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Automobilių strei 
ko išvengta

Darbininkai priėmė kompromisinį susitai 
kymą, išgavę pripažinimą kolektyvių dery 

bų. Bus paskirta taryba pravesti 
atstovų rinkimus

WASHINGTON, kovo 26. —' Administracija labai džiau- 
Milžiniškas automobilių darb’-'giasi sutaikiusi šį gręsusį strei- 
ninku streikas, kuris galėjo su-'ką. Sutaikymo sąlygos yra di- 
trukdyti atgaivinimo programą d Jis žingsnis išrišimui ginčų 
ir butų palietęs apie 250,000 tsrp darbo ir kapitalo, ypač kai 
darbininkų, liko išvengtas, dar- jie iškila masines produkcijos 
bininkams ir fabrikantams su-1 industrijoje. Pasisekimas to- 
sitaikius, derybose tarpininkau- kios sitemos daug priklausys 
jant prezidentui RooseveltiA ir iu.‘o to, kaip įstengs įvairios 
NRA administratoriui Johnson darbininkų grupės susitarti ir 

Galutinas susitaikymas įvyko 
vakar vakare, po prezidento 
pasitarimo su darbininkų at 
stovais.

Susitaikymas yra kompromi
sinis ir nė viena puse nėra ap
lankiusi aiškų laimėjimą. Dar
bininkai neišgavo unijos pripa
žinimo, bet ir kompanijos turė
jo pripažint organizuotiems dar
bininkas lygią atstovybę kolek- 
tyvėse derybose ir turėjo prisi
žadėti nepersekioti ir nešalin
ti iš darbo organizitotų darbi
ninkų.

Susitarimo sąlygomis darbi
ninkai turi teisę organizuotis į 
grupes ar unijas. Į kokias uni
jas jie gali ęrgąnizuotis,, su
tartis negąkot T&iAJ&siorga
nizavusi grupė turk teisę išrink
ti savo atstovus kolektyvėms 
deryboms spręsti visus kylan
čius ginčus ir pagerinimą dar
bo sąlygų. Atstovai renkami 
proporcionaliai, sulig didumo 
grupės. Negali būti diskrimi
nuojami darbininkai dėl jų pri
klausymo unijai, ar šalinami be 
jokios teisingos ir rimtos prie
žasties iš darbo.

Kad įvykinti tą susitarimą 
ir pravesti darbininkų atstovų 
rinkimus, bus paskirta tam tik
ra taryba iš trijų narių. Vie
ną tarybos narį paskirs sam
dytojai, kitą— darbininkai, o 
trečią neutrali narį, paskirs pre
zidentas Rooseveltas. Darbinin
kų atstovu paskirtas Richard 
E. Byrd iš Pontiac, Mich.

Tos tarybos pareiga bus per
žiūrėti ,visus unijų narių sąra
šus, taipgi sąrašus kompanijų 
“imijų” narių ir jokiai unijai 
nepriklausančių ir nustatyti kiek 
kuri. gali rinkti atstovų 
kolektyvėms deryboms su kom- 

.,, panija.
ir;>1..n. Sutaikęs gręsusį didelį strei- 

I ką, prezidentas išleido ilgą pa
reiškimą, kuriame- paaiškino 
susitaikymo sąlygas ir padėko
jo abiem pusėms “už koopera
ciją ir atsižvelgimą į visuome
nes labą”.

Kaip tik bus paskirta taryba, 
o tikimąsi, kad ji bus paskir- 

‘ ta dar šiandie vakare, ji tuo- 
jaus išvyks į Detroitą, Mich., 
kad pravesti atstovų rinkimus 
susitaikymo sąlygomis. Atsto
vus rinks ne visi darbininkai 
bendrai, bet kiekviena grupė 
atskirai, proporcionaliai jos 
skaičiui.

kooperuoti tarp savęs, todėl ir 
prezidentas sako, kad dabar pa
tys darbininkai bus atsakomin- 
gi už pasisekimą kolektyvių de
rybų.

Dar šį susitarimą turės pa
tvirtinti patys darbininkai, bet 
kiek žinoma, darbinnkai labai 
prielankiai priėmė susitarimą ir, 
be abejonės, jį ratifikuos.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green, kuris vado
vavo deryboms, skaito susitai
kymą dideliu4 automobilių dar
bininkų laimėjimu, nes pirmą sy
kį šioje milžiniškoje industri
joje darbininkai išgavo teisę or
ganizuotis; ji, kaip ir visos ki
tos pačios didžiosios pramonės, 
visuomet buvo aršiausiais or
ganizuotų darbininkų priešinin
kais.

Tai yra pradžia naujų indus
trinių santikių ir jei abi pusės 
veiks nuoširdžiai, iš to bus nau
dos visai šaliai.

Kaltina advokatą 
Įšmugeliavus gink

lą kaliniui

SUTAIKĖ GRĘSUSĮ AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ STREIKĄ

J

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana-
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Kaltina, kad 1,500 
NewYorko mokyto

jų yra puspročiai
Mo- 
me- 
I)r. 
kad

NEW YORK, k. 26. — 
kyklų tarybos vyriausias 
d i ka I i s egza mi n iro t o j a s
Emil Altman, pareiškė, 
“konservatyviai apskaičiuojant”,
mažiausia 1,500 mokytojų vie
šose mokyklose yra puspro
čiai, o kiti yra ir visai nepa 
gydomi pamišėliai.

Mokyklų viršininkas Camp
bell tuojau:; paprašė, kad Dr. 
Altmon priduotų tų mokytojų 
sąrašą, kad juos galima butų 
pašalinti iš mokyklų.

Gal ir tirs Dr. Wirt 
kaltinimus “sme

genų trustui”

Lietuvos Naujienos
Klaipėdoj uždarytos na
cių Neumanno ir Sasso 

partijos
Tardymo nustatyta, kad jos 
siekė ginkluotu sukilimu at
plėšti Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos

Žymiausi asmenys automobilių kompanijų derybose su 
i

darbininkų atstovais, kad sutaikinti gręsusį didelį automobilių 
darbininkų streiką. Viršuj — W. S. Knudsen, vice-prezidentas 
General Motors. Dešinėj — Wm. Green, Amerikos Darbo Fe- 
deracijos prezidentas. Apačioj — Gen. Hugh S. Johnson, NRA 
administratorius, kurio pastangomis gręsęs streikas liko sutai
kintas. Johnsonui gelbėjo ir pats prezidentaį Roosevcltas. 

t

Smarki audra perėjo 
New Orleans; su

griovė 5 blokus 
. ( ...i

NEW ORLEANS, La., k. 26. 
—Staigi ir smarki audra su 
perkūnija .perėjo per New Or
leans ir Edgevvood sekcijoj pen
kių blokų plote sugriovė 75 
namus. Mažiausia 12 žmonių 
liko sužeista, bet užmuštų, kiek 
žinoma, nėra;

Gyventojai sako, kad smarki 
vėtra užėjo staigiai. Urnai su
temo kaip naktį, šviesos užge
so ir pasigirdo griuvimas vėt
ros laužomų namų.

Vėtra tęsėsi tik dvi minutes, 
bet pridarė didelių nuostolių ir 
visus žmones labai išgąsdino. 
Net ir automobiliai liko išvarty
ti gatvėse.

Prezidentas prašo 
griežtų įstatymų 
suvaldyti biržas

WASHINGTON, kovo 26. — 
Prezidentas Roosęyetlas šiandie 
kreipėsi į kongresą, prašyda
mas priimti griežtus įstatymus 
suvaldyti gyvenimo reikmenų ir 
serų biržas. Jis reikalauja to
kių įstatymų, kad suvaržyti net 
ir tokią spekuliaciją, kokia yra 
vedama šiais

Prezidentas 
mą pareiškė 
riui Fletcher

WASHINGTON, k. 26. —At- 
ų bute ruošiamąsi pasiuly 

rezoliuciją, kad butų ištirti 
Gary, Ind., mokyklų viršininko 
Dr. Wirt kaltinimai, kad nie- 
kurre prezidento Roosevelto pa
tarėjai-mokslininkai, taip vadi
namas “smegenų trustas”, suo- 
kalbiaują nuversti prezidentą ir 
pakeisti šalies ekonominę tvar
ką, įvedant komunizmą. Kal
tinimas yra tokis nerimtas, kad 
kiti atsisako jį ir svarstyti, nes 
pasak jų, visuomet yra lokių 
puspročių, kurie komunisto var
dą bando prikergti kiekvienam 
pažangesniam žmogui.

Bęt republikonai ir visi ad- 
minis$!a£jjos priešininkai delei 
to kaltinimo kelia didelį triukš
mą ir reikalauja kongreso ty
rimų.

Atstovų buto pirmininkas 
Rainey siūlo, kad tuos tyrimus 
padarytų' teisingumo departa
mentas, nes jei tie kaltinimai 
yra teisingi, tai kaltininkai yra 
šalies išdavikai ir turi būti ati
duoti teismui.

KLAIPĖDA, 23. II. Elta. — 
Šiaulių apygardos teismo tar
dytojo Nezabitauskio 1934 m. 
vasario 22 d. nutarimu, Klaipė
dos vokietininkų partijų So- 
zialistische Volksgemeinsėhaft 
ir Christlich-Sozialistische Ar- 
beitsgemeinschaft veikimas su-: 
stabdytas, kadangi jų veiksmuo
se, tardymo daviniais, nustaty
tas siekimas ginkluotu sukili
mu atplėšti Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos.

To paties, Sozialistische Volk- 
•sgemeihschaft ir Christlichso- 
zialistische Arbeitsgemeins- 
chaft tardymą vedančio tardy
tojo vasario 22 d. nutarimu, 
aukščiau minėtų partijų būsti
nėse policija padarė kratas, ii 
būstinės buvo užantspauduotos.

Konfiskuoti Volkskurier ir 
L. Ceitunga

Karo komendantas konfiska
vo buv. Sasso partijos organo 
Volkskurier 14 Ns. ir Lietuwisz- 
kos Ceitungos 44 Ns. Šie abu 
laikraščiai skelbė kiršinančius 
straipsnius.

Badas ir dėmėtosios 
šiltinės epidemija 

’ - - I

■ VILNIUS. — Kur j er Wi- 
1 e n s k i rašo, kad šių metų 
nederlius rytinėse ir pietinėse 
Vilniaus vaivadijos dalyse yra 
didžiausias kaltininkas dėmė
tosios šiltinės epidemijos ir ba
do. Pokarinis laikas niekad dar 
nebuvo atsikratęs tos baisios 
ligos. Visą laiką, beveik kas 
savaitę, tai vienoje,, tai kitoje 
vietoje buvo užregistruojami 
pavieniai tąja liga susirgimai 
Badas gi padaro žmogaus or
ganizmą nebeatsparų ir todėl 
jo dėka kilo epidemija. Todėl, 
esą, ir pati dabartinė ta liga 
yra vadinama bado šiltine.

Tačiau- artėja vasara, o su 
ja gali dar labiau plisti epide
mija. Vyriausybė, esą, susini 
piriuši tuo reikalu, nito kovo 
1 d. Žada įsteigti septynius epi 
deminių ligų gydymo skyrius 
ir vieną raudonasis kryžius, 
kurie epideminėse vietose veiks 
tol, kol ta liga bus visiškai nu
galėta. Tenka pažymėti, kad ta 
liga daugiau plečiasi, — kaip 
laikraštis sako, — daugiausia 
mažiau kultūringose vietose 
Kur žmonės daugiau prasila
vinę, tai ir kovoti su liga ge
riau moka. Daugiausia sergą 
šiltine lenkų rusų pasienyj0 
gyveną gudai.

tačiau vargas

Keisis kaliniais 
lenkais

SU

žinio-KA UN AS.—Esamomis 
mis Lietuvos pasiuntinybė Pa
ryžiuje pradėjus derybas su 
Lenkų pasiuntinybe def keiti
mosi politiniais kaliniais. Tarpi
ninkaująs Raud. kryžius.

CHICAGO.—Pereitą šeštadie
nį pavieto kalėjime liko susek
tas suokalbis suruošti pabėgi
mą iš kalėjimo ir pas vieną lau
kusį teismo kalinį surastas re
volveris, kuris turėjo gelbėti 
pabėgime.

Už to revolverio išmugeliavi-1 Ą evarfifft m:ii-
mą į kalėjimą liko areštuotas . SVdTblU II1111
advokatas Harold Jirka, brolis tarę sąjunga su 
valstijos sveikatos direkto IPvniiniin"
riaus Dr. Frank Jirka. * IrtllClja

Pasak kalinio, advokatas į-
šmugeliavo revolverį tam, kad LONDONAS, k. 26.-— Ang- 
kalinys galėtų pabėgai iš ka-pUa Pastaruoju laiku ėmė pla- 
lejimo, paskui gi plėšimais _
sirinkti pinigų ir apmoksti ad- karjnės sąjungos su Francija, 
vokatui už gynimą. I . . •

su, čiai svarstyti apie padarymų

- - - - “ [kad užtikrinti jai saugumą ir
Adv. Jirka yra kaltinamas ii• prie- šiokio tokio susi-

dėl kelių kitų rimtų nusikaltimų tarmo <leI ginklavimos sumaži- 
ir jau yra teisme prisižadėjęs 
daugiau hebeužsiimti advoka ^et
tlA.a užmegsti, kadangi Anglija ne-

Į nori leisti kitoms šalims diktuo
ti kada ir kur ji turi siųsti 
savo karo laivyną ir su kuo

tokią sujungę nelengva

Japonijos gaisre žu 
yo viso 1,556 žmonės Jtuli kariauti 

i • , * ' K

TOKIO, k. 26. — Rengo ži
nių agentūra praneša, tkad ne
senai siautusiame dideliaih gais
re Hakodate uosto mieste, žu
vo viso 1,556 žmonės. Didesnė 
dalis miesto visai sunaikinta. 
Iš uosto išgriebta daugiau1 kaip 
150 lavonų žmonių, kurie žuvo 
vandenyje besigelbedami nuo 
liepsnų. ,

i Galbūt sniegas ryte, šalčiau. 
- Smite teka 5:44, leidžiasi 
6:08.

SAN JUAN, Puerto Rico, k. 
26. — Nacionalio universiteto 
prof. Clement Pereda paskelbė 
bado streiką protestui prieš 
pastangas padaryti salą pusiau 
nepriklausomą. t -

-L

laikais.
savo reikalavi- 

laiškuose senato- 
ir atstovui Ray-

bur, pirmininkams kongresinių 
komitetų, kurie'svarsto jau į- 
neštus bilius kontroliavimui bir
žų.

Prezidentas kaltina, kad bir
žos visomis jėgomis veikai kon
greso užkulisiuose, kad sutruk
dyti priėmimą biliaus, arba kad 
jį nors sušvelninti. Prezidem 
tas betgi sako, kad ji švelniu 
bilium nepasitenkins,^nes žmo
nės kaltina biržų spekuliaciją 
už 1929 m. “prosperity” ir pas
kiau sekusius krachą ir dep
resiją.

Išvyko parvežti iš 
Kanados Martin 

Insulla

Turkija ir Graikija 
bendrai gins savo 

sienas

dauginto
ūkininkai, kur jau šiito metu 
suaugę žmonės alpsta iš bado, 
gi vaikai tinstk' ir kvaišta 
žmonės, jei kas ir dar turi kiek 
duonos, tai ji primena greičiau 
durpes, o ne valgį. Braslavės. 
Pastavų, Molodečnu ir Švenčio
nių apskrityje nors dėmėtoji 
šiltinė ir badas dar ne taip žy
mu kaip Disnos apskr., tačiau 
jau vien tik švenčipnių ap 
skrityje užregistruota badau
jančių 4,000 žmoniiį.

Filipiniečiai šaltai 
pasitiko siūlomą 
nepriklausomybę

EL PASO, Tex., k. 26. 
Clarence Elijody, 230 svarų 
dėnas, iš Mescalero, N. M., 
mušė keturių? poheistus pirm 
negu policija įstengė jį sUval- 
dyti. Teisėjas Ward nubaudė 
indėną $1 ir teismo kaštais už 
pasigėrimą ir pridūrė, kad nie
ko neskaitysiąs už policis tų 
.sumušimą, /

BATTLE OREEK, Mich., k. 
26.—-Kellog Co. paskelbė pakė
limą algų visiems savo darbi* 
ninkama, kurie jau 8 metai dir
ba 6 vai. į dieną be jokio algų 
sumažinimo.

. M- Ki • >■. -į'.. S 
ik- 7. w

■fa- 'I

in- 
su-

MANILA, P. L, k. 26. 
lipiniečiai be didelio entuziazmo 
pastiko žinią, kad prezidentas 
Rooseveltas pasirašė bilių, ku^ 
ris suteiks Filipinų saloms ne* 
priklausomybę už kokių 10-12 
metų, iki to laiko įvedant au- 
tonominę valdžią. Tik vietomis 
pasireiškė kiek didesnis entu
ziazmas, bet ir tas buvo dirb
tinis. <

Filipinų legislatura, kaip iš
rodo, bilių priims, tuo priim
dama ir nepriklausomybės iš
gavimo sąlygas. 

'v.‘ * 
----------

BUENOS AIRES, k. 26; — 
Brazilijos malūnininkai yra nu
tarę pirkti ne' Argentinos, bet 
Jungt. Valstijų kviečius. ', O tai 
todėl, kad Argentinos malųri-

CHICAGO.—Prokuroro Court- 
ney štabo Įeit. Johnson vakar 
išvyko į Toronto, Kanadoj, iš 
ten parsivežti Martin Insul,. 
kurį Kanada sutiko išduoti Chi- 
cagos teismui.

Martin Insull dabar sėdi To
ronto kalėjime ir nori, kad 
kuogreičiaųsia butų sugrąžin
tas į Chicago, kur jis galės pa- 
siliuosuoti už kauciją, nes jam 
labai nepatinka niekurie kalė
jimo suvaržymai, ypač uždrau
dimas rūkyti. :

Kur yra jo brolis Samuel In
sull nėra tikrų žinių. Tik tiek 
žinoma, kad jis plaukioja Vi
duržemio jura ir dar į jokį 
uostą nebuvo užsukęs, taip kad 
niekas nežino nė kurioj pusėn 
jis plaukia.

ISTANBUL,' Turkijoj, k. 26. 
—Ankara žinios skelbia, kad 
buvę priešai pasauliniame kare, 
Turkija ir Graikija, gegužės 
mėnesį pasirašys karinės są- 
jungos^sutartį, sulig kurios a!3 
šios šalys bendrai gins savo 
sienas.

Dar vis pagauna radio 
“zuikių”

■s.
’ ' v 
■r1-' 4

1

Dujų bombomis puo
la Clevelando strei- 

kierius

Lenkijoj užsidarė 
200 žydų mokyklų
VARŠAVA, kovo%26. — Len

kų skelbiamomis žiniomis, va
kar delei stokos lėšų užsidarė 
Lenkijoj 200 žydų mokyklų. 
Nors mokytojai dirbdavo ir už 
mpžą ^lyginimą, bet ir tai dau
guma jų jau per šešis mėnesius 
nėra gavę jųkios algos.

,(0 gal pati Lenkija uždarė 
tas mokyklas?)

■ lįlumt'.ii <■ Y' ,

RYMAS, k. 26. t- Musso-

CLEiVELAND, O., k. 26. — 
| Policija dują bombomis puolė 
streikuojančius Cleveland Wor- 
sted Millš Co. darbininkus, ku
rie bandė neįleisti į dirbtuvę 
sfrėiklaužiųr Trys žmonės liko 
areštuoti.

KAUNAS.—Sausio mėnesį li
gi 19 d. .pašto valdyba surašė 
23 protokolus ‘ nubaudė 
už icCįreg'istVAvitfiį*1 ■ ; radio 
aparatų. Kaunė'jn1 sučiupo 13 
radio “zuikių”^ Klaipėdoje 6, 
Marijampolėj^; 1 'Panevėžy
je 2. Kaune ŽtfdėS^ti”protoko
lai už neįregistrdviHrą’tadio im
tuvo: Bistrui, Bdrtuševičiui, 
Matulevičiui, Leonai Fabricij ui, 
šviesos spaustuvei ir kt. Pv 
bątidų sumos nuo 10 lt. ligi 50 
litų.

Uždarė “Tautos Balsą”

Anglija neįsileidžia 
Mrs. Insull

LONDONAS, k. 26. — Ang- 
lijos užsienio reikalų ministeri
ja atsisakė vizuoti Mrs. Samuel 
Insull pasą ir įsileisti ją į savo 
šalį. Priežastį atsisakymo val
džia atsisakė pasakyti.

ninkai paldavinJja milti/s Bra- Jin! be jokio paaiškinimo paša- 
zflijoj ir tuo daro konkuren?’- lino H vietos oro tninisterijos 
fe Brazilijos, malun^. Stabo viršininką Gen Bosio.

DETROIT, Mich. — Vasario 
mėm š. m., buvo pagaminta 
daugiau automobilių, negu kurį 
mėnesį bėgyje pastarųjų tri* 
jų metų. V*

KAUNAS. ~ Kauno komen 
dantas uždarė volclemarininkų 
“Tautos Balso*’ laikraštį.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurje pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą jau 
laikas išlfengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu- 
ttf, smagi ir patogi. ^Neatidė- 
Hokitė, bet tuęjaus ateikite 
arba rašykite j mušti laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks .

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halslcd St, 

Chicago, II..

p. j,','

* <. •
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
.YRA' <1

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAšEVIčIA
P. MILLER

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
KONTESTO GARBES KOM.;

J. ASCILLA
J. GALSKlENfc
V. Račkauskas.

DRAUGIJOS VALDYBA]
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS

. K. KAIRIS,

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. h Varkala

Kontesto ofisas atdaras kasdien nlio 4 iki 7 vai. vakare. Visi norinti jsiraSyti Draugijon kviečiami pribūti čia 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai bile kuriais reikalais čia pažymėtomis valandomis. Draugijoj Ofisas: 
______________________  1739 SO. HALSTED STREET, TEL. ęANAL 0117 ________ .

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

8$ W VValter Butkus.
rSenas 18-tos apielinkes biz

nierius, nuoširdus žmogus ir 
visiems draugiškas kaimynas, 
dabar CTtfcagOS Lietuvių Drau
gijos narys. Kreditas priklau
so konl/J.tA. Jankui už pasi- 
darbavihią-frašyme p. Butkaus 
j šią Dj-atfjlfe.

Kastas Pikelis.
Irį# 18-tos apielinkes biznie

rius, senas čionykštis gyvento
jas, draugingas ir plačios pa
žinties žmogus — jis eina 
kont.
šyme 
gijon.

žmogus — jis 
P. Galskio kredidant įra- 
Chięagos Lietuvių Drsu-

Ona Dėsnis.
bridgeportietė, 
Chicgaos

įsira- 
Lietuvių

Jauna 
šydama 
Draugijon paskaitlino jaunųjų 
narių eiles. Kontestantė Sophie 
Bendžius pasirūpino, kad jau
na šeimyninke liktųsi narė mu
sų organizacijos.
Vladas ir Marijona žagariui.

\Vell, taip sakant, kont. Juo
zas Kemėšis kad rašo tai rašo 
— ne po vieną, bet po duifcii. 
karto. Nauji Draugijos naftai 
yra marųuetteparkiečlai, links
mo bu*do, ir malonaus elgesio 
žmonės. Daugiau tokių narių 
Draugijon — Juozai, netin
gėk!

Anna Bagdonas ir Tellie 
Bagdonas.

Vėl Juozo Kemešio kreditan 
eina dvi Marųuette Parko gy
ventojos. Kontestantas Kemė
šis, jeigu kur pasisuka, tai po 
vieną narį nerašo, ;— rašo iš 
k?rto du arba ir daugiau. Jam 
dingtelėjo sveika mintis į gal
vą: jeigu jis į Draugiją gali 
įrašyti Anna Bagdonas, tai ko
dėl negali tą patį padaryt su 
Tellie Bagdonas — kaip suma
nė, taip ir padarė. Bravo, Juo
zai! esi smart vyras, už įrašy
mą dviejų iš sykio. Kuo dau
giau Bagdonų Draugijoje, 
geriau pačiai Draugijai.

Ona Toleikienė.
Jeigu musųskontestantai 

Ii gauti nąjpų Chicagoje,
kodėl negalima Cicęroje, — taip 
galvojo musų nuoširdus kon- 

.testaiitas Jonas Ascilla. žmonės, 
kurie moka sveikai galvoti, ta;. 
ankščiai/ ar vėliau pataiko į 
tašką. P-nia Toleikienė kont 
Ascillos pirma auka Ciceroje 
naudai Chicagos JJetuvių Drau
gijos.

Jobas Norkus.
Populiariškiausia Chicagos 

miesto dalis yra Maxwell St. 
Kas iš chicagiečių nežino Max 
well žino jį visi. Jonas Norkus 
yra šitps garsios, apielinkes 
gyventojas. Srrtagu, kad Chi
cagos Lietuvių Draugija ir ši 
toje iSreklamuotoj nausėdijoje 
pradeda dauginti savo narių 
skaičių.

Jonas Žilinskas, .
Dar vienu nariu daugiau iš 

Northsidės. Nors Šiame vajuje 
J/AA Jankus iy neparodė dide-

isy,nuo karto vieną kitą

darbo rezultatas naudai Chi
cagos Lietuvių Draugijos.

John Krispelis.
Northsidė ne visai miega, tai 

vienas tai kitas išbunda, tam
pa Draugijos nariu. Kont. Rat
kevičienė darbo pastangomis 
buvo gautas dar vienas nau
jas narys Northsidėje, tai p. 
John Krispelis, iš amato dže- 
nitorius.
Justine Kondrotaitė ir John 

Miller.
Du Brighton Park jaunuo

liai — Justine Kondrotaitė ir 
John Miller — abu jaunuoliai 
vos pradėję gyvenime žydėt’, 
prieš juos dar viso pasaulio 
progos ir siekimai, kilni atei
ties idealai, svajonės. Bet jie, 
nors jauni savo amžių, bet sti
pri protu, turi pastovų nusista
tymą gyvenime, prisirišimą prie 
savo tautos, prie lietuvių orga
nizacijų. Pertat jie prisidėjo į 
Chicagos Lietusių Draugiją ir 
nusitarė būti šitos organizaci
jos aktyvus nariai, 
priklauso kontestantei 
•čienei už šitų dviejų 
lių įrašymą.

GB-6 4
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras) 
1739 So. Halsted SI.

GB-4
S?. Lapenis, 
724 West 18th St.

GB-3
Frank Bulaw, 
1739 So. Halsted St.

GB-3
Robert Shaikus, 
6404 So. Hockwell 

GB-3 ..
J. Cheponis,
4111 So. Richmond

GB-3
J. Sholteman, 
7029 So. Artesian

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

GB-2
Petropelė Šiužąs, 
2126 W. 22nd Place.

st.

st.

Avė.

Avė.

tuo

ga- 
tai

fe 
kai
žuvį ant savo meškerės pasi
gauna, t— naujas narys J. Ži
linskai kaip tik ir yra Jankaus

Kreditas
Batkevi- 
jaunuo-

Kontesto Reikalai
Naujas kontestantas John Po- 

: , teckas susyk pralenkė kai 
kuriuos kontestantus, taipgi 
nauji kontestantai Robertas 
Shaikus ir p-nia P. šiužąs 
pasirodė kontesto žemėlapy
je; Frank Bulaw stojo į dar
bų, bet, deja, vos pradėjęs 
darbuotis Draugijos kontes- 
te turėjo vykti j Detroitą 
“Naujienų” reikalais — grį
žęs atidirbs; Juozas Kemė
šis vėl triumfuoja; koht. V. 
Orenčienė vėl atbunda. Kon- 
testo darbas pilnai išsisiūba
vo — Draugija nariais sėk
mingai auga.

Musų Kontestantų Stovis
GB-73

Gerb. Ponas X, 
3653 So. Halsted St.

GB-36
J. Kemėšis,
812 West 33rd St.

GB-32
Paul Miller,
1515

Mrs.
2431

Mrs.
4030

Mrs.
3312

N. Irving Avė.
GB-31 ,

M. Ratkevičiene, 
West 47th Place.

GB-24
O. Simonuiticnė, 
Brighton Place.

GB-18’
V. Orenčienė, 
So. Halsted St.

GB-18
J. A. Jankus, z 
183£ Wabansia Avė.

GB-15
Mis. Sophie Bendžius, 
6436 So. Califorhia Avė.

GB-15
J. į. Ascilla,
3800 Armitage Avė.

GB-12 H
P. Galskte, 
2980 N. Mariem Avė.

GB-10
John Potcckas, 
3547 So. Union Avė.

GB-6
A/Ambrose* J 
8141 So* Emerald Avė,

GB-6 ■ / 
Girčius, 
VVabansia Ave«1885

Draugės M. Ratke 
vičienės Žodis

• •t • •

kad
ga-

John I*. tewaldas*
Tūr būt, hiažai krs iŠ 

cagos liOtUvią hepažįsta
maus lietuvių darbuotojo pd
John Ėwaldo. Ypač ChiOUgOS 
lietuviai, kuTie tiiri Viehokius 
bei kitokius reikalus sU lietiid 
vių spulkotnis p* Ėwakio var
dą gerai žino, ,

P-nas j. JSftąidUs yra vie
nos starhbiRUšią fietilVią spuk 
kų sekretorius, biitėht, Kęstu
čio Spulkos* 34b W.( Š3td St. 
Yra stambus darbuotojas ir 
kitose organzacijose. P-nas 
Ewaldas, įstodamas Chicagos 
Lietuvių Draugijon, pareiškė; 
“Pirma priklnUSiau Į gana 
daug lietuvių pašalpos draugi
jų, bet metai laiko, kaip jas 
didžiumoje pradėjau apleisti, 
matydamas* kad rtėra tinka
mos tvarkos, draugijos laips
niškai eina silpnyn, viršinin
kai nesugeba organizacijas kel
ti'nariais, gerinti' tvarką. Chi
cagos Lietuvių Draugija pri 
sitaikė prie Illinois valstijos 
reikalavimų, ji atliko vieną di 
džiausių darbų, 'ko neįstengia 
dar nei viena lietuvių pašal
pos organizaciją Chicagbje pa 
daryti, pertat aš ' rnielai prisi
dedu į šitą organizaciją.”

Ėhl- 
žy-

Jeigu manote kada atvykti į 
Chicago savo asmeniškais rei
kalais, tai susitarkime per lai
šką, kada busite Draugijos ofi
se* taij5 kad atvykę Chicagon 
galėtumėt atlikti visą reikalą 
sykiu; reiškia* kada manysite 
būti Chicagoje, praneškite 
Draugijai laišku, 1739 South 
Halsted St., kad tada ir tada 
busite, o mes atsakysime ar 
tdk$* laikas patogi^, ar ne dėl 
Tamstos / atsilankymo į Drau
gijos ofisą įstojlhiui Draugijon. 
Kada bus susitarta, atvažiavęs 
iš sykio galėsi likti imti Ir.

i Nei vienas negali įstoti 
Draugijom, jeigu beatsilanko 
asmeniškai į Draugijos ofisą 
Ir daktarus hfcfrUtikrlha sveika
tos StUVlU. Sykį Įstojęs* Drau- 
gijbh narys gali gyventi bile 
>kuHbĮe valstijoje ir gauna ly
gią pašaipą liguje, lygią pomir
tinę* kaip ir gyvehahtis Chi- 
tagoje. Nariai turi balsą vai
dybos riiikihiė — eina referen
dumu* taipgi kiti svarbesni ta
rimai organizacijoje irgi eina 
tariniui Visų Draugijos narių 
Taip kad harihi ir toliau gy
venantys turi lygias teises su 
visais kitais nariais* kurie gy
vena Chicagoje.

------------------ -—------- 
finansinės atskaitą, tai malo
nėkite kreiptis į Draugijos ofi
są,— bus parūpintą*,

TAipg-L Draugijosopariai,. ku
rie" nėra seneshi 48 metų, no
rį keltis į aukštesnį pašalpos 
skyrių iš skyriaus, pirmo, kvie
čiame atsilankyti bile ketvirta
dienio vdkarą į Draugijas ofi
są. Tuoj po 8 va^ndos vaka
ro bus daktaras, t tai galėsite 
persikelti į aukštesnį pašalpos 
skyrių. . . ,

John Poteckas.

kaip kad- yra 
Lietuvių Draugijoj, 
atsiranda “kikerių” 
ir Draugijoje, bet tie 
kikina ne todėl, kad 
reikalai butų prastai

Musų sergantįs 
nariui:

kad įnešto klausimo nesvarsty
ti. Reikia gauti dviejų trečda
lių balsų.

XIII.
Ėjimas prie dienotvarkio.

Jeigu susirinkimo eiga pra
deda iškripti iš vėžių (prade
dama svarstyti klausimai, ku
rie neliečia dienotvarkio), tai 
bi|e vienas susirinkimo dalyvis 
gali duoti įnešimą, kad eiti 
prie dienotvarkio. Toks įneši
mas nėra diskusojamas nei tai
somas — nubalsavus einama 
prie dienotvarkio. šitas įneši
mas yra pirmesnis prieš kitus 
įnešimus, išėmus 
naujo svarstyti, 
mas turi 
šmę, bet 
bėjus.

klausimo iš 
šitas klausž- 

kiek platėlesnę reik- 
užteks apie tai kai

vėliau apsižiūri, kad yra pa
daryta klaida — reikia iš nau
jo svarstyti, iš naujo priimtą 
klausimą tobulinti. Tas asmuo, 
kuris balsavo už miiįėto klau
simo priėmimą* gali duoti įne
šimą iš naujo svarstyti priim
tą klausimą.

XVI. >' 
Dienotvarkio suspendavimas.
Dažnai kyla svarbių klausi

mų, kuriuos reikia būtinai iš
spręsti, taip sakant, ant grei
tųjų. Galima duoti įnešimas, 
kad suspenduoti dienotvarkį, 
kad svarstyti tokį bei kitokį 
klausimą. Dviem trečdaliais bal
sų galima dfenotvarkj suspen 
duoti.

(Toliau bus)

XIV.
Kaip galima klausimą laikinai 

arba visli atidėti.
Paprastai klausimo atidėji

mas iki paskirtam laikui turi 
tą prasmę, kad klausimas bus 
svarstomas kitoje sesijoje. Pa
prastų draugijų susirinkimuo
se turi prasmę, kad klausimas 
bus svarstomas prie neužbaigtų 
reikalų. Atidėti klausimą pa
skirtam laikui reikia dviejų 
trečdalių balsų.

Bet norint klausimą visai už- 
stelbti, galima duoti įnešimą— 
visai atidėti svarstomą klausi-

•, Ą 1 'iiį. ’'
• Ą ?• ’A- ■ ■

KVIEČIAME ATIDAI 
RYTI ČEKIŲ 

’ SĄSKAITAS
JŽ"'- • iš Balansas turi būtiį - i ifį;' - « ■ r <: , ‘ ’’ ’ !S-' ’

i ’ ue mažiau j
‘ PARANK US^-l)RAWiSKAS

TYĮRaB'BiA-
$ ■ ,'A V;;

j.įFpsi ■ j1,■ .a-H ALSTED^EIOANGE
NATIONAL

Halsted St. ir^ldthtPU
t F *. t?'

Narys FE0ERAL
INSURANCE KORPORACIJOS v

.r y

džiumą balsų, tai klausima 
skaitosi visai atidėtas.

XV.
Priimto klausimo patobuli 

nimas.
Pasitaiko, kad susirinkimas 

priima kokį nors klausimą, bet

Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kaądie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis

DIDELĖ PAVASARINĖ

EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Man labai nemalonu, 
paskutiniu laiku mažai ką 
liti veikti, — buvau kaip ir 
sirgti paronejusi, bet reikalas 
darbo taisosi, greitu laiku ve1 
stosiu į darbų.

Noriu tarti žodi kąslink Chi
cagos Lietuvių Draugijos1. Aš 
pati esu pHklaH'siUfci dabar 
priklausau į daugelį lietuvių 
pašalpos organizacijų; žinau jų 
tvarkų, žinau įstatus ir abelną 
jų darbuotę įvairiais organiza
ciniais klausimais.

Bet galiu drąsiai sakyti, kad 
nėra kitos lietuvių organizaci
jos, kuri taip tiksliai rūpintų
si pašalpos reikalais, taip at
sargiai butų vedama organiza
cijos yeikalai, 
Chicagos

Tiesa, 
visur, yra 
“kikeriai” 
Draugijos
vedami, bet vien politiniais su
metimais, kad savo partijos 
“prekes” išreklamavus.

Pertat kviečiu* Chicagos ir 
apielinkes lietuvius, kviečiu lie
tuvius ir tolimesnių kolonijų 
dėtis į Chicagos Lietuvių Drau
giją, sudaryti dar galingesnę 
jėgą, negu dabar — čia pašai
pa ligoje užtikrinta, čia pomir
tinė garantu*ota, čia tvarka or
ganizacijos nariams pilnai de
mokratiška, kur jie negyven
tų Chicagoje arba už Chica
gos. ;

Kurie esate man pasižadėję 
įsirašyti Draugijon, kviečiu 
tuoj savo žodį ištesėti, taipgi 
rašykitės ir per kįtus kontes
tantus. Musų visų kontestantų 
yra vienas tikslas, kad augi
nu^ Chicagos Lietuvių Drau
giją turtu ir nariais. Visi lie
tuviai Vyrai ir mųterys esate 
laukiami - svečiai į ■ Chicagos 
Lietuvių Draugiją.

— M. Ratkevičienė.

Sophie Solan, 
Juozas Blažiš, 
Vladas Rudis, 
Domininkas Jucius, 
Antanas Juška, 
Ona Kiniauskienė, 
Kazimieras Valiulis, 
Agota Grigaitienė, 
Auna Simopavičius, 
Marijona Valskienė, 
Jonąs Dambrauskus, 
Kastancija VįlU, 
Andrius. Vilčauskas.

Naujai užsimaldavę. nariai 
yra: Marijoną,Valskiene, žmo
na žinomo . nųrthsidiečio dar
buotojo Antano Valskio. Ka
stancija Vilienė, irgi northsi- 
diete. Anna Simonavičfenė iš 
Marųuette Parko, \Jpnas Dam
brauskas iš Maywood ir An
drius Vilčauskas hMs ,Westside.

Kiti aštuorti nariai serga iš 
senėliau
gančių narių yra tiktai tryli
ka1. Ant Minto dešimties svei
kų narių išeina tiktai vienas 
sergantis. Laike paskutinių .tri
jų mėnesių dar nebuvd nei vie? 
nos mirties Draugijos nariuo
se. Galima pasididžiuoti dide
liu sveikatingumu., Draugijos 
narių. r

' Jaunas Draugijos narys ir 
naujas koiitėstantas kontesto 
darbe pasižymėjo susyk įrašy
damas : Draugijon pustuzinį 
liauju naftą. Kont. John Po 
teckas, nešertai atvykęs iš Cle- 
velando, tuoj įstojo Chicagos 
Lietuvių Draugijon ir kiek pla
tėliau apsipažinęs su Chicagos 
Lietuvių gyvenimo sąlygomis 
įsirašė į “Bitutės” chorą ii 
įstojo Draugijos kontestantan.

Jaunas Poteckas. atrodo, kad 
bus smarkus kontestantas — 
pasiryžęs dirbti ir jo darbo 
pasekmes jau pastėbiamos. Jis 
vien apgailestauja, kad Chica
goje (jar vis jaučiasi naujoku, 
nespęjo plačiau susipažinti su 
šito milžino miesto sąlygomis, 
pažinti giliau pačių Chicagos 
lietuvių gyvenimą.

Ne bėdavok, Jonai, čia pa
gyvensi metus kitus ir Chica- 
go tau iŠ pomotės liks tikra 
motina —
Clevelandas.

Dideliu ir populiaria garlaiviu
'S. S. STATENDAM

viso Draugijoje sėt

čia Chicago, o ne

Roberfs Rules 
of Order

Kaip
XI.

galima uždaryti dis-

Nariams žinotina
Laike praeitos savaitės vi

siems nariams buvo išsiUptiųė- 
ta Draugijos nariniai certifika- 
tai, įstatų knygute bei konsti
tucija, taipgi mėtinė Draugi
jos atskaita ir kai kurie valdy
bos paaiškinimai Draugijos na
riams. >

Jeigu bent kuris Draugijos 
narys dar nėra gavęs čih pa
žymėtų cerlifiMtų, ? įstatą ir

Žodis kitų miestų ir 
valstijų lietuviams
Esam > gavę didoką skaičių 

paklausimų, kokiu' budu yra 
galima likti Draugijos nariais 
gyvenant tolimesnėse kolonijo
se nu'o Chicagos. Čia atsakome 
— galima likti sekamai:

žinoma, tokio Įnešimo, kaip 
uždarymas diskusijų, negali bū
ti, bet yra kitas klausimas, ku
ris pavaduoja- diskusijų užda
rymo klausimą, — tai yra taip 
sakant —■ eiti prie pirmesnio 
klausime. Jeigu norima uždą- 
ryti diskusijas, tai reikia duo
ti įnešimą eįti prie pirmesnio 
klausimo. Toks įnešimas nėra 
ginčijamas, nėra nei taisomas. 
Klausimą — eiti prie pirmes
nio klausimo priėmus dviem 
trečdaliais balsų, tuoj balsuo
jama svarstomąsis klausimas.1

/ A / J./ , • ’

XII.
Klausiiną galimi! nesvarstyti.

4 ■

Jeigu bent kuris įnešimas 
nepatinka esančiam nariui su
sirinkime, gali duoti įnešimą. - ' ’( t.

'•t *•<*••>****
1

99.50

- Balandžio (April 11-tą d., 1934 > 
Į KLAIPĖDĄ 

(per Rotterdamą) 
KELIONĖS KAINOS 

IŠ NEW YPRKO I KLAIPĖDĄ:
Trečiąja Klase į vieną pusę ....
Trečiąjį Klase j abi pusi ........

^-Turistine Klase j vieną pusę * 
^Turistine Klase j abi pusi ....

I abi pusi laivakortės yra geros per du metų nuo dienos išplaukimo. 
*Grįžtntieji keleiviai tarp rugpiUčio. 13-toę ir rugsėjo 10-tos, turės 
primokėti po $6.00 skirtumą kainose turistine ktesa;

KELEIVIAI PRIVALO TURĖTI ŠIUOS 
DOKUMENTUS.

Lietuvos piliečiai: Lietuvos pasą, leidimą iškeliauti ir leidimą grįžti. 
Amerikos piliečiai; Amerikonišką pasportą ir Liętuvos vizą.

RUOŠIA LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE. 

holland-america line
Chicagicčiai ir apiclhtkės lietuviai kreipkitės į 

■ “NAUJIENAS” 
1739 So. Halsted Street

Ofidas atdaras nuo 8 ryta ikf 8 vai. ^vakaro.
■m  t   iiii.ii i llĮŽii'i   i  ' ui........................ i i Į   
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Dideles Dirbtuvės Įsakė išparduoti

Pluoštas žinių

ser

mne

Vėl Yra Mėgiami
Na?

visipapra

Ctillure Center svetainėje, 3223 klientų

laužas VIENAS CENTAS LEKSTEInuėjo

pietų išvirti ant gazo pečiaus

penkių kaš
CHICAGO

Ten Buvęs,

Mik

DIENŲ 
Bandymui

Mangan asistentas 
prezidento Halsted 

Exchange Bank
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Įmokė 
jimo

VOS 
sielose

Šaukia Janitorių unijos 
narių susirinkimą

perėjo į Halsted

lystemos, kaip.
1 ii- 

l’s Syrup Pep-

kyla visa eilė 
Kokiu* tikslu? 

ja? Koks jai 
alkana, išbadė-

šiose pamokose atsilankė ir 
“Onutė” Biežis, kurios birutie- 
čiai pasigedo per pereitų ket- 
vertą sąvaičių. Jų be pasigai
lėjimo kankina “ponas Šaltis”* 
Dr. Biežis, matyti, su jUpmi 
greitai apsidirbs. Dainininkė su 
p. N, Gugiene puošė soprano 
sėkciją, ir čia jų labai pagei
daujama. A

Kainuoja mažiau nei

West Roosevelt Road, yra šau
kiamas eilinių janitorių unijos 
narių susirinkimas . tartis uni
jos reikalais. Susirinkimas pra
sidės 2 *val. po pietų.

Atsilankius rašančiam s Ope
ros repeticiją pereito ketvirta
dienio vakare ten pdmatė ir 
išgirdo tiek įdomybių, kad, ro
dos, garsai dainų nuneša tave 
j kitą pasaulį užgauna širdį, 
primena praeitį. Vienu žodžiu, 
man teko praleisti keletą va
landų lietuviškoje atmosferoje. 
Jūsų visų jas laukia Lietuvių 
Auditorijoje, bal. 8 d. t)ideliš 
skirtumas bus .tame, kad jus 
matysit visą paveikslą, kurį 
jums nupieš artistai-vaidylos.

pnsi- 
kad tada išėmiau kelis 
banknotus ir lyg slėp- 
nuo

Bilietai, kurie yra nepapra 
štai prieinami, tik po 65c iš 
anksto nusipirkus. Jie labai ar
tistiški ir labai gražiai atspaus
dinti. Net malonu nusipirkti 
tokį gražų bilietą.

tuvių Operą “Eglė, žalčių Ka
ralienė”, atsistoja pryšakyje 
visų kitų įvykių. Tai tikrai is
torinis įvykis.

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

' • t

Pradekite mokėti
Gegužės mėnesy.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Prie pastatymo Operos “Eg
lė, žalčių Karalienė”, daug yra 
darbo ir daug reikalinga finan
sų. Rėmėjai turėtų čia dėmėsio 
kreipti. Tik kai visi prisidės 
su darbu, galima bus tikėtis 
geistinų rėziiltatų. Tikslas gra
žus ir prakilnus, taigi visi į 
darbą

antradienį, kovo 27 d

Nesenai “Naujienose” buvo 
rašyta, kad jos yra atdaros vi
siems. Tai bolševikai tuojau, 
be gėdos ir naudojasi. Mes 
“Naiijienų” skaitytojai turėtu
me nuo jų patys saugotis ir 
Saugoti

1 Nė. avis mano vilna, 
netinka i bolševikų drapaną.

Kai jau laikas pusryčiauti, pie
tauti ar vakarieniauti, ka’da tik no
rite kepti duoną ar keiksą, jūsų 
gazo pečius yra priruoštas jums 
greitu, pilnai užtikrintu karštumu.

šiuos pietus šeimai iš 
tuoj a mažiau nei penki centai 
mažiau nei centas lėkštei.

Galutinu kaina—Išmainykite savo »eną Pianą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Diskusijos” Cite 
roję

PASIPUOŠKITE VELYKOMS PAS
BERNICE DRESS & L1NGĖR1E £

SHOPPE Ji
> 3437 So. Halsted St.

Per pertrauką Birutės pirm, 
prašė p. Noros Gugienės kele
tą žodžių tarti. Kadangi ji vi
sa savo jautria' siela atsida
vusi šiam istoriniam įvykiui, 
tai ir čia jautriai prasitarė, 
sveikindama birutiečius jų už
brėžtam darbe ir ragino, kad 
ant kiekvienų1 li?pų hutų “Ope- 

platintų bilietus, 
kad kiekvienas lietuvis galėtų 
opera gėrėtis. v

Patemijęs “N-nose” praneši
mą apie diskusijas Cicero Liuo- 
sybės svetainėje, nuėjau į jas. 
Tai buvo kovo 9 d.. z Maniau, 
kad dalykas bus rimtas. Bet 
apsirikau. Tai buvo bolševikų 
parengimas. Kalbose nei rimtu
mo^ nei takto, vien šmeižimai. 
Be to, skelbė, kad diskusijos 
veltiii, bet kaip tik į salę įėjau, 
tai tuoj visokie šarlaitanai ap
spito rinkdami aukas, pardavi
nėdami visokiausias brošiurė-

l'uiniKtiv Auiiianu ..ve. galvekut', iki 1. j nucaiint-.se> .uvoh gutveu. 
Atdara Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais 

Nuo O vai., ryto Iki 9 va!, vakaro.

Neužilgo jus “Naujienose” 
patėmysit šios istorinės Ope
ros artistų sąstatą. Iš ankšto 
sakau, kad jus ten nematysit 
apkarūnuotas, kontraktudtas pa
dangėmis lekiojančias “žvaigž
des”, kurios musų gyvenime 
mažas roles lošia, čionais jus 
rasite žmones, kurie su pasi
šventimu, dideliu atsidavimu 
musų menui dirba, idant “Bi
rute” savo gražų vardą palai
kytų ir, kad lietuviai pasige
rėtų tu*omi. Ot, tai tokie žmo
nės turi bųti įvertinti, nes jie 
dirba lietuvybei ir jos palaiky
mui.

svy
ir vėl su'si

Albe B. Gumbaragis.

Išplyšusis Blanknoto Lapas
(Tęsinys)

Valandėlę mąsčiau, paskui 
“užftfndijęs” dar po cigarėtą 
bendratautiečiams, nepasijutau, 
kaip pratariau, — draugai, aš 
einu pats pas ją pasikalbėti.

Vienas iš bendratautiečių 
mane perspėjo.

— O, tamsta moki rusiškai? 
llička ispanų kalbą moka ly
giai, kaip prigimtąją, bet nuo 
tos dienos, kai Valentinas ją 
išmetė gatvėn, daugiau* su nie
ku ispaniškai nekalba.

Rusų kalbą moku neperpui- 
kiausiai, bet susikalbėjimui už
tenka.

Einu. Staiga 
klausimų. Ko? 
Pasikalbėti su 
malonumas? Ji 
jusi, be to, moteris ir motina 
kurios alkio cigaretų durnai 
nesumažinsiu. Retinu žings

Pirmiaus buvo surištas su Live 
Stock National Bank of Chi- 
cako.

•' I

Mr. Josepli T. Mangan, bu
vęs vice-prezidcntas Livė 
Stock National Bank, paskuti
niu laikti
Exchange National Bank, 19tb 
Place ir Halsted strcet. Jis už
ims prezidento asistento vietą.

Mr. Mangan, per 20 metų 
darbuojasi bankiniuose rate
liuose. Pradėjo, kaipo papra
stas ofiso patarnautojas ir ‘p'er 
gabumą'ir nuoširdų darlją Iš
kilo į viršūnes. O greitas au
gimas ir plėtojimasis Halsted 
Ęxchange National banko pri
vertė įstaigą padidinti savo 
personalą. Bankas pastaruo
ju laiku įgijo daug lietuvių

Public Service Company 
OF NORTHERN ILLINOIS

“Birulė”, per savo 28-nitJ 
metų darbuotę meno srityje 
įrašė keletą istorinių įvykių į 
savo' garbės knygos puslapius* 
Tačiaus, 8 balandžio > pastaty

Žmonis vii gtjžta prie’ vartojimo skys
tų liuosuolojų. Žmonės suprato, jog 
tinkamaiprirengti skystus liuosuotojai 
išvalys Vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliaus.

Kiekis skystam liuosuotojo gali būt 
pamainomas žiūrint pagal atskyro as
mens reikalo. Jo veikimas tuo budu ga’i 
būt reguliuojamas. Kūdikiui lengva nu
statyti tinkamą dožą. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai ne kituoja inkstus.

Gydytojai abelnai pripažino, jog šen- 
na yra geriausias liuosuotojas dėl kiek
vieno. Senna yra naturaliikat liuosuoto
jas. Jisai ne džiovina 
kad kiti liuosuotojai, ir padaro jus iš
troškusiais. Dr. Caldsvell's Syrup Pep- 
sin yra skystas liuosuotojas, kuris atsi- 
deda ^ant senna kaipo veikiančio liuo
suotojo. Jisai sureguliuoja žarnas vienos 
savaitės laiku k ijos . veikia taip regulia- 
riai kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. Cald- 
tvell’s Syrup Pepsin byle kurioj .vaistv- 
nyčioj prirengtą vartojimui. Narys N. 
R. A.

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER, 

2324 S. Leavitt St 
Tel. Canal 1678 

ILL.
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lVist Kerai ži
nomų išdir
by R <?lų, ne 
nauji. Var
iuodami tik
ai už cnsh

Automobiliu paaldMImarf dy
kai: Jeigu Jijh važlųolato 
automobiliu. Inl atvažiuo
kite nu visa savo fielma ir 
galenito įnuid^ti Mn auto 
dykai.

snius... Stabčioju... Grįžti?... 
Abejoju*... Ji pastebi mane svy
ruojant. Pamažu einu tolyn, 
pirmyn, artyn prie jos. Tik ke
li žingsniai... Ji suvirpa... Nuo 
bučiavusio mėnulio ir žindžiTį
sio kudikio lupų alitraukia sa
vo baltą krūtį ir paslepia ją 
oilkuosna skarmaluosna... Spau
sdama kūdikį prie krutinės, ji 
lyg susigėdo, parausta, palen
kia galvą ir savo tamsiu gar
banų* šešėliu pridengia veidą.

Noriu kalbinti, bet ji pakeiki 
galvą ir lyg su priverstina šyp
sena ir pilnomis, nebesutelpan
čiomis jos akyse* ašaromis, ku
rios tyliai ima riedėti jos iš
balusiais skruostais atima man 
jėgas.

Kelis kartus turėjau prieš 
akis šiurpius, tragingus, kru
vinus paveikslus. Kelis kartus 
mačiau žmogaus, žiauriausio-

VELYKOS! VELYKOS!
MIDLAND BARBER AND 

BEAUTY SHOP
Yra pasirengę padabinti jus Velykoms! 

j~W3|L \ Moteris ir Vyrus
SjEĮįjĮ I Darbas yra užtikrintas visiems.

\ Permanent waving nuo $1.95 iki $6.00 
t taipgi ir kiti padabinimai: Shampoo- 
y ing, Finger Wave, Manicure, Arch 
\ Matcelling, Personality Hair Cut, Fa- 

cials yra puikiausi su vėliausios ma- 
dos įrengimais Brighton Parke.

( 4182 Archer Avenue
Tel. Lafayette 4639

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

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

John1 P. Stankowicz
6000 So. Honore St.
Tek Grovehill 1965 -

I Taupykite pinigus-—L .. • W Pjrkito tiesiog f. o.
t>. IS vvlirenotise. juru nonas nianan arha muzikalia 
instruinuntas bua priimtas kaip Imokčjimas.

Rusiška ir Turkiška Pirtie
DOUGLAS BATUS

JUM 16 W ROOSEVELT ROAD 
v, I om, * r*l Krdzn S9O2

’»no»
svitų minu poo* :Hmm*, u turkiška o«n>- ;ųotrgia»4

HNdomtt iki 1 v. p. .______ ;

Rengia parę mokyklos 
naudai

mis priemonėmis kankinimus, 
bet dėl jų visų man neteko tiek 
kentėti, neteko būti tiek su
jaudintam, kad nustoti jėgų, 
kaip kad dabar įvyko prieš šią 
moterį, prieš šią jauną moti
ną, su šiuo baltuoju, tamsiųjų 
liktarnių kvartaluos, ramiuoju 
siluetu.

Sukaupdamas visas jėgas, 
stehgiausi Į ją prakalbėti, bet 
lyg perkūno nutrenktas, buvau1 
nebyliu. Dėlko taip įvyko, — 
nežinau.

Nepajutau, kaip mano ranko
se atsidūrė piniginė 
menu 
žalsvi 
damasis nuo jaunos motinos 
akių padėjau jos rankosna, ant 
verkiančio kudikio vistyklų.

Visu, greitumu norėjau nuo 
jos pasitraukti. Ji pakėlė vie
ną ranką ir ištiesėsi į mane 
sušuko:

— Ražriešite mnie vas 
dečno pablogodarit!

Aš pamažu traukiausi.
— Radi Boga! Pazvolte 

uznat vąše imia.
Stabtelėjau ir atgavęs 

ketai balsą atsakiau.
— Mojo imia i očestvo 

letarski Tovarišč 
sisukau 
tautiečių

Mykolas pažiurėjo į mane ir 
nusišypsojo. Kiti irgi kaip tai 
keistai žvilgterėjo.

Mykolo žodžius 
tuoj nutraukė pribėgusi prie 
musų kaukazietė.

— Milostivyj gosudar, ja ne 
v silach vas odblagodarit za 
vašu miloserdečnoje sočiustvi- 
je, — ir balta ir drebanti jos 
rankutė, atskleisdama žalsvus 
banknotus veik atsirėmė mano 
krūtinėn.

Ji ašarotomis akimis pažvel
gė į mane ir pasirengusiomis 
bučiuoti lupomis sukniubo ties 
mano kojomis, žaibo greitumu 
pakėliau ją nuo savo kojų, kol 
ji nespėjo prisiliesti savo šven
tomis ir moteriškomis lupomis 
dulkėtų ir purvinų batų.

— Nedarykite to, 
šia u*.

Ji nustebusiomis akimis, taip 
pažvelgė į mane lyg klausda
ma: “kaip tai?”

— Tamstos vaikas verkia...
— susigriebęs atsakiau.

Kaukazietė pažvelgė j tą pu
sę, kur verkė kūdikis. Ji 
ravo. Norėjo eiti 
laikydavo.

Nekurstomas
.smilko. Septynių
viešpatavo amžina tyla

Paskui... Ji grįžo... J 
ten, kur verkė kūdikis

— Važiuojam, važiuojam į 
šviesesnius kvartaluos, — sakiau 
paskui Mykolui, susijaudinęs.

Mykolas apdalijo nikeliniais 
bendratautiečius, kaip lietuviš
ko bažnytkaimio šventoriuje, 
atlaidų metu* kaimo moterėlės 
ubagus. Gyvas reikalas buvo 
duoti ir man aniems, bet pini
ginėje vos dėl tramvojaus bu
vo bepasilikę keli centai, (b,d.)

w i © s o o h c r’® ® O n L11 w II u L W W W ® saM® M naują Į jūsų nauji* vi<ų<

DRESfiS

$2.98 
ir virš.

Naujausio Styliaus
bRESfiS, APATINIAI RŪBAI, rPANCIAKOS, 

RADIKALIAI ir KITOS REIKMENYS 
DEL VELYKŲ SEZONO
Prieinamomis Kainomis, 

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

Visai Nauji
GRAND

PI ANOS 1/1
Sąlygos $1.50 

į Savaitę

PILSEN LIGHT FLOOR OIL
; GREIT IŠDŽIŲSTA 1

Išdžiųsta «u Gintaro Spalvos išbaigimu ir Varnišo Blizgėjimu. Į 
Grindys bus šviesios ir^lengvai galėsite jas išvalyti. j

[ Nusipirkite Savo Maliavos arba Hardivare Krautuvėje. !
* ■ .* '

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu i tris dienas nesijausi geriau-—atnešk dali 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.*
MICHAEL MASSAR

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

TEL. VICTORY 7386-7048.'

L ''t-v

'į':.

Šio pnutebritini nauji 
instrumentai yra pai
mti ifi reguliaraus m ta
ko. su pilnu, turtingu 
tonu, artistižku dezainu 
ir gražiai išbaigti. Na
ujos' mados Grand ir 
Uprlght pianų kons- FIREPROOF PIANO WAREHOUSESĖS 

CIamAL OO1L Ql eu mažai vietos.

>čia yra geri pietus alkanam žmo
gui ...porkčiąpas, žalios pupos ir 
Šviežios bulvės.

Tai yra lengvai iėviriami ant 
moderninio gazo pečiaus pietus. 
Ir gazo tarnyba, padedanti taip 
lengvai pagaminti juos, yra viena 
pigiausių to valgio dalių. Verdant 

■' ■ ‘ :■ ■ ■ ■. ■ ■ .

PLAYER PIANAI ' _ ...
Nauji Parsiduoda už Virš $450. 0
DYKAI Muzikalia Kabinetas, W M ■ 
BenČius ir Roles. B B
?aHtehftthin Vertybė, ne nauji, bet verti 

du ar trys syk dauginu,
SĄLYGOS 50c J SAVAITĘ 4 W' M

’ Warehou»e kaina

Visai Nauji MažiUpright vKtl
PIANAI į. ;• |

j Sąlygos $1.00 | Savaitę )

Prie Operos pastatymo ren
giamasi intensyviai. Pavyz
džiu*!, artistas Šileikis ir K. 
Liutkus piešia dękoracijas^ nes 
tokių, kokių Opei*a reikalauja, 
samdyti nebuvo galima. Jus 
Auditorijos nebepažinsit, kuo
met įeisit vidun. Ten viskas 
bus nauja.

Pro 
po to pa 

grįžau* prie bendra
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Chicago  je — paltu:

Metams ....__ -—$8.00
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Trims , mėnesiams_____—«... 2.00
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Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -...........   8c
Savaitei--------------------  18c
Mėnesiui ............ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .——__—___________ $7.00
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Trims mėnesiams — 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui __________ .75
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Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
ČEKOSLOVAKIJOS PREZI

DENTAS

Pradžioje šio mėnesio suka
ko 84 metai amžiaus Čekoslo
vakijos prezidentui, Tarnui 
Garrikui Masarykui. Jisai yra 
ne tik politikas, bet ir mokslo 
vyras. Jau prieš 50 metų su 
viršum jisai buvo profesorius 
Prahos universitete. Pasaulio 
karo metu jisai veikė Jungti
nėse- Amerikos Valstijose, ir 
jo pasidarbavimu daugiausia 
buvo sukurta su didžiųjų val
stybių pritarimų dabartinė če- 
koslovakų respublika.

Prezidentas Masarykas yra 
griebtas demokratas ir šiaip 
pažangaus nusistatymo žmo
gus. Jisai visuomet uoliai gy
nė savo krašto reikalus ir to
dėl jam teko daug kartų aštriai 
susikirsti su savo tautos vadi
namais “patriotais”, kurie iš 
tautybės daro fanatizmą. Dide
lė laimė ne tik Čekoslovakijai, 
bc4 ir visai Europai, kad tos 
jaunos respublikos priešakyje 
stovi toks šviesus, doras ir pro
tingas asmuo.

klausomoji Darbo Partija. Ji 
yra labai radikališka. Prieš 
dvejetą metų ji pasitraukė iš 
Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo ir nutarė pradėti de
rybas su Maskva dėl įstojimo 
į komunistų internacionalą. Vi
sokį “kairiasparniai’ tuomet 
džiaugėsi, kad Anglijos darbi
ninkai jau krypstą į bolševiz
mą. Bet “Naujienos” išreiškė 
nuomonę, kad Nepriklausomoji 
Darbo Partija savo bolševikuo- 
jančiu “radikalizmu” neišreiš
kia Anglijos darbininkų nusi
statymo, ir kad ji, atsiskirda
ma nuo masinio socialistinio 
judėjimo, išsigims į sektą ir 
neteks darbininkų minių prita
rimo.

Taip ir įvyko. Nepriklauso
moji Darbo Partija šiuose Lon
dono rinkimuose gavo mažiau 
balsų net ir už komunistus.

Dėl SLA, rinkimu

NUĖJO TARNAUTI 
JUODIEMSIEMS

Vyriausias Austrijos komu
nistų laikraščio “Der Abend” 
redaktorius, Siegfried Klausner, 
jau tarnauja fašistams. Dar bu
vo nepasibaigusios kruvinos ko
vos Vienoje tarpe Dollfusso 

. ginkluotų jėgų ir darbininkų, 
kai tas komunistų šulas persi
metė į klerikaliniai-fašistinės 
kontr-revoliucijos pusę. Su juo 
nuėjo ir kiti to komunistų or
gano rašytojai. Jie dabar lei
džia naują fašistišką dienraštį 
“Der Telegraph”.

DARBIEČIAI GAVO LONDO
NE ABSOLIUČIĄ DAUGUMĄ 

BALSŲ

* Londono pavieto tarybos rin
kimuose Darbo Partija pravedė 
69 atstovus, kuomet konserva
toriai (“reformos” partija) iš
rinko tik 55 atstovus. Tuo bū
ti u Darbo Partija laimėjo ab
soliučią daugumą vietų ir per 
ateinančius 3 metus valdys 
djdžiausiąjį pasaulyje didmies
tį.

Darbiečiai gavo taip pat ir 
absoliučią daugumą balsy, ką 
j*odo šios skaitlinės;

Už Darbo Partiją paduota
‘ 280,814 balsų 

Už konservatorius.... 224,335 
Už liberalus ........   18,473
Už komunistus .........   4,741
Už Neprikl, Darbo

Partiją 1,331 
Iš šitų skaitlinių matome, 

kad darbininkų balsus bandė 
• suskaldyti komunistai (“bend

ro fronto” apaštalai!) ir vadi
nama Nepriklausomoji Darbo 
Partija. Jeigu šios Mvi neva re
voliucinės atskalos įbutų turė
jusios pasisėkimo, tai > butų 
laimėję konservatoriai. Tačiau 
darbininkų mases nepaklausė 
tų' “revoliucionierių” ir Darbo 
Partija gavo daugiau balpų, ne
gu visos kitos partijos sudėtos 
j daiktą.

I’raeiiąųsiu jpaįrodč Neprj-
■■ ■ ■■-■•Y- •*.«

Dar mažai SLA. kuopų daly
vavo balsavimuose, nes beveik 
visos kuopos atidėjo Pildomos 
Tarybos ir delegatų į seimą 
rinkimus iki balandžio mėnesio.

Kiek man teko apskaičiuoti, 
sekant pirmųjų balsavimų re
zultatus, tai daugiausia balsų 
iki šiol gauna pažangiųjų narių 
remiami kandidatai. Mano 
skaitlinės rodo, kad už Bago- 
čių (į prezidentus) paduota 473 
bal., už Strumskį — 122, už 
Gatavecką — 69.

J iždininkus daugiausia bal
sų gauna Kazys G ūgis, o ge
gužinių ir klerikalų kandidatas 
Lopatto yra toli nuo jo atsili
kęs. Už Gugi balsavo jau 434, 
už Lopattą 151. Vice-preziden- 
to rinkimuose Mažiukna veja
si Mikalauską, ir atrodo, kad 
Mažiukna jį pralenks. Kolkas, 
sulig mano “ličbomis”, Mika
lauskas turi.tris šimtus su vir
šum balsų, o Mažiukna du šim
tu su viršum. *

J sekretorius, kaip matyt, 
opozicijos Vinikui beveik nėra. 
Už jį jau paduota su viršum 
500 balsų. Taigi socialistai šan- 
darietį Viniką remia. Bet keis
ta yra kai' kurių sandariečių 
politika. Gegužis ir jo vienmin
čiai užsimanė dabartinį iždinin
ką pašalinti iš Pildomos Tary
bos ir veda agitaciją už poną 
Lopattą. Kuo jie (tokį savo el
gesį gali pateisinti?

Jie kalba apie “ekspensuš”— 
kad iš Chicagos, girdi, esą per 
toli važinėti į New Yorką. ‘Tai 
yra tuščias burbulas. Tokiai 
didelei organizacijai, kaip Su
sivienijimas, daug daugiau reiš
kia viršininko tinkamumas, ne
gu geležinkelio išlaidų skirtu
mai. Gugiui, kaip iždininkui, 
iki šiol dar nė jo pikčiausi 
priešai negalėjo nieko užmesti. 
SLA. iždo reikalus jisai tvarko 
pavyzdingai, • o apie kitą iždi
ninką tai dar nežinia, ar pas jį 
butų tokia gera tvarka. Tai 
kam gi keisti?

Yra da ir kitokių, gąl būt, 
svarbesnių sumetimų. Organi
zacijai reikia, kad jos nariuose 
butų kuodidžiausias pasitikėji
mas savo viršininkais. Kadangi 
narių nuomonės skiriasi j įvai
rias sroves, tai naudingą, kad 
Pildomoje. Taryboje butų* žmo
nių, kurie turi tų srovių para
mų.

SopiuLiaitui u* pažangieji
9

nariai, kurie stoja už G ūgio 
kandidatūrą, sudaro Susivieni
jime didžiausią skaičių. Tą aiš
kiausiai parodė pereitieji rinki
mai, kada už Vakarų Komiteto 
sąrašą buvo paduota netoli pu
ses visų balsų. Lapkričio ir 
gruodžio nominacijose pasikar
tojo tas pats, nors, galima sa
kyti, jokios kampanijos nebuvo 
vedama. Taigi pagal teisybę ši
tai srovei priklauso daugiau 
vietų Pildomoje Taryboje, negu 
Gegužio frakcijai arba kuriai 
kitai grupei. Bet ji turi tik vie
ną savo atstovą Pildomoje Ta
ryboje, nes Pittsburgho seime 
sandariėčiai su tautininkais pa
sibučiavo ir pasiėmė šešias vie
tas. Tačiau dabar jie deda pa
stangas, kad jau ir G ūgis bu
tų pašalintas! r

Matant šitokį elgesį iš Gegu-

NAUJIENOS, Chicago, 
žio ir jo šalininkų puses, rei
kia pasakyti) kad jie yra siau
ri partijos politikieriai, o ne 
fraternalės; organizacijos veikė
jai. Jie intriguoja prieš socia
listus, užmiršdami, kad per ko
kius 10 metų jie galėjo tik su 
socialistų pagelba atsiginti nuo 
bolševikų atakų.

Bet aš manau, kad SLA. na
riai tai neva “tautiškai” poli
tikai nepritars. Jie gavo lekci
ją Pittsburgho seime, kur san- 
dariečiai su fašistais sulaužė 
organizacijos tradicijas, išrink
dami į Pild. Tarybą mažiausia] 
balsų 
kartą 
Ir aš 
rinkti 
kurie 
darys

gavusius kandidatus, šį 
nariai * prie to neprileis. 
patariu visoms kuopoms 
j seimą tokius delegatus, 
tai intrigų politikai pa- 
galą. —Buvęs Delegatas.

ANTANAS TULYS.
v

Pienu Mokėti Procentai
(Tąsa)

Pieno jai nereikėjo. Ji ne
žinojo ką su juom daryti. Ker
tė buvo pilna pieno pristaty
ta. Ji kelis sykius pažiurėjo į 
tą tamsią kertę, kur stovėjo 
kelios puodynės sUrugusio, per- 
rugusio ir pradėjusio rūgti pie
no ir ant lentynos buvo pa
džiauti keturi sūriai. Daugiau 
ir puodynių pienui ji nebetu
rėjo. O spausti daugiau sūrių 
bijojo. Tas pirmas jau ir taip 
iki* pusės supelėjęs. Reikės pie
ną versti laukan, arba pirkti, 
daugiau puodynių. Su pienu ji 
baisiai apsigavo.
kur dėti šviežią pieną, rūgu
sį ir surius. Praeitą ketvergį 
ji nusinešė į turgų sUritis, bet 
niekas jų nepirko. Pati gi 
jo valgyti pieną ir surius. 
išrodo perbrangus daiktas 
mieriui. Tiek metų apsiėjo
pieniškų valgių ir dabar galt 
apsieiti, bile tik yra bulbienei 
užsibaltyti. Pradėjus pieną val
gyti, paskui gal nebegalės be 
jo apsieiti ir tada, kai pieno 
nebebus. „Tą ji ne kartą per
galvojo.

Ji neturėjo

bi
jai 
jos 
be

Pavasarį Barbora- paskolino 
Malkai 500 litų. Už paskolą iš
siderėjo iš jo sau po litrą švie 
žio, tik pamilžto pieno kas va
karas iki skola bus atiduota. 
Tą sykį šalia jos gyveno bied- 
na šeimyna su mažu vaiku, 
kuriam reikėjo pieno. Barbo
ra išvokavo, kad išeis nieko 
sau procentai. Ir butų gerai iš
ėję. Bet praeitą rudenį ta šei
myna išsikraustė į kaimą gy
venti. Paskui Barbora nebega
lėjo pieno parduoti.

Jei viskas butų buvę, gerai, 
gal Malkos butų sutikę kuo ki
tu procentus mokėti. Bet Bar
bora kartą perdėjo. Kai pra
eitą pavasarį iškrito visos Mal
kų karvės ir tuojau jie nega
lėjo nė vienos prastos melžia
mos karvės nusipirkti, tai Bar
bora' prisispyrus reikalavo, kad 
butų jai litras šviežio pieno 
kas vakaras. Jei jie, tai ji pro
testuos vekseliu^ Malkos pa* 
tys tada pirko .pieną ,ir tuo 
pačiu laiku, toj pačioj vietoj 
turėjo gatavai pastatyta litrą 
šviežio pieno Barborai. ‘ o ši 
i udenį, kai Barborai neberei-

koj o pieno, Malkos tik juokė
si iš jos prašymo duoti jai ką 
kita vietoj pieno.

Pagaliau Barbora skara ap
sisuko galvą ir išėjo pieno par
sinešti. Tuojau prie slenksčio 
ji pasinėrė pusny. Ji dar nu
klampojo už gryčios kertės 
nes kaip rytą buvo daugiau 
nebuvo išėjus j jauką. Paskui 
pasileido į nemalonią kelionę.

Siaura gatvė buVo lig tvo
rų priversta sniego. Matėsi tik 
vieną žingsnį aplink. Visas re
gintis buvo baltas. Tvoros, 
triobos, medžiai, viskas, buvo 
sniego paskendę. Triobesiai lig 
langų nugrimzdę į sniegą. Pu
stė. Sniegas ir vėjas degino 
veidą. Rodėsi, kad tas piktas 
vėjas ir aštrus, sausas sniegas 
blaškosi iš visų pusių ir į vi
sas puses: krenta iš oro, kyla 
į orą, lekia pirmyn, paskui at
gal, paskui į tą šoną, vėl at
gal. Ant galo, sukasi verpetu! 
Lenda į vadukus, į pirštines, 
po sijonu, į ausis ir į burną. 
O jai reikėjo nueiti visą Šiau
lėnų gatvelę ir dar galą Vy
tauto gatvės. Ji maknojo lig 
juostos nuklimpus į sniegą 
Tris sykius pavirto, kartą vi
są galvą įkišo į sniegą. Vailo
kai, pirštinės 
sušlapo kojos, 
gos šlaunys.

— Oi! — 
į Malkų šiltą 
Kito žodžio ji nebegalėjo iš
tarti.

Vyras pasodino ją ant suo
lo. '

Malkos buvo tik papilve

prilindo 
rankos

sniego, 
ir nuo-

Barbora įvirtu* 
gryčią vaitojo

čioj kvepėjo šviežios dešros, 
švieži pyragai ir bendrai mai
šosi neseniai paplautos kiaulės 
kvapas. Barboros buTna tuo
jau pribėgo pilna seilių, kurių 
ji nespėjo ryti.

— Ar į* ‘vakarienei valgo t 
mėsą ? o gal kiaulę paplovė
te? — klausė Malkienės atsi
gavus Barbora, turėdama kai 
ką galvoj.

vaisw, 
— trumpai if'nėfidriai atsakė 
dar jauna/moteris.

— Dešras verdate?
— Rytoj bankietą turėsim.
— Ar kiaulę papjovėte? —

vėl to paties ji klausei
— Papiovėm.
— Ar gerą?
— Nemenką.
— Nupenėtą gerai?
— Lašiniai buvo per delną*
— Tai gerai. Nereikės sau

sai valgyti tokią kiaulę pasi
plovus.

— Mums visada mėsos už
tenka.

— Aš žinau, kad užtenka. 
Ne kaip Martinkai — pasipiau- 
ita du nusprogusius paršus, mė
sos nė rupiapiučiui neužtenka. 
O gal man duosit grobų, ar 
vieną kumpį už pieną? O gal 
kokią dešrą? — Kas tamstoms 
geriau. Aš nebeturiu kur pie
ną dėti.

— Kad ir mums pieno ne
reikia. į pieninę permaža neš
ti, o patiems butų perdaug.

— Ir man nėra kur dėti. Į 
pieninę negi binzinėsi su lit 
ru, o taip niekas neperka nei 
pieno, nei sūrių. *

— Kad ir mums patiems 
mėsos reikia. Netruks išeiti.

— Tai gal nors koją, arba 
ausį košelėnai?

— Neduosiu tamstai nė ko
jos! z

— Ar jus neprakeikti?! Kad 
aš jums tai padariau gerą. Pa
laukite.

— Ką čia gązdini? Ne vie
na sviete gyveni. Ar atmeni, 
ką darei, kai musų karvės iš
dvėsė? Sakei, “ką aš padary
siu, kad jūsų karvės išdvėsė? 
Reikia man pieno.” Dabar tu
ri pieno. Gali prisprogti jame. 
Sakei, “kaip sukalbėta, taip ir 
turi būti.” Dabar aš sakau: 
“ką aš padarysiu, kad tau pie
no nebereikia. Kaip sukalbėta, 
taip ir turi būti.”

— Gerai, gerai.

Antradienis, kovo 27, 1934

Užtenka. 
Tas jos liežuvis tai per visą 
Šeduvą. Ką aš čia senė su ta
ve prasidėsiu? Kur mano va
karykščias pienas?

Nors b.tfvo Barborai griežtai 
įsakyta, kad ji būtinai kas va
karą atsiimtų savo pieną, bet 
vakar ji neatėjo savo pieno pa
siimti. Laukė, kad oras pasi
taisytų, o oras šiandie buvo dar 
prastesnis ir, ant galo, ji tu
rėjo eiti pieno parsinešti.

— Vaikai išgėrė. Ateik par

sinešti, kada reikia, — tyčio
josi Malkienė.

— Reikėjo padėt kur į ker
tę, bučiau šiandie kartu par
sinešus.

— Tai! Dėl litro pieno aš 
čia galvą nusisuksiu.

Protestuosiu aš vekselį, 
kad jus taip darote!

— Gi protestuok, kad nori. 
Ne ką gausi.

Barbora žinojo, kad išleidus 
tą kažin kokį ūkininkams pa
lengvinimą ne visada gerai iš
eina su protestuotais vekseliais. 
Protestantas užmoka anstoliui 
40 litų, o pinigų vistiek turi 
laukti. To negalima aprašyti, 
to negalima, ant galo, pasiro
do, kad nieko ūky negalima 
aprašyti.

— Tai ką kalba! Tai page
dę žmonės! Padariau gerą, da
viau pinigų, o jie man, atsi
prašant, špygą. Gi kur būtu
mėt gavę, jei ne aš? Ar leng
va dabar pasiskolinti? Kas ne
ieško paskolos? Palaukite... 
Būtumėt geri žmonės, ir taip 
duotumėt šmotelį šviežios mė
sos. Nors vėdaro atneškite.

— Ar neturi pinigų, nega
li nusipirkti? Gali nusipirkti 
ką lik širdis nori. Kad aš tiek 
turėčiau...

— O ką padarytum? Bema
tant ir prašvilptum. Ant gale, 
kad aš turiu, tai turiu savo, 
ne tavo. Ar tavo pinigai? Ką 
turiu, dėkui Dievui, užsidirbau, 
nepavogiau. Ar jus daug nu- 
siperkate, kai savo neturite?

— Mes ir neprašinėjam.
— Taip Čia neprašinėjai. 

Kad ne mėsos, tai pinigų. Pa 
sikarkite. Aš einu namo ir ry
toj eisiu pas advokatą, arba 
važiuosiu tiesiai į Panevėžį pas 
notarą protestuoti jūsų vekse- 
lių! .

. Bus daugiau ' - K,

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas < 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Išmoksi Ko Saugumas yra Vertas
Darbe Kaip Mano!”

CEUTR’’1KUOTAS PASIKALBĖJIMAS SU MISS DOLENA MacDONALD—SLAUGĖ Iš BOSTON, MASS.

ii' 4 .vi S ■
1 “NeiipHiinotca bereikalingai rlzikuo- 
* • tl. Ir ttli buvo vIhu! nnturiąu, 

kad norėjau patirt! 
Kuino ypatybe*.”

e

Hat)

“Tai todčl aš ir nusipir- y

ir saugtl‘V^eninl fe
Body” I

n A ‘ ‘beveik antrą

YGIMtIs dėl slaugės 

į SAU GUMAS1’ buvo jos ’

T mttlr"'potltė, kaip ji apžiurėjo “Visus 
I Tris” žemos-kainos karus ... j 

1 " u^ršaugesnė su Hydrauije

1 Stabdžiais. Nes jie
ginti... Jie ii greičiaus suldiKO, 
be nuslidimo i šąli. ... . ,v..(t

Sveikas protas jai padiktavo, kad 
Šaunus—•Plieninis Body is plieno, 
ir plienu sutvirtintas yra saugesnis 
netiu kito išdirbimo.

P-lei MacDonald atrado, kad yie- 
nas Plymouth, iŠ
ko, siūlo jai šiuos ABU saugumo 
pavidalus. * * ,

4 ’“Stabdžiai nC‘W vkiilntSlla dubiam. PJy. ■
• tupu t h yru Milingus pimivužUitiJIttiųl, jr 

manę murteblmi tie myijl Hprliifcmū. kurie len
gvu! pereinu per vlsokliu SiųrkStuinUM.”

saugumą
kuomet jus pirkaite sau karą. Apie 
komfortą taipgi neužmirškite. Ply- 
niouth’o Individualus Ratų Siūbavi
mas plūs Floatipg Power įnžino 
mounUngai duodą jums švelnesni, 
patogesni važiavimą
* Byle Dodge, De Solo arba Chvys- 
ler’io dealeris su malonumu demons- 
truos jums Nįew Plymouth karų 
jums pareikalavus.

O. “Ah turėjau talžyti wtvo Heilo ka- 
X. • l<( Htalulžius. Ir jie tankiai nenu- 
Htalul.vtlavo mano kari, nuo iSkrlpimo, 
kaip aS JI sustabdydavau.” >

visul skirt ingai 
ir liydraulic 
—ir niekuo 

sliliiro nutoinatiškui.”

3 “Kuilį
• pėdu Ii

ku i'lymuutli! AS' voh paliečiau 
.tubdŠiai vienodu! sulaiko. Jie greit ka- 
■t iiercikukųija pritaikymo, nes tas pu-

5VIUAI'!—*l)e 1.11X0 riyinoutht Coupe. IHy- 
•inoutli kainos prasideda nuo SHI5. f. o. I>. dir
btuvė, Detrolt. Miclilgan, ir Jų kninos gali būt pu- 

nmlnytos bu praneSlmo.

IR VIRŠ. 
F. O. B. 

DIRBTUVĖ 
DETROIT

5 TAI YRA ■
■ GERIAUSIAI E
■ PABUDAVOTAS E
S ŽEMOS-KAINOS e
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■ KARAS
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Skelbimai Naujienose
Tenka many

var BOULEVARD 9199RADIO
2343

nuo ug nervuotis

Lietuvės Akušerės
alsted St.Mirs. Anelia

Graboriai

ai kvie

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
Lituanica

Tel, REPŪBLIC 3100
Phom Canal 612

ILL.

Specialia Velykų 
radio programas

Šįmet rengia dvi tie
siogines ekskursijas, 
New York-Klaipėda

AftibulancePatarnaviitias Dieną ii* Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Švedų linija siunčia Lietuvos 
uostau laivą “G'ripsholiii’'

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

r mai
totų ir

pirkimas ir par- 
ir legalės

TO S« RbckweU Street 
r. ir Stib. vak. 7 iki 9

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas ;

4681 South Ashland Aye.
Te!.- Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St
Tel. Republic 9723

biznį p. Bėh 
įėjo 1920 m. 
vedė jis visą

jau 
Sakysim 40 

jau per senas, 
Jei dar įsime- 
jaunesnis, tai

' Pastangomis Peoples Rakan
dų Išdirbystčs Co. krautuvių, 
radio klausytojai šiandie 7-tą 
valandą vakare iš stoties W. 
G. E. S. išgirs gražų progra
mą. Mat, jo išpildyme daly
vauja dainininkes p. Sauriene, 
Saboniene, viešnia K. Mėnke- 
liuhiute, K. Sabonis, A. Čia-

Nari-
10 centų men

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER ABENUE
> Telefonas Virpinta 0036

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Bruhswick 0597

kad pačios Naujienos 
yra naudingos

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimą.

Dar vienas lietuvis “ru 
nija” į valdišką vietą

Kas gero ir b 1 o g o 
“Rožių Žemės pilie

čių” tarpe

Pranešimas — Tiesiogine 
Ekskursija į Klaipėdą be per
sėdimo į kitą laivą rengia
ma Lietuvių Laivakorčių A- 
gcntų Sąjungos Amerikoje. Iš
plaukia iš New Yorko moder
niškuoju, baltu motorlaiviu 
“GRIPSHOLM”. .

Švedų Amerikos Linija šiais 
metais leis savo didelį iftodėr-

BALSAMUOTOJAS 
PatUfaiduja Chica- 
goje ir apielinkėje 

DidėlS ir graži 
koplvMd aykei. 

4092 ARCHER A V

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.. _______

Dabar galima matyti dalykų 
eigą gerėjant, štai McCormick 
dirbtuvės tapo perorganizuo
tos. Nuversta Deeringo šapos 
ir kontraktų pildymas perkel
ta j McCormicko dirbtuves. 
Taigi darbai čia sukruto. Be 
to, apielinkej yra kitokių dirb
tuvių, o ir transportacija ge
ra;' ‘

Abelnai imant, privati pra
monė atrodo atgijanti. Kad 
daugiau žmonių gairtia darbą,

BEN. L KAZANAUSKAS, 
REAL ESTATE, INSU
RANCE, MORTGAGE 

LOANS

šiuo straipsneliu pasibaigia 
aprašymai iš pasikalbėjimų su 
lietuviais real estatininkais. 
Toliau teks paliesti statybos ir 
paskolų bendrovės (spulkos).

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

VERONIKA MATULEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 diena, 4 valanda ryto 
1934 m., sulaukus 60 metų am
žiaus, gimus Mariampolės mie
ste. • ■

Paliko dideliame ntiliudimė 
sūnų Pranciškų, marčių Oną, 
seserį Mikase Willi Chicagoje, 
o East St. Louis, III. 3 dukteris 
Hellen,, Mary ir Julia ir žentą 
Da GeZell.

Kūnas išvežtas iš J. J. Bag
dono kopi, nedėlios vakare i E. 
St. Louis, J. Kesley 1101 N. 
9 St. E. St. Louis, III.

Laidotuvės jvyks antradieny, 
kovo 27 diena, 8 vai. ryto iš 
Kesley koplyčios i Mt. Carinei 
kapines E. St. Louis,, 111.

Visi a. a. Veronikos Matule
vičienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuošin * 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simus, Marti, Sesuo, 
Dukterys ir žentas. *

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas ir J. 
Kesley.

Dainuos žymios dainininkės 
ir dainininkai''

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

“Pirmyn” vizitas Roselandui
Ghicagos Lietuvių Choras 

Pirmyn aplankys roselandiečius 
su puikia operete; kuri bus su
vaidinta berods geguses 6 d. 
Balchuno svetainėj.

4631 South Ashland Avenue. ■ ;
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Vido:

* Pirko naują “makabilių”
Antanas Balčiūnas; Balčhu- 

nas svet. užlaikytdjas, rengiasi 
prie vasarinio sezono. Senąjį 
savo automobilį išmainė į nau
ją 5 pasažierų Chevrolet. Reiš
kia, rengiasi spoi’tauti sulaukęs 
vasaros. —St.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
, Phone 

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

Palengvinti narėms išmokti 
anglų kalbą, padėti įgyti pilie
tinius popierius, veikli politi
koje, toleruot įvairias pažiu-

Ofiso Tel. Victory 6893 
, Rez. Tel. Drexel 9191 
Dr. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ii* Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

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

dieną.

Joniškiečių" klubo na 
riai šelpia savuosius

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.

negu ki-
kolonijose, ir pirmiau 

tuščių fliatų čia bu*vo ma
ne kad kitose apielinkė-

MAR10UETTE PARK — Lie
tuvis Geo. W. Miller, 6817 So. 
Western avenue! runija į 11-to 
Illinois senatorialio distrikto 
republikonij komiteemonus. 
Jis kandidatuoja kartu su 
David Davidson republikonų 
kandidatu į 13-to wardo ko- 
miteenionus. šiandien kandi
datų centre, aukščiau paduotu 
adresu, “runijį” šaukia viešą 
susirinkimą 8:00 P. M.

pas, Peoples Parlor kvartetas 
ir duetas. Kalbės Dr. Jovai
šas, M. D., studentas Poška ir 
kiti. Prie to bus gražios mu
zikos ir daug visokių kitų įdo
mybių, todėl reikia nepamiršti 
užsistatyti radio ir pasiklausy-

Amerikos Lietuvių ' Daktarų
—------

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

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

ROSELAND
kaip pavieniai žmones, taip ir 
draugijos dėl depresijos daug 
kentėjo. Paskutiniuoju laiku 
Pullmano dirbtuvės pradėjo 
dirbti. Sakoma, visai gerai, bet, 
deja, kad kiek senesnių 
nebeima į darbą 
metų žmogus 
nebenori imti, 
luoti, kad esi 
gauni darbą.

Burnside Illinois Central gelž- 
kelio dirbtuvės, sakoma, suėmė 
atgal paleistuosius darbininkus. 
Tas šiek tiek roselandiečius 
suramino.

Serga p-le Saduliutė
Aldona Saduliute, Julės ir 

Petro Sadulų duktė, sunkiai 
serga jau kelintą savaitę. Ka
da gražiausias laikas gyventi ir 
gyvenimu gėrėtis, tai jauną 
panelę vargina sunki liga.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
•Patariiavimas geras ir nebrangus 

718 W< 18th St.
Tėl. Monroe 3377

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKY'RIUS:

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

PRANCIŠKUS TUTINAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

kOvo 25 dieną, 7:40 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kunigiškių kai
me Pasvalio parap., Biržų ap.

Paliko dideliame nuliudimo 
sūnų Pranciškų ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1500 So. 50 Court Cicero.

Laidotuvės įvyks kovo 28 die
na. 8:00 vai. ryto iš namų i 
švento Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, d iš teų. bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Pranciškaus Tuti
no giminės, draugai ir pdžįsta- 
ml esat ndbširdžim kviečiami 
dalyvauti Ii 
ti jam pas 
ir atsisvdk

* ... ,

Nuliūdę liekame,
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

Kazimieras Makutėnas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 15-ta dieną, 1984 metuose; 

sulaukęs 53 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Rokiškio apskr., Jūžintų 
parap., Neliubiškio kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Priklausė prie Teisybės Mylėtojų Draugijos,
Paliko dideliame nųlMime moterį ** 

dukterį Oną, sūnų . 
ir giminės Amerikoj 
Sakalą ir giminės.

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

šventė varduves
Kovo 19 di buvo Juozų 

dadienis. Rosclande Juozų ne
mažai. Jie buvo sveikinami vi
sokiais budais. Apie visūs ne
kalbėsiu, nesakysiu kaip kuris 
buvo sveikinamas, prisiminsiu 
tik; kad J. M. IPuckoris, Rose- 
lando Veikėjas, yra Juozas. Jis 
buVo sveikinamas per keletą 
draugų. Jam padarė didelį 
“surpraiz”, kada atsilankė ke
turios šeimynos ant syk, neš
damos glėbius visokių ryšulių. 
Taip sakąnt, svečiai su savo
mis vaišėmis.

I. J. ZOLP
.. GRABORIUS: / 
1646 West 46tli St.

Tbl.. Boulevard 5208 ir 8413

DR. C. KASPUTIS 
DANTISTAS

Gr|Žo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. *

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

tadieniais pagal sutarimą.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Ųtam. Ketv. ir Stak vak 7 iki 9 
Telefonas RepuHlc 9600.

Ida per kurį laiką Bridgepor- 
te ir jau yra sulaukusi savo 
darbo vaisių.

ši organizacija, kuri kvie
čia visas moteris į savo tarpą, 
trečiadienį, kovo 28 d., šaukia 
susirinkimą Fellowship svfe^ 
tainėje, 831 West 33rd Street, 8 
vai. vak. Susirinkime kalbės 
kandidatas Al. G. Kumskis ir 
bus patiekta arbatėlė 
ne mokestis

J. F. RADZIUS
Iricorporated ,, 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoją už $25.00 ir augšČiau. 

Moderhiška koplyčia dykai.
8 W. 18th SL Tel. Canal 6174 

CHICAGO/ ILL.

J. F. EUDEIKIS
Laidottivių Direktorius per 30 Metų

DR. C Ž»-E
Dentistaš

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti;-*

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAL 

4830 West
CICERO

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

Tel. Kenwood * 5107
VALANDOS: 4

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Jeigu Norite. Dailtirtib 
' laidėtavėse^.;^

REPublic 8340
5840 So. Kedzie Avetiiie

(Neturime sąryšių su firma, tud Įjiįclti. yatdu).........

Joną, pusbroli _ . ,
>j, ‘o Lietuvol seserį Oną ir fivogerj

^**”**Kunas"pašarvotas, randasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Avenue*

Laidotuvės jvyks Ketvirktadieny, Kovo 29-tą dieną, 1-mą vai. 
po pietų iš koplyčios bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

visi a. a. Kazimiero tyakutėtio giminės, draugai ir pažįstami 
ėdat nuošjrdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir ataisveikiniihą.

i u iude htkaįj,^erto. Sūnūs, Pusbrolis ir giminės.
• Laidotuvėse patarnauja grhborius A. Masalskis, Telefonas 

Bbulevard 4189. . /.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN 
; IŠ RUSIJOS '

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
lyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė, 

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

Nedeldieniais pagal sutarti.

P-no B. J. Kazanausko ofi
sas yra adresu 2242 West 23 
Place. Ofiso verslas — real ci
tatas, apdraudę morgičių tran • 
zakeijos,

Real estato skyriun įeina 
pardavimas, pirkimas 
nymas namų, . biznių 
farmų.

Ofisas turi daug 
apdraudos šakoj ir priima 
sokeriopą apdraudą 
nies, tornado, nuo vagystės, 
nelaimingų prietikių; apdrau
džiama taip nekilnojama, taip 
personalė savastis.

MorgiČiai 
davimas morgičių 
popieros ryšy su • tomis tran- 
zakcijomis.
. Pasak p. Kazanausko, pasta
ruoju laiku galima pastebėti 
augimas dėmesio real estatu. 
Daugiau žmonių tai ieško mai
nų, tai pirkinių. Atrodo, kad 
dabar žmonių ūpas pasikeitęs, 
jei palyginti su tuo, koks jis 
buvo pirmiau, pav. metai lai
ko atgal.

Kai dėl real estato padėties 
specialiai West Sidėj, tai p. Ka- 
zanauskas pažymi, jogei čia ji 
atrodė kiek geresnės 
tose 
Pav. 
žiau.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Bėikalb ftfeldziąiftė .atsišaukti, o mu- 
u . sų darbu' busite užganėdinti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Ir SLA kuopa reųgia balių
SLA 139, kuopa rengia balių 

su visokiais pamargininiftis 21 
d. balandžio Balchuno svetai
nėj. Jžanga 25c y patai. ;■

Dt. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHIC^GO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

(po tėvais Dičiučė), 
ną Cheponj (Luther, Mich.) 

Boleslovą

Nors ši žinute suvėlinta, bet 
geriau vėliau, negu niekad. 
Prieš Kalėdas Joniškiečių Klu
bas nutarė padaryti kolektą, 
kad paremti sergantį narį J. 
Butautį. Pa važinėj uS tarp ser
gančio draugų, patirta, kad nei 
vienas neatsisakė sumanymą 
paremti. Visi prisidėjo. Buvo 
surinkta $38, kurie buvo ati
duoti p. J. ButaUčiui.

Tariame širdingą ačiū vi
siems, kurie prisidėjo.
M. Mirovičienė ir A. Rimdžius.

Tel Cicerų 8724. Koplyčia dykai.

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

Rez. 6631 So. Calįfernia Avenue 
Telefonas Republic 7868

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS 
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
1316 So. • Halsted St.. Chicafo. tik 

Phone Boulevard 7814 DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS _ .

2420 W. Marąuėtte Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
MpderniŠka Koplyčia Dovanai 

Turiu aūtomobilius visokiems reika
lams. 'Kaiha prieinama.

3319 Lituanica Aveiiue 
CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.,

kviečiami 
lotuvėse ir suteik
it! n į patarnavimą 
imą.

bratigUiho
*«<•»

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

DENSTSTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

nišką baltą motorlaivį Gripsb- ras ir įsitikinimus 
olm, tiesiog į Klaipėdą. Iš dalį užsimojimo Lietuvių Mo 
Nc.w Yorko išplaukia gegužes torų Piliečių Lygos, kuri vei 
28 d., Klaipėdą pasiekia bir
želio 9 d. ryte. Čia lietuviai 
keleiviai bus nukelti į krantą.

Motorlaivis “Gripsholm”, yra 
(lidžiausias laivas iš plaukusių 
į Klaipėdą tiesiog, tąjį) pat yrą 
diliausias plaukiantis ir šiais 
metais.

Vėlesniam į Lietuvą keliavi- 
niui yra rengiama antra lietu
sių ekskursija liepos 3 d. tuo 
pdčiu motorlaiviu. Rengiama 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje. Su šia 
ekskursija Švedų Amerikos li
nija numato leisti kartu kaipo 
palydovą p. VI. Mučinską, lie
tuvių skyriaus vedėją, dirbąs 
švedų Amerikos linijos centra- 
liriej raštinėj Amerikoje, 21 
State St., New Yoi’ke,

Platesnių inforinacijų ir lai
vakorčių kreipkitės į “Naujie
nų” Agentūrą. (Sp.)

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold; Lutnp arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Sbrėeriings, $4.75 
Gruody MirJng Co.. Cedarcrest 201 j

II ........................ ..................... M >■ ■«*<»■■

: Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai

-........ -------------------

Plačius užsimojimus 
turi ši organizacija

Rengia bankietą < ■
Golden Star Klubas bal. 7 d. 

turės bankietą. Kaip depręsijod 
laikais, tai ir įžanga bus pigi; 
tik 50c ypatai. Tiu bu», tUrbut; 
pirmas parengimas vietos, pa* 

tenka spręsti net iš to fakto, šelpi nes draugijos. j > 
jogei žmonės ir spulkoms ima 
mokėti.

Sąvastį šiandie galima pirk 
ti už morgičius. 
ti, kad ateity ji 

Į real estato 
J. Kazanauskas 
Gyveno ir biznį 
laiką West Sidėj e. Taigi yra 
pastovus šios apielinkes biznie
rius ir gyventojas. P-nas Ka
zanauskas paeina iš Panevė
žio.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
•• -« -I • ___ Į, .L. . . .1. - _ , ...-L . . Į, M.u' nA :t llhr e'H.nt _ ,

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimoi akių aptemimo, 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso I 
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
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 '

DR. G. SERNER
___Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis

Ištaiko.
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

“DRmiCHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i ► 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- ųHUI 
tai kinimas akinių W 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland 

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

IJetuyiai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesnę ir' patogesnę

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

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

Phone Boulevard 8483



Antradienis, kovo 27, 1934 . — ——— —-.......... ... ,■.........

Abejoja kad Kazys Makutėnas 
pats atėmė savo gyvybe

8 vai. vakare. IPrašom visų at
silankyti. Bus pranešimų apie 
busimus

Automobily jrastos kraujo dėmės; velionio 
kūnas sužalotas, sumuštas; rado be kelnių

Coronėrio jury vakar išnešė atvirų nuosprendį; laidotuvės 
ketvirtadienį

Ino galionu Vyno, baliaus už- svetainėje, 1644 Wabansia avė 
darbis buvęs $28.40.
P-a Plankienė surinko $40.00

Skyriaus finansų tvarkyto- balandžio 29 d. Wickęr Park 
svetainėje sukėlimui finansų.

Netolimoje praeityje buvo 
paskelbtas subendrinto komite
to sąrašas; kuris buvo dalinai 
klaidingas. Sekanti asmenys su
daro komiteto valdybą: pirmi- 

. * : vice-
' P. Plečkaitis, 

S. Jaku- 
— Al.

šokius, kurie įvyks

Ar Kazimieras Makutėnas bu
vo nužudyilas, ar jis pats nu
siskandino?

Tas klausimas vakar išsivys
tė iš neva užsibaigusios miste
rijos apie žymaus Bridgeporto 
lietuvio pražuvimą, kurios pir
moji dalis paaiškėjo su jo kū
no išgriebimu iš Lake Michi-' 
gan, prie 59-tos gatvės, sek
madienį po pietų.

K. Makutėnas pražuvo, ne
grįžo namo per kelias dienas. 
Jis negalėją grįžti, nes jo su
stingęs laypijps greičiausiai kur 
gulėjo ant Michigan ežero dug
no ar plūduriavo ant paviršiaus 
tarp ižų,

Bet ar jis į to ežero gelmes 
atsidavė savo laisvu noru, nes 
nemiela jam buvo gyventi, ar 
žiaurios kitų žmonių rankos 
prievarta taip jo gyvybę paau
kavo, yra klausimas, kuris kilo 
policijos ir kitų omenyje.^

Automobilis buvęs apgadintas
Kraujo žymės automobilyje, 

kuriuo Kazimieras Makutėnas, 
apleido paskutinį kartą namus, 
lyg tvirtų sumuštas, sudaužy
tas veidas ir kūnas; apgadintas, 
lyg P<> susikirtimo, to automo
bilio vidus, yra nauji šios tra
gedijos elementai, kurie vakar 
išsivystė ir. pridavė visai naują 
išvaizdą aplinkybėms, atėmu- 
sioms Kazimiero Makutėno gy
vybę.

Nors matomai apdraskyti ir 
sužaloti automobilio sėdynių 
apvilkalai buvo iš Makutėno 
Fordo išimti ir apgadintosios 
dalys pataisytos, bet ant sėdy
nių apmušalų pastebimos krau
jo, neabejojamai kraujo žymės.

Veidas labai sumuštas
Pačio Makutėno veidas su

daužytas, sukapotas, nosis ma
tomai gero ir taikiu smugiu su
triuškinta, kairiąją akį slepia 
juodas, nesveikai atrodąs di
džiulis išsipūtimas, ką mes pa
prastoj kalboje vadiname 
“black eye”.

Kūne ir veide kitos žaizdos. 
Sako, kad tai nuolyčių, ledo ga
balų, kufios kūną sudaužė. Da
lis, anot policijos mačiusios kū
ną, ’ ir gali būti nuo kietų ledo 
gabalų, grumdžiusių velionio 
kūną, bet didesnė dalis ne nuo 
ko kito kaip nuo nemenkų 
kumščių.

Kitas reikšmingas ir įdomus 
faktas, kuriam tyrinėtojai pri
davė daug svarbos, yra tas, 
kacĮ, Makutėno lavonas, nors te
beturėjo švarką, marškinius, 
apatinius baltinius ir kojines 
su Čeverykais, buvo be kelnių.' 
Nusišypsodami coroneris ir ki
ti aplenkė versiją, kad vilnys 
ir ledai kelnes nuplėšą nuo ku; 
no, kuomet ploni marškiniai ir 
švarkas* buvo čieli.

Liudijo M. Makutėnienė
Ir coronėrio jury vakar po 

pietų tą pripažino išnešdama 
nuosprendį po liudininkų pasa
kojimų tyrinėjime, kuris įvyko 
A. Masalskio lavoninėje, 8307 
Lituanica avenue. Išklausę 
Mary Makutėnienės, jos duk
ters Onos Makutėnas, poHcisto 
J. Connyel, kuris buvo paskin
tas dalyko ištyrimui, ir velionio 
žuvavimo kompanijono D. Stat
kaus, 901 West 35th Street, 
liudijimų, šeši coronėrio jūrės 
nariai i^do abejotina tą versi
ją, kad 'Kažys Makutėnas pats 
nusiskandino ir išnešė' atvirą 
nuosprendį.

Laidos į Tautiškas kapt
Velionis, .kaip dab?

jo, bus laidojamas ketvirtadienį 
po pietų Tautiškose kapinėse. 
Smulkesnės informacijos apie 
coronėrio tyrinėjimą Hr , liudi
ninkų p. Makutėnienės ir kitų 
liudijimais bus paduotos rytoj.

Banditas, žmogžudys 
John Dillinger esąs 

lietuvis? '
Kriminaliame teisme primeta 

garsųjį žmogžudį musų tau
tai.

“Naujienų” korespondentui 
vakar atsilankius Cook krimi
naliame teisme, vienas jam pa
žįstamų ir patikimų detektyvų 
užklausė, “kaip einas tavo gar
siam tautiečiui?”

Nustebęs ir < nežinodamas ką 
detektyvas turėjo omenyje, ko
respondentas atsakė, “Rodos 
visiems einasi gerai. Perdaug 
gerai, nes, žiu, valandą pralei
dęs rtei vienos žinios apie lie- 

Bet*tuVį nusidėjėlį negavau, 
apie kokį'tautietį kalbi?” 

Detektyvas nusijuokė.
kai žinių, o geriausios žinios ir 
nematai. Apie tą tavo tautietį 
visi kalba.”

“Quit kidding”, subarė de
tektyvą korespondentas ir tik
ra “repėrteriška” anglų kalba 
užklausė “špili it, who’s the 
guy?”

“John Dillinger, the bad, bad 
man from Indiana!! The guy 
who beat it from Crown Point! 
Yep, mums sako, kad jis lietu
vių kilmės-.”

Korespondentui net akys iš
virto, “You’re not tclling me a 
fib by any chance — ar tik ne- 
kreti juokus?”

“1’11 eat the shirt off 
back if it *aint’ what I 
told!”

Kiek tame teisybės
“Naujienos” mėgins "patirti, be
sinorėtų lietuviams pasiimti 
kreditą už desperatą, kuris pa
dare eibes apiplėšimų, kurio 
kulkos nudėjo ne vieną, ne du 
žmones ir kuriuo mamytės gąs
dina savo padykusius vaiku
čius.

ALTASSZINIOS

“leš-

my 
was

yra,

Iš ALTASS Roselan- 
do skyriaus veikimo

*-
M J, #■?

jas A. Narbutas raportavo, kad 
skyrius gavęs keletą naujų na
rių, jų tarpe Nastaziją ir Juo
zą Blankius, West Pullmonie- 
&us. . Ptne N. Plankienė jau 
ir aukų surinko $40.00, kurias 
pridavė skyriaus kasieriui ir 
dar pasižadėjo pasidarbuoti 
daugiaus. P-nios Plankienčs 
pasidarbavimas buvo entuzias- bauskas; 
tiškai priimtas. Skyriaus vai-Manstavičius; iždininkas —

dėkoja už;ct Kairis; iždo globėjai — F. 
Vaškunas ir B,, šhtaukšta; fi
nansų raštininkas — Paul Mil- 
leris; maršalka 
lis. ' .

Per šį susirinkimą bus per
duotos visos knygos dabartiniai 

.valdybai ir subendrinta sąskai- 
ta visų išduotų ženklelių ir rin- 

* • kimų knygelių. Prašom abiejų 
pusių komisijos narių skaitlin
gai atsilankyti^.' ■»v

Pirm.-K. čepukas,
Rąšt. Al^ Manstavičius.

■ '........................................,, ! *

Marųuette Kolonijoje 
rengiatnas“Barn 

Dance*’

ninkas — K. čepukaš; 
pirmininkai 
adv. F. Petraitis ir 

; raštininkas

i
savimą atšaukė. Al. G. Kums- 
kis, kaip jau visiems yra žino
ma, ' .kandidatuoja į County 
Gommissioner vietą. Kaipo 

■lietuvį, jį visi lietuviški poli- 
itiški klubai indprsavo, jų tar- 
ipe ir Geresnės Valdžios Lie
tuvių klubas.

į Paskutiniame-gi savo susi
rinkime, Al. G. Kumskio in- 
dorsavimą atšaukia, dėl ko- 

■kios tai priežasties. Nežinau 
iar kitą kokį indorvavo, ar ne. 
‘ . v St.

Po Velykų planuojama su-!nės, beje, jau yra rengiamos 
rengti “tikras ristynes” tarp balandžio 13 d., Si. Agnės Au- 
šių galijotų (tikras ristynes?) ditorium, Rockwell ir Archer 
O kas šitos buvo, jeigu net at- avcnuc. Be ristynių, ten ir 
rodė, kati žemė drebėjo?) la- bus ir kumštynių, 
kūno Juozo R. James-Janu- — 
šališko naudai. Tokios risty-

Be ristynių, ten ir

PRANEŠIMAI

.dyba- jai nuoširdžiai 
pasidarbavimą.

Aukavo
Sekami asmenys 

laiku aukavo:
M. Rudis $2, M.

A. Beliunas $5, J. A. Kruša 
J. Plankis $5, J. Vinskus 
J. Stukas $2, Al. Kvetkas 
I. Bašinskas, A. Zųbis, K, Rai 
la, M. Stukas, I 
.1. Smith, 
Plankis, 
Bukauskas, 
G. Dagis, 
Zapolrkis, P. Mikutis, M. kiau 
lakis, S. Kenevas, N. Plankis 
aukavo po‘ dolerį. Viso $46.00.
Bal. 26 d. šaukia susirinkimą

Skyrius nutarė kviesti vietos; lietuviai bal. 6 d.» rengia 
draugijas, kad prisidėtų prie “Barn Dance” salėje, adresu 
Altass savo aukomis ir išrinkę 9823 Western avė., ailtro lie
tų delegatus į skridimo susi-'tuvių transatlantinio skridimo 
rinkimą, kuris įvyks bal. m. 26 Jiaudai. Įžanga į tuos šokius 
d. Balchuno svetainėj. -Tame^R8 šokius bus duo-
susirinkime manoma susitarti; ^QInj prizai.^ ^Kitos snnilkme- 
su draugijų komitetais, gau- 1 
nant iš jų pagelbos pereiti per 
visus lietuvius paprašyti aukų 
Janušausko skridimui Lietuvon 
finansuoti.—U n tanas.

paskutiniu

Zurba
$5

A.
M.

P. Podžii/nas, 
Plankis^ F. 
Pocius, L.

Tumonis, 
Mažeika, A.

Vakar ALTASS’ui 
prisiųsta $119.87 , 

aukomis
. Iš sckąpų kolonijų^ ir nuo 
sekamų darbuotpjm
Fayetteyille, West Virginia, 

p. Bcn. Chesunas ... .$2.00
Stamford, - Conn,, -per p.

Mike Tarulis .............. 10.50
port' Chester, N. Y. per

p. Anthony Urban-f..... 41.40
Port Humphreys, Virginia,

Antanas Karalius ....... 5.00
Lcwistown, Maine, pp’. Ba

ili uliai .. 22.97
Millinockct, Maine, p. V.

Makauskas
Wilburton, Oklahoma, p.

Antanas Juzėnas 3.00
Racine, Wis., p. J. Moc

kus

29.00

6.00

Viso $119.67

“Vytauto” Benas pri
sidės prie ALTASS 

skridimo

Marguette Park kolonijos

uos bus paskelbtos vėliau.

ALTASS 18 KOLIONIJOJE
Ateinantį trečiadienį įvyks

ta antras ALTASS susirinki
mas >Ono¥ Bagdonienės* ^vet., 
1750 So. Ūriiop Ąvę., 7:30 vai. 
vak. Visi iietiivUko kraujo 
žmones yra kviečiami į šį su
sirinkimą, kad. pasitarus kaip 
geriau išleisti įįtuanica II ir 
Juozą Janušauską į tolimą, 
kelionę per ju^ Lietuvon.

Kviečia
Pranas JaiiM&diĮis sekr.

Tikrino Pp. Puniš- 
kiai, kad neprigaus, 
bet visgi prigavo
BRIGHTON PARK — Jos 

niekuomet niekas neprigaus su 
“suprise pąre”, tvirtino p. Zo
fija Puniškienė, Įiet p. M. An- 
drulienė ir M. Mitcheil tam ne
tikėjo ir surengė tokią parę, 
ir pakvietė p. Puniškienę ir p, 
Joną Puniškį. Ir, iki jie nea
tėjo į Hoollywood Inn. ir iki 
p. Puniškienei nebuvo įduotas 
didelis bukietas raudonų ro
žių, ji nežinojo A kas darosi. 
Mat, ir prigavo ją.„

Į ptfrę, kuri buvo rengiama 
pp. Puniškų 21-mų ženybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga, 
susirinko labai daug svečių. 
Laike skanios vakarienės ne- 
stokavo kalbų, linkėjimų, dai
nų. j.

Pp.ųPuniškai augina sūnų 
Henriką ir dukterį, Hypatiją. 
Abu lanko, aukštesniąją mOky- 
klą^ A. K-tė.

Lietuvių Demokratų Lyga laikys 
svarbu susirinkimą ši antradieni, ko- 
vo 27 d. Lietuvių Auditorijoje, 3188 
S. Halsted St., 8:00 vai. va.

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

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

— Narys.

Greater Pullman Geresnės Valdžios 
Kliubas rengia Lietuvių Bunco Party 
utarninko vakare kovo 27, 7:80 vai. 
vak., Lietuvių Michuda Headųuarters 
10655 S. Michigan' Avė. Visi lietu
viai iš Roselando, West Pullman ir 
iš Kensington esate širdingai kvie
čiami 
gos nebus.

viskas uždyką.

Moterų Piliečių Lygos 
jvyks trečiadieny kovo 
Fellow Ship Hoūse, £3jL 
8:00 vai. vakare, 
čiamos atsilankyti.

CLASSIFIED ADS
■{■■..to*...**, I,....... . .....................

Business Service 
ĘĮziiU Pątariiayimaz

Tel. Yard« 8408
VICTOR BAGDONAS

Perlcraustome ant vietos 
Nuvežame ir J tolesnias vietas 
SupSkavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

POPĮERUOJAME IR PENTINAME
1984 m. Doniera 7c. Rolls
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierą per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
knygas pristatome i namus. 
JOS. AUGAITIS,

1608 fio. 50th Ąve. tel. Cicero 645
.____1___ _______ ___ -.............................................__________ ____ _ . .’j'.r _ z,;

Furnitūra &* Fbctures ' 
Rakandai-Itaisai

JAUNA/ pora turi ^ paaukauti 4 
kambarių rakandus. ^Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 ChappelL Hyde Park 
4069.

atsilankyti, nes jžan- Sempelių knygas pristatome i namus. 
> Yra duodama daug do- --------------

vanų, taigi ateikite ir išlaimėkit, nes 
Valdyba, 

susirinkimas 
28 d., 1934, 

_ W. 33rd PI., 
Visos narės kvie- 

Raštininke. ___ f 
Susivienijimo Lietuvių Draugijų 

ir Kliubų Bridgeporte mėnesinis su
sirinkimas įvyks utaminke kovo 27, 
1934 m., 8-tą valandą vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted St.

Visi atstovai ir administracijos pra
šomi pribūti, daug dalykų turime dėl 
apsvarstymo. 

Tam. Janulis, prez. 
Martinas Z. Kadziauskas, sekr. 

5325 W. 23 Place. 
1 ‘ - X

...... II' '”. "į /

STORAGE RAKANDU BARGfcNAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar vąlgo- 
mojč kamb. rakandai $30 fr virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, ’ ’ Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

4

Patarimas

PARSIDUODA bučėrnčs ir gro- 
sernSs pikčtriai. mažai vartoti, par- 
davinio priežastis, turiu du biznius.

4554 So. Paulina St.

' .b<.

m

Juozas Kuzmickas pirm.
, S te pĄnąs į Miežis, į.i^lf ;

Dariaus-Girėno Pa 
• minklui sukelta 

$4,77338 r ......
Dariaus-Girėno . Paminklo 

Fondas išsiuntinėjo atskaitą, 
datuotą kovo 22 • d., iš kurios 
jasirodo, kad projektuojamam 
tikslui sukelta $4,773.38. Viso 
įplaukų iki kovo 22 d. fondas 
turėjo $5,509.32^ o išlaidų — 
$735.94. Didžiausias įplaukų 
šaltinis buvo rinkliava Chicago- 
je, atnešusi gryno pelno apie 
$2,500;

Nors Did. L. K. Vytauto Be
nas, kuris kovo 20 d. laikė su
sirinkimą pas narį p. Burbą, 
Cicero, šiuomi laiku negali pri
sidėti tfrie ALTASS su $25.00 
kaip norėtų (įnešimas p. L. 
Burbos), ateityje parems skri
dimą, o nariai iš savo pusės au
kauja, pirkdami sidabrines 
špilkutes. Nusipirko susirinki
me po spilkuitę šie nariai: L. 
Burba, J. Keturakis, A. Šim- 
kaitis, Z. Noreika ir F. Šerne* 
ta. Ateityje prisidės ir kiti na* 
riai. ' , ,

Suvirinkime buvo išduotas 
Chi. Liet. ’ Auditorijps raportas, 
bet dėl netihkarnumo buvo at
mestas. Apart to, buvo svar
stomi organizacijos vidujiniai 
reikalai. . Oragnizacijos pirmi
ninkas yra J. Baląkas, .

Beno Korespondentas.
. c, ,y£->

Šiand i e n įvyksta 
North Sidę skyriaus 

susirinkimas
• ■ • ’ ’ v-

1 "■ ---------------

NORTH SIPE kolonijos AL
TASS komitetai .laikys savo ....

Penktadienio vakare, kovo 16 
d.," Balchuno svetainėje Altais 
Roselando skyrius turėjo susi
rinkimą, kuriame dalyvavo Al
tass centro valdybos du? naciai, 
adv. A. Ą. Dobbs ir A. S. Vai
vada.

Susirinkime išklausyta sky
riaus valdybos, ir baliaus ko 
misijos raportai. Valdyba sa-e 
vo raporte pažymėjo, kad, sky
rius parengimais ir aukomis jau 
turi surinkęs $207.00. Dalis tų 
pinigų jau pasiųsta centran, li
kusieji gi bute pasiųsti -į>.o šio 
susirinkimo.

Balius buvęs surengtas vasa
rio 3 d. Balchuno svetainėj. 
Publikos buvę nedaug, priežas
tis tam buvę blogi laikai. Jei 
ne Antanas Balčiūnas, Balchtr 
nas svetainės užlaikytoms, pri
sidėjęs su auka $25.00, neėmė 
nuomos už svetainę, tai visą! 
mažai butų likę pelno. Sd A. 
^ąlchbno .auka ir F.' Kazy, K. 
Starchufo, kuris i paaukavo po' susirinkimą kovo (March) 27, 
butelį'degtinės, ir A. Laurutė-l1934r-'&vento -Mykolo parapijos
x&.3 į. < • -r /L. ■■■;

I M

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI, BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

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

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

AMERICAN STORAGE 
423 W. 68rd St.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS vyras ant farnių* 
dirbti. Valgis ir maža alga. Kreip
kitės S. Anuczauski, Route 1, Box 
41. Fennville, Mich.

Help VVanted—Femak 
Darbįninkių Raikia

REIKIĄ keįętą moterų, geros iš- 
žiuros; ėmagus darbaą, gera mokes
tis gerai darbininkei. Patyrimo ne
reikia. Atsišaukite 208 N. Wabash 
Avė., kambarys 812, tarp 9 ryto iki 
pietų. ...................

CHICAGOS IR APIELINKČS 
LIETUVIAMS 

s —-- —*

Gerbiamieji; mums pasitaiko daug 
venimo sri- 
:ur nueiti ii 

Mes eina
me-, prie svetimtaučių advokatų, ir 
apleidžiame gerus lietuvius advoka
tus ir užbaigę bendrus reikalus^ su 
svetimtaučiais advokatais pasijunta
me nuskriausti. Bet gerbiamieji, 
paiimkite Šį mario patarimą; laike 
nesusipratimų bei skirtumų, atsilan
kykite i lietuvio advokato ofisą — 
John B. Borden, kurio ofisas ran
dasi 105 W. Monroe £t. Aplankę 
advokato ofisą John B. Borden, 
tikrinu aavo parašu pilno ir man
dagaus jo patarnavimo...

Chas Lubin.

The “old reuable"
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

. Ine.
Chicago Ofisas 

FRARK A. Y0UNG PRODUCTS Co.
(• Dlstributors

4352 So. Mozart St
- Lafayette 7846.

MCI M4€4III1<7J4 , IIBUIIlD p<*F

Ritosi, ėmėsi, kalinyj ir^mes nežinodami^ki 
i 7 vi • 1 išlyginti savo klaidas.

net sienos braškėjo
Bridgepoctiečiams nebuvo ko 

nusigąsti, nė žemes drebėji
mai tai buvo, bet susikibo 
jų kolonija su Roselandu.

Sako, nevykusiai po- 
litikauna lietuvių 

politikos klubai
Vienam susirinkime kandida

tą indorsuoja, s kitam indor- 
savimą atšaukia, i

" . .. t; ■-f-r* 1 • ■

Lietuvių politiškų klubų po
litikieriai s politikauja labai ne
vykusiai. Patys rftave ant, juo
ko pastato ir klubų vardus že- 
piipa. Artinantis bal. 10 d., 
kadą įvyks nominacijos — 
■‘primary” balsavimai ir, rin
kimas wardų komtniltimanų, 
politikieriams tikra rugiapiu-

> Lietuvių Piliečių Neprigul- 
min^as 9 wardos khibas buvo 
įndorsavęs S. GoVier kan
didatūrą { Wardos ^ommittį- 
tnanus'. Kitam Susirinkime at
šaukė tą indorsayitną 8 balsais 
prieš6. Nekutię klubiečiai tuo 
pasipiktino'ir, sąjko, pasitrauk
sią. PavyzdžiuiBalchiu- 
nąs kuris rengės klubą suor
ganizuoti išvystyti į didelę W 
ganfžadją, numojo ranka.?

"įeresnėš - valdžios lietuvių 
klubas su' kitii kandidatu taip 
Kai . Al H

Taip apibudina ristynes, ku
rios įvyko Ęridgeporto Univer-r 
sal ghnnasiųm, Š22(J?S. Halsfe^ 
streetj k©VP( 18 d., korespon
dentas J. J. K. ir dar priduria, 
kad “matrasai ruko ir lubos 
drebėjo”. Mat,, susikibo Brid- 
geportas su Roselandu ir nei 
viena kolonija nenorėjo pasi
duoti. Kuri iš jų galingesnė, 
ristynes neparodė, nes didžiu
ma suširėniimų išėjo ‘lygio
mis..' ", ; v •• . s •- ■. / . ' ■.

^įtošl-' sekamos poros: Tony 
North versus Steve Wall; J. 
Paulo» C, Ossello; B. -Dowiat 
įų T. Tyrius; (kai ši pora ri
josi, tai netik braškėjo ir lu
bos dį’ębėjojbet viskas darė
si. Ir kaip jie dar išliko gy
vi Z) s St. Bagdonas ritosi su A. 
Gedminu; J. Gabelis su L. 
Mingela ir Jonas Trenka, po
licijos departamento “Sampy
nas” su lietuvių “Sampynų” A. 
Vidžium.

Help Wanted-—Male-Female

REIKIA apie namus padirbėti 
žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
kių, gerą alga, geri namai. Lee 
Employment Agency, 1681 Benson 
Avė., Evanston, priešais Davis Ele- 
vated Stotj, Tek Davis 8116, - *

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY. ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS l Ss 
COUNTY OF COOK i

Sutikmėj sp prisirengimu Sekcija 
84 Priinary Rinkimo Teįsė Illinojuje, 
aš šiuomi liudiju, kad spalva, popie- 
ros kuri bus vartojimą t partijų Pri- 
mary baliotams laike Primary Rin
kimų, kurie Įvyks Cook Paviete iš
skyrus miestus Berwynr Chicago ir 
Chicago Heights. Town of Cicero ir 
Villages of Ėvergrėen Park, Morton 
Grove, Stiokney ir Summit, Antra
dieny, Balandžio-April, lOth A. D., 
1984 turės būt kaip seka: 
Democratic .Party .... Ružava (Pink) 
Republican Party .... Balta (White)

LIUDIJIMUI KURIUO, aš prieto 
pasirašau savo ranka ir įdedu County 
Žf Gobk antspaudą, Šią 26 dieiių 

iovo,i.!Ą Da 1934..
ANTSPAUDA

ROĘERT M. SWEITZER 
. . y. County Clerk of Cook 

i* Coupty, Illinois.

<r

mane mano biznio vietoje.
a • a. * • * a * ’

patarnaus
kau didelį pasirinkimą.

Jūsų žydukas pati 
mandagiai.

Ateikite su manim-
. jsigerti
Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
jnane rtiaho biznio vietoje. Užtai*

jums

y

&L__

<-<<< >■

''
NATHAN KANTER 

4707 So. Halsted St 
TeL YARDS 0808

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTA^ 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 

' TelEnglewood 5840

Tet CANAL 4674
; . NANCY’S 
BEAUTY SHOPPE 

PERMANANT WAVING 
Musų Specialybė. Taipgi pilnas 

' Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St
CHICAGO. ILL.

. i ■■■«■ .į.ii ■u ju ( i
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RĘAL ESTATE

SIUNCUM PINIGUS I LIETUVĄ 
\ LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Pdsimiykltc } matų tpelką

TEL, LAFAYBTTB 1083

St 47th -St,

Miscellaneous

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

1617 No. Damen Avė.
ii'‘Ą ■ J i"’ • ■' . i. i. •. ■!:į

Personai 
Asmenų Ieško

PAlfcšKAU 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.

For Rent ,■ ,
._njnu~jFu»i»r<-OĮ-- -1- —'i-*— ~ir —1 - - ~ ~ ~ —

• 8284 SO. HALSTED St,.,'(tražus 
modemiškas 6 kambarių; apartmen- 
tas, tile maudynė, išdekotuosmje pa
gal reikalavimą. Tinka gydytojui ar
ba advokatui. Tel. Randolph 4449.

Business Chą^ces
Pardavimui Bizniai /<•.

STOGDENGYSTE IR BLfifcORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes upi- 
prekiuosime. Mes taipgi daromę~vT- 
soki blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

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

3641 So. Morgan St.
1 .. ----------------------- Į..................  -— - -■

BARBERNfi IR BEAUTY SHOP, 
įsteigta 6 metai, geroj vietoj, labai 
mažai kompėticijos, 8 pagyvenimui 
kambariai, renda $25 mėnesiui, 
{rengimas kainuoja virš $1600. Da
ro puikų biznį, savininkas eina į 
kitą bizni. , Tai yra pastebėtinas 
bargenas dėl gerai einančio biz
niaus. Paaukaus už $600. Atsi
šaukite tuojaus?
ILLINOIS BUSINESS SALES CO. 

3819 North Clark St, 
vBuckingharo 1881

Exchange—Mainai ,
2 FLATV muro namas Marųuette 

Parke mainysim i 2 flatų Brighton 
Parke. Tel. GrovehiU 1965.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

PARDAVIMUI kampinė, biznio 
prapertė, 2 flatai, 2 krautuvės, vis
kas iŠrendUota. Priverstas tuojaus 
parduoti; apleidžiu miestą, 4300 So. 
Ashland Avė. 2 fl. užpakaly.

-> i’r J;.L.t 'iii M




