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Nesiseka sutaikinti ginčii 
automobilių pramonėje

Prezidentas Rooseveltas vakar tarėsi su 
automobilių darbininkų atstovais. Susi- 

tikymo nėra, siekiemąsi vien 
streiką atidėti 10 dienų

VVASHINGTON, kovo 22. — 
Automobilių darbininkų atsto
vai šiandie pirmiausia atlaikė 
savo susirinkimą pasitarimui 
dėl busiančių derybų su prezi
dentu. Paskui išrinkę savo at
stovus po piet nuėjo pasitarti 
su prezidentu. Vyriausiais dar
bininkų atstovais buvo Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas Green ir automobilių 
darbininkų organizatorius Col- 
lins. Pasitarimas su preziden
tu tęsėsi tris valandas, bet prie 
susitaikymo neprieita, nes abi 
puses skiria labai girežti rei
kalavimai. Darbininkai reika
lauja pripažinti jų uniją, kuo
met automobilių fabrikantai 
griežtai atsisako tai padaryti 
Kompromisas tokiame aiškia
me klausime vargiai yra gali
mas.

Todėl ir Baltąsis Namas ne
rodo didelės vilties sutaikinti 
abi puses ir neprileisti milžiniš
ko streiko. Prezidentas greičiau 
bando streiką atidėti bent 10 
dienų, kad galima butų ir tn* 
liau tęsti derybas. Gal pats 
prezidentas turės pasilikti ir 
arbitratorium šiame ginče, kaip

liko arbitratorium 
geležinkeliečių algų,
ruošiasi prie streiko

22. — 
nujau

Eastman 
ginče dėl
Dirbtuvės

DETROIT, Mieli., k.
Automobilių dirbtuvės 
čia, kad streikas yra neišveng- 
tinas, bet jos mano, kad pre
zidentui pasiseks streiką ati
dėti 10 dienų. Todėl per šį pa- 
’iaubų laiką dirbtuvės ruošiasi 
dirbi pilnu smarkumu, dieną 
ir naktį, kuodaugiausia auto- 
tomilių prisigaminti ir išpildyti 
visus esančius užsakymus.
Darbininkai reikalauja nenusi

leisti
FLINT, Mich., k. 22. — Chev

rolet darbininkų unijos virši-_ 
ninkai pasiuntė telegramą savo 
delegatams Washingtone, kad 
derybose šit prezidentu Roose- 
veltu jie nepriimtų jokio kom
promiso.

Telegrama sako:
“Mes nepriimsime jokio konv 

promiso. Musų reikalavimai tu 
ri būti išpildyti. ^General Mo
tors turi laikytis NRA sutar- 
ies. Mes prašome jus nepri

imti kompromiso, nes kompro
misas yra pralaimėjimas. Mes 
įsame su jumis”.

Chicago, UI. Penktadienis, Kovo-March 23 d., 1934
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Mount Everest
' Mahatma .£andhi M aha ra j ah of N epai

Marauess of Clydesdale Everest plane Commodore Fellowes

Anglija su susirupinimu žiuri į -šiaurinę Indiją, kuri liko sunaikinta smarkaus žemės drebėjimo, 
nes ta baisioji nelaimė gali iššaukti aštrų karą su indusais. Vesdama atstatymo darbą nuken
tėjusioj apygardoj, Anglija akylai žiuri, kad neprasidėtų didelis sukilimas, palyginant su ku
riuo Mahatma Gandhi kova yra tik vaiko žaislas. O tai todėl, kad Nepalio kunigai skleidžia 
gandus, kad didžioji nelaimė įvyko 'todėl, kad du anglų lakūnai, leidus Nepalio mahafadžiai, 
perskrido augščiausį pasaulyje šventąjį Everesto kalną ir tuo sudrumstė ten gyvenančių dievų 
ramybę. Už tai dievai ir atkeršiję žmonėms supurtydami žemę ir dideliame plote išnaikindami 
gyventojus, žinoma, tai yra tik vaikiška pasaka, bet ji gali paveikti fanatjngus Indijos gyven
tojus. Tą anglai gerai žino, nes jau sykį turėjo pergyventi labai kruviną kovą su indusais, kuri 
kilo dėl daug menkesnio dalyko — dėl kulkų tepimo šventosios karves taukais. Dabar Ang
lija ketina nebeleisti jokių ekspedicijų į Everesto kalną, kad neberustinti fanatiškų indusų.

Legislatura nieko 
neveikia mokyklų 

gelbėjimui

Rado 2 pietai atgal Franci ja atsisakė į 
žuvusius 9 žmones sileisti ir Samuel 

Insull žmoną

Vokietija yra nusi 
gandusi Francijos 
manevrų Pareiny
BERLYNAS, k. 21. — Vo

kietija su dideliu susirupinimu 
žiuri į ruošiamus pavasarinius 
Francijos armijos manevrui 
Jie ruošiami yra prie Reino 
prie pat Vokietijos sienos. Vo
kiečiai nužiūri, kad francuzai 
gali niisispręsti bandyti pereiti 
Reiną ir išnaujo okupuoti Vo
kietijos Pareinio kraštą, kad 
luo budu sustabdyti Vokietijos 
itsiginklavimą.

Amerika šaukiasi vi
so pasaulio pagelbos 

prieš Insulą

Kaune-potvynis
Pakilęs vanduo apsėmė daug 
gatvių. Susisiekimas valtimis.

VVASHINGTON, k. 22. — Ge
neralinis proku'roras Cummings 
paskelbė, kad Jungt. Valstijos 
atsikreipė į viso pasaulio vals
tybes prašydamos pagelbėti pa
gauti Samuel Insullą.

Tos valstybės, kurios turi su
tartis apie išdavimą nusikaltė
lių, buvo prašomos suimti In
sullą, jei jis pereitų jų' sieną, 
o tos šalys, kurios neturi to
kios sutarties, buvo prašomos 
neteikti Insullui jokios prie 
glaudos ir neleisti jam išlipti.

Cummings sako, kad daitfge- 
’is šalių užtikrino, jog jos ko
operuosiančios su Jungt. Vals
tijoms. /

Neris nepra- 
kaip specia- 
Neris dabar

Staviskiui primeta 
ma daugiau pik

tadarybių

Japonai veržiasi j 
Mongoliją; chinie- 

čiai susirūpinę
PARYŽIUS, k. 22. — Alek

sandro Staviskio afera, į ku
rią tapo įvelti augšti Franci
jos politikieriai, tebėra tiriama 
parlamentinio komiteto. Prade
dama susekti, kad jis yra ne
tik nubankrutijęs Bayonre 
lombardą ir apsukęs žmones 
ant dar tikrai nenustatytos su
mos pinigų, galbūt siekiančios 
$60,000,000, bet kad yra papil
dęs ir kitokių piktadarybių. 
Jam primetama, kad jis, 
ar jo pasamdyti užmušėjai, nu
nuodijo 1928 m. Francijos Guia- 
na atstovą Jean Galmost, su 
kuriuo Staviskis buvo susipy
kęs.

Sąryšy su* Staviskio afera 
areštuojama vis daugiau žmonių. 
TeČiaus kaltinama, kad suima
ma mažąsias žuvis, bet nelie
čiama didžiųjų—augtšų politi
kų, atstovų ir net buvusių mi- 
nisterių.

SHANGHAI, Chinijoj, k. 22. 
—žinios, kad Japonijos kariuo-Į 
menė neatlaidžiai veržiasi j Cha- 
har provinciją, kuri yra tarp 
Jehol ir Vidurinės Mongolijos, 
kelia didelio susirūpinimo chi- 
niečiuose.

Vis aiškiau darosi, kad japo- 
'ai paskiau briausis ir j pačią 
Mongoliją, kad pavergti ją po
litiniai ir ekonominiai.

Pati Chahar provincija yra 
daugumoj mongolų apgyventa ir 
drmiau buvo dalis Mongdlijos. 

Be to ne tik kad japonai ieško 
Mongolijoj žaliavos ir marketą 
savo prekėms, bet ir nori at
sitverti nuo Rusijos, sudarant 
dar vieną buferinę valstybę.

Skaitoma, kad pavojus Ru
sijos-Japonijos karo dabar yra 
kiek mažesnis, negu buvo ke
lios savaitės atgal. Bet dabai 
pradeda kęsti Chinija nuo ja
ponų veikimo Chahar ir Mon
golijoj.

SPRINGFIELD, III., k. 22.— 
Nors Illinois mokyklos yra kri
tiškoj finansinėj padėty ir net 
gali užsidaryti, legislatura nie
ko neveikia ir nesirūpina, kad 
jas išgelbėti.

Atstovų butas, prieš guber
natoriaus valią, nutarė mokyk
lų šelpimui panaudoti valstijos 
svaigalų taksus.

Bet senatas dar nieko nevei
kė. Nors senatas ir laiko po
sėdį, bet tiek mažai senatorių 
5ame dalyvauja, kad jokio nu
tarimo negalima padaryti. Buvo 
įsiūlyta mokykloms pavesti 
svaigalų taksus, bet pasiūlymas 
gavo tik 30 balsų prieš 3, kuo- 
net priėmimui yra reikalingi 
34 balsai. Buvo ir kiti pasiu 
ymai, bet ir jie nepraėjo dėl 

j mažo skaičiaus dalyvaujančių 
■osėdy senatorių.

MENDOZAZ, Argentinoj, ko
vo 22.—Lėktuvas, kuris du me
tai atgal prapuolė su 6 pasažie- 
riais ir 3 lakūnais, skrendant 
per Andų kalnus, liko surastas 
šiandie. Surado jį kalnų va
dovai viename^ klonyje. Lėktu
ve rasta ir visi devyni lavo
nai. Tarp pasažierių nebuvo 
amerikiečių, bet du lakūnai bu
žo amerikiečiai, vienas jų dagi 
chicagietis, Robinson.

Lėktuvas prapuolė apie du 
metai atgal skrisdamas iš čili 
į Argentiną. Veltui jo visą lai
ką ieškojo kiti lėktuvai, bet 
negalėjo užtikti jokio pėdsako. 
Buvo manyta, kad jie atsimu
šė į kalną ir juos palaidojo už
griuvęs kalnų sniegas.

Šaukia naują “nusi 
ginklavimo” kon

ferenciją

Žemės nuslinkimas 
palaidojo Peru 

miestelį

NEW YORK. k. 22.— šian- 
die atvyko Leonid A. Tolokons- 
ki, generalinis sovietų Rusijos 
konsulas New Yorke.

Kitas Rusijos konsulatas bus 
atidarytas San Francisco ir, 
galbūt, Chicagoj.

Vestfalijos bažnyčia 
pasitraukė iš na

cių grupės

LIMA, Peru, kovo 22.— Gau
tosios žinios sako ,kad prie An- 
dų kalnų buvęs miestelis Chac- 
cho liko palaidotas didelio kal
nų žemės nuslinkimo, kuris bu
vo 5 mylių ilgio ir 3/4 mylių 
pločio, žinios sako, kad 
namai liko nunešti, arba 
mes apgaubti.

139

12 žuvo laivo eks 
plozijoj

PARYŽIUS, k. 22. — Jei da
bartinė nusiginklavimo konfe
rencija nepavyktų, o kaip gali
ma spręsti iš Francijos atsa
kymo Anglijai, ji negali pa
vykti, tai po jos seks kita jau 
atsiginklavimo konferencija, ku
ri įvyks kitur, bet ne Genevoj.

Naujoji konferencija svars
tys Italijos planą, sulig kurio 
dabartinės pilnai apsiginklavu
sios šalys turi prisižadėti ne
didinti ginklavimos. O Vokieti
jai butų leista iki tam tikro 
laipsnio atsiginkluoti “apsigy
nimo” tikslais.

Tuo tikimąsi išgelbėti tautų 
sąjungos prestižą.

ATHENAI, Graikijoj, k. 22. 
—“Aš norėčiau, kad turėčiau 
drąsos nusižudyti, bet aš ne
galiu”, sušukJ Mrs. Samuel In- 
sull, sužinojusi, kad Franci j a 
atsisako ją įsileisti ir įpuolė 
smarkion istorijon, nuo kurios 
ir ikišiol nėra pasiliuosavusi.

Susikrimtusi dėl savo vyro 
ištrėmimo, pati irgi gavusi į- 
lakymą apleisti Graikiją, o čia 
dar Franci j a atsisakė ją įsileis
ti, ji įpuolė sielvarton ir dabar 
yra slaugoma Mrs. Zehrą Cou- 
youmdjoglou, jos vyro patarė
jos.

Mrs. Samuel Insull, kuri sce
noje buvo' žinoma kaipo Gladys 
Wallis prieš ištekant už Insull- 
lo 1899 m., raginusi savo vyrą 
gryšti Amerikon ir pasiduoti 
Amerikos valdžiai, v - Bet gra
žioji Zehra patarė jam ne- 
gryšti, ieškoti prieglaudos kur 
kitur. Insullas paklausė Žeb
ros ir dabar betiksliai ta vėri
niu laivu Maiotis plaukioja Vi
duržemio juroje, nežinodamas 
kur jam tc’ks sustoti ir ku*r jis 
ras prieglaudą.

Dėlei to abi tnoterys buvo su- 
sipykusios įr paliovusios kalbė\ 
bet Insullienės susirgimas vėl 
jas abi suartino.

KuT Insullas plaukioja, vis 
dar nežinoma. Insulto advoka 
tai vis. dar tebeieško Insullui 
prieglaudos. Kiek galima spręs
ti iš jų pranešimų, jie palai
ko nuolatinius susižinojimus su 
Insulto per radio, bet jie atsi
sako pasakyti kur Insullas da
bar randasi ir į kur jis plaukia.

New Yorko taksi šo
feriai streikuoja

NEW YORK, k. 22. —Prieš 
porą dienų sustreikavo taksi 
šoferiai, reikalaudami pripažin
ti jų uniją. Bet atsirado ii 
streiklaužių,, kurie bando tak- 
sikabus operuoti laike streiko. 
Bet su streiklaužiais nesielgia 
ma labai švelniai. Daugelis jų 
taksikabų nukentėjo, o ir patys 
iko sumušti. Ikišiol streike 15 
žmonių sužeista ir 14 areštuo
ta.

Streikieriai neliečia nepri
klausomųjų taksi savininkų.

DUQUOIN, III., k. 22. —Mrs. 
Leatha Greathouse, 38 m., sau<- 
sio 16 d. -išėjo iš namų pasa
kiusi savo sunui Carl, 16 m., 
kad ji tuoj aus sugryšianti. Bet 
nesugryžo. Vakar jos lavonas 
rastas negiliame kape netoli jos 
namų. Kaip matyt, J i buvo pa
pjauta.

SYDNEY, Australijoj, k. 22. 
—20,000 galionų Australijos 
degtinės kraunama į laivą, kad 
ją išgabenti į Jungt. Valstijai. 

«__ :_
LAFAYETTE, Ind., k. 22. — 

Walter Scott, 45 m., buvęs 
iFrankfort policijos kapitonas, 
tapo areštuotas Už nušovimą 
gatvėje Mrs. Esther Lock- 
wood, kuri atstūmė jo piršimą 
si ir jos palydovo, švogerio 
Wells iš Oxford.

KAUNAS, kovo 1. — Vakar 
potvinio komisija informavo, 
kad jei vanduo pakiltų dar 30- 
40ctm., t. y.—3,8 mero, tai at
sirastų Kaunui potvynio pavo
jus, Kadangi šiandie vanduo pa
kilęs iki 6,12 metr., tai jau po
tvynis.

Tikrai Kaune povynis yra la
bai rimtas ir gręsia žemupio 
gyventojams.

Vanduo urnai pradėjo kilti 
vakar vakare. Apie 7 vai. vak. 
vanduo jau buvo pakilęs 5,06 
mt., 10 vai. vak. 5,27 mt., o 1 
vai. ryto 5,85 mtr.

Vanduo pradėjo kilti todėl, 
kad ledas vakar sustojęs ties 
Marvos dvaru, žemiau Kauno, 
pirmyn nejudėjo ir užtvenkė.

šiandie apie 9,30 vai. pradė
jo eiti ties Petrašiūnais pasili
kęs ledas. Tas ledas atplaukė 
į Kauną ir Nemunas ledu yra 
užkimštas iki žaliojo tilto, o 
vakar ties Kaunu Nemuno van
duo buvo be ledų.

Laimė dar, kad 
deda judėti, nes, 
lis tai tvirtina, jei
pradėtų eiti, tai Kaune potvy
nis butų nepaprastai didelis ir 
pavojingas.

Neries ledas dar tvirtas. Gau
tomis žiniomis, šiandie ties Jo
nava žmonės dar einą Neries 
ledu.

Pakilęs Nemuno vanduo tuo
jau pradėjo semti žemesnes 
miesto dalis.

Šančiuose vanduo labai smar
kiai yra išsiliejęs ir apsėmęs 
langelį namų.

Kauno senamiestyje iš ryto 
apsemtos Jonavos, Muziejaus. 
Daugirdo, Vandens ir Minkaus- 
kio gatvės; be to, apsemta Vy
tauto bažnyčia ir žuvų turga- 
zietė.

Apsemtomis gatvėmis savi- 
aldybės valtininkai plaukioja 

valtimis ir vežioja žmones į 
butus arba iš butų.

Krašto apsaugos ministerijos 
mnkvežiai šįryt išvežiojo plū
des pantoniniams tiltams ap 
įimtose vietose daryti, žuvų 
rinkoje prekybininkai skubėda
mi krausto savo budeles, kuriose 
lar buvo prekių.

Visur išstatytos policijos sar
gybos ir potvynio komisijos 
žmonės.

Specialinė inžinierių komisija 
išvažiavo apžiūrėti ledo ir ren- 
gais pradėt sprogdinimus.

Aleksote apsemtas visas Min- 
kauskio gatvės kvartalas, ku
riame gyvena daug biednuome- 
nės. žmonės kiautą naktį iš
buvo ore, drimbant sniegui. 
Vaikai klykia, vargo vaizdas. 
Susisiekimas valtimis.

Maii’vianka taipgi apsemta; 
kol kas neapsemti aukštesnėse 
vietose esą namai.

Marvos laukai, kur yra daug 
namų, po vandeniu: iš var. 
dens tekyšo tik dangčiai.

Chieagai ir aplelinkei federa- 
lia oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas: 
tiek pat šalta.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 6:~ 
04.

DORTMUND, Vokietijoj, k 
22.—-Pirmas atviras skilimas 
sitnacintoj nacionalėj Vokieti
jos bažnyčioj įvyko Šiandie] 
Westfalijos evangelikų sinodui] 
paskelbus, kad Vestfalijos baž
nyčia pasitraukia iš visos Vo
kietijos reicho bažnyčios, 

j

OAKHAM, Mass., k. 22. — 
Du šunys taip sukandžiojo 4 
metų Eunice Dean, kad ji ne
užilgo pasimirė, šunys irgi li
ko nužudyti. , z

ROUEN, Francijoj, k. 22.
Visa igula iš 12 žmonių žuvo 
eksplodavus gasolino laivui prie 
dokų Port Jerome Oil Co., ku‘- 
ri priklauso Standard Qil Co.

Meras pasirašė Chi
cagos 1934 m. 

biudžetą

Italija nuteisė tris 
anti-fašistus

EVANSVILLE, Ind., k. 22.— 
Šiandie nuo cukrinės ligos pasL 
mirė Harry E. Rowbottom, bu-, 
vęs Indianos kongresmanas, ku
ris buvo; nuteistas ^vieniems 

j metams kalėj iman už pardavinė - 
rimą pašto viršininkų vietų. /

<• '

CHICAGO—MSras Kelly 
kar pasirašS Chicagos biudžetu 
1934 metams, kuriame numato
mo $48,992,961.30 iSlaidų:

va-

MASKVA, k. 22. — šiandie 
fornąaliaj Ūko atidaryta Jungt. 
Valstijų konsulatas Maskvoje.

RYMAS, k. 21. — Trys anti
fašistai liko nuteisti ilgiems 
metams kalėjiman už padėjimą 
bombos pereitą vasarą šv. Pet
ro bazilikoj, Vatikano mieste.

Du jų liko nuteisti po 30 me
tų kalėjimam vienas 17 metų 
kalėjimam o ketvirtas liko iš-kalėjiman, o ketvirtas 
teisintas.

LIMA, Peru, k. 22.— Trys 
žmonės liko užmiršti susidau
žius Pan-American Airways 
lėktuvui su 12 pasažierių pasi
kėliau t nuo žemės. Tarp pasa
žierių buvo ir čili ambasado
rius Jungt. Valstijose, Trutco. 
Jo duktė liko sužeista. Lėktu
vas ruošėsi skristi į čili.

NEW YORK, k. 21. —šian
die DoCtors ligoninėj pasimirė 
krutamu jų paveikslų aktorė 
Lilyan Tashman. Ji sirguliavo 
ąer metus laiko, bet tik šiomis 
liepomis jai buvo padaryta sku
bi operacija.

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. Neaįdė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..
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IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO
Paul Dargia

Lietuvos Simų Dr-ją

yra 
ap-

N. S. miesto daly, kuri 
viena iš didesniųjų lietuvių 
gyventų apylinkių randasi 
tisą eilė didelių ir mažų lietu
vių organizacijų.

Seniausia jų benebus “Lietu
vos Su’nų” Dr-ja, kuri turi sa
vo buveinę nuosavuose namuo
se. 818 Belmont St., N. S.

Paskutiniaisiais laikais prie 
šios dr-jos prisirašė keletą jau
nuolių, nekurie jų užima atsa- 
komingas vietas organizacijoje, 
pav.: pirmininku yra jaunas, 
veiklus jaunuolis Garizas, pir
miau buvo irgi jaunuolis No
reika; sekretoriaus pareigas 
praeitais metais (rodosi, ir 
Šiais) ėjo P. Miceika.

Nors “S. L.” dr-ja yra pašai
pūnė, tačiau ji prisideda ir prie 
bendrų lietuvių visuomeninių, 
kultūrinių reikalų (darbų). Te
ko girdėti, jog “L. S.” dr-ja 
yra geram finansiniam stovy
je ir savo nariams visuomet 
teisingai ir pilnai jų pašalpas 
ir pomirtines išmoka.
Lietuvių Piliečių Kliubas Vak.

Pa. vąįsfįjoje
Prieš keletą metų nekuriu:, 

South Side pavienios lietuvių 
organizacijos, susidėjusius krū
von, Įkūrė viena bendrą 'Orga 
nizacija, vardu “L. P. K.- V#k, 
Pa.”’ ‘ ‘

Šiandien prie šios organiza
cijos priklauso daugelis tautie
čių iš visos plačiosios Pgh’o 
apylinkės, taip kad organiza 
ei ja bėgyje kelių metų žymiai 
sustiprėjo, įsigydama vienų iš 
didžiųjų svetainių Pgh’e.

Organizacijos namas suside
da iš trijų aukštų. Pirmajame 
aukšte yra didesniems susirin
kimams, parengimams svetainė 
(sale) ir “baras”; antrame 
aukšte yra vidutinė svetainė 
mažesniems susirinkimams ;• tre
čiame aukšte — gyvenamas bu
tas skiriamas namo prižiūrėto
ji.*!.

Na, o skiepe yra Įrengta 
— “Bowling Alleys”, kur kliu
bo nariai vakarais praleidžia 
liuoslaikį.

Reikia pasakyti, jog šis kliu
bas taip, kaip ir L. M. Dr-ja, 
yra daug prisidėjęs prie Lietu
vių Badio Kliubo palaikymo 
(ypač pirmininkaujant Juozui 
Venciui) teikiant svetainę pa
rengimams be jokio atlygini
mo. Vienas šios draugijos mi
nusas — tai neturėjimas jokių 
laikraščių, knygų nariams pa
siskaityti, nes vakarais čia su
eina pusėtinai narių, kurių ne 
vienas norėtų pasiskaityti.

Reikia tikėtis, jog ši draugi
ja trumpoje ateityje ir šį mi
nusų pakeis pilnu pliusu.
SLA. 353 kuopos susirinkimas 

Centro valdybos rinkimus 
atidėjo

353 kuopos susirinkimas, 
įvykęs kovo 18 d., L. A. P. A. 
svetainėje, 24 Locus St., M c 
Kees Rocks, nutarė delegato 
rinkimų Į sekamų SLA. šeini-j 

’ ir centro valdybos rinkįmu?. 
atidėti sekančiam kuopos susi
rinkimui. > * ■

L. A. P. A. II kuopa veikia
* -v •

Skaitytojams jau yra? žįno- 
ma, jog tarpe 1^ 
ąios ku'opos ir centro buvo" įvy
kę nesusipratimų, kuomet cen
tras neteisėtai suspendayo IĮ* 
jų kuopų.

Prasidėjo teismai tarpe kuo-

jaunąs kunigiukas, kąįp kati 
žmoij^s stife ' Injj, flgf 
ncseąįąj įš Idejuyp^ jių yyą 
atvažįąv^, — vąrto,|a grąž|ų 
ir ta|sykjiW lįstųvių ka|bS. 
tačiap tyleptęį iįc-
turi.

Kunigas Vaičekauskas sąyo 
kalboje ąį^'įpo, koks y|?ą 
skirtąiĮĮą^ tarp Boipps hfUlįr 
kų bą^pyčįos įr tapti 
taiikų pąžpyčįos. žinoiną, |$|- 
tikavb Romos katalikų bąžįiy- 
čią, kurios, esą, kunigąįi vys
kupai ir popiežiai išyiĮ!^čiąi 
aiškina Kristaus mokslą. Pa
darė vispkių prilyginiinų i y .pri
vedė įrocjymų, kad tą'p|yj|tą 
katalikų bažnyčia yrą genes
nė ir jos sąkramcątaį yęą tik
resni, negu Romps bąžpyčios. 
Kaipo pavytį? išaiškiųo pio- 

Įvykstančios kovo 22 die- tcrystęs sąjijamentą. GipeJi, 
savoje svetainėje. Komiai- t»«*išĮęp,s bažnyčios tas sakre- 

- - - mentas esąs tikresnis, negu
j Romos. .Tusų Reporteris ma- 

kurios ku-opai|žai k« nusimanydamas apie 
-ro-inrai ėmėsi I moterystes sakramentus męko

pos ir centro. Didžiuma, kuo
pos narių laikosi su antrąja 
kųppa, turėdami sayp napų su 
“čarteriu*” po vardu L. A. P. A., 
gi centras ir kitos kuopos eina 
vardu A. P. L. A.; taigi cen
tras, nors atėmęs II-jai kuo
pai teises (suspenduojant), bet 
namo paliesti negali.

Reikia pasakyti, jog kuopa, 
atsikračiusi centro diktatūros,

• » 1 r » 

puikiai susitvarkė. Paskutiniai
siais laikais turėjo keletą pa
rengimų, kurie visais atžvil
giais pavyko.

Praeitų sekmadienį turėjau 
progos atsilankyti j Il-sios kuo
pos svetainę, teko stebėti kuo
pos valdybos ir parengimų ko
misijos specialį posėdį, kurio 
tikslas — tinkamas prisiren; 
girnas prie busimosios vakarie
nės, 
nų 
jos sąstatas susideda beveik 
daugumoje iš darbščiųjų apy-| 
linkės moterų, T 
susitvarkius energingai ėmėsi 
aktyvaus darbo.

Bus ne pro šųlį paminėjus 
šioje vietoje veiklesniuosius na 
rius, — štai jie;

F. Rid|iųs, iš pi’pfęsĮjos siu
vėjas, kifopoję pe$. ęįlę metų 
užimąs Įvairias pareigas valdy
boje; F. Iiųįirąs, sąnąs ne tik 
L. A. P. Ą. dai'bųptojas, bet ir 
kitų draugijų vęteranas; D. 
Sanda, tai nenuilstantis kliubo 
gaspadorius, na, o drauge ir 
“Pittsburgho Naujienų” platin
tojas Espleno ir McKee*s Jlocks 
apylinkėje. Norintieji toje apy
linkėje įsigyti “Pittsburgho 
Naujienas”, • kreipkitės ' į. D. 
šiito adresu: 416 Sloąn Street, 
Pittsburgh, Pa. arba 24 Locus 
St., McKęęs Rocks, Pa., L. A. 
P. A. svetainėje.

Na, o kam nežinomi veiklus 
šios kuopos nariai: šaulys, Bač- 
kys, Ramoška, šumila, Prans- 
kevjčius, Sutkus ir daugelis ki
tų. Linkėtina, jog ši persitvar
kiusi Kųpi 
tartinaį darbuotųsi.

“Naujosios Aušros” 
rinkimas

Jaųnirpo dr-jos “N. 
karnas sų^ripjcįipąs 
p-lės N. Katkiutės 
Beaver Avė., North Side. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes. 
bu*s daug svarbių reikalų, ku
riuos šiame susirinkime prisi
eis apkalbėti.
Katalikų darbuotojai susilaukė 

sunaus
Plačiai žinomi N. S. miesto 

daly katalikų darbuotojai Pra
nas ir Ona Pociai, kovo 17 d. 
susilaukė naujagimio su‘naus.

Pp. Pociai gyvena 1310. 
Gobies st., N. S. ir priklauso 
prie “Į dangų žengipio para
pijos; p. Pocius yra šios para
pijos veiklus komiteto narys. 
Teko girdėti, jog p. Pocienė ir 
naujagimis sūnūs jaučiasi ge
rai. Linkimą Kuo geriausios klo
ties pp. Pocių padidintoje šei
mynoje.

pa ir toįiąu’ taip su

kusi-

A. se- 
įvyksta- 

namuose
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New Kensington,-,Pį
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l>- Pivnronas galėlų

klli "egu nuv,’ž;;lv^

Sj. S. BiHą|)urs||, Rų. —
V(> .1(1 <!• Jum

peĮuri nė pridėti, ne atimti 
nuo kun. Vaičekausko kąlbps.

Antras kalbėtojas buvo kun. 
Žukauskas, kuris pasakė gana 
gerą kalbą ir prajuokino susi
rinkusią publiką. Kun. Žu
kauskas nęsigilįno į jokias te- 
opjafį, -- nę į TapHškp^ baž
nyčios, nė į Roipos, o tik pa
sakojo savo pergyventus paty
rimus kaipo Tautiškas kuni
gas. Jis nurodė, 
skirtumas Tautiškų 
tvarkoje ir Romos 
Pasak kun. Žukausko, Tautiš
kų parapijų IvaijĮęa esanti de
mokratiška ir ta^t^fcps para
pijos turto savininkai yra pa- 
rapijonai, o Romos parapijos 
turto savininkas yra airišis 
vyskupas. Tautiškos parapijos’ 
parapijonai renka komitetą iš 
gabiausių žmonių savo tarpe, 
o Romos parapijose — tai ku
nigas skiria tokius žmonės į 
komitetą, kurie nemoka nė ra
šyti, nė skaityti. Po kun. Žu
kausko kalbos buvo perstaty
tas kalbėti kun. Valatka. Rei
kia pasakyti, kad kun. Valad- 
ka yra tikrai talentingas kal
bėtojas. Ne tik vartoja gra
žią ir taisyklišką lietuvių kal
bą bei gražią iškalbą, bet tu
ri pakankamai ir istorinių ži
nių; ypač iš Lietuvos istorijos 
ir iš krikščionybės atsiradimo 
Lietuvoj.

Mano supratimu, kita labai 
gera ypatybė buvo kun. Va- 
ladkos kalboje, kad jis žino ne 
tik ką kalba, bet ir savo kal
ba žadina musų liaudį savis
toviai protauti bei rauja prie
tarus iš pačių šaknų.

Pabaigus kun. Valądkai kal
bėti, buvo pabaigtos ir prakal
bos, Tada bolševikų visas 
štabas pribuvo su klausipiais. 
Jiems vadovavo .T. Gasipnas. 
Tačiau jūsų Reporteris'turėjo 
išsiskubinti su svarbiais reika
lais, tai neturėjo progos pa
matyti, ar bolševikai su savo 
klausiniais “suvarė į ožio 
gą” Tautiškus kunigus, ar ne

koks yra 
parapijų 
parapijų.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Tautiškų kunigų prakalbąs 
n. 1’i^sųpągH, PA. - 

Royp 14 (Į. I4ą|||,vos $ųpų ąye: 
Įąipęj įvykę Tautiškų kunigų 
prakalbęs. Kąlbėjo kun.’yąj- 
čekauskas įš Scranton, Pa., 
kiųj, Valątką iš Ląjyripce, 

V, ' **• kHP:‘'?!llk.aus|<as.'Sv!
Jurgio lauti^os jiarupijos klę- 
bonus.

«fuęų Reportgriui atėjus^ 
fe“' ’ j,y ypI

Rado bekalbant kun. Vaici-į 
kau&ką. Vaičikuuskas dar yrį

Į, ĘĄ. — 
ųpų ąyė-

P. Pivaronas ir Edvardas Ram 
maa. abudu. Dįitsbuculii^ini-. 
R&ltt ved^ų Jįffia jO 
kun. S^ĮjskflS.

PFhte xto H- Karpavi
čius kaipo ‘didęlĮ? 
diĮrbHptojąą” iF Ulf.
Aįnerikpj ir hpkįv
Ytsunifi •!H8H
porteris abejoja, ar p. Karpa
vičius butų daųgimi žinomas 
visame pasaulyje, negu Da
rius su Girėnu. priešingame 
atsitikime jis prisibijo, kad 
Karpavičiaus “garsybe” nenus- 
telplų musų tuos garsiuosius 
didyyrįųs.

Ęąrpąvičiųs sąyp Kąll)U pa
šventė Vilniui ir aiškino apie 
Vilniaus bfidauji|nčĮuš li^Įu-

ra-
n *

Keistas reįskiiiy^. Jūsų Re
porteris yra pastebėjęs keistą 
elgesį tūlo m py,y tautiško ęląy- 
bpoĮpjo. ' Palykas toks; jei 
yrą koki parengimas Tautiš
koje Šv. Jurgio parapijoj, kurį 
raudąsi South. Šides tpjęsto da
lyje, tai North Sidės tautiškas 
darbupįojąs p. P. Riyąronas. vi
sada dalyvauja kaipo kalbėto^ 
jas arba programų vedėjas. 
ką W . kSlM
prakalbos North Sidėj, kur gy- 
yęnąf ir tautietis p., Pivaronas, 
lai jis nevedė prakalbų ir ne
kalbėjo, o tik. taip sau pas du
ris pastovėję, nuduodamas, 
kad jisai visai. nieko bendro 
neturi su tautiškų kunigą pra- 
kalbOhijs, nežiūrint, Kad šuvo

kw.. Ugdyti., kad. i»fay.k&nsm«-

h PlmhrahB net
Paretn- 

Ja‘
i

PBFPito iSLA-

WWto.wuMdal-
,ja;'i ik Wkak

(M; Įto****-
^Pačiamg. ^Jįsbųrghe ir vi-

vius. Lsą, Vilniuj, icuku Ka
zokai su iobleni’gėiauja “lie
tuvišką tikėjimą”. Pasak Kar
pavičiaus, visi licĮpyiški Įąijfc 
raščiai, išėmus 
tautiškus laikraščius, yra ne
geri, ba nesirūpina ViĮniąųs 
reikalais, p tik visokiais perei- 
kalingais pirmais ir antrais 
skridimais. Geni - tautininkai 
turi rūpintis Vilpįąps reikalais 
ir - rinkti aukas ?. ,dūi Vilniaus, 
kad sustabdžius tuos nereika
lingus skridimus,.

Buvo ir aukos renkamos dėl 
Viniaus badaujančių lietuvių: 
aukų surinkta $16,00.

P. Pivarppas buvo perstaty
tas kaipo “didelis veikėjas”, 
kuris; esąs žinoinps Amerikoje 
ir Lietuvoje, nes jis maitinąs 
Pittsburgho lietuvius: “moks
lų, tąutišKąį^ dųrbąįs ię lietu
višką (Įppną”, Kad lįętųyįš|fą 
duona ipaitiną, tai gal ir tie
sa, bef kąį (jėl ippį^|p? tai 

Rel’.°Fto*8 *ibsjojft, )ia 
pąts Piyąrcmąfs, ;Jur put, ne- 
pąrdfĮugiąjįsia jo |ųri. Q ko 
neturi, tai vargiai tą gali ir 
kitiems duoti. . . .f,. ....

Gerausias kalbėtojas buvo 
Edvardas Paurazas. Jis tai 

. .-j; -i t

daug Šventos teisybės pasakė 
apie davatkas, kuriomis per 
Lietuvos nepriklausomybes su
kaktuves kup. Misįus gyrėsi ir 
sake, kad buk davatkos iško- 
yoj ųsips Lietuva i neprįkląu- 
soipybę. Paurazas, klausė, ko
kios iš dųv£į|hų gąll pūti ko
votojos. — ar Sp rąžančiais ir 
liežuviais jos koypja? "tikre
nybėje, girdi, Piįkburgjio da
vatkos ir kupigdi tik po 15 
metų Lietuvos neprikiaųsoipy- 

nepriklausoma ir pripažipp 

pirmą kartų šiais ipetais, ap
vaikščiodami Lietuvos heprį- 
klausomybes šveptį. Pąurhžo

ir kitus

qdo su 
?>skri- 
) nepa- 

antrą- 
nai bi-

Penktadienis, kovo 23, 1934 
ęncę. Tins newer organization 
which had its inception lašt 
fall is known as the “Litha- 
ipa” Club. Its pręsident is Wm. 
MitchęJl ąnd męetings are held 
at the kome of the Inter
national Institute on Dithridge 
SL/Ą gpodly number i>f tjis 
members of’, this grotfp were 
formerly associated with the 
Intercollegiate Club in the past 
ind Severai are members of 
both orgąnizątions at presęnt. 

Į jbe reasons for the split be- 
tweęp the |wo c|ųbs ąrę per- 
haps many būt whatever they 
may be it may not be amiss 
o bring forth a few rejnarks 
.vhich wę asjsure eyeryonę are 
101 meant to be dėrogatory.

If, by forming this pew or-

je” nėra buvę, bet jie savo na- 
muosę pakankamai turi gerą 
mokyklą ir labai gerai išsila
vina |r pębijp kį|?tį į akį bite 
curieips kortų lošįĮcams.

Lietuvių Mokslo braugyątės 
kortų lošikai irgi buvo suren- -k* ki ■M —* » . •_ ' . . k * gę vai 
riausiug kprtų lotos iš North 
Sidės, South Sidės ir kitų ko
lonijų. Jie pasirengę lauke, kad 
persiėmus ir sužinojus, kas yra 
kortą lošimo “čęippionas”. Ale 
kai teikia, fai NprtĮi Sidės ir 
Šąąth Sicles KorW ‘parkai” pa
bijojo viešai pasirodyti. Reiš
kia, gavo šaltas kojas.

Sohp lqšįką| tikėjomės 
matyli įš iW|h' 'sidėę J. K. 
Mažukną, P. Pivaroną, Julių 
Šimkų ir Antaną Janulevičių, 
kaipo žymiausius North Sidės IganizationV’its ’membęrs feel 
kortų lošikus. O ig South Si- - ' 
dės —- tai ponus Grinius, Ven
cius ir Gedrimus. ‘ Bęt ir vieni 
ir antri pabijojo ir neatsilan- » 
kė.

Tai tokiu budu ir negalima 
buvo išrinkti kortų lošime 
“čempiono”*

— Soho Kortu Lošikas.

ge

hjpo 

įW a....v
JPSJ dėl RgflMBOS- New Ken- 
šingtonp SLA. 192 . kuopos 
draugai irgi jaučia bedarbes 
sunkumų, tur būt, nemažiau, 
kaip kąd kitų kolonijų darbuo
tojai ir, tup bųt, turi pakam 
kaipgi siįvu mnįų 
lų, bet vis|i$ę rapd 
bių pasidarbuoji ir 
jo skridimo. l*uo Ūų‘du, galima, 
sakyti, yra padaryta pradžia 
Bittsbųrgho apylinkėje tarpe 
SL.A, kpųpy Paremti antrąjį

įnus%
Todėl musų visų, kas tik 

nuoširdžiai remia antrąjį skri- 
dipjų, šyepta. pareiga balandžio 
14 d. atsilankyti f ’ ukrainiečių 
sveiaiug, kuri randasi 4tį Avė. 
ir 14th fa., ir new-
kensingtoniečių parengimų pa- 
dajyti ti^al•iftio'j 
W Pe, pifi,lahMiįp.
Jąnušatf^p kilnią

reįk?- 
nUjny-

in
>F w. stĄ-Prl?

- $• Ptoto*-

that they are doing away with 
some of the evils of the Inter- 
collęgiate Club which they 
found impossiblę to endure or 
to correct then we rejoice with 
them that they now have a 
harmonious group of Lith- 
uanian studentą. If the Litha- 
nia Club, sponsored by the In
ternational Institute, find the 
aCcomodations and the meet- 
ing place of the Institute more 
to their liking than the meet- 
ing places of the Intercollegiate 
Club lašt year thęn we rejoice 
wįth thęm on this point and, 
yes, enyy thęm their comfort. 
If they think that under the 

i sponsorship and guidance of 
tlie International Institute they 
will continuė to carry as their 
innermost"|hęme the ideals of 
the Lithuanian pepple thep in 
his we cannot rejoice with 

them for in timę they will find 
that thėre is a strong undep 
eurrent slpwly and sūrely cąrry- 
ing them farther and farther 
from the accomplishment of 
this ppTP<$S- This uuder- 
eurrent will be . cręąted apd 

imk sHfc- 
ing sponsors,' the Intęmątion- 
al Institute, ^hia should - not be 
vėry surprising when one con- 
šiders the purpose and aims o£ 
tbg In§ti|ute_. The. Intęmatįon- 
s1 tystiSute K tom® 

wi-Wf,n °« au the foreign immigrants and 
Įcomplete Ameęicąnization of 
tM, chUd-

ing apd |pe cpprsęs they pąr- ręn ip, ąs ų tupe as pos- 
sūe carpe up and tp( sppie of sible. The ųuestjon whethcr 
us it was an agreeable sur- the męipjjgrą fąąl that do- 
prise to learn that among the minance of this type is prefer- 
Litpųapiaij yoųth in the count- Mdę to. tįję,, purąly Lithuanian 
ry t|ięrę wer.e so many enrolled ipClu‘enpę. of the, Intercollegiate 
ip opp ępUeges and universr Clwh degpite any adyantages 
itię?. It was eųually surprising Hipy feej .they may now have, 
to lęarn. thąt a. large mrmber eftfih indiyidpal wiU have to 
of young men are turning ans\yęr for himsęlf.
their effoyts toward the engin- Edw.ard. Baltrušaitis,
ęering fięjd. It would be iii- 205 Seneca Street,
teresting to knpw the trend 
of presept day Lithuanian col- 
lege youth in the various arts 
and sęĮęnces and the relative 
įiippber in eąęh field. -This bit 
of ręąeąręji cou|d ęągįly bę dohe 
by onę or two pęrsons in each 
largę city, say Chicago, Clęvę- 
įąnd, New York, Pittąburgh, 
Boston, and ofhers. Thę Lith 
uanian college studentą organ- 
izątiopą jp . spyęral of these 
ęities yyoidd seem thę mosi Laikiną pagalbą, kurią kūdikiai gauna 
r . v 4 ,4. . r,. . nup synutiškų ir 1 Iprpų vedančių huo-
logical place to obta^n this m- Sojų "apsunkina- vidurius ir tankiai 
foymation and sopie merpber akuoją inkstus. Tikumai - t“-

- , * ”' i'h x i *x skystas liuosuotojas lengvai ir natūrali?-)f each group cpuld take it• Ga» jovalo viiiurius. kts— ***- 
ųpon himsęlf to ihform thę malonumų laike išėjimo arba silpnumo 

rsst of the country iiow the va’l'us. V‘S“ ’

Lithuanians in hįs city are lak- 
ing advantąge of a hįghgi 
educątion. This could be done d3“8e|p 
thrpugh this or son|e other 
column in thę “Naujienos” o r jo tie|c, W
as a speciaj correspondence to • v<iį 
the editor of this paper. We kalbos, 

hope tins idea is carned i. I J M \ • I
through and (as some Pitts. 
pohticians are wont to say) 
you’re support is ’respectfully 
solicited.

• Visitors to Pittsburgh some- 
times express surprisė whęą 
told that here we have two 
college studehts orgąnizątions 
composed of Lithuanians and 
this may bė the f irs t tiipe that 
you tpo are informed that a 
študents club t otlier thaii the 
Intercollegiate Club is in exist-

**..................... ’

.ThęBigi^iotamn1

SohoPittsburgh, Pa.
Nprth. ir v Soflth Sidės

ksrtų -’žarko*” Savo šaltas 
kojas

u

Neužmirškite, < kad sekamų 
sekmadienį, kovo 25 d. rengia- 

kortų |oši}ųo vaĮcąrąs su 
daug gražių dęvanų Lietuvių 
Mokslo į&ąiigystčs syętainėj, 
142 Orr Št, Sųlm Pittsburgh, 
Pa., dėl paudos Lietuvių Tau- 
tiškų kapinių, _ Išimas pra-l 
sjdės 8 vai. vakaro, 
tik 25 *ceiitifo

• ! . 4 ■. . —
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad'pačios'Nąlijięnos yi-a tiaudingol^f ’

B3MHSMHMaRBarr ■—■■m
4^0 į, 2 ’11' lilii si * i _ z"

W Friday ą ttgĮip of In- 
teFęptleęiate .CluĮ) mmbers and 
their frienejs hąd the plęasure 
of' becpnjlhi wHn 
Mr. Peter. Skukftg, of Cleve- 
land, who haš gradirated as a 
mechanicąl. engineer from the 
Case School of Applied Scien
ces. The, infonpaĮ disepssion 
that evęning ranged fron 
womeii tp. pntroRy ąpd boilers 
b'ut % ntolį inferęs|:i‘pg sub- 
jęct dęąįt wj|h the college 
youth. $r. $1^ wrįtes f oi 
an interesting young pepples 
section in ą Gjęvęląnd news-

<wi $ tojC - .. 
tnbutiops ęleplt wįth thę ool- 
lege stu-jęnt antj wę nątiirally 
madę iiįęįifjpeg ęoncęrnjhg'Litb- 
M£ton ’ st^ęnfs in
Clęyęląnd apd hę, in tųrn, 
interesu tft top aĮjput oftr 
own student bg^, T|ię ųnęs- 
tion about the 'approximate 
number pf Lithutanįans attend- 
įng ĮpstitųfĮpns of higber. learn- 

sue canje up and tp. some of|sjme- TJię ąuestion whethcr 
1 . * 
prise to learn that among tholminance of this type is prefer-

Ęoyp 18 d., Lietuvių Mokslo 
Draugystė j buvo surengus? kor
tų lošimo vakarų su tikslu, kad 
sužinojus kurioje Pittsburgho. 
dąlyję randasi geriausi kortų 
lošikai arba, Kitais žodžiais sa
kant, kad sužinojus, kas yra 
kortų lošimo “Čempionas”. Mat, 
šiais laikais randasi visokios rų- 
šies “Čeippidnų” ne tik risty- 
nių, kumštynių srityse, bet ir 
kitokių vjsokiųf dalykų, įskai
tant ir sėdėjimų ant vėliavos 
koto. O kortų lošimo lietuviš
ko ‘'čempiono” visąi dar nesi
randa PįttsbųrglĮe, nop kortų 
lošimo vakarų yra tįęk ir tiek, 
sįąislaikais kortų, lošimo va- 
karuos? lošia vyrai, lošia. W- 
tepys, lošia ir jaųjmpipenę. Kos
ti 
mi dėl bažnyčių, dęĮ draugijų 
ir dėl kitokių visokių prakilnių 
ir ne tiek prakilnių reikalų.

Tur būt, neapsiriksiu pasa
kęs, kad PiįttsbųrgĮto lietuviai 
nė viename kitame “gėmyje” 
neturi tiek patjyriipo, kiek kor
tų, Mimo. Vienok jie nežino 
M yra » lošimo 
nąs’ aF ‘fčpmnta.’ (to1?. Ito 
teryę lr<i. titif lygias t^eę lik- 
ti “čempionėmis”), pažnai mes 
girdime, kad 'Nortįi Šidėje yra 
gerų lošikų ir net kąi kurie yra, 
lankę “kortų lošimo akademi-

ĮįjaŠ?. Nežinau, ar iš South Si
i- i i ■ J o ■ . 1 • • )• <

dės kortų lošikų kas buvo “aka
demijoj”, ar ne, — bet ir ten 
yra. gerų Jošįlm. Soho kortų lo
šikui4 -tai. Jokiu'je/ ‘Oikademijo-

collęge

con

Kodėl Kūdikiams 
Reikalingas Skys- ■HIMBMMaMI 
tas Liuosuotojas

ppę syntetiškų if į įprotį vedančių lino-

, prirengtas

rNlra \jokių ne-

At užkietėjimas vidurių pas kudi- 
>— “jaip”, sako

hgū fcydytdjauS patarimą.’ L Pasinnk 
skystj ’ * liiiųsuptoją. 2, Duok 

w.pnJi - Mar4 - 
p(adft ;&turaliwi b< Jokios pa-

Užgirtas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris plačiai yra vartojamas dėl kudi* 
kių) yra Dr. Ca!dw^||’s Syrup Pepsin. 
Veikirpas šio Švelnius liuosbotojo ne- 
sa getUusų pagelių kūdikiams tr su- 

rm • ■.
'•AUik® KP‘-„ cįd- p^osln# $aty5 H. R. A.
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Penktadienis, kovo 23, 1934

KORESPONDENCIJOS
Norwood, Mass duok

Margumynai
Didelės Dirbtuvės įsanė išparduoti

bar
FIREPROOF PIANO WAREHOUSE

tai dar butų pu

could we

nuo to

Pek
ašarų

KAVA kenas
kuris

2 kenai 19c

svaro ken. 17c

sv. kenas 17c

Chicago, III
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

nebuvo 
tvirtai

ŠVIEŽIAI
IŠKEPTI

nekaltu 
pusti

galiu pasakyti apie 
aš Dievui paskiriu 
ar esu patvarus, ar 
atlieku savo tiky-

real 
taip

be danc- 
you may

laiko bijan
Karaliui bol

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.DIENŲ 

Bandymui Pradekite mokėti 
Gegužės mėnesy.

Įmokė 
jimo

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

will lend to your complete sa- 
•.isfaction.

The tickets are only 50cents 
You ean obtain one from any 
Pirmyn member.—B.

11 uncijų 
kenas

ŠPAGETAI Virti “Beech-Nul

MAXWELL H DUSE 
Vacuum Pakuota

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jai riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį j pečius ir kuomet skausmas jus

Augusto Salduko ofisas ran
dasi adresu 4038 Archer Avė., 
tel. Lafayette 6719.

Ofisas verčiasi pirkimu, par
davimu ir mainymu namų, ūkių 
ir lotų, apdrauda ir paskolomis. 
Paskolos parūpinama ant na
mų. Apdrauda nuo ugnies, tor
nado, nuo vagysčių; apdrauda 
nekilnojamos ir personalas sa
vasties.

March 24th? What 
do SatuTday Night? 
answer the ųuestions

The attraction i s

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

August Haidukas, Real Estate 
Loans, Insurance

PASTABA —- Dauguma “Midivest Storti” turi ir meco, tkyrtut. kur jų» 
galita pirkti gera mėta, naukltitna ir tf. ui irmiautiat katra*'

MES SUARDOME SA
VO NAMUS

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

JAMES S. WINNER
APPRAISER & LIQUIDATOR 

8228-30 Maryland Avė.

vavo daugybė kunigų. Prieš 
teismų ji buvo laikoma geleži
nėje klietkoje. Jos rankos, ko
jos ir kaklas buvo prirūkyti.

Tokių žinių paduoda ne ko
kie bedieviai, bet Katalikų Ėn 
ciklopedijos aštuntas tomas 
(pusi. 411-412).

Kaip sau norite, bet tai įdo
mus dalykas: pirmiausiai kata
likų bažnyčia nukankino Joaną 
Arkietę, o paskui jau priskai
tė ją prie šventųjų!

— Marksistas.

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00 
ir turim 

ant

“RED BREAST”
SALMONAS Puikus Royal Chinook

šventoji Joana Arkiele: ‘Vieš
pats Dievas turi būti pirmiau
siai aptarnautas’ ”,

Kuomet kun. Knežys garbi
na Arkietę kaipo šventąją, tai 
Katalikų Enciklopedija štai ką 
apie ją rašo: “Jahanna D’Arc 
nužudyta vyskupo Bravais 
Pierre Cauclion su pritarimu 
katalikų universiteto Paryžių 
je gegužės 30 d. 1431 m.” Va
dinasi, bažnytinis teismas ją 
teise ir išnešė mirties bausmę. 
Prie bausmės įvykinimo daly-

place
at tlian at the

What is the stellar attraction 
next SatimĮąy nigth, March 
24th? Where are you goingthe 
night of 
Xvill you

Let us 
for you! 
Pirmyn’s SPLASH PARTY, and 
you are going to Pirmyn’s 
SPLASH PAIJTY, and you will 
enjoy yourself.

For your entertainment we 
\vill offer several s tars o f the 
pool. For one, you will see the 
poprdar Lithuanian Miss, Em- 
ma Shemaitis displaying that 
marvelous form that has madų 
her outstanding among the na- 
tatorium artists of the city. 
For another, Al Kotelio, City 
High School Diving Champ 
from Aus^in, will perform. He 
also placcd in thė Tribūne 
Meet.toną

Prieš
pusės 
Bimbiniai 
iposus
ves. Ii 
neliejo

tobulas, eik 
turi ir 
ir turėsi

ATDARA PENKTADIENY IR ŠEŠTADIENY 
Nuo O vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

What better 
hold otfr party 
well known Medinah Athletic 
Club at 505 N. Michigan Avė. 
There is a magnificent large 
pool and the entire atmosphere

Norvvoodo švento Jurgio pa
rapijos klebonas Knežys savo 
bažnytiniame biuletenyje štai 
kokių niekų pasakoja parapi- 
jonams: “Dievo žodis yra ge
ra sėkla. Nieko jai netrūksta. 
Tik dažnai ji neranda geros 
dirvos, kur galėtų sudygti ir 
derlių nešti. Dievo žodžio sėk
la tuoj lieka sumindžiota ir į 
dulkes sutrinta’’.

Skaitai žmogus ir galvoji; 
tas kunigėlis iš didelio rašto 
tikrai išėjo iš krašto. O štai ką 
jis toliau sako: “Gražiausias ir 
didžiausias darbas, kokį žmo
gus gali padaryti, tai surasti 
Dievą ir kitiems padėti Dievą 
surasti. Ir tas turi būti daro
ma iš meilės”.

Tai tau! Jeigu dvasiškis vis 
turi Dievą ieškoti, tai kokiu 
budu paprasti parapijonai bei 
davatkos gali tat padaryti?

Tiek to, 
se bėdos. Bet už savaitės lai
ko kun. Knežys rašo: “Kalbėk 
suf Dievu, Kurio gal tu neap
lankei bažnyčioje nuo praeito 
sekmadienio. Su savo draugais 
po mišių galėsi pasikalbėti”.

Nekalbant jau apie logiką, 
čia trūksta paprasto senso: 
vieną nedėldienį kviečia ieško 
ti Dievą, o kitą — jau kalbė
tis su Juo. Bet kaip su kuo 
nors galima kalbėtis, jeigu jis 
dar nėra surastas?

Nieko stebėtino, kad vienas 
žymus profesorius prieš kiek 
laiko pasakė: “Katalikų tiky
ba nyksta. Iš lėto, bet nyksta 
ir nyksta nuolat”. Iš tiesų, pa
silieka tik paprasti formalu
mai, tai ir viskas..

štai dar kokį pareiškimą pa
darė kun. Knežys: “Gerasis 
Mokytojau, ką turiu daryti,, 
kad laimėčiau amžiną gyveni
mą? Jėzus jam atsakė: ‘Jei

AittonioblIlŲ pnoltlPjlmm* dy
kai: Jeigu Jija vnžluoiatn 
mitofnohillu. tnl atvažhin- 
kite ah Vitui anvo Arimo ir 
Ralfui to panldOtl Ma auto 
dykai. '

There will 
wish,

JP-as Saldokas yra real estate 
bizny nuo 1914 m. Ofisą laikė 
per visus tuos metus Brighton 
Parko apielinkėj. Jo ofisas bu
vo pirmas lietuvio real estate 
ofisas šioj apielinkėj.

Tuo laiku, kada p. Saldokas 
ožsidėjo čia ofisą, t. y. 1914 m., 
į vakarus nuo California avė. 
Brighton Parkas buvo 
menkai apgyventas, 
gatvių, tai nors jos 
vestos, bet daugeliu 
šalygatvių neturėjo. 
Archer avė 
šia apielinkės biznio 
buvo išgrįsta.

Žinoma, anuomet 
taip didelio reikalo 
klotoms, Jygįom^ gatvėms. Mat, 
piliečiai neturėjo tiek mašinų, 
kiek jų dabar turi.

P-as Saldukas savo ofise at
lieka Notary Public darbą, t. y. 
legalių popierų paliudymus.

šiuo laiku, pasak Salduko, 
Brighton Parke neišrenduotų 
hiatų yra visai mažai. Pavyz
džiui, jis pats prižiūri 15 na
mų apielinkėj, ir tuose visuo
se namuose tik vienas Hiatas 
yra tuščias. Gi žmonių ieškan
čių Hiatų rendai užeina į ofisą 
kasdien du-trys.

Mat, pastaruoju laiku Crane 
kompanija pradėjo dirbti, stok- 
jarduose darbai eina gerai, tai 
žmonės, susiradę darbą, krau
stosi iš butų kur gyveno po 
porą šeimų susigrūdę ir ieško 
vietos atskirai gyventi. O ka
dangi Brighton Parkas yra ne 
pertoli nuo dirbtuvių ir ne per- 
arti, ir kadangi komunikacija 
čia gera, tai jie ir taikosi 
Brighton IParke apsigyventi.

Tuščių hiatų kiekiui sumažė
jus, vienur kitur jau pakelia
ma doleriu kitu rendos. Gali
ma manyti, kad rendos toliau 
kils aukščiau. Kadangi rendos 
kyla, tai namų pajamos auga, 
o dūliai to kįla ir jų vertė. Be 
to, ir taksos 1932 m. sumažin
tos, bendrai imant, kokia 20%.

Matyt, kad žmonės ima įdo
mauti namų pirkimu, žinoma, 
už cash ieškq bargenų. Bet da
bar kaip tik ir galima dar gau
ti bargenų. Kurie savininkai iš
laiko savo nuosavybę, jie ne-

10 tlprlght
Planu

Vloi gerai ži- 
nomi) iAdir-

■ j t> y h ėlų, ne
■ nauji. Pnr- 

InirUH— luodaml tik- 
-- f. o. i’al u« cnah

You will no t Hecessarily have 
to swim 
ing, or if you 
play cards.

su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.
Į kelias minutes skausmas pranyks 

ir palengvinimas bu« hurne*'"’,.
Per Suvirs 60 tart 4 Anchor Pain- 

Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 7Qc.—rSkirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikratis turi Inkaro vaisbaženklj.

nori būti 
duok ką 
beturčiams 
tą danguje. Tada ateik ir sek 
mane’ ”. Tuos žodžius dvasiš- 
kis privedė iš evangelijos. Ne
blogai jie skamba. Ale visa bė
da yra ta, kad niekas jų ne
praktikuoja. Neprisilaiko to 
patarimo nei patys dvasiškiai. 
Aš bent nežinau* nei vieno dva
siškio, kuris atsižadėtų nuo 
svieto “niarnasčių” ir vien tik 
galvotų- apie “dangiška turtą”.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

visai 
O kai dėl 
buvo pra- 
atvejų nė 
Net pati 

šiandie svarbiau-

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, KOVO-March 23 ir 24

parduoda jos. Bet yra tokių, 
kurie priversti parduoti, arba 
resyveriai parduoda savastį, 
štai šią priverstinai parduoda
mą savastį galima gauti 
genų kainomis.

P-as Saldokas numato 
estato verčių pakilimą 
greitai, kaip greitai resyveriai 
likviduos tas savastis, kurios 
dūliai depresijos tapo forklo- 
zuotos.

Amerikon p. Augustas gai
dukas atvyko 1903 m. iš Kivi- 
lių kaimo, Vainuto parapijos, 
Tauragės apskričio. Pradžioj 
apie 10 metų jis dirbo Oppen- 
heimerio krautuvėj už parda
vėją. Išėjęs iš jos užsidėjo real 
estate ofisą. —V. P.

Tur būt, rtėra juokingesnio 
gaivalo, kaip komunistai. Vie
nas tokių yra ir J. Karalius. 
Kuomet jis ėjo Lietuvių Socia
listų Bendrovės iždininko pa
reigas, tai susirinkimuose vi
suomet keldavo klausimą apie 
tai, kad reikia Bendroves var
das pakeisti. Girdi, jam esan
ti gėda eiti į miesto raštinę ir 
mokėti bilas. D gėda jam esan
ti todėl, kad yra prikergtas 
žodis “socialistų”. Tai kvepia 
radikalizmu.

Kai pas daugumą narių įvy
ko protinė reakcija, tai 1927 
m. Lietuvių Socialistų Bendro
vė liko apkrikštyta kitokiu 
vardu. Būtent, Lietuvių Pilie
čių Bendrove. Mat, pasislėpus 

vardu daug 
bolševikiška

Queensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas F0X HEAD BRAVORO 
išdirbiniu! Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY • 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346 •

| Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 
514 »•> W ROOSEVE! 1 
m St l..oui» Av* Tel.. Kcdzir R902

> drieku- '-'itno,
ivimmmj pool 

nutilki ir itttkiška piro* aioienuu. 
aeredomi# iki 7 v.

po tokiu 
parankiau 
burbulą.

Ir štai 
•iam radikalizmo 
ševikai pasidarė visai geri. So
cialistų rengiamos vakarienės 
jam jau “nebekošer”. Visai kas 
kita su bolševikų parengi
mais. Pereitą pavasarį jie ren
gė So. Bostone vakarą. Na, o 
musų kolonijoje tuo pačiu lai
ku Bendrovė rengė vakarienę. 
Karaliaus moteris įėjo į komi
siją. Bet ji surengė vakarie- 

pati išvažiavo į So. Bos- 
bimbiniams teatrą lošti, 
tokį elgesį iš Karaliaus 
jokio protesto nebuvo, 

tokius kvailus 
tapo išvyti iš Bendro- 
niekas dėliai to

Šiandien Frank Bu- 
law išvažiuoja į

Detroitą
Išvažiuoja “Naujienų” kontes- 

to reikalu. Iš Detroito va
žiuos ir į kitus miestus
Šiandien “Naujienų” bendra

darbis Frank Bulaw išvažiuoja 
į Detroitą, kur jis praleis apie 
porą savaičių platindamas dien
raštį “Naujienas”. Detroite ran
das apie 20,000 lietuvių, tarp 
jų yra daug veiklių veikėjų, bet 
dėl laiko stokos “Nau4jiėnų” 
kontesto reikalas buvo padėtas 
į šalį. Dabar ten važiuoja 
“Naujienų” ’dtstovas ir tikima
si, kad turės geras pasekmes.

P-nas Bulaw iš Detroito va
žiuodamas gal sustos kituose 
miestuose pasimatyti su visais 
naujieniečiai ir tais, kurie no
rės užsisakyti “Naujienas”. Tad 
Detroitas greit sulauksite 
“Naujienų” kontestanto Frank 
Bulaw.

The tantalizing flavors of trae may • 
oonabeandtrueold-fashionedboiled 
dreuing newly eombined! Smooth 
and veivety, made in the ezelusive 
Kraft Afiracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

GOLD DUST” 2 ». Dl“;

MINKŠTA SALAMI- Dešra “Economy” ............. sv. 21c

2 v 19c

■ * —MttsaSm Taupykite pi
L “ . Pirkite tiesiog f. o. i-'11
u. IR wftrehoiiso. Jūsų pianas arba muzikalia po 
instrumentas bus priimtas kaip įmoksimas.

instrumentai yra.S Visai Nauji
ko. su pilnu, turtingu AND ffl? Fu
tonu, artistilkudezafnu W ■
ir gražiai išbaigti. Na-
njoR mados Grnnd ir U| Rfl K M mr ■
Upright pianų kons- • • O M

trukcijos. Specialiai pa 
būdavot! dėl mažų a- 
partmentų arba namų 
su mažai vietos.

Tai yra geriausis—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO —■ VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu i tris dienas nesijausi geriau—atnešk dalį 
likusio pauderioį gausi pinigus atgal.

RAKČIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINĖ
3201 S. Halsted St.,

TEL. VICTORY 73864048

pak. 12c
Kenas 5c

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

X Specialis Išpardavimas!
Pirkite dabar ir laupykite! Kainos žemiausios. Maistas 

ir Groserics naujas ir šviežus!

Dar apie kun. Knežį 
rašo: “Dievas turi teisę ko 
nors iš musų susilaukti, rei
kalauti, kad jam paaukotume 
bent keliatų minučių kas die
ną. Ką aš 
save? Ar 
kiek laiko, 
rūpestingai 
bines pareigas? Aš turiu pa
daryti reviziją, turiu peržiūrė
ti, sutvarkyti save ir savo da
lykus. Darysiu, kaip sakydavo

CUT BEETS Puikus “Midwest” No. 2 ken. 2 ken. 19c 
CHILI CON CARNE “Libby’s” ....
CORNED BEEF HASH “Hardinę’
KIAULIŲ KOJŲ Virta Košeliena “Honey Brand

■BŪTUT THE

HMWEST

TAMALES sAucEy’
SLYVOS Puikios “Midwest”

IDAHO RUSSET

BULVĖSp

LA FRANCE” pak. 8c 

SHINOLA” batų pališas 8c “2 in 1” batų paliŠas 12c 
‘LITTLE BOY BLUE BLUING . .... Abudu ; \| "9^
‘LITTLE BO-PEEP” Ammonia 8 unc. už I f C

ii O K* O i i la fO O S*4 •■»'<>it.v Krauat.VHit/-.W Ui W įsi O H n"s Galim paimti ju«ų
O Ira 011 O ,r atvežtiW W m m. W.-' MII KK W napja [ ju«ų naujų viet*

■ PIAK03S

FORTAS®-

^STORES
$00 **»*#’«*«***i IHOHEST VALUtSl

A ■ JL “Midvvest” Puikios
\U|QQ|9Q Kokybės y Į V2A vVIUOIUU Ūkiška rolė Svaras ■■ H V

PUSĖN LICHT FLOOR OIL
; GREITIšDžIŲSTA l|
I ( I

Išdžiųsta su Gintaro Spalvos išbaigimu ir Varnišo Ęlizgėjimu. t
Grindys f bus šviesios ir lengvai galėsite jas išvalyti. J

i
i Nusipirkite Savo Maliavos arba Hardivare Krautuvėje. *
1 " !

----------------------r---------------------------------------------- --—!----------------- ;--------------- ---------

FIGBARS
KBISPY CBACKERS “Sunshine

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450.
DYKAI Muzikalia Kabinetas, W H Q 2F
Benčius ir Rolės. K
PaatPbfitinn Vertybė, ne nauji, bet verti K

du ar trys R.vk daugiau.

SĄLYGOS 50c {SAVAITĘ Mi ■
Warehouwe Kaina

Visai Nauji Maži
Upriffht

PIANAI 51W
I Sąlygos $1.00 į Savaitę |

Dideli 2% kenai 16c
SATINA” ...... ” 3 pak. 14c

Sąlygos $1.501 
į Savaitę |

Galutina kaina—išmainykite savo oeną Planą.
TAIPGI NEDfiLIOJ

Atdara nuo 1 vai. po pietų iki O vai. vakaro.

JUODA ARBATA “Suprex” ....
PORK AND BEANS “Midwesf

“Midwest v
AVIŽOS Greitosios ar reguliarės 20 unc. pak. 2 u z 13c 

“KARO” Syrupas “Bluc Label” ........... U/ž sv- kenas 10c
DRUSKA Plyna ar lodizuota “Midwcst’’ 2 sv. pk. 2 už 15c 
BANANAI Puikus prinokė .........  sv. 5c
PUIKUS Floridos SALERIAI 
SAUSI CIBULIAI Puikus Geltonieji 
“WINTHROP” Brand ŽIRNIAI No. 2 kenai 2 ken

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORAt'IJOS

BANKAS 
LIETUVIAMS

. iii
■R ii
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Indiana Harbor, Ihd

yra šitaip mulki

MARGUMYNAI
Dak

Apžvalga Iš SLA 60 kuopos veikimo

ATMETA’STALINO MALONĘ

PRIGIJO. AR BUJOS

$7.00
8.60
1.75

#8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Pabai 
prizus 
užkan 
tie su-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
seirtnadieniua. UridUa Naujienų Ben
drove, 1789 8. Halsted St.. Chicaao, 
(H Telefonas CANai 8500

ekskursiją 
kur veikėja Dun

KOMUNISTINES UNIJOS 
PRASTESNĖS Už 
“REAKCINES”

Dabar gavome pirmą 
Jame telpa

tą. 1N110 
žmonių

puslapiuose
— nes ‘streikuoja’

apie Lietuvių
Politikos ir Pa-

steigiant
unijų naujas, “re- 
unijas, nieko gero 

neduoda, bet

ant kartuvių, 
nugalabinimas 
vardas buvo 
iššaukė baisų 
tik Austrijo-

vie- 
daugiau 

kurios

Sklokos organas paduoda 
žiupsnį faktų, kurie rodo, kad 
komunistų pastangos suskaldy
ti darbininkų judėjimą Ameri
koje, steigiant šalia senųjų 
“reakcinių 
voliucines*- 
darbininkams
greičiau jiems kenkia. Pasirodo, 
kad vadinamos “kairiosios”, t. 
y. komunistų kontroliuojamos, 
unijos greičiau nusilenkia darb
daviams ir priima blogesnes są
lygas, negu senosios unijos, 
štai pavyzdys:

“Laike pastarojo moteriš
kų drabužių siuvėjų streiko 
New Yorke International 
Ladies Gannent Workers, 
‘reakcine

užima pirmą 
miršta

nuo bilc

Kliubo vardu tariu širdingą 
ačiū vietos klebonui Bičkaus
kui, kuris labai tinkamai pa
rengimą išgarsino. Ačiū ir vi
siems tiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu prisidėjo prie ba
liaus pasisekimo.

Kadangi balius buvo rengia
mas Dariaus-Girėno paminklo 
pastatymo naudai, tai visi pi-

“Life in tilo Making” sako, 
jog laikui bėgant gyvybe tu
rės būti sukurta laboratorijo
je. Tąsyk tas posakis, kad 
tik “iš gyvybės gali gimti gy
vybė,” nustos savo reikšmės.

Tačiau, kaip yra sakoma, 
per tvorą neperšokus, nepri
dera sakyti' “op.” Taip ir su 
dirbtinės gyvybės klausimu. 
Gal kada nors gyvybę, pasi
seksi įsikurti laboratorijoje, o 
gal ir ne. To niekas tikrai 
negali pasakyti. —K.

atsteigta i gerą 
tik nariams, bet 
įstoti’ į SLA 60 
geresnį ūpą. Tie-

Dėl baliaus pasisekimo pir
miausiai kreditas tenka valdy
bai. Ji tikrai sumaniai ir ga
biai balių surengė, o todėl ir 
gražaus pelno liko. Pirminin
kas V. Ciparius, St. Bartkus 
bei raštininkas Kl. Strumskis 
pakvietė aplinkinių miestų kliu- 
bus ir draugijas baliuje daly
vauti. Mdtomalp tai’ pagelbėjo/ 
nes žmogių prisirinko pilna sve
tainė.

Si r d i.s 
—širdis 
mašina, 
m a i, tai 
jis turi 
žiūrint to, ji 
apie 70 kartų per minutę, 
4,300 kartų per valandą, 103,- 
000 kartų per parą. Tas šir
dies plakimas eina diena iš 
dienos, metai iš metų be jo
kio sustojimo. Kiekvieną va
landą ji perleidžia apie 50 
galionų kraujo, — išvarinėja 
tą kraują gyslomis ir gyslelė
mis po visą kūną. -

Iš to aišku, kad'šii’diš atlie
ka milžinišką darbą. O kai 
jai užkraunama‘ dar daugiau 
darbo, negu ji gali* atlikti, tai 
ji pradeda “streiWudti”i Vadi* 
naši, pasireiškia^širdiės liga. 
Ta liga daugumoje ■ atvejų iš* 
si vys to ne susyk> Phširodb 
tam tikri simptomai)1 įspėjimo’ 
ženklai. Dažnai t žhlDgds* it 
pats nežino, kad* kas> nors* yra' 
netvarkoje su jo širdimi.5 B& 
daktaras tatai gali pasakoti.1 
Ir jeigu laiku ' apsižiūrima^ 
tai tuo pąčiiDpašalinama rim
tos pasėkos, — vadinasi, ati
tolinama mirtis.

Pirmiausiai 
Baltos Božės 
šalpos Kliųbą. Kovo 14 d. kliu- 
bas laikė savo bentaininį susi
rinkimą. Pirmininkas V. Cipa
rius pranešė susirinkusiems na
riams, kad tai jau paskutinis 
susirinkimas banko namo pa
talpose (beizmonte). Per pen
kerius metus kliubas čia laikė 
susirinkimus, bet1 dabar jau tu
ri pasiieškoti naujos vielos. Ta
po paskirta komisija suradimui 
tinkamos vietos susirinkimams.

Svetainės reikalas greitai iš
siaiškino: pirmininkas ir p. St. 
Bartkus pranešė sekretoriui, 
kad sekamas kliubo susirinki
mas bus laikomas svetainėje, 
kurios adresas yra 2001 Broad- 
way. Kadangi susirinkimai yra 
laikomi po pirmos antrame 
utarninke, tai nariai būtinai 
jsitėmykite naują adresą. Da
lyvaukite patys ir atsiveskite 
savo draugus bei pažįstamus, 
kurie norėtų į kliubą įstoti. 
Kol vajus tebesitęsia, tai labai 
geros sąlygos naujiems na
riams, nes imama tik pusė įs
tojimo mokės ties.

Kažkieno buvo pagarsinta 
apie raportą iš buvusio baliaus. 
Tačiau* tas asmuo, matomai, ne- 
dagirdo arba nesuprato to ra
porto: tikrenybėje iš baliaus 
pelno liko $53:45. švento Jono 
Krikštytojo D-ja aukavo $5.00.h 
Viso tokiu budu susidarė

nigai, sumoje $58.45, tapo pa- Girėno fondo pirmininkui, 
siųsti p. A. Kalvaičiui, Dariaus- Kliubietis.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street 

°fištis atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro

Medicinos progresais. 
tarų konvencijose nuolat iš
keliama daug nepaprastai į- 
domią faktų apie žmogaus 
gyvastį ir visokias ligas. Per 
paskutinius 25 melus medici
na padarė neįmanomai didelę 
pažangą. Sveikatos apsaugoji
me per lą trumpą laiką pa
daryta tiek, kiek pirma per 
500 metų. Įvairios epidemijos, 
kurios’-pirma milionus žmo
nių nuvarydavo į kapus, da
bar tik retkarčiais bepasįrei- 
škia, ir lai tuoj tampa sulai
kytos. Musų laikais jau nie
ko nebesigirdi apie marus. 
Tai vis medicinos nuopelnai.

Dr. Krank Gutlmacbcr, 
Johns Hopkins universiteto 
profesorius, savo' knygoje

Trečiąja Klase j abi pusi .....
^•Turistine Klasę i vieną pusę 
^•Turistine Klase j abi pusi ..

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

Į KLAIPĖDĄ 
(per Rotterdamą)

KELIONES kainos
iš NEW YORKO l KLAIPĖDĄ:

yra stebėtina
yra tikrai
Kai ji veikia

Amerikos telegramų agentū
ros praneša apie įdomų inci
dentą iš Austrijos sostinės Vie
nos, kurią dabar valdo krikš
čioniškojo Dollfusso banditai, 
anuotomis sutriuškinę darbi
ninkų pasipriešinimą.

Vienas drąsiausiųjų Vienos 
darbininkų vadų, George Weis- 
sel, ugniagesių viršininkas 
Florisdorf distrikte, buvo sun
kiai sužeistas kovoje su val
džios kariuomene. Karo teismas 
jį paskui pasmerkė mirčiai, ir 
Dollfusso budeliai jį, negalinti 
paeiti, nutempė 
šis žvėriškas 
žmogaus, kurio 
visų gerbiamas, 
pasipiktinimą ne 
je. bet ir užsieniuose, ir tai 
privertė klerikališką Austrijos 
diktatorių sustabdyti kruvino 
keršto kampaniją prieš socia
listus.

Po Weissel’io mirties paliko 
dideliam varge jo našlė su ma
žu vaiku. Iš desperacijos, kad 
ji neteko savo mylimo vyro ir 
nebeturi kuo maitinti savo ku- 
dikj, našlė bandė net nusižu
dyti. Bet kada ji buvo nuga
benta į ligoninę, netikėtai vie
nas asmuo pasiūlė jai pagelbą. 
Jisai pasisakė esąs Rusijos dik
tatoriaus Stalino įgaliotinis ir 
pareiškė, kad jo bobas geidžiąs 
jos vaiką priimti ir auginti, 
kaip savo sūnų, norėdamas tuo 
budu pagerbti didvyriško tėvo 
atmintį ir apsaugoti nuo vargo 
našlaitį.

Bet našlė tą bolševikų dik
tatoriaus malonę griežtai atme
tė, pasakydama jo agentui, kad 
ji davė prižadą savo vyrui iš
auklėti vaiką socializmo, o ne 
komunizmo principų dvasioje.

Šis incidentas liudija apie įsi
tikinimų tvirtumą tos susipra
tusios moters. Ji, matyt, su
pranta gerai, ko verta yra Ru
sijos komunistų vado “simpa- 
tija”\Austrijos darbininkams.

Bene Stalinas ir jo bendra
darbiai elgiasi su socialistais 
geriau, negu Dollfussas? Kiek 
bolševikų valdžia yra išžudžiil
si socialistų, jeigu Stalinas bu
tų tų nugalabintų tėvų vaikus 
paėmęs auginti, tai jisai var
giai galėtų juos sutalpinti vi
same Maskvos Kremliuje.

$ 99.50 
$170.50 
$130.00 
$227.00

H l Pusi laivakortčs yra geros per du metu nuo dienos išplaukimo. 
į, yUžtątiyji keleiviai tarp rugpiučio 13-tos ir rugsėjo 10-tos,fturės 

primokėti po $6.00 skirtumą kainose turistine klesa.
’* KELEIVIAI PRIVALO TURĖTI ŠIUOS 

DOKUMENTUS.
i I,'ictuY0K Piliečiai: Lietuvos paša, leidimą iškeliauti ir leidimą grįžti. 

! Amerikos piliečiai: Amerikonišką pasportą ir Lietuvos vizą.

ruošia lietuviu laivakorčių agentu 
SĄJUNGA AMERIKOJE.

HOLLAND-AMERICA LINE

masina. 
stebėtina 

tinka- 
žmogus nejaučia, jog 
krutinėjo širdį. Ne- 

nuolat plaka:

Bet toli-gražu dar ne vis
kas patirta, ne viskas sužino
ta. Laikai mainosi. Žmonių 
gyvenimo apystovos keičiasi. 
O kartu su tuo kyla ir naujos 
problemos; atsiranda ir nau
jos ligos. Tiksliau sakant, tam 
tikros apystovos pagimdo ir 
tam tikras ligas.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
musų gyvenimas » dabar yra 
labiau intensyvis, eina smar
kesniu lempu. Ypač Ameriko
je, kur žmonės visą laiką kaž
kur skuba, kažkur bėga. Toks 
įtemptas gyvenimas labai ap
sunkina širdį. Ji priversta yra 
jerdaug smarkiai dirbti. Na, 

o lai reiškia, kad ji greičiau 
nusidėvi, sugenda.

Padarnyje širdies liga tarp 
amerikiečių 

jos 
nei

GigiMakymo kainas
Chicagoje — paltu:

Metams
Pusei metu
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui —------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija---------------
Savaitei----------------- ------
Mėnesiui «-------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj! 
paltu:

Metams .........__
Pusei metu —
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur aiaieninose 
(Atpiginta)^

Metams ______$8.00
Pusei metų ---- --------- -----~ 4.00
Trims mėnesiams_____ ___  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.1

Kaip jau spaudoje buvo mi
nėta, SLA 60 kuopa rengė 
tam tikrą gavėnios parengimą- 
Būtent, kozy ravimo vakarą, 
kuris įvyko kovo 16 d. Lietu
vos Simų ir Dukterų Draugijos 
svetainėje. Rodos, kas čia to
kio, — kortų partė, ir viskas. 
Kadangi aš kozyruoti nemyliu, 
•tai ir į šitą parengimą didelės 
domės nekreipiau. Maniau sau, 
susirinks keletas žmonių pra
leisti vakarą, tai čia jau nieko 
svarbaus. Bet mano apsirikta, 
— apie 8:30 v. v. prisirinko 
tiek publikos, kad apatinė sve
tainė kimštinai prisikimšo. Te
ko skolinti stalų, kad suteikus 
vietos norintiems kortomis loš
ti, bet ir 'tai nebuvo galima su
talpinti. Kiti šiaip sau prasėdė
jo ir praleido vakarą, 
gus lošti ir išdalinus 
buvo duodama kava ir 
džiai. Kas norėjo alaus 
sidėjo ir alaus išsigėrė.

Reikia pasakyti, ačiū musų 
veikliai komisijai, kuri netingi 
parengimus surengti — F. Adu- 
kynienei, J. Karsokui ir ki
tiems. Taipgi ačiū toms na
rėms, akurios sudovanojo prizus. 
Dėliai to kuopai liko gražaus 
pelno, kuris bus sunaudotas 
siuntimui delegatų į seimą, 
nes šitas parengimas buvo tik 
tam tikslui ir rengiamas. Jau 
šiame parengime turėjome pra
nešimą iš Centro raštines, kad 
musų kuopa 
stovį. Tai ne 
ir norintiems 
kuopą sukėlė 
sa, visi SLA nariai mate P. T.* * 
protokolą apie 60 kuopos tari
mą, kur vis kuopai primeta tas 
visas kaltes, buk SLA 60 kuo
pa prisipažino prie klaidų ir 
prižada ateityje to vengti bei 
elgtis sulig konstitucijos nuro- 
dymU'.'/ Taa: neatatinka tikreny
bei, neįmes jokių klaidų, ku
pos priešintųsi į konstituci j ai ne- 
biiv*om ‘padarę,’ išskiriant vieną 
mažąt i klaidelę, *. kurią pirminin
kas* per* nėpastebėjimą perleido 
pįerbalsus.u Tddėl tbkis musų 
kiuopOš> kdltih'itnas netinka. Bet 
ką .padarysi s kieno, gali a, to ir 
Valiau- Tačiau šiaip ar taip kal- 
ĮjAhtHP?'T. * getai pasielgė bent 
yiėttąi.’ l&rtą atitaisydama tą 
klaidąi . Dabar musų kuopos na
riai i1 tiirės- progos darbuotis dėl 
organizacijos labo.

BMahdžio'*14u d; rnUsų kuopa 
rengia kaip ir 
Hari, Mich 
dulienė su kitais sulos kokį ten 
veikalą SLA vietinės kuopos 
naudai. Nors musų kuopa ten 
dalyvauti nėra nutarusi savo 
susirinkime, bet dalis veikėjų 
rengiasi važiuoti. Jie nuveš sa
vo muzikantus, kurie lietuvius 
ūkininkus palinksmins.

S, Naudžius.

Dirbtine gyvybe. Kas yra 
gyvybė? Tai klausimas, kurio 
mokalininkai ir filosofai vis 
dar nepajėgia išspręsti. Gi
liausi protai per šimtmečius 
bandė patirti gyvybės paslap
tį, bet vis veltui. Tas riešutas 
yra tiek kietas, kad visi a- 
kando dantis,

O vienok atrodo, kad anks
čiau ar vėliau ir gyvybės pa
slaptis bus surasta. Nors* ir iš 
lėto, bet prie to einama. Prieš 
kiek laiko Dr. George Crilc, 
Clevelando chirurgas, pareiš
kė, jog bio-chemikai jau šian
dien laboratorijose gali paga
minti kai kuriuos junginius, 
iš kurių yra sUndarytas musų 
kūnas.
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nors bimbuko daro triukšmelį 
arba bėgioja bu proklamacija 
kišeniųje. Jie dagi įsivaizduoja, 
kad tokiu budu jie “nuvers ka
pitalizmą”. O tikrumoje kapi
talistams yra naudinga, kada 
darbininkai 
narni;

DIDELE PAVASARINE

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Dideliu ir populiariu garlaiviu
S. S. STATENDAM

Dubinskio vadovaujama, iš
kovojo 35 valandų darbo sa
vaitę ir beveik 60% didesnes 
algas> negu buvo mokama 

į ; pirm streiko. O kaip su ‘in
dustrine’ ‘kairiąja’ unija, ku
ri Nevv Yorke kontroliuoja 
keletą • dirbtuvėlių ir buvo 
paskelbus streiką >tuo pačiu 
laiku, kaip ir Dubinskis? Ji 
kuo greičiausiai su savo bo
sais pasirašė kontraktą, ku
riuo laidavo prakaito liejimo 
sistemą, su 40 valandų darbo 
savaite ir kur kas mažesniu 
uždarbiu, negu reikalavo ir 
iškovojo ‘reakcinė’ unija!” 
Įdomu butų išgirsti ponų 

bimbininkų pasiaiškinimą dėl 
šitų reikšmingų faktų.

Bet štai dar daugiau pana
šių pavyzdžių. “N.” Gadynė” 
rašo:

“Imkime tą patį Paterso- 
ną. Ten pastarajam audėjų 
streikui vadovavo ‘reakcinė’ 
Associated Šilk Workers uni
ja. Po streiko darbininkų al
ga siekia 18—25 dolerius. 
Tik už kelių desėtkų mylių, 
Eastone ir jo apielinkėj, 
streikui vadovavo ‘revoliuci
nė’ unija. Eastono audėjai 
po streiko uždirba 8—15 do
lerių savaitėj.”

• * Toliaus minėtas laikraštisi »
sako, kad jeigu komunistų uni
joms kai kada ir pasiseka lai
mėti kovą su darbdaviais, tai 
viskas pasibaigia kontrakto pa
sirašymu: išlaikyti laimėjimus 
jos nepajėgia arba nemoka. 
Bet daugiausia jos pralaimi, 
nes streikus jos šaukia be jo
kio prisirengimo, “tik taip sau, 
kad pasigarsinus”. Daroma, gir
di, taip:

“Į vieną ar kitą dirbtuvę 
atsiunčiama pora partijos na
rių arba gaunama vienas ki
tas simpatikas. Jiems pri
kemšama pilni kišeniai lape
lių su abstrakčiais obalsiais 
ir įsakoma ‘platinti’. Bosai, 
sugavę tokius ‘agitatorius’, 
išveja laukan. Tuomet parti
jos ‘unija’ ateina ant arenos 
ir paskelbia 'streiką’. Iš pa- 
šalies suverbuoja ‘masinį pi- 
kietą’ ir apsikabinėję įvai
riais lozungais (obalsiais. — 
“N.” Red.) vaikščioja aplink 
dirbtuvę, o visi (išskyrus tą 
porą) darbininkai, kaip dir
bo, taip dirba. ‘Workerio’, 
‘Laisvės’ ir kitų ščyrųjų laik
raščių puslapiuose ‘baisus 
streikas
du kvailai išprovokuoti dar- 
biifinkai. Paskui biskis po 
biskio žinios apie ‘streiką* 
mažėja, iki visai jų nelieka.”
Tai ve kaip komunistai “ko

voja” “už darbininkų būvio pa
gerinimą”. Aišku, kad tai yra 
tik komedija, iš kurios darbi
ninkams jokios naudos nėra ir 
negali būti. Nes tai yra tik bū
das komunistams pasireklamuo
ti, kad jie turėtų progos tęsti 
savo amžiną aukų kaulijimo 
darbą.

Yfa, žinoma, ir tarpe komu
nistų nuoširdžių žmonių, kurie 
iš tokios komedijantiškos “ko
vos” ne tik nepasinaudoja, bet 
dagi patys dėl jos nukenčia. 
Tie nuoširdus, bet naivus žmo- 
riės dalyvauja humbugiškuose 
komunistų manievruose dėl to, 
kad jie mėgsta “revoliucinę 
gimnastiką”. Jiems atrodo, kad 
jie “baisus revoliucionieriai’,, 

federacijos unija*'kada jie pagal komandą kokio
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Benediktas Vaitekūnas

Tel. BOULEVARD 9199

RADI O

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Organizuoja teatralę grupę

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Lafayette 3572

ards 0994

LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI

ir pu

Advokatai

ąiigumo Phone Ca

Street
(Neturime sąryšiu su firma tųg pąčfo

Brighton Parka Na
mų Savininkų Sąjun^ 
ga už 1% mokesčius

Audi 
šauk- 
drau- 
kovo

pro 
pra

Amhulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 vąįdyba

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Pląza 3200

Atsilankykime i 
“Midwest” krautuvę!

pag. Fr. 
nut. rašt.

Califor- 
raŠt. A. 

Lincoln St., 
užlaikytojas 

Paulina St.;

Musų vaidinimai šį 
sezoną; mažai jų

Chicagos Draugijų, 
Kliubij Valdybos 

1934 metams

Gulbinas fin
J. Ma-

sekre- 
l-mas 

organizacija yra

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER ABENUE 
Telefonas Virginia 0036

Pranas 
kas”, 
papa- 
“Fire 
veiki-

il.—8:30 A. M. iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

ant “stei- 
senyvą kavalie- 

kuris nebijo ka- 
apsivesti, veikale 
dviveiksme juo-

Black Gold. Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; f 
Grundy Mining Co,

Valdyba palikta 1934 m.
Kitas korespondentas, A. B., 

rašydamas apie tų susirinkimų 
praneša, kad kovo 12 d., pali
ko visų senųjų valdyba 1934 
metams. Paaiškėjo, kad du* mi
nėti bonų komiteto nariai yra 
A. Antanavičienė ir S. Kune- 
vičia. P-ia Antanavičienė atsto
vavo šv. Petronėlės draugijų, 
bet dabar jos vieton išrinkta 
p. O. Tamošaitienė. S. Kunevi
čiaus vieton Jaunų Liet. Klu 
bas taipgi išrinko naujų narį.

Spėju, Išleistos “Lietu- 
odosi 1912 metais, ir iki

Chjcagos Lietuviu 
Auditorijas Ben
drovės Reikalai

kontr. pag. G. 
rų sargas 
ashtenąw

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

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

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

miesto dalis
Chicago. III.

Phone Boulevard 7814

DR. A. L. YUŠKA 
2122 West Marąuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehlll 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimą.

vetįe patarnuja grą- 
J. Zolp, Jo telefonas

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl PocahOntas;

Screenings, $4.75
Cedarcrest 2011

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 Sputh Ashland Avę.
Tel. ^ouleyard 2800

. Rez. 6515 So. Rocfavell §L 
Tel.' Republic 9723

Leonas Kljniąyieius, 
46th St.; kontrolės raŠ- 

St. Baranauskas ka-

Ląido 
borjtis 1 
dėl Ipfoj-macijų Boylęvard 5203’.

tanu J. Bartkum 
Kazimieru Varnių 
pirm.; ir Joseph Miksiu 
čiu vice-pirm.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1984 metų: S, 
Mažeika pirm., 8149 S. Halsted St.: 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė, 
rašt., 8144 S. Wallace St., 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kaslerius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskiš mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesj pir

ma trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So. 
Halsted St.

estate taksite ir tuo tikslu or 
ganizuoja savo apielinkę. “Vi 
suomet su “Naujienomis” sa 
ko organizacija.

Progress Furniture Kompanijos 
programas

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._______

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Simon M, Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. IVIoųroe 3377

les. 6600 South Aętesįąn Avęnu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel/canal 0257
DR. P. Z. ŽALATORIf

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskime sayp 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC 3100

šį vakarų Badio Kliubo 
gramas, muzika, dainos ir 
nešimai su dovanomis.

Iš stoties WWAE, 1200 
nuo 6:15 iki 6:45 vai. vakaro.

Taigi laike vakarienės, atsi
sukite savo radio ir pasiklau
sykite šio programo. Programų 
vedėjas Antanas Žymontas.

KAROLIS KATILIUS
Kovo 21 dieną, 2:00 vai. p. p, 

peršiskyrė su šiuo pasauliu Ka
rolis Katilius, sulaukęs 43 me
tus amžiaus. Lietuvoj paėjo iš 
Šiaulių apskr., Joniškės parap. 
Amerikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliųdjnie 
motęrj Marijoną, 3 dukteris Ma
rijoną, Bronislavą ir Pudenci, 1 
sūnų Karoli, žentą Joną, sese
rį Palonija ir švogeri Petrą ix 
jų sūnų Budrius, 4 pusbrolius 
Martiną ir Dominiką Globius, 
Karoli ir Adolfą Stąnįslovąį- 
čius, seneli ir ciocę Jievą Stą- 
nislovaitienę, o Lietuvoj 1 brolj 
Jurgi, 2 seseri Julijona ir Ma
rijoną. — Kūnas pašarvotas 
randasi velionio namuose 
11318 S. Hpman Avė.

Laidotuvės jVyks šeštadieni 
kovo 24 d. 9 vai. ryto, iš namų 
j šventos Kristinos bažnyčią, o 
po pamaldų bus nulydėtas i 
ŠVento Kazimiero kapines.

Visi velionio Karolio Kati
liaus giminės, draugai bei pa- 
žystainį nuoširdžiai kviečiasi 
dalyvauti šermenyse ir laį$l°-

lengvesnio tipo vųidjnimų, ii 
rodosi neblogai nusisekę — 
kaip moraliai, taip ir materia
liai. Reikia tikėti, kad sekan 
tis sezonas bus turiningesnis.

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnaują Chica- 
goje ir' apielinkeje 

Didelė ir graži 
kopMia dykai.

*(>92 ĄRCŲER M

Pirmagimi šauįtia bonų savi 
ninku visuotinų susirinkimų

Oppoąlte D r Store, 2d Flbbir : Į

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo iš Europos it vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarimą.

DR, V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

yalandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 ' 

3343 South Halsted St. 
'Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

ftovo 2€į d., pirmadienį, yra 
šaukiamas Chicagos Lietuvių 
Auditorijos gold-bonų savinin
kų ir draugijų, turinčių bonus, 
valdybų susirinkimų Auditori
jos rumbose, 8 vai. vakare.

Susirinkimų nutarė šaukti 
Bendroves direktorių ir atsto
vų metinis susirinkimas, kuris 
įvyko kovo 12 d., pirmininkau
jant A. Krikščiūnui.

Susirinkime dalyvavo 12 di
rektorių, 4 atstovai ir 1 nuo 
golęĮ-bonų sav. komiteto. Gold- 
bonų sav. komiteto atstovas, 
pakviestas padaryti pranešimų 
apie finansiniite reikalus, pa
reiškė, kad jis statemento ne
turi, o visų gold-bonų savinin
kų susirinkimų komitetas nu
tarę nešaukti, nes kai kuriuos 
komiteto narius galį prašalinti. 
Du iš Komiteto yra pašaliniai 
asmenys, kurie nieko neatsto
vauja. 1933 metais jie atstova
vo draugijas, bet šiems metams 
į jų vietas išrinko kitite.

Gavę tokį pranešimų, 
torijos direktoriai nutarė 
ti gold-bonų savininkų ir 
gijų atstovų susirinkimų 
26 d. Savininkams palikta su
tvarkyti gold-bonų komitetą 
nes savininkai sudėjo savo pi
nigus ir turi komitetų prižiu

Prie tų neskaitlingųjų nema
žai prisidėjo L. S. 'S. Chicagos 
Centralė kuopą šį sezonų. Gruo
džio 17 d. pastatę vykusiai “Au
dra Giedroje”, ir štai, sekma
dienį, kovo 25 d. vėl mums pa
teiks antrų linksmų, juokingų 
komedijų, “Piršlybos”, Lietuvių 
Au'ditorijoje, pradžia 6:30 vai. 
vakare, čia daugiausiai darbuo
jasi musų nenuilstantis scenos 
mėgėjas adv. Kl. Jurgelionis, 
suspietęs apie save grupę se
nų scenos entuziastų ir pasi
rinkęs keletu mėgėjų iš jau
nosios kartos, kaip tai Anta
nų Rutkaitekų Jr., Dr. Rutkau
sko sūnų, mums geriau žino
mų, kaipo- “Mokslų Juozų”; 
Vytautų Tarutį, tų jaunų au
dringų scenos vijurkų; ir ke
letu kįtų,

“Piršlybų” autorius?
Bęję, kalbant apie “Piršly

bas”, turiu priminti, kąd ye'i-

1934 metų; pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St; 
Venckus, 755 W. 35 St, 
Joę Dabulski, 8044 ] 
nįa Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So 
Harvey, III.; pinigi 
A. čiesna, 4501 S.
kontr. rašt A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė , 
Kevich, 726 W. 21 St.;
S. Tuškeviče.. 6989 S, 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienj Antano Čėsnos 
svet, 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės istatu.

I. J, ZOLP
GRABpRIUS

1646 W WhSt 
Tel. Boulevard’ 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčią dykai

4645 Sq. Ashland Aye 
ar.|i 47 th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Serėdoj pagal sutarti.

K. Jarusz 
Physical Thcrapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

J0gu Norite pąjĮlųmo
Laidotuvėse.....:.. Pą|ąiikit<e.

REPublic $340

Kiti valdybos nariai 
Raymond H. Belair — 
torius, W. J. Wojcik — 
vice-pirm

LIETINIU KEISTUČIŲ PAŠALPOS 
KLIUBO valdybą 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.: Wm. Buishas vice-pirm., 
2050 W. 69 St; St. Narkis prot 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Shąrka fin. rašt., 4635 So. Wash- 

. tenaw Avė 
2534 M, 
liniukas

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI

Valandos: — ‘T—3 7-^-8
Seredomis įr nedėl. pagal eutąrtl 

Rez. 6631 So. Califorrtia7 Avehuė 
Telefonas RepubW7868-----

J. F. RADZIUS
1 . • s ■ ■

Incorporated
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau.
Moderniška koplyčia dykai.

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

Nedėlios rytų, kaip 11 valan
dų laikrodis išmuša, radio sto
tis WGES paleidžia per orų 
vienų isį gražiųjų lietuviškų va
landų, tai yra Progress Furni
ture Kompanijos. Praeitos ne
dėlios programe dalyvavo ke
letas talentuotų -dainininkių ir 
dainininkų, mergaičių trio, Ani
ceta Strumaitė, Albina Trilikai- 
tė ir Ona Skeveriutė 
Pūkis sudainavo solo 
l?rogramo vedėjas plačiai 
šakojo apie tų didelį 
Sale” ir abelna lietuvių 
ma Chicagoje. —Rep. XXX

Girdėjosi, jog bandoma su
organizuoti pastovi teatrale 
trupė, kuri darbuosis vien tik 
vaidinimo srityje. Geriausio pa
sisekimo jiems — lauksime.

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Didžiojo Karo veteranas 
Frank J. Bland buvo išrinktas 
Brighton Parko Namų Savinin 
kų Sąjungos pirmininku, pa
tekdamas į valdybų su seka 

jjais, An- 
iždininku, 
2-ru vice-

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
aifi 31st Street

Valandos: 2^—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

. 11 valandai ryte 
t 8 valandai vakare, 
mio ir ketvirtadįeąip,

Miteų “Dramos Tėvas’’, ku
ris per 38 metus darbavosi lie
tuvių scenos menui nebeat
menąs kiek kartų vaidinęs, o 
vis dar pilnas energijos ir pa
sišventimo savo pamylėtai mū
zai tarnauti. Kovo 25 d. mes 
jį matysime Lietuvių Audito
rijoj, švaistantis 
čiaus”, kaipo 
rių kapitonų, 
ro, bet bijo 
“Piršlybos”, 
kinga komedija. Stato L. S. S 
Chicagos kuopa.

EUDE§KIS
Laidotuvių Direktorių per 3jp Mętų 

4605-07 So. Hermitą^e

Neužilgo baigsis šios žiemos 
sezonas, ir peržvelgus ęlucagie 
čiu’i šio sezono darbuotę — nu
veiktus ir rengiamus kultūri
nius darbus scenoje, pasirodo, 
kad musų vaidinimai nedaug 
padarė pažangos. Tiesa, muzi
kaliais parengimais negalima 
skųstis; perstatyta kelios ope
retės gana vykusiai, koncertų 
irgi turėjome pu‘ikių.

Bet čia norėčiau kalbėti tik 
apie vaidinimus. Juk seniau ne
trukdavo mums dramų, trage
dijų, net po keliolika į sezonų. 
Ir mes tuomi džiaugdavomės, 
gausiai lankydavomės. šįmel 
įuorni negalime pąsigirti; gal 
|»*po, o gal ir kitokių priežas
čių dėlęį, tąs darbas pas mus 
apsistojęs. Surengta keletas

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIRELIS
756 W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Lachavich ir Simus
GKABORIUS

Pątąrnąųja. laidotuvėse kųępigiausią:
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

ga
Tel. Canal 2515 arba 2516

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

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

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

Namų

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S
Kvietkininkas 4 1

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietaitys ii 
Pągrabai— •

Pristatome f Visas
3316 So. Halsted St

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optųmetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių iteųipimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mę, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai

somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12. Akinių kairios 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau, 
laugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Jums gal tai skambės kaip kokia 
pasaka: beį- tąi yra teisybė, — nes 
tai atsitiko daUgelj ir daugeli sykių. 
Taip taukiai tai atsitikdavo, kad vie
na šeimininkę sutikus kitą anį gat
vės užklhųšė, kur ji eina? Tan
kiausia pirmoji atsako, kad ji eina 
i grosernę. Antra šeimininkė jai 
atsako, kad ji taipgi eina j groser
nę, ir kad tą grosęrnė vadinasi 
“Midvvest Store”.

Yra didelis skirtumus tarp papra
stos grosernės ir. “Midwest Stores” 
krautuvės, kuri raudasi jūsų anielin- 
kė.f. Antroji šeimininkė ta sužino
jo jau seniai, ir todėl ji visuomet 
lankos} i ją, daryti savo pirkinius. 
Ji'Žino, kad patarriąyimas tenai yra 
geriausias.

Toliau ji žino, kad panašių j; 
“Midwest Stores” sankroyą, kuri ran
dasi jos apielinkeje, yra dar 300 ki- 
tosę Chicagos dalyse ir apielinkėse. 
Visos jos vedamos atskirų saviriin- 
ku, kurie gyvena tose apielinkėse. 
Kadangi tų sankrovų yrą labai daug 
ir jos priklauso prie vienos organi
zacijos, kuri valdo nuosavą were- 
hausę, ji žino, kad ši organizaaija 
turi didele supirkinėjimo galę^

Kadangi tięk daug produktų reika
linga, kad aprūpinu^ yįsąs tąs sank
rovas, ji žino, kacf visi tie produk
tai supirkinėjami' iš manufaktūrų ir 
išdirbėju vagonais. Ir paaekjnę to 
yra žemos kainos. Ji taipgi žino, 
kad produktai yra visuomet švieži 
ir nauji, nes jie gabenami tiesiog iš 
pirmo šaltinio.

Ši namų šeimininkė taipgi žino, 
kad kas savaitę “Midvvest Stores” 
laiko specialius išpardavimus, kurie 
paskelbti laikraščiuose, kuriuos ji 
skaito Tai yya didelis patogumas, 
nes laikraštyje ji suranda viską, 
kas jai reikalinga ir pasirašius eina 
i “Midvyest” ir nusiperką viską kąs 
jai reikia, nupiginta kaina.

Po viso šio paaiškinimo nesunku 
suprasti kode! “Midwęst.” sankrova 
turi tiek dailg nąują. kostumerių. Po 
vienam ar antrini pirkimui, patar
navimui, gerapi < maistui ir žemom 
kainom, ji tampą, “Midvvest” sankro
vos nuolatiniu kostumieriu.

Apskelb.

kalas ypa parašytas pagal 
galį pono šalda-Balda. Well, ai 
nebus tai tik pats Kl. Jurge 
lionįs 
vos”,
šiol Chicagoj vaidintas vos ke
letu kartų. Priežastis, manau, 
tame, kad gana sunkus suvai
dinti ir ne bile kas drįsta jojo 
imtis, o sceningumo, akcijos 
jame netrūksta. Taigi sekma
dienio vakare turėsime progų 
juomi pasidžiaugti.

Laukiąs.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

' CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

DENTISTAS
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

A. U Davidonis, M.D 
4£Į1(Į S, Michig-an Avė,

Tęl. Kenvvood 5107 
VALANDOJ: 

hųo 9 i ntįd 6 i 
Ąpart ŠYęutąc

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS ,

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

JUOZAPAS MASLAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 22 dieną, 5 vai. rytą 
1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Šilavos parap., Naukaimio kai- 
me.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

moterj Prancišką, po tėvais 
Norkaitė, du sunu Prapciškų ir 
Eugene, broli PrąnciMąj ir pu
sbrolius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 So. Hennitage Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadieny, 
kovo 24 dieną, 8 vai. ryte ’ iš 
Eudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingoj pamaldos už velionio sielą; o iŠ1 ten 
btik nulydėtas i šv. Kazimierą 
kapinės.

Visi a. a. Juozapo Maslaiiskip 
giminės, dradgai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da;, 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paąkutini pą|ąrnavimą iif 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sunai. Brolis,
“ ® CT-

F. EU^eikls, Te|ei—.

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.

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.

JQHN B; MORDĘN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VE Mįnrbe SL,?tftfe‘ Clark
TęV 'State 7§ęQ; Vąląndos 9—5 
W?sįde: 2261 vį 22 St. Cermak Rd, 
Pąnedelio, ‘Sered. ir lP4tn. vak. 6 iki 9

Telefonas Canal 612:
Namai: 6459 S. KockwęU 

Utarn.. Ketv. ir Sub; vak. 
w -Ikonas RetfUtdic ‘9600,

Lietuy^^^^ Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i 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

——II II ■■■■■■■■.■..................  ■■ .. ...................... .

Iš Draugijų V eikime
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ .PfftHgiJaS- Nariai,______ _

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą, 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofišo vaf.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Wąrnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Aye.; T. Tamulionis mar
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius. M. Biaga, J. Balnis, K. Bud
ri s ir J. Kondrošką kontrolės ko
misija. T. Dundulis kliubo dakta
ras. 4142 Archer Avė., Telefonas 
Vlrginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-iftą riedėlclieni kiekvieno mėnesid 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pilta, pagolb., Adolph Kaulakis; 
nųt. rąšt 3842 S. Union Aye., 
Frank ‘ Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8183 S. Halsted St., 7:80 
vai. vakare.

;;;,.,.i/i>4< c-v* .> iJ:..i...f ' .smmt- v.
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Pirmoji Lietuvių Ope
ra Chicagoje

Rengiamos ir laukiama su entuziazmu “Eglės” 
pastatymo balandžio 8 d.

yra iškilmingas

yra nepaprastas

į harmoningų 
Opera tai yra 

šventadienio 
joje atsilieka

Opera tai 
vaidinimas.*

Opera tai 
vaidinimas, kuriame yra pavar
tojama ir sujungiama daugelis 
įvairių dailybių 
scenišką vienetą, 
drama apvilkta 
rūbais, ir viskas
kaip šventadienyj. Muzika, dai
nos, šokiai, scenerija, kostiu
mai — viskas turi operoje šven
tadienio atspalvį. Veikėjai čia 
pasirodo ne by kaip, bet visam 
savo gražume.

žoois opera yra lotiniškas ir 
reiškia pastangos. Kilęs iš žo
džio opus, operis — darbas, vei
kalas.

Operos musų pasaulyj prasi
dėjo su žmonių atgimimu (re- 
sesansu) po viduramžio tam
sos. Tai buvo pastanga atgai
vinti pagoniškos Graikijos mu- 
zikalę deklamaciją vaidinant 
dramas. Senovės graikų dra
mos buvo pavyzdžiu ir pama
tu atgimimo gadynės operoms. 
Pirmoji opera buvo pagaminta 
ir suvaidinta Florencijoj 1597 
metais. Tai buvo opera “Dafnė”, 
kurią parašė tūlas italas Peri. 
Kalbama, joje buvo niūniavimu 
(recitativu), pritariant orkest
rai. Pas italus operos greit pri
gijo, ir į kokią 50 metų pasi
darė populeriausiu vaidinimo 
budu. Tampomos visais pakraš
čiais jes ilgainiui suvulgarėjo 
ir išsigimė, pasidarė pilnos ne
žmoniškų rėkavimų ir kitokių 
nedailių ekscesų. Ilgą laiką to
kios italų operos turėjo daug 
įtakos ir į francuziis ir į vokie
čius. Tik aštuoniolikto amžiaus 
pabaigoj, darbuojanties Gluc- 
kui ir Mozartui, Europoj pra
dėta atsikratyti nuo negeisti
nos italų įtakos.

duoja tragediją, kuri pasidaro 
iš to, kad dievaitis ima sau už 
pačią paprastą mergelę “Eglę”.

Musų gražus jaunimas susi
telkęs “Birutėje” taip pat en
tuziastiškai rengiasi prie musų 
pirmos operos pastatymo ba
landžio 8 d. 1934 metais, kaip 
kitą syk Florencijoj renesanso 
entuziastai rengėsi prie pinuos 
operos pastatymo 1597 metais.

Galima neabejoti, kad ir mu
sų Chicagos visuomene Jaukia 
‘Eglės” pastatymo su nema
žesniu entuziazmu. —K. J.

mų. O gerb. publika prašoma 
pasipirkti iš anksta tikietų.

Taipgi draugystės bei kliubai 
kurie dar neprisldėjote prie 
ALTASS vietinio skyriaus, esą 
te kviečiami prisidėti ir at
siųsti savo atstovus skyriaus 
sivsirinkiman, kuris įvyks sek
madienį, balandžio 8-tą dieną 
šv. Antano parapijos salėje.

’ -**J» T.

KA ŽMONES MANO
nesenai susilaukė

pirmutinę operą 
Petrauskas. Tai 

žalčių Karalienė”.
ALTASS ŽINIOS

ti ir gaiisi, tik ręikia darbš
taus žmogaus, ir ne sau, bet 
parapijai dirbantį kunigą.
y Senas Parapi jonas.
“Naujienos” davė vietos išsi

reikšti kun. Linkaus kritikams, 
bet atrodo, kad, šis ginčas yra 
grynai vidujinis tautinės para
pijos reikalas, kurio niekas ki
tas negali sutvarkyti, kaip tik 
patys parapijonai. Todėl butų 
geriausia, kad suinteresuotieji 
tos parapijos reikalais asmens 
susirinktų ir užbaigtų ginčus 
saVėje. Laikraščiui, kuris neži
no, kurioje pusėje tiesa, kištis 
į tai nėra prasmės.

Redakcija.

porte yra lietuvių balsuotojų 
apie 2500, o gal ir daugiau, 
kuomet jie neorganizuoti, tai 
wardo darbus užima airišiai, 
kurie turi tiktai 5% balsuoto
jų-

Sekantis susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare nuo 7:30 
vai., Lietuvių Auditorium.

Klubo Korespondentas.

CLASSIFIED ADS
...........*-----

Eurniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Jis

šiandien turi savo operas, 
savo gabiųjų kompozitorių pa
rašytas, kone visos kultūrinės 
tautos: vokiečiai, franeuzai, 
anglai, rusai, lenkai. Net ir 
amerikiečiai 
savo operos.

Lietuviams 
parašė Mikas 
“Eglė,
pradėjo ją rašyti dar 1910 me
tais Chicagoje, o užbaigė So. 
Bostone 1924 metais. Kiek 
anksčiau, 1906 metais, Mikas 
Petrauskas parašė “Birutę”, 
veikalą, kurs irgi kėsinosi būti 
opera, bet buvo tik maža ope
ra 
džius arba libretto parašė 
Žemkalnis—Landsbergis, o “Eg
lės”* drama, kurią Mikas pavar
tojo savo operai, buvo parašy
ta Fromo—Gužučio, “Mužikų” 
autoriaus. Gaila, kad nei vie
nas nei kitas libretto Miko vei
kalams neatsižymi nei drama- 
tingumu nei sceniškumu. Pama
tu operai visgi turi būti gera 
drama.

Atsišaukimas j M a r- 
ąuette Park koloniją

PRANEŠIMAI

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geras išlygos, be procentų. 3 šni. 
Earlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 

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

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

—O—

operetė. “Birutei” žo- 
arba libretto

Kaip pirmutinės renesanso 
operos, taip ir pirmoji mwsų 
opera, inkvėpimo gavo pagoniš
koj senovėje. Tai žingeidus su
puolimas. Miko Petrausko “Eg
lė, Žalčių Karalienė” su dau
gybe smulksmenų apdainuoja ir 
atvaizduoja kone visą lietuvių 
mitologiją, prietarus ir įsitiki
nimus. čia apdainuojama mei
liški santykiai tarp Saulės, Mė
nulio ir Aušrinės, čia meldžia
mos Deivei Pargrubei, čia au
kos metamos Dievui Vaišgan- 
čiui su įspūdingų ritualu, čia 
šokama Ragučiui, o vyriausias 
veikėjas yra žaltys, kurio pa- 
locius randasi ežero dugne ir 
kurs įsimyli Eglę, mirtino žmo
gaus dukterį. Drama atvaiz-

Pirmadienio vakare susitvė
rė ALTASS skyriuš. Laikas 
trumpas, bet darbas labai pa
sekmingai *eina. šitas darbas 
nėra vieno žmogaus, ir jo at- 
siekimas nebus garbė vienai 
ypatai, bet visiems lietuviams. 
Tad yra reikalinga ir pageidau
jama, kad kiekvienas Mar- 
quette Park lietuvis prisidėtų 
prie atsiekimo musų troški
mo.

Ateinantį penktadienį,, kovo 
23 d. įvyks antras susirinki
mas, 8-tą vai. vakare, 6823 J. 
Western Avė. Katrie jaučiatės 
Lietuvos patriotais ir mylėto
jais, atsilankykite į šitą susi
rinkimą. —M. Juozaitis, rašt.

Brighton Parko AL 
TASS Skyriaus susi 

rinkimas, rengiasi 
prie prakalbų

PASIPUOŠKITE VELYKOMS

BERNICE DRESS & LINGERIE
SHOPPE

3437 So. Halsted St.

PAS

DRESES

$2.98
ir virš.

Naujausio Styliaus
DRESĖS, APATINIAI RŪBAI, PANčIAJtOS, 

RADIKULIAI ir KITOS REIKMENYS 
DEL VELYKŲ SEZONO
Prieinamomis Kainomis, 

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

šį vakarą nuo 7:30 įvyks 
Brighton Parko ALTASS sky
riaus komiteto susirinkimas 
Hollywood Hali, 2417 W, JĮ3rd 
St- šis mitingas ijąų’ės baigti 
paruošti programą prakalboms, 
kurios įvyks kovo 25 d., Holly- 
wood Hali, 2417 W. 43rd St. 
Kalbės žymus kalbėtojai ir pats 
musų didvyris lakūnas Juozas 
R. James-Janušauskas.

Taigi bus pirma, o gal ir pa
skutinė proga brightonparkie- 
čiams pamatyti, išgirsti f ir su
sipažinti su musų gerbiamu la
kūnu, nes atšilus orui lakūnas 
bus užsiėmęs miklinimu savo 
sparnų tolimai kelionei.

F. T. Puleikis.

Ir Cicero rengia va 
karą “Lituanicos 

II-os” naudai

Kovo 21 d., 1934 “Naujie
nose” (num. 68) radau biznie
riaus G. Šukio, 3320 South Hal
sted street, aprašymą. Ten G. 
Šukys sako, kad jis atvykęs 
Amerikon 1914 pu iš Maskvos, 
kur lankęs gimnaziją. Pasakoja 
jis šį tą daugiau apie save.

Nesiginčysiu su juo apie vi
sų jo pareiškimų tikslumą, no
riu tik priminti kokius patyri
mus aš turėjau su p. G. Šukiu.

Anąmet jis man pasiūlė pir
mą morgičių $5,000 vertės. Pa
klausiau, kiek namas turi sko
los. G. Šukys atsakė, kad 
namas vertas* $72,000, neturi 
skolos daugiau kaip $14,000. 
Norėdamas dar kartą persitik
rinti, ir vėl paklausiau. Ir ant
ru • kartu jis pakartojo “$14,- 
000”. Iš aš nupirkau pirmą mor
gičių už $5,000.

Kai bankas (Universal State) 
užsidarė, patyriau,- kad buvau 
prigautas. Tai butą “splįt” 
morgičiaus. Nuėjau pas savi
ninkę. šis klausia, “Kas tams
tai sakė, kad namas turi tik 
$14,000 skolos?” Atsakiau, kad 
p. G. Šukys. Pasirodė, kaip 
savininkas man" pasakojo, pir
mo morgičiaus ’ ' buvo $31,000, 
$6,000 antro ir $2,600 nemokė
tų taksų, viso 39,600.

Dabar, savininkas atsisakė 
nuo namo ir jis;^* fOrklozuo- 
jamas. Nei B-ių, centų negau-. 
nu už savo 5,000f ’

Tai matote. Al šiandien jau 
4 metai neturiu darbo, vargs
ti?. Jeigu p. Šukys, ipąn bu
tu pasakįs, kadr hamąsr tu^i 
$39,00Q skolos,' morgičiaus tik
riausiai nebūčiau pirkęs ir ne
būčiau tokiu būdų pražudęs pi
nigų;; ; *■;„■

Tai tokį patyrimą turėjau su 
p. G. Šukiu, real-estate, mort- 
jage, Insurance biznierium.

Pasirašau: Juozas Elijošius, 
3210 South Halsted street.

-r- • :
Chicagos Lietuvių 
Tautinė Bažnyčia

Iš Bridgeporto Lie 
tuvių Politikos KIu 

bo veikimo
Kovo 19 d. Bridgeporto Liet. 

Pol. Klubas laikė savaitinį su
sirinkimą; prisirašė 22 nauji 
nariai. Reiškia, klubas nariais 
eina pirmyn šuoliais.

Buvo trys kalbėtojai: Valu- 
kas nuo Marųuette (Park lietu
vių politikos distrikto; Bartush 
nuo Roseland lietuvių, ir dr. 
Poška. Visi kalbėtojai aiškino 
reikalingumą lietuviams, daly
vauti politikoj, tvirtai tarp sa
vęs susiorganizuoti, parodyti, 
kad lietuviai taipgi turi galę 
balsavime, ir savo balsais gali 
nusverti j vieną ar kitą pusę.

Dr. Poška pareiškė, kad poli
tikos reikalais nuėjus pas mies
to merą Kelly, šis pasakęs, kad 
lietuviai esą labai geri žmonės, 
bet politikoje jie nieko nereiš
kią, todėls kad neorganizuoti. 
Toliau, sako kalbėtojas, Bridge-

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

Veikalą režiseriauja adv. Kl. Jur
gelionis, o vaidylos yra visiems ži
nomi scenos veteranai. Kaip taį 
Pet. Miller, Adelė Zavistaitė, Juzė 
Gulbinienė, Bron. Abraškaitė, Ben 
Vaitiekūnas, Jonas Stasiūnas, Juozas 
Kemėšis, Vytautas Tarutis, Antanas 
Rutkauskas, Jr. L. S. S. kuopa kvie
čia visus draugus ir dailės mėgėjus 
atsilankyti. Įžangos tik/etus galima 
gauti iš anksto “Naujienose”.

Komisija.

Lietuvių Demokratų Lyga laikys 
svarbu susirinkimą Šį antradienį, ko
vo 27 d. Lietuvių Auditorijoje, 3138 
S. Halsted St., 8:00 vai. va.

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

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

— Narys.

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAl 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdu Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping 
work tables, kabinetas, pilnas Įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. —• Del valgyklų, bučernių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU tėvo Jokūbo Vitkaus 
paeina iŠ Telšių apskričio, Plungės 
parapijos. Pirmiaus gyveno Ken- 
sington, III. Atsišaukite šiuo ant
rašų, Stanislovas Vitkus, 4511 So. 
Wood St„. Chicago, III.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Keikia

REIKALINGAS darbininkas ant 
‘armos, kuris mokėtų karves melžti. 
Atsišaukite 1737 S. Union Avė.

—Oi—

MADOS MADOS

SVEIKATA YRA TURTAS
Aš turiu daugelio metų patyrimo 

gydime ir praktiškoj psychologijoj. 
Visoki goiteriai, rupturos, vericose 
gyslos, tumeliai, silpni nervai, rhe- 
matismas ir t. t. lengvai pagydomi.

D. B. POPOVICH,
Ofiso valandos: 9—12 v. ryto
2360 Clybourn Avė., Chicago.

NAŠLĖ moteris reikalauja vyrą 
dirbti ant fannos. Mokestis $10.00 

mėnesį ir užlaikymas. Rašykite 
MRS. ANNA REUBA

R. F. D. No. 1, 
Lenox, Mich. 

arba
G. ROZINSKY 

6726 So. Maplewood Avė.

M0R16ASE BAHKERS

REAL ESTATE
■ *

Blznb pamatuotai cebinguiuu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU8 
SIUNČIAM PINIGUS | LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite | musų apnik*

TEL LAFAYETTB 1083

2608 West 47th St

P. CONRAD
PROTOGRAFISTA> 

Potografuoju jūsų na 
nuošė arba studHoi 

Rezidencija
730 W. 62nd St

' Tel Englewood 5840

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo ir pridabojinio 
> metų vaiką. 634 W. 18 St.

Furnished Rooms
KAMBARYS dykai merginai, mo- 

terei ar vyrui. Jeigu biskį pasidar
buos, duosiu ir valgi. Rašykite laiš
ką i • Naujienas, Box 98, 1739 So. 
Halsted St.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
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.

NUSIPIRKITE VELYKOMS AVALINĘ
» DABAR PAS

BOSTON SHOE STORE
3435 South Halsted Street

DIDŽIAUSIAS IR PILNAUBIAS PASIRINKIMAS
NAUJŲ VELYKŲ STYLIŲ

VYRAMS CERATAIMOTERIMS ČEBATUKAI

$2.45
ir virš.

Del Moterų 
Vyrų 

ir Kudykių

Nupi
ginto

mis
Kaino
mis

Del Moterų 
Nauji Sna- 

kpgkins
Pilki arba 
Gelsvi 
taipgi

visokiom kujnimj visokio 
TIES ir OXFORDS.

Naujausio Styliaus Pilki, Mėlyni, Juodi su 
didžio ir platumo PUMPS, STRAPS, _ ___.

Nusipirkite sau porą iš geriausių.

BOSTON’O ČEBATUKĮJ DABAR
Mntai Sėt“"'’ FLORSHEIM ČEBATŲ

■MB

EXTRA BARGENAS
Grosernė ir bučernė su ar be na

mo. Nėra kitos krautuvės per 12 
blokų. Mažas įmokėjimas. Privers
tas parduoti dėl ligos.

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

Tel. Melrose Park 2118

Tel. CANAL 4674
. • NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilna* 
Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL. .

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

(Pabaigą)
Linkus. visada šaukia, 
teisinasi - “nemokėtam 
ir pinigų, neturėjimu.

Kun. 
visada 
bylom”

Sakoma, kad i jei Vyskupas 
Mickevičius butų dar gyvas, šis 
kampas si? 5 lotais butų senai 
išmokėtas. Lietuviai butų su
silaukę puikįps bažnyčios iš 
muro, naują kleboniją, o už 
ielos ant Lowe Avė., tai butų 
3-jų aukštų lietuviška moky
kla. .

Tai ne sapnas,; nes Vyskupas 
Mickevičius buvę energingas 
žinogįis. Ji$ toą; bažnyčios ste
nąs parėmė, pirko įrengimus, 
ištaisė musų svetainę, dėjo 
grindis, pastatė estradą, taisė 
klebonijos rūsį; riudaže bažny
čios trobės j ir tt ir tt Per il
gą. laiką dirbo, , kol viską su
tvarkė, bet ųž jąbąi trumai 
laiko viskas prapuolė, sunaikin
ta ir išeikvota,

Kun. Vysk. Mickevičius no 
sau tą visą dkrė, bet parapi
jai; o Linkus tai tik priešin
gai; ..

Geistina, "kad kaip nors jis 
užleistų tą vietą kitam darbšv 

šeštadienį 5 dieną gėgužės Lie- * tesniam kunigui. Tuomet šis 
tuvių Liuosybės salėje, prie 14 kampas pasiliktu lietuviams pa- 
ir 49 gatvių.

ALTASS vietinis skyrius Ci
cero, Illinois, rengiasi prie mil
žiniško parengimo antrojo skri
dimo naudai.

Veikiančioji komisija, kuri 
buvo išrinkta iš penkių ypatų 
visuotinam skyriaus susirinki
me kovo 11. d., dalyvaujant 
draugysčių bei s kliubų atsto
vams, R. K. Federacijos 12- 
tam skyriui, ir ALTASS rėmė
jams. Komisija jau atlaikė po
rą susirinkimų ir deda visas pa
stangas, kad pasirodžius kitoms 
kolonijoms, jog Cicero neatsi
lieka reikale antrojo skridimo 
į Lietuvą. *

Parengimo programas susi
dės iš dainų, prakalbų, ir ant 
galo šokių prie geros muzikos. 
Dėlto nutarta pakviesti 8v. Gri
galiaus vietinį chorą ir žymes
nius solistus bei solistes, vie
tinius ir iš kitur. Prakalbą 
akyti bus kviečiamas pats la 

kūnas Janušauskas ir kiti. Va
dinas, koncertas, prakalbos, ir 
balius,. o įžanga tiktai dvide- 
šimts-penki Centai ypatai. Tas 
iškilmingas parengimas įvyks

2523 — Išėjimui suknelė tinka bile 
•progai. Praktiška ir patogi. Ją 
Salima pasisiūdinti į keletą valandų, 

ukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 36, 38 ir 40 colių per krutiną.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa-j 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept.. 1739 
Sų. Halsted St., Chicago, 111.

ir 49 gatvių. pididžiuoti. ' > ,
Tad, mes ALTASS vietinio Tautinės bažnyčios yra West* 

skyriaus veikiančioji komisija,? villėj, Pittsburghe,- Lawrence, 
, Ciceroj e. prašome. vietinių drau- -Serantone, ir Jkodėl' ,.*xlideįio:F 
gysčių bei kliubų virš minėtą Chicagoj negali bftt? Chicagoį 

I vakarą nerengti jokių parengi- yrą daug lietuvių; dirva pla-'

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yarda 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuveža m e ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratina 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago, 

. Ofisas 3406 S. Halsted St.
m

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

daug pigiau nei kitur.
Seihpelių knygas pristatome i namus. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $85. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

" PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernės pikčeriai. mažai vartoti, par
davimo priežastis, turiu du biznius.

4554 So. Pauliną St,

PARSIDUODA aludė geroj apie- 
linkėj, 

6627 So. Ashland Avė.

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

3641 So. Morgan St.

BARBERNĖ IR BEAUTY SHOP. 
įsteigta 6 metai, geroj vietoj, labai 
mažai kompeticijos, 3 pagyvenimui 
kambariai, renda $25 mėnesiui, 
įrengimas kainuoja virš $1600. Da
ro puikų biznį, savininkas eina į 
kitą biznį. Tai yra pastebėtinas 
bargenas dėl gerai einančio biz
niaus. Paaukaus už $600. Atsi
šaukite tuojaus.
ILLINOIS BUSINESS SALES CO. 

3319 North Clark St., 
Buddngham 1881

TAVERN pardavimui pigiai, gera 
vieta priešais Stock Yąrdus. Pigi 
renda. Turiu tuojaus parduoti, tū
rių du biznius.

4314 So. Ashland Avė,

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

2416 W. 69 St.

Exchange—Mainai
PARDUOSIU arba mainysiu vie

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

1828 Ganalport Avė.

Real Estate For Sale
Namąl-Žemė Pardavimui 

*» • —w^*mmWM^V**WW«<Mi»**R***W**V**********'*

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




