaukit 

dykai knygutės “Care of 
Clothes”.

Wtai<<COMMONWEAlTH EDISON

Electric shopS
W. AdamaSt.—132 So. DearbornSt.

I®- Tdephonst RANdolph 1200, Local 535
Broadway 4231 W. Madison st. 832 W. 63rd St.

8618 Milwaukee Avė. 
4833 Irvine ParlcBlvd.

D U(\D A M E

8(52 W. OSrdSt.
4834 8o. Ashland Avė. 2030 E. 92nd St.
3460 8o. State St. 11116 S. Mlchigan Avė.

FEDERALIUS KUPONUS
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atsistojo akis į akį prieš Vokietijos “nacius”. Hitleris 
negalės jam dovanoti to, kad jisai išplėšė jam iš nagų 
Austriją, kuriai “naciai” jau buvo beužveržią kilpą ant 
kaklo. Juodmarškiniai banditai užbėgo už akių rud- 
marškiniams banditams. Dabar, jeigu Mussolini neno-, 
rėš, kad Hitleris jį išmestų iš Austrijos, turės statyti 
visas jėgas išsilaikyti savo naujose pozicijose. Italijos 
armija turės būti pasiruošusi kiekvieną valandą mar- 
šuoti per kalnuš, prieš Vokietijos pulkus.

Todėl Francija tikisi, kad dabar Italija nebegalės 
prieš ją galąsti dantis. O kai dėl busimos juodmarški
nių “galybės” pasaulyje, tai kolkas jai, jokio pagrindo 
nėra. Fašistiška Italija yra subankrotavusi. Dar labiau 
už ją yra subankrotavusi Austrija ir Vengrija, šitiem 
dvieili, mažiem ubagam didelis itališkas ubagas gali 
duoti tiktai didelį krepšį.

AUTOMOBILIŲ PRAMONĖJE

Dar niekuomet automobilių pramonėje nebuvo taip 
griežtai pasireiškęs priešingumas tarpe * darbdavių ir 
darbininkų, kaip dabar. Darbininkai yra pasiryžę eiti 
j streikų, jeigu automobilių fabrikantai atsisakys pri
pažinti jiems teisę organizuotis į nepriklausomą nuo 
darbdavių uniją. Streiko pradžia paskirta rytoj. Jame 
gali dalyvauti apie 250,000 darbininkų.

Darbininkai remiasi tuo nacionalinio pramonės gai
vinimo akto paragrafu, kuris sako, kad algas ir darbo 
valandas nustatant dirbtuvėse darbdaviai privalo tar
tis su lajsvai išrinktais darbininkų atstovais. Automo
bilių fabrikantai reikalauja, kad darbininkus “atstovau
tų” bosų paskirti komitetai.

Kitaip sakant, kova eina dėl klausimo: kompanijų 
unijos ar nepriklausomos unijos?

Valdžia šitame klausime turėtų be jokių svyravi
mų stoti darbininkij pusėn, kadangi kolektyvių sutar
čių principas yra išreikštas pačiame N IR A, kuriuo yra 
pagrįsta visa Roosevelto administracijos ekonominė po
litika. Tačiau, kaip visuomet, kuomet valdžiai tenka su
sidurti su galingais kapitalo interesais, taip ir dabar, 
ji bando eiti taikymo ir “tarpininkavimo” keliu. Jos 
nusistatymu todėl yra nepatenkinti ir darbininkai., ir 
darbdaviai.

Nu6 to, kaip pasibaigs ši kova automobilių pramo
nėje, žymiam laipsnyje priklausys NRA likimas.

Ražo V. P.

Prez. Roosevelto Naujoji Dalyba
(Tęsinys)

Nationalis Pramonei 
Aktas.

Gaivinti

MUSSOLINIO LAIMĖJIMAS

Italijos diktatorius paėmė savo “globon” Austriją 
ir Vengriją. Jų premjerai, Dollfuss ir Goemboes, perei
tos savaitės gale pasirašė su juo politinę ir ekonominę 
sutartį, kuri šias dvi šalis pavers faktinai Italijos pro
vincijomis.

Su vengrais Mussolini jau seniai buvo geruose san
tykiuose, bet kad jisai galėtų su jais be kliūčių susisiek
ti, jisai turėjo paimti į savo nagus Austriją, kuri sto
vėjo jam ant kelio. Gal daugelis dar atsimena, kaip 
prieš metus su viršum laiko Europoje kilo didelis skan
dalas, kuomet Austrijoje buvo sugautas didelis ginklų 
transportas, kuris buvo slaptai gabenamas iš Italijos į 
Vengriją. Į skandalą tuomet buvo įsimaišiusios didžio
sios Europos valstybės ir Mažoji Santarvė (Čekoslova
kija, Rumanija ir Jugoslavija). Mussolini buvo viešai 
kaltinamas, kad jisai kartu su Vengrija laužo tarptau
tines sutartis, kurios draudžia didinti Vengrijos gink
lavimąsi.

Fašistų diktatoriui teko visokiais budais išsisukinė
ti, kol galų gale jisai šiaip-taip išsimelavo ir ginklų 
transporto incidentas tapo užglostytas.

Čia bus pravartu priminti, kad tą slaptą ginklų 
gabenimą iš Italijos į Vengriją iškėlė aikštėn Austrijos 
socialdemokratų spauda, kuriai informacijas suteikė 
socialdemokratai geležinkelių tarnautojai. Dabar bus 
aišku, kodėl juodmarškinių vadas Romoje taip karštai 
gyrė Dollfussą, kuomet šis atvyko pas jį j svečius, už 
“marksistų” išnaikinimą Vienoje.

Yra ne paslaptis, kad Visas fašistiškas perversmas 
Austrijoje buvo įvykintas pagal Mussolinio įsakymą. 
Dollfusso armotomiš ir heimwehro granatomis Austri
ją užkariavo Mussolini. Ir jisai dabar džiaugiasi. Perei
tą sekmadienį, po konferencijų su Austrijos ir Vengri
jos kancleriais, jisai sušaukė 5,000 savo partijos veikėjų 
ir pasigyrė, kad Italija dabar įstojusi į kelią, kuriuo 
eidama, ji pasidarysianti pirmaeilė valstybė pasaulyje. 
Tiesa, tam tikslui pasiekti reikėsią dar 60 metų...

Nuostabus dalykas tačiau yra tas, kad fašistų vir
šilai triumfuojant nesimato beveik jokio susirūpinimo 
Francijoje. Pirma, kai buvo sugautas tik vienas vago
nas ginklų, gabenamų iš Italijos į Vengriją, franeuzai 
buvo taip sujudę, jogei jie reikalavo, kad Tautų Sąjun
ga padarytų viešą tardymą ir nubaustų kaltininkus. O 
dabar italai gali, jeigu nori, gabenti kasdien po vagoną 
ginklų per Austriją į Vengriją; bet Francija neprotes
tuoja. Nekėlią balso nė Mažoji Santarvė. Argi tie fašiz
mo Idmėjima} nėra joms pavojingi?

Afrodo, kad ne. Franeuzai dabar mažiau bijo Mus
solinio agresingumo, negu pirma. Kodėl? Todėl, kad 
Italijos diktatorius, pakišęs po savo skvernu Austriją,

Naujosios Dalybos ideologija
Naujosios Dalybos vykintojų 

pareiškimuose matytis kitoks 
šalies ekonominio ir socialio 
gyvenimo supratimas, negu tas, 
kuris dominavo Ameriką iki 
šiol.

štai pav. prezidento Roose
velto pasakyti pramonės adresu 
žodžiai: “Mes dedame vieton 
senųjų nekontroliuojamos (un- 
checked) konkurencijos princi
pų naują valdžios kontrolę”. 
Kitoj vietoj jis vėl pareiškia: 
“NRA paslaptis yra kooperaci
ja”. Panašios mintys mirgėte 
mirga Roosevelto kalbose.

Donald Riehberg, NRA gc- 
neralis advokatas, kurį galima 
skaityti kaip kokiui NRA idėjos 
filosofu populiarizatoriu, kalba: 
“Joks žmogus, turis pakanka
mai inteligentiškumo, negali už
ginčyti, kad planuota kontrolė 
stambių pamatinės ^reikšmės 
pramonių yra būtinai reikalin
ga.”

Gi dėl kilusio spaudoj klyks
mo, buk Naujoji Dalyba kėsi
nasi atimiti iš piliečių laisvę, 
Riehberg pareiškia visai teisin
gai: “Faktas, kad įstatymas su
valdo (restrains) žmogų, dar 
nereiškia, jogei iš žmogaus at
imama laisvė. Vienintelis bū
das žmonėms paliuosuoti yra 
suvaržyti begėdišką naudojimą
si laisve (to restrain abuse of 
freedom).”

Naujosios Dalybos kritika
Dėliai Naujosios Dalybos te

orijos ir praktikos eina veik 
visus metus gyva ir nepaliau
janti diskusija, daug karštesnė, 
negu buvusios diskusijos apie 
pirmesnes šalies vyriausybes ir 
jų darbus. .

Vieni, pavyzdžiui, gąsdina pi
liečius pareiškimais, jogei Nau
joji Dalyba esanti — socializ
mas! Faktas tačiau yra, kad 
p. Roosevelto programas tolo
kai nesiekia socialistų 
vimų. Kaip Norman 
pareiškia, Amerikos 
1933 m. buvo tokia, 
kuris prezidentas
nistracija turėjo ką nors dary
ti. Ir net praktiškoj problemoj, 
kad sumažinti depresijų skau
dumą ateity, socialistų many
mu, Roosevelto administracija 
neima pakankamai toli darbo 
laiko sutrumpinime ir algų pa
kėlime. Bet reikia pripažinti, 
kad ji daro žinksnius toj link
mėj. '

Kapitalo atstovai, kaip kiek
vienas iš musų gali spręsti 
skaitydamas kasdieninius did- 
lapius, priešingi valdžios kon
trolei ant jų biznių.

priemonės pramonei gaivinti. 
Taigi jį įdomauja klausimas, 
ar nebus jie atmesti, kai pra
mone pakankamai atsipeikės 
nuo depresijos. Jis tačiau yra 
įsitikinęs, kad jeigu ir taptų 
Naujoji Dalyba atmesta, šis 
tas iš jos pasiliks. Tai ir bus 
neišdildomas Naujosios Dalybos 
palikimas šalies progresui.

Kitas autoritetas, prof. Ar- 
thur B. Adams, neabejoja, kad 
atsigriebę nuo depresijos smū
gių pramonės ir biznio kapito
nai mėgins, ir sėkmingai, pa
laidoti Naująją Dalybą.

Taip jis, taip Dr. Charles 
Beard tačiau įspėja šalies gy
ventojus, kad, nusikračius val
džios kontrolės ir planavimo, 
netolimoj ateity pramonei grū
moja nauja suirutė, daug ar
šesnė už dabar pergyvenamą. 
Ir tokiai suirutei suspaudus ša
lį, galima laukti daug aštres
nių priemonių pramonei ir gal 
visiems gyventojams pažeboli.

PROVOKACIJA

reikala- 
Thomas 
padėtis 

kad bet
ir jo admi-

Naujosios Dalybos ateitis
Toks gilus Amerikos istorijos 

ir socialių klausimų žinovas, 
kaip Dr. Charles Beard, abejo
ja 'Naujosios Dalybos ateitimi.

“Vienybės” 22 num., š. m., 
tilpo tūlo “Girdėjusio” straip
snis užvardytas f‘Patys Muša 
—Patys Rėkia”. Re kitko, ten 
yra štai kas pasakyta:

“Pats Sagys, Klinga ir Vyš
nios nubėgo į (Brooklyno) so
cialistų vakarienę pasiklonioti 
Bagočiui ir prašyti, kad juos 
priimtų į Bagočiąus rėmėjus, 
o, apsisukę tą patį žmogų ter
šia...

“Kovo 5 d. Brooklyno socia
listai turėjo surengę kalbas ir 
vakarienę. Kalbose dalyvavo 
advokatai: Gugis ir Bagočiiis. 
Kad kalbos įvyko ir dar su 
vakariene, tai nieko stebėtino 
ir nieko naujo, pas mus tas 
labai paprasta. Bet šiose kal
bose ir vakarienėje buvo ir 
naujas nuotykis. Save pasiva
dinę 100 nuošimčių tautinin
kais, arba, kaip kiti juos va
dina tiesiog fašistais, kurie 
seniau būdami prie Vienybės 
visokiais budais koliodavo so
cialistus ir dabar kolioja Vie
nybę, kad ji nepuola socialis
tų, bet palys nubėgo į socia
listų vakarienę. Dar ir tas ne
būtų taip jau keista, bet keis
čiausia tai, kad Klinga su Sa
ge vidiniu atsinešę parašytą 
kontraktą, kurį sįiilę pasirašy
ti Bagočiui. Kontrakte stato
mi reikalavimai, kad jeigii 
Bagočius nerems/ Gugio į S. 
L. A. iždininko vietą, tai jie 
remsią Bagočių į prezidento 
vietą. Už išrinkimą Bagočiaus 
į prezidentus, Klinga arba 
Valaitis arba net abudu, turį 
gauti Tėvynes redakcijoj vie
tas. Kiek teko iš tikrų šaltinių 
nugirsti, Bagočius su fašistais 
tokią sutartį pasirašęs. Visi 
kalba, kad Bagočius pasižadė- . .. - . ..... ..

ti aktai kongrese buvo priimti 
kaip opaus momento

soliučiai niekuo nepagrįstas 
išmistas. Apie tai aš tuoj aus 
parašiau “Vienybės” redakto
riui, vienok prie dabartinių 
ten esamų aplinkybių yra ga
limybe, kad jis mano rašto ne
galės patalpinti arba patalpins 
tada, kada provokacijos pasė
ta demoralizacija atsieks savą 
liksią. Nes aišku, kad visas 
šis išmistas t yra paleistas su 
tuo tikslu, kad suerzinti pa-j ganizacijos likimą į aiškų pa
žangiuosius Susivienijimo ha- ‘ *
rius, buk Bagočių galima 
pirkti” kokiais 
remti jį, ir 
žvejoti daugiau balsų savo 
kandidatui, kurį remia fašis
tai ir f asistuojantys sandarie- 
čiai, p. Strumskiui.

Susivienijimo nariai turi ai
škiai žinoti, kad dabartinė or
ganizacijos padėtis yra labai 
rimta, ir kad Gugis su šešių 
metų patyrimu ir pasišventu
siu darbu bent dabartiniame 
laike yra absoliučiai nepamai
nomas, kaipo Susivienijimo 
iždininkas. Kitas dalykas, jo 
oponentu yra adv. Lopatto, 
asmuo teisingas ir geras, ir su 
ilgu patyrimu fraternalių or
ganizacijų veikime. Jis per 
desėtkus metų buvo musų Su
sivienijimo legalis patarėjas, 
o vienok kada iždas buvo per
duotas adv. Gugiui, ten radosi 
tokie šaunus “investmentai”, 
kurie musų Susivienijimui ap
sieis ne desėtkus tūkstančių 
nuostolių, bet šimtus tūkstan
čių. Adv. Lopatto visą laiką 
žinojo, kad tokie “investmen
tai” yra neleidžiami nei ap- 
draudos departamentų, nei 
musų konstitucijos, bet jisai 
leido juos daryti. Tiek suma
numo ir gerų norų, kiek adv. 
Lopatto turi, musų Susivieni
jimui jis galėjo duoti, ir, be 
abejo, kiek norėjo, tai ir davė, 
būdamas legaliu patarėju; Li
kęs iždininku, Gugio vietoj, ar 
jis žinoš ir galės daugiau?

Beje, Susivienijimas Lietu
vių Romos Katalikų, kurio le
galiu patarėju adv. Lopatto 
taipgi yni, nei ' tokių kvailų 
“investihentų” nei tokių nuos
tolių, kaip musų Susivieniji
mas neturi. Kodėl musų lega
lis patarėjas mokėjo geriau 
patarti Romos Kirtalikų Su
sivienijimui, negu mūsiškiam? 
Nė vienas organizacijos narys, 
kurs žino faktus, (o tų narių 
tarpe aš save priskaitąu) ir 
kuriam Susivienijimo ateitis

01 labai, labai reguliarų ir saugų
mus, nemėgins pakeisti adv., gyvenimą,, -
Gugj kaipo Susivienijimo iž- širdis ir /ri ‘
dininką advokatu Lopatto, kyrito vds tikJsUn^a “atliktidininką advokatu 1_
kurį aš asmeniškai gerbiu ne 
mažiau už Gugį. Įtarti manė, 
būk aš dėl kokių tėii asme
niškų išrokavimų arba para
mą vienos ar kilos grupės J 
kad mane Susivienijimo pre
zidentu rinktų, statyčiau or-

ir saugų 
,z kadangi nesveika 
>rie ramiausio užsilai-

11U- 
ten pažadais 

tokiu budu pri- <

vojų, yra absurdas, o vienok 
ir absurdas gali būti, kaip ir 
šiame pletkų skleidime, pro
vokacija.

Adv. F. J. Bagočius.

SVEIKATA
.............................- - ■ • - -  

Rašo Dr. T. Dundulis

AR ŠIRDIES LIGOS 
IŠVENGIAMOS?

Per paskutinius dvidešimtį 
metų Amerikoje širdies ligos 
Užėmė pirmą vietą mirtingu
mo atžvilgiu, širdies ligos dau
gumoje vystosi iš lengva. Jos 
dažniausiai paeina nuo kitų li
gų kaipo komplikacijos. Svar
biausios iš tą ligų, kurių kom
plikacijas su atatinkama prie
žiūra ir atsakančiu gydymu 
butų galima išvengti, yra Skar
latina, difterija, tymai, kokliu
šai ir abelnai kitos karštį su
keliančios ligos, žmogus nejau
čia pradinių apsireiškimų šir
dies likos. Kada žmogus pats 
pradeda jausti širdies ligos 
simptomus, — padėtis jau yra 
bloga ir vargu bepataisoma. ,

Dažnai randame pastoviai 
nesveikas širdis vaikų, kurie 
daugiau kaip du ar tris sykius 
turėjo tonsulų užnuodijimą ar 
ba reumatizmą be atatinkamo 
gydymo.

Nežiūrint, kad žmogus, ypa
tingai vaikai, suserga ir pa
prastu šalčiu, bet jeigu karš
tis pakyla porą laipsnių ar dau
giau ir laikosi per 48 valandas 
ar ilgiai! be tendencijos slūgti 
žfe'myri, — reikia patikrinti šir-

savo užduotį, — ir tai su di
deliu vargu*. »

širdies v liga sergantis žmogtis 
iš pradžių nei pats nežino, kack 
jo Širdis yra bloga. Jis prade
da nusiskųsti, kad jam trūk
sta oro, širdis plaka tankiai ar
ba nereguliariai ir darosi silp
na. O kai kada net ir tamsu 
akyse darosi. Tas reiškia, kad 
serganti širdis nepajėgia Vary
ti (pompuoti) kraują, kiek yra 
reikalinga pereiti per plaučius 
dėl paėmimo oro, kuriame ran
dasi oksigenos. Nežiūrint, kad 
tokis ligonis esti ir atvirame 
ore, bet jis oro pakankamai 
negauna, kadangi Širdis neper
varo ganėtinai kraujo per plau
čius, kad paimti Orą.

Turiu patėmyti, kad yra daug 
ir kitų ligų, nuo kurių žmogui 
darosi silpna ir trūksta oro. 
Todėl tokiame atsitikime ligo
nis turi patikrinti savo Simp
tomus, kad surasti priežastį ir 
pritaikinti gydymas ir užsilai
kymas.

• Einant prie išvados, ar šir
dies ligos išvengiamą, turiu 
pasakyti, kad daugelyje atsi
tikimų galima išvengti, prisi
laikant jau minėtų nUfodytnų. 
Reikia turėti atatinkamu prie
žiūrą ir gydymą Sergant ligo
mis, kurių komplikacijos te
gauna širdį. Padėkim šaė, dif- 
terijk visai išvengiama, jeigu 
vaikai imunizuojami (su anti
toksinu. Net ir apširgus dif- 
terija, komplikacijos yra daug 
lengvesnės Arba visai heSuši- 
daro, jei ligoniiri yra antitok
sinas leidžiamas po odos, kon
sulus, kurie yra svarbiausia 
širdies priežastis Figų, reikia 
išimti, kada pradeda gesti. Ki
tas priemones jau minėjau ra
šinėlio pradžioje.

rupi, nežiūrint į jokius asme-

žfe'myri, — reikia patikrinti šir
dies slbvis. Kadangi daugumo
je ligos prasideda panašiai į 
paprastą šalt j. *

Pagadinta širdis nuo vaikų 
ligų, kurias jau paminėjau, su
daro priežastį ankstyvos mir
ties ii4 he retai staigios mir
ties. Tokie ligonys turi vesti

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

PAVOJINGA VIETELĖ — NEILGAI tEN

® s '4 'ii'1*

ten “pašikloniojimus,” pasi- 
siųlymus Temti mano kandi
datūrą į SLA. pirmininko vie
tą, arba bent kokius ten “kon
traktus” ir pasirašymus arbA 
prižadus/ yra J 
provokacija,, neteisybė ir ab*
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Panaikina laivuose 
antrąją klasę

Hamburg-Ameiican Line 
North German Ltoyd linija 
didžiausiuose savo laivuose 
panaikino antrąją klasę. Iki 
šiol palaikoma antroji klasė 
Šiauriniu Atlantu kelionėse 
“Brenien” ir “Europa” laivuo
se, šiuomi tampa panaikintos. 
Nuo dabar augščiau minėtos 
jungtinės linijos visuose lai
vuose praplečiama turistinė 
klasė, kuri užima antrosios

ir

klasės vietų. Praplėsta turis- VYTAUTAS TARUTIS 
tinę klasė pradeda veikti lai
ve “Europa” su išplaukimu iš 
New Yorko balandžio 8 d., o 
laive “Bremen“ su išplaukimu 
iš New Yorko balandžio 22 d. 
Sulig valdančiojo abi linijas 
direktorius, p. J. Schroeder, 
pareiškimo buvusį populiarį 
“Bremen” ir “Europa” laivuo
se antroji klasė panaikinta 
vien dėlto, kad sudaryti vie
nodumų visuose laivuose ir 
kad keleiviai turėtų galimybės 
didesniuose patogumuose kfe- 
liauti už mažesnę kainų.

Kainos žymiai numažinamos
Pavyzdžiui p. Schroeder nu

rodo, kad nekurtos kajutos su 
maudynėmis, kurios tik keli 
metai atgal buvo įimtos į pir
mos klasės skyrių ir jos kai-

Musų jaunas scenos mėgėjas. 
Neseniai jis pradėjo vaidinti, 
bet jau spėjo užkariauti pir
maeilio valdytos garbę, ypač 
komiškose rolėse. Sekmadienį, 
kovo 25 d., mes jį matysime 
Lietuvių Auditorijoj besišvais
tanti scenoje kaipo piršlį se
nam kapitonui. Juokiasi jis — 
juoksimės ir mes. 
cagos kuopa
“Piršlybos”, juokingų komedi 
jų, pradžia 6:30 vai. vakare.

LSS. Chi-
stato scenoje

HELENA HUDSON
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 dieną, Tucson, Arizona 
1934 m., sulaukus 24 metu am
žiaus, 
Illinois.

Paliko 
vyrą Dr. Izidor Hudson, moti
na Evą Strepeikienę, 2 seseris 
Marijoną ir švogerį Nelson ir 
Stanislavą Stanley, dėdę An
taną Slavį ir jo šeimyną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
155 Bohland Avė., Behvood. 
III. Tel. Behvood 1995.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
kovo 21 dieną, 10 vai. ryto iš 
namų į Mt. Carine! parapijos 
bažnyčią ant 28rd Avė., Melrose 
Park, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už yėlionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Mt 
Carmel kapines.

Visi a. a. Helenos Hudson 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Seserys, švogeriai, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

gimus Melrosc Park,
dideliame nuliudime

ANTANAS GRIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 15 dieną, 8 valandą va- 
kre 1934 m., sulaukęs 48 me
tų amžiaus, gimęs Gudžiūnų 
kaime, Grinkiškės parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
3 pusbrolius Jonas Grigas, Ci- 

. prijonas Juravičia, J. Sėdaus- 
kas, o Lietuvoj tėvą Tadeušą, 
5 seseris ir vieną brolį Jurgį ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randsi 
3456 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
kovo 21 dieną, 2 valandą po 
rietu iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano, Grigo gi
minės, draugai ir , pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai ir Giminės..

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

JONAS PUŽAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 18 dieną, 9 valandą va
kare 1934 m., sulaukęs, pusės 
amžiaus, gimęs Raseinių ap.. 
Kelmės par.. Jukniškiu kaimo.

Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Uršulę, po tė 
vais Kėkščiutė, 2 podukras Ele
ną ir Stanislavą ir posūnį 
Adolfą, brolį Dominiką ir gi
minės. — Buvo narys L. D. K 
Mindaugio draugystės, 
tuvoj seserį Gindraitę 
lį Leoną.

Kūnas pašarvotas, 
2238 W. 47 Place.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieny kovo 22 dieną, 8 vai. ry
to iŠ namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

^-Visi a. a. Jono Pužaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam, 

Moteris. Podukros, Posūnis 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

O Lie- 
ir bro-
randasi

ANGELINE TRENT 
(TEREVIČIĘNfi)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 dieną, 2 valandą po 
pietų 1934 m., sulaukus 27 me
tų amžiaus, gimus rugpiučio 
17 d., 1907, Cleveland, Ohio.

Amerikoj išgyveno 13 metų.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą vyrą Augustiną, mie
lus tėvelius, 2 seseris Marijoną 
ir Sofiją, 3 brolius Tadeušą, 
Augustiną ir Vincentą, 2 švo- 
gerius, Simoną ir Nikodimą ir 
giminės.

• Kūnas pašarvotas, randasi 
8244 W. 111 St., Tel. Beverly 
0228.

Laidotuvės jvyks Trečiadieny 
kovo 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j St. Christihos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Angeline Trent gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame.

Vyras, Tėvai, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

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

navo iki $600 ir daugiau, da
bar, jose kelionė kainuoja tik 
$139, kaipo naujai padidinto 
turistinės klasės skyriaus ka- 
jutose. Sakoma, kad padidin
ta “Bremen” ir “Europa” lai
vuose nupigintotomis kaino
mis vieta neišvengiamai para
gins didesnį skaitlių keleivių 
šių vasarų keliauti į Europų. 
Visi buvusieji an trasios klasės 
įrengimai keleivių patogumui 
bus palaikomi ir turistinėje 
klasėje, kaip: elevatoriai, 
mankštymosi kambariai, plau
kiojimui prūdai ir kt.

Vadinasi, pasireiškia tenden
cija nupiginiino kelionės į 
Europų, kad paraginus dau
giau amerikonų keliauti į Eu
ropų atostogoms šių vasarų. 

I Laivų kompanijos negali lai
kytis užsispyrusiai augštų kai
nų, kuomet Europos geležin
keliai, koteliai ir restauranai 
visur paskelbė nupiginimų kai
nų, siekiantį nuo dešimt iki 
šešiasdešimt nuošimčių.

L. svet. 14 St. ir 49 Ct. Su
sirinkime dalyvavo apie 180 
narių, kurių ūpas pasirodė la
bai karštas ir uolus į darbą, 
likos išrinkta klubo valdyba 
1034 m. pirm. F. Yasulis, vicc- 
pirm. K. Laudanskas, nut. 
rašt. K. Yokubka, fin. rašt. A. 
MickeviČc, kasierius A. Slau
teris, marš. Y. Gečius.

Ciceros L. Demokratų klu
bas perskaitė eilę kandidatų į 
Ciceros precinktų kapitonus:

Kandidatas Antanas Micke- 
viče į Precinktų 2. - ,

Kandidatas 
į Prec. 11.

Kandidatas 
į Prec. 9.

Kandidatas 
lis į Prec. 12. 

Kandidatas
Prec. 11.

Buvo atsilankę 
didatas Antanas 
cero School Board, 
eitis savo prakalboj prašė, 
kad klubas jį palaikytų atei
nančiuose balandžio mėn. rin
kimuose. Klubas vienbalsiai 
nutarė virš minėtus lietuvius 
kandidatus remti ir stengtis, 
kad jie butų išrinkti.

Klubo nusistatymas yra, 
kad veikti bendrai, kaip tai su 
Ciceros italų demokratų klu
bu ir Ciceros lenkų politišku 
klubu. Minėti klubai nusista
tę veikti išvien rinkimuos ar
ba taip kokiais miestelio page
rinimo reikalais ir Ciceros mie
stelio gyventojų naudai. Supra
to, kad kur vienybė ten galybė.

Pilietis.

kus, 4146 Archer avenue, se
nas lietuviškas siuvėjas padidi
no savo biznį. Įrengė krautuvę, 
kurioje rasis didelis pasirinki
mas vyriškų aprėdalų, marški
nių, kaip viršutinių, taip apati
nių, kaklaryščių, kojinių, etc.

Senas Petras,

Indorsuoja Michudą 
įwąrdcommit 

teemanus

selando biznierius, vice-pirmi- 
ninkė p. M. Waitches, rašt. Vic- 
tor Petkus, fin. rašt. Juozas 
Kuyzin, iždininkas adv. Julius 
P. Waitches. Klubo susirinki
mai bus laikomi svetainėje ad
resu, 10655 South Michigan 
avenue.

Kita grupė lietuvių varosi už 
dem. Sheldon W. Grovier.

S. D ,

Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Juozas Slauteris

Antanas Palucis

Juozapas Mažin-

Maroška į

lietuvis kan- 
Pocius į Ci- 

Po-

Jonas Pužaitis už 
muštas automobilio

Jonų Pužaitį patiko nelaimė 
ant 47th St. ir Oakley avė., kur 
automobilius jį parmušė, už
mušdamas ant vietos.

šiandie pas J. F. Eudeikj bu
vo * koronerio tyrinėjimas ir 
kaip liudininkai liudijo, auto
mobilis važiavo į visas puses 
kraipydamasis ^ir kada suvaži
nėjo J. {Pužaitį’, sustojo, pasi
žiurėjo, paskui susėdę 
vo.

Matęs tą atsitikimų 
sekė paskui, bet jie
kad juos seka, užgesino šviesas 
ir įsisukę į tamsias gatves, 
prapuolė.

Velionis buvo paprastas dar
bininkas, paliko šeimyną.

nu važia

ROSELAND. — Lithuanian 
Greater Pullman Better Go- , 
vernment Klubas indorsavo de- v . TTTTGH "TrVP'D
mokratų Stephen Michudą į 9 DK. VAl^ĮJ^ri, Viri, 
Roselando wardo committee- Optometrically Akių Specialistas, 
manus susirinkime, kuris įvyko | .^^^^.^kiu įtempiu 
kovo 9 d. Visų šventų parapi
jos salėje.

Tame susirinkime buvo iš
rinkta ir nauja klubo valdyba. 
.Pirmininkas Bruno Petkus, Ro-

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos Ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

I tadieniais pagal sutarimą.j 3335 So. Halsted St.
■ Tel. BOULEVARD 9199

*

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietamn ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

1316 So. Halsted St.. Chicago. UI.
Phone Boulevard 7814

Lietuvės Akušerės

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

Graboriai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2843

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

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:30 
* *_ Nedėldieniais pagal sutartį.

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Matusek 
pamate,

Nominavo eile lietu-
J

vių į Cicero precinct 
kapitonus

išsirinko valdybą 1934 m. pir
mininku E. Yasulis

Frank Mickus padi 
dino bizni

DR. G. SERNER
-Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Ncdėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Mrs. Anelia K. Jarusz
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Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, • Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia-. 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvai* 
išmokėjimais. Pri 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

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

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesne 
vietą.

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

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

Phone Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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

. DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

ĮvairusGydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 

, rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas, 

vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokios 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswfck 0597 | §O. Ashland AVC.

2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone MIDWAY 2880

- Kaip
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Aleksandras Pilipavičius
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 17 dieną, 10 valandą vakaro 

1934 m., sulaukęs 50 metų amžiaus, gimęs Raseinių apskr., Paši
lių parap., Ajučių kaimo, Kauno rėdybos.

Išgyveno Amerikoje 32 metus.
■ Paliko dideliame nuliudime moterį Teklę po tėvais Zatorskaite, 

sūnų čiprioną, dukterį Oną, brolį Martiną, brolienę Antosią ir jos šei
myną, dvi seserų dukteris Zofiją Weličką ir vyras Stanislovas ir 
jų Šeimyną Domicėlę Kamarauskienę, vyras Kristopas ir jų šei
myną du dėdės čiprijoną Zatorskį ir Aleksandrą Petkuną, švo£er< 
ka Juzefą po pirmu vyru Barkauskienė, po antru vyru Wdeckienė 
ir švogerį Joną Welecką ir jų šeimyną, dėdę Kazimierą Gapševičią 
ir dvi dėdienės Zofiją ir Wladislavb ir jų šeimynas. Lietuvoj du 
broliu Leonas ir Juozapas ir brolienės, tris seseris Barborą Bagdo
niene, Domicėlę Navickienė, Petronėlė Jakubauskienė, _ Švogerka 
Ameliją Zaičienė, švogeris Jonas ir duktė Vanda ir dėde Jonas 
Petkupas ir dėdienė ir jų šeimyną, ciocė Jasinskienė ir jų 'Šeimyna

/Kūnas pašarvotas, randasi 4512 So. Wood St. *
laidotuvės įvyks seredoje kovo 21 dieną, 8:30 yal. ryto iš na 

mu į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingOi 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazinrie 
ro kapines.

Visi a. a. Aleksandro Pilipavičiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir Giminės.

J^udotuvėse patarnauja graborius Juozapas Eudeikis ir Tėvas. 
Tel. Republic 8340.

CICERO — Ciceros* Lietu
vių demokratų klubo mėtinis 
susirinkimas įvyko 12 kovo L.

BRIGHTON PARK.
jau “Naujienų” skaitytojai pa
stebėjo šeštadienį, Frank Mic-

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambularice Patarnavimas Dieną ir Nakt j 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo J 
I Laidotuvėse.......Pašaukite.........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139 Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL IS
1 Dentistas

I 4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje

Didelė ir -graži

4l)92DARCHEKkA:Vi DR. T. DUNDULIS
1 T 7TYT P GYDYTOJAS IR CHIRURGASe J. ZjVIjI 4142 ARCHER ABENUE

GRABORIUS Telefonas Virginia 0036
1646 West 46th St. >-------------------------- --  ~

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 DR. A. L. YUŠKA
1327 So. 49th Ct. 2122 West Marųuette Road

Koplyčia dykai. kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill- 1595 

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

ir nedėliomis pagal susitarimą.

Tel. Cicero 8724,

Lachavich ir Simus
•LIETUVIS GRABORIUS v .

Patarnauja laidotuose kuopigiausiai Rcs’ ‘7hon^Trosircr“6,59
1 Rei^%I 1̂fSt6atSaU„%in0ti mU’ Ofiso Tel“ 1 02Ž7

2314 w"U23rd Pl K“chicago D'R. P. Z. ZALATORIS
Td- ciar2516 GY™s H^tecdHisR^tGAs

1439 S. 49 Ct., Cicero, BĮ. Į - CHICAC0- ILL-
Tel. Cicero 5927

I I RAUDONAS I i)R' V- A- ™US
J. J. DAuLFUIIAO GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, . Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
Liūdnoje valandoje paveskite savo vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

rūpesčius man. 3343 South Halsted St.
2506 West 63rd St I Tel. Boulevard 1401

Tel, REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J 
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
C1CEBO. ILL.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: ■— 1—-8 ir 7—8 
Seredpmis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rvz. 6631 So. California Avenue
Telefonas RepubHc 7868 •

Dr. Charles Segal
OFISAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
t chroniškų ligų 

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

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

dieną.

Advokatai 
•*»»MMh*Wh^"W^^*wR*WW"***W***^****M*W*W"lW*«**i 

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Sčuth Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9



nes

A. Ališauskas
pasakyti

PRANEŠIMAIRADIO

CLASSIFIEDADS

Skaitlines, Kurios Pačios Kalba

Garsinkitės “N-nose

1739 So. Halsted St
Turtas

18,802,984,818.00 2,431,028,816.00Veikianti Apdrauda

2,319,359,211.70

LAFAYBTTB 1O»
$3.860,761,191.39

$9,936,236,416.00

$18,802,984,818.00

41,660,510

Chicago

The Metropolitan Life Insurance Company paduoda skaitlinės 
iš Metinės Atskaitos už 1933 ir daro palyginimus, kurie paro* 
do kaip ši Kompanija gyvavo per 5-ius sunkius metus nuo1928

$45,232,899.00
48,188,553.00

1,809,000.00

6,424,469,056.00
2,442,279,346.00

2,374,118,707.00
. 161,281,258.71
. 160,075,999.93

Po išmokėjimo tuo laiku daugiau kaip Keturių šimtų ir Pen
kiasdešimts Milionų Dolerių ($450,000,000) dividendų polisų 
savininkams, Kompanijos perviršis buvo padaugintas ant 
daugiau kaip Vieno šimto Milionų Dolerių ($100,000,000).

3,358,462,467.00
216,175,691^
286,123,032.71

984^343,760.00
54,894,432.97 

1Ž6,047,032.78

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

$3,860,761,191.39
.... 871,233,003.33
..... 91,388,766.11

95,230,452.00
120,945,239.68
43,000,000.00

243,123,032.71

Šios skaitlinės, yra tiktai vienos kompanijos, ir todėl tai yra 
stebėtinas* įrodymas pasitiksimo, kuri Suvienytų Valstijų ir 
Kanados žmonės turi saugume ir protekcijoje kurių suteikia 
gyvybės apdrauda.

Per 1933 metus 
101,^90,53^56

572,679,580.85

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

įplaukos 1933 metuose ........
Pasididino įplaukos per 1933

mesnės distribucijos dėl savęs ir dėl savo beneficijos laiky-

mo 
naujo 
smagi mužiką suteiks daug lin

PARMA 
žemes, u , ____ , ..
dinkai, vanduo,_3 mylios nuo Rhei
lander, X
Rhinelander, Wis,

Užtvirtirtti Polisų Rezervai .......... .........
Kiti Privalumai ...... ...................................
Perviršis įskaitant Kontingentinį Rezervų

Turtas ...................... ............ ..
Privalumai 

Statutinis Rezervas ........................
Rezervas dėl Dividendų 
mokamų 1934 nuo 

Pramoninių Polisų .....................
Paprastų Polisų ...............................
Nelaim. Atsitikimų ir Sveik. Polisų

Per 1928 metus 
.... 67,904,719.32

Viso Rezervas1 dėl Dividendų 
Visi Kiti Privalumai ..........
Kontingentinis Rezervas .........
Nepaskirtas Fondas (Perviršis)

PER VISĄ šį nepalyginamai sunkios pasaulinės depresi 
jos laikotarpį Gyvybės Apdraudos institucijos Ameriko 
je suteikia mums pavyzdį savo veikimu, kuris vainikuoja

mas pagyrimais kur tik jis tampa suprastas.

už Metus, Užbaigiant Gruodžio 31,1933
Atskaita Paduota i New York Valstijos Apdraudos Departamentą) Priiiraiykitt | matą valką 

TEL.

2608 West 47th St,

Musų Draugija yra Savitarpinė

Tarp Sausio 1-mo 1929 ir Sausio 1-mo 1934 Metropolitan 
Life Insurance Company, kuri apdraudžia daugiau kaip 
25,000,000 ypatų—gyvybes arti vienos—penktos dalies visų 
Suvienytos Valstijos ir Kanados gyventojų skaičiaus —už
mokėjo savo polisų savininkams ir jų beneficijos laikytojams 
daugiau, kaip Du Bilionu Dolerių ($2,000,000,000).

Per tų patį laikotarpį, jos polisų savininkai sumokėjo premi 
jomis link padauginimo tos sumos daugiau, kaip Vieno Bilio 
no Dolerių ($1,000,000,000), ir tas turtas laikomas dėl toli

Viso per Penkis Metus 
450,608,045.72

mas, nors

Antradienis, kovo 20, 1934

PARDAVIMUI tavernas su ar be 
namo, pigiai. Atsišaukite F. Kalal, 
615 West 16th St.. Tel. Canal 0394.

ALUDĖ—Tavern, išrenduoju pi
giai su barais ir visais Įtaisais. Ren- 
da pigi, tarp dirbtuvių. 4300 South 
Wood St. Tel. Virginia 1564.

DAUG ŠILUMOS, mažai peleną, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
ilack Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run. $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining CoM Cedarcrest 2011

Gyvybės Apdraudos Neišmokėtos
I Paprasta Apdrauda .. ......... ............

Pramoninė Apdrauda (premija mokama 
kas savaitę arba kas mėnesį) . .......

Grupinė Apdrauda ................

Atskaita
(Suti'kmej su Metine

krūtis ir Malūnininkas“, prie 
ko rengėsi solistai, solistes ir 
choras, o visa lietuviška Chi- 
cago lauke tos dienos besiar
tinant

Nelaimingų Atsitikimų Sveikatos ir Apdraudos 
Neišmokėtos Principais Stirna Benefitų . 
Savaitinė Indemnizacija

už pa
Už chofd repeticijas

tamtamo kiekvienam klausyto 
; ui. Todė) nepamirškite pasi 
klausyti.

Viso dar Neapmokėtos Apdraudoš
Priverstinų Polisų (įskaitant 

1,352,614 Grupių Certitikatife.)

Miko Petrausko darbuotė 
Chicagoje ,

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA prie lengvo namų dar
ni, geri namai, J. Toben, 4233 No. 
Hermitage Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dirbti, nepaisant’ medžiaginių garsus Peoples Radio kvarte- 
trukumų. tas ir duetas, taipgi, bus žymių

M. Petrauskas statė pirmų solistų, kurie žada padainuoti 
Ąmerikoje operetę “Kariuna-|dadg gražių dainelių. Kalbės 

Dr. Bložis, DDS., ir studentas 
J. Poška. Daug juokų pasa- 

“čalis Kepurė”, o progra- 
vedėjas irgi turi ką tokio 

Pagalinus

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

PASTABA — Apvertinimas atakų ir bonų ne papųoląs po amortizacija, 
paduoti yra pagal apskaitliavimą Nacionalės Apdraudos Konvencijos Ko- 
misionierių. Sulig pamatines marketo vertes iš Gruodžio 31, 1933 steku ir 
bohdų, kurie ne papuola po amortizacija, visas turtas yra-$8,837,728,706,21, 
Kontingentinis Rezervas $19,962,514.82 ir Nepaskirtas Fondas '(Perviršis) 
$243,123,032.71. ,

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parior, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Alaus Tavern — 
gera vieta — išdirbta, 6 kambariai 
pagyvenimui, pigiai.

2122 W. 63 St.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTft 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965
3216 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Valymo ir Kriau
čių šapa, įsteigta 5 metus, gera vie
ta, su pagyvenimo kambariais užpa
kaly* Bergenas už cash. 4016% 
Archer Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Personai
Asmenų Ieško_________

il_rvnxij-Lrijxrwxrxrijn^Lr^j~jeir'_~irrL~ - ^w***-»*******^*-*—-**

PAIEŠKAU apsivedimui našlio ar
ba senbernio, kuris turėtų biskį pi
nigų, aš turiu biskj skolos. Esu 33 
metų, vidutinio ūgio. Be vaikų. Ra
šykite Box 94, 1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

KENDŽIŲ, grosernės ir ice cream 
krautuvė pardavimui. Kaina $250. 
5404 Princeton Avė., Tel. Boulevard 
1282.

Išmokėtos Apdraudos ani išduotos, atnaujintos ir. pa
didintos 1933, $3,174,994,4'i'5. Paprastos, $1,583,300,706; Pramani 
nės, $1,505,470,439; Grupinės: Įlšskyriaut Padidintas) $86,223,330

Patyrimas wholesale grose- 
rio bizny, būtinai reikalin
gas. Perimti įsteigtų rautų, 
turi kalbėti lietuviškai. Pri- 
duokite. pilnas informacijas apie 
patyrimų raštu.

nas, Keistutis šliupas ir Kitų 
Na, ir neužėmė ilgai laiko, 

kaip choras pradėjo rengtis 
prie “Lietuviško Vakaro”. 
Ūpo gero netruko taippat ir 
energijos. M. Petrauskas ap
dare muzikos studija. Na, ir 
visi pradėjo mokytis muzikos, 
taip sakant, ir dideli ir maži. 
Darbas buVo sunkus, o atly
ginimas menkas, 50c 
mokas 
buvo mokama po $1.50.

Tai tokiose aplinkybėse 
kompozitoriui icko darbas

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0808

Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centrais kuopa rengia perstatyti juo
kingą 2 aktų komedija “Piršlybos”. 
Lietuvių Auditorijoj, 8133 So. Hal
sted St., kovo 25 d., 6:80 vai. vak. 
Po perstatymo šokiai prie Geo. Ste
ponavičiaus orkestras.

Veikale režisoriauja Kl. Jurgelio
nis, o vaidylos yra visiems žinomi 
scenos veteranai. Kaip tai: P. Mi
lerienė, A. ZavistaitS, Gulbinienė, 
Vaitiekūnas, Stasiūnas, Kemėšis, Ma
kalų Juozas”, 
ir t. t. ...............
juokų puotos vakaro.

TeL CANAL 4674
NANCY’S

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING

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

2302 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

THE ‘‘OI.D RELIABLE" 
STANDARD “BREW”

Skaniausis Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

YouiTeyEo
Night and Momtng to keep 
themClcan, Cloar and Healthy 
... Write Frcc-*‘F ‘'are”

• or “E
. Marine O.. t

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

šiandien įvyksta reguliaris 
antradienio lietuvių programas, 
leidžiamas pastangomis Peoples 
Rakandų Išdirbystės Kompani
jos iŠ stoties WGiES, 7-tų va
landų vakare.

Programo išpildyme dalyvaus

Real Ėstate For Sale 
Namai-Žemė Perdavimui

PARDAVIMUI 2 augŠtų mūrinis 
namas 6 ir 6 kambariai. Turiu par
duoti dėl žmonos mirties.

2810 Sb. Emerald Avė., 2 fl»

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jum? 
mandagiai.

•*— A. M< 
Bus daugiau

25S 
Wr! r»ri <T»i 
snirnM 
rm Rrrmn

....... ..................  i ' .................... .. ..... .

Mes ne Turinię AkcionieriiĮ.
JV v Visas jos Turtas yra Laikomas dėl Polisų Savininkų Labdi

METROPOLITAN LIFE INSURAN<
FREDERICK H. ĖCKER, Prezidentas

Vienu
visa Chioaga kalbėjo

COMPANY^.NEW YORK
I.EROY A. LINCOLN, Vlce-Prezidentas ir Generalis Rodos-Sąnargs

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas tdsinfnmn 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Rutkauskas, Tarutis 
bet galima pilnai pasitikėti 

Kvieslys.

North West Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimas įvyko antradieny, 
kovo 20 d. 1934 m. P. Valiulių bute, 
3247 Beach Avė., 7:30 vai. vak. Na
rės malonėkite susirinkti j laiką, 
/ , M. K., sekr.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą antradieny, ko
vo 20 d. 1934 m. 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3133 So. Halsted St.

Šiuomi nariai kviečiami būtinai pri
būti, nes tai bus svarbus susirinki
mas. Randasi naujų reikalų apsvar
styti kurie esate užsilikę su mokes- 
timis tai būtinai pasirūpinkite apsi
mokėti. Nut. rašt.

Cicero, Illinois. — Lietuvių Impro- 
vement Kliubo labai svarbus susi
rinkimas atsibus kovo 20 dieną, į 
vai. vakare Liberty Svet., ant 14 
gat, ir 49 Ct. Cicero. Visi nariai 

i esate raginami atsilankyti ant šio 
susirinkimo, ir atsivesti naujų narių. 
Bus svečių kalbėtojų. Neužmiršk!- 
te skaitlingai pasirodyti kovo 20 d. 8 
vai. vakare. Valdyba.

Bus gražios dainos ir įdomios 
kalbos per radio

$3,358,462,467.00

chorų, 
mišių buvo labai mažai

Reikėdavo mokyti taip sa- apie p. Pctrauškų, ihusų inte- 
kant “iš ausies”. Tarpe kitų li^entija pradėjo, stoti pagel- 
ehorų tais laikais vadinamoj boti, ateidavo dainuoti Dr, 
“Westsidėj” gyvavo nedidelis Graičiunas, Dr. KUlis, (dar 
Vinco Kudirkos choras, kurį tuomet buvo studentu) taippat 
mokino svetimtautis. Ir štai, K. Mikolaitisj 
musų kompozitorius pradėjo velionė Djatnijotuiiliebė p;nia 
savo darbuotę. Netrukus pra- Mockienė, p. Balutis, Dėdė per
dėjo rengtis prie pastatymo 
veikalo. Taių laikais lietuvių 
parengimai buvo afišuojami 
kaipo “Lietuviškais Vakarais”, 
kurie susidėdavo iš suvaidini- 
nio dramatiško veikalo ir po 
vaidinimui. jau choro daina
vimas. Pasklcidus tai malo
niai žiniai apie p. Petrausko 
mokinimų virŠminėto choro, 
visi ėmė įdomautis. Vieni

Išmokėta Dividendų Polisų Savininkams .......
Viso Išmokėta Polisų Savininkams ir Benefisų

Laikytojams (įskaitant Dividendus) .............. 283,396,831.69

Gyvybės Apdrauda yra sėkmingiausias ir saugiaU^ią^ 
užtikrinti savo ty savo šeitnbs ateitį.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yarda 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

SALESMONAS

muzikoje pasilavi-Įninių “Tautiški) cltiitlt) 
žodžiu

mokytis ir 
Manau, bus visiems 

skaitytojams ma
lonu pasiskaityti apie muzi
kos tėvų ir didžiumai prisi
mins valandos, dienos ir me
tai praleisti su juomi.

M. Petrauskas atvyko į mu
sų palaimintų Chicagų 1906 m. 
Lietuvių butą labai daug ir vis 
daugiau iš anapus vandenyno 
atvykdavo. Negalima sakyti, 
kad tai buvo intelcktualė da
lis lietuvių, bet žalia medžia
ga. Tačiaus siela buvo lietu
vio, buvo ateiviais, ir daina 
priminė jiems gimtinį kraštų, ėjo dėl to, kad' pamatyti gar- 
taip kad chorų sutverti tais sųjį Petrauskų, kiti dėl vardo 
laikais nebuvo didelis keblu- ir buvo tokių, be abejo, kurie 

tiesa, nebuvo gerų kritikuodavo vedėjų už moki-

Kadangi Birutė rengiasi pa
statyti 8 d. balandžio komp. 
M. Petrausko didžiausių kuri
nį, opera “Eglė žalčių Karalie
nė”, pagerbdama savo vedėjo 
ir tvėrėjo 60 metų gyvenimo 
ir jo nenuilstančio darbavi
mosi meno srityje jubiliejų, 
bus visai ivietoje prisiminti 
mums visĮįems jo darbų 
Amerikos lietuvių kolonijose, 
ypatingai Chicagoje. Gal būt

$1,213,622,700.00 
12,536,918.00

. . ■ ■' .. ; ’ :

Dividendas Išmokėtas Apdraudė Polisų Savininkams
iki šios dienos ir įskaitant jau pareikštus už 1934 .

—-------------------------------------- -

kiti korespondentai - aprašys 
jo darbus provincijoje, aš tik 
paiųišiu Chicago, nes kaip 
nuo 1910 m. man teko su p. 
Petrausku daug malonių va
landų praleist 
dainuoti.
“Naujienų

120 akrai, 40 apdirbtos 
gyvuliai,

John Rodė,

mašinos, Reri bu

Box

11,1 ....

r1'

V/ * S ; ’«

Gruodžio 31, 1928 
$2,695,475,965.64

................................................................................................................................................................................................ .... ——■■ v—’—V'" V1?1 į ..................  ,
-7 : b ■ !

‘ » ’ ’ . ‘ ■ ■ J • k.
'■L ■ I Į. .....

ino per Penkis Metus
$1,165,285,225.75




