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Pakeliama anglia
kasių algos

35 vai. darbo savaitė visose minkštųjų ang
lių kasyklose įvesta kodekso keliu, 
kad išvengti angliakasių streiko

Lietuvos Naujienos

WASHINGTON. bal. 1. — 
NBA. administratorius Johnson, 
veikdamas prezidento Roosevel- 
to suteiktomis jam galiomis, 
vakar priėmė papildymą prie 
anglių pramonės kodekso, ku
ris visose minkštųjų anglių ka
syklose įveda 35 vai. darbo sa
vaitę ir pakelia pagrindinę ang
liakasių algą iki $5 į dieną. Al
gos betgi kiek įvairuos sulig 
apielinkių.

ši kodekso pataisa betgi tu
rės būti patvirtinta bendros 
kasyklų ir angliakasių atstovu 
konferencijos bal. 9 d., bet ji 
įeina į galią tuojaus nuo ant
radienio, kada angliakasiai po 
švenčių antradieny sugryš į 
darbą. (Angliakasiai visuomet 
švenčia bal. 1 d., paminėjimui 
įvedimo kasyklose 8vai. darbo 
dienos. Tai buvo pat 1 d., 1898 
m.).

United Mine VVorkers prezi
dentas John L. Lewis užgyrė

Samuel Insull areš
tuotas, busiąs išduo

tas Amerikai
Turkija nuėmė Insultą nuo grai

kų laivo ir įkalino hotely. Ka
binetas nutaręs jį išduoti 
Amerikai

ISTANBUL, bal. 1. — Samuel 
Insull, kuris tapo areštuotas 
Turkijos valdžios, rytoj susi
lauksiąs žinios, kad jis bus iš
duotas Jungt. Valstijų valdžiai.

Turkijos kabineto nuospren
dis išduoti Insullą jau liko per
siųstas Istanbulo gubernatoriui, 
kuris rytoj apie tai praneš pa
čiam Insullui. Po to jis bus 
formaliai areštuotas.

Samuel Insull buvo paimtas 
iš Graikijos laivo Maiotis, ku
riuo jis plaukiojo 15 dienų, at
vestas į teismą, kuris pripažino, 
kad jis gali būti išduotas Ame
rikai. Po to jis liko įkalintas 
hotely j e.

Turkijos kabinetas Ankaroj 
užgirdęs, kad teismas pripažino, 
jog Insulą galima išduoti ei
nant Turkijos įstatymais, tuo- 
jaus nutarė patenkinti Ame
rikos prašymą Insullą areštuo
ti ir jį išduoti.

SYRACUSE, N. Y., b. 1. — 
Pereitą naktį sudegė puošni ka
talikų bažnyčia. Nuostoliai sie
kia $750,000.

^ORHS,
Chicagai ir ajiielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:32. leidžiasi 6:- 
15.

Johnsono patvarkymą ir priža
dėjo unijos kooperaciją.

Tikimąsi, kad visos minkštų- 
jų angliakasių kasyklos prisi
laikys naujo patvarkymo bent 
iki bal. 9 d., kada atsinaujins 
darbininkų ir anglių kompanijų 
derybos.

Jonhson priėmė šią pataisą 
anglių pramones kodekso, kad 
išvengti angliakasių streiko, ku
ris tikrai butų kilęs poryt, jei 
nebūtų buvusi įvesta 35 vai. 
darbo savaitė.

Darbininkai derybomis išga
vo 35 vai. darbo savaitę Ap- 
palachian distrikte. Betgi su
trumpinimui darbo dienos la
biausia pasipriešino Illinois ir 
Alabamos kasyklos ir ten tik
rai butų kilęs streikas, jei ad
ministracija nebųtų pasiskubi
nusi kodekso keliu įvesti 35 
vai. darbo savaitę visose minkš
tųjų anglių kasyklose.

Rado vasarnamyje 
plėšikų nužudytus 

šešis žmones
BBEMERTON, Wash, bal. 1. 

—Frank Fieldler vasarnamy 
Ernland’s Point prie Pifget 
Sound, apie 5 mylios nuo čia, 
kaimynai rado nušautus ketu- 
rius vyrus ir dvi moteris. 
Visų jų rankos buvo suraišio
tos ir burnos stipriai užrištos, 
namas gi sujauktas ir rakandai 
sulaužyti ir išvartyti.

Nužudytieji yra vasarnamio 
savininkas, buvęs groserninkas 
Fiedler, jo žmona, tarnaitė, jų 
kaimynas ir jų svečiai.

Manoma, kad juos nužudė 
plėšikai, kurie tikėjosi rasti 
daug pinigų.

Surado juos kaimynas San- 
ders, kuris per dvi dienas ma
tė prie Fiedler namų stovintį 
automobilių ir jame uždarytus 
3 šunis. Kai niekas apie na
mus nesirodė jis nutarė ištir
ti ir kai niekas neatsiliepė, jis 
įsilaužo į namus ir rado, išžu
dytuosius.

Dar pasigendama 10 metų 
Fiedler dukrelės. Spėjama 
kad ji yra išvogta ir kitur nu
žudyta.

Erland’s Point yra vasarna
mių kolonija ir šiuo laiku tik 
kelt namai yra apgyventi. Fied
ler namai yra atokai nuo kitų.

Vokietijoj miršta se
ni laikraščiai

. BERLYNAS, h. 1. — Paliovė 
eiti Vossische Zeitung dienraš
tis, kuris ėjo per 230 metų. 
Laikraštis užsimena, kad jis 
mirė delei dabartinių nepaken
čiamų prėsos sąlygų.

Hamburge “dėl finansinių 
keblumų” užsidarė penki laik
raščiai, tarp jų vienas, kuris 
ėjo 204 metus.

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ VADAI

Automobilių darbininkų vadai po derybų su prezidentu 
Rooseveltu, laike kurių liko pripažinta darbininkams teisė or
ganizuotis ir kolektyviai tartis su samdytojais. Tuo tapo iš
vengta didelio automobilių darbininkų streiko. Stovi iš kairės 
į dešinę: John A. Bailey, darbininkų atstovas iš Flint, Mich., 
William Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas ir 
VVilliam A. Collins, darbininkų atstovas iš Detroit, Mich. t

Wall St. fipansuoja 
opozicijos rinkimų 

kampanija
WASHINGTON, b. 1. —At- 

stovų buto pirmininkas Rainey 
paskelbė, kad Wall St. speku- 
liatoriai ir bankieriai finansuo
ja republikonų kampaniją prieš 
jį patį ir kitus jiems nepalan
kius atstovus, kad sutrukdyti 
jų išrinkimą ir tuo nepraleisti 
suvaržyti biržos spekuliaciją ir 
abelnai sutrukdyti prezidento 
šalies atgaivinimo programą.

Western Union ko
vosianti valdžią

WASHINGTON, bal. 1. — 
Kadangi nuo rytdienos valdžia 
ruošiasi vykinti “nepageidau
jamą” kodeksą telegrafo pra
monėje, tai Western Union, 
stambiausia telegrafo kompa
nija, ruošiasi griežtai tam ko
deksui pasipriešinti.

Jau per kurį laiką adminis
tracija rūpinosi priversti tele- 
giafo kompanijas priimti ko
deksą, ir kitos kompanijos su 
tuo sutiko, bet Western Unoin 
griežtai atsisakė jį priimti. .Ji 
dagi atsisakė paruošti savo ko
deksą, išėmus vien visai ne
priimtiną darbo valandų ir al
gų kodeksą. Tad Johnson ruo
šiasi vykinti kodeksą be tos 
kompanijos pritarimo.

SAKO, BUVO UŽKLUPĘ DIL- 
LINGERĮ, BET PABĖGO...

ST. PAUL, Minn., bal. L— 
Policija ir federaliniai agentai 
viename apartmente užklupo du 
gangsterius ir vieną moterį, 
kurie atsišaudydami iš kulko
svaidžio pabėgo automobiliu. 
Moteris buk tapusi sužeista.

Spėjama, kad tai buvo John 
Dillinger ir jo draugas John 
Hamilton, kuris taipjau* yra 
ieškomas už bankų piešimus ir 
žmogžudystes. Hamilton yra 
pabėgęs iš Michigan City, Ind 
kalėjimo.

Ir Vokietija mokės 
dalį savo skolos 

Amerikai
VVASHINGTON, b. 1. —Vo- 

kieti jos valdžia sutiko šiomis 
dienomis sumokėti $1,250,000 
iš apie $50,000,000 skolos, kurią 
ji yra skolinga už padarytus 
karo metu amerikiečiams nuo
stolius ir už išlaikymą Ame
rikos okupacijos armijos Vo
kietijoje. Ta skola jau senai 
turėjo būti sumokėta, bet jos 
mokėjimas tapo atidėtas 1930 
m. Hooverio moratoriumo.

Vokietijos įmokamoji suma 
vos tik padengia nuošimčius.

Islandijoj veikia 
ugniakalnis

BEYKJAVIK, Islandijoje, b. 
—Gautomis žiniomis, garsus 
ugniakalnis Skeidararjoekull 
Cirką užvakar naktį pradėjo 
veikti ir dabar tebesiveržianti 
ugnis matoma yra dideliame 
plote. Ugnis ir lava nutirpė 
ledą kalno viršūnėje ir vanduo, 
su dideliais ledo kalnais pasi
leido kalno štatais į Skcidarą 
upę, iššaukdamas joje nemažą 
vandens pakilimą.

(Islandijos sala yra pilna ,ug- 
niakalnių, kurie nuolatos išsi
veržia. Laki ugniakahiio išsi
veržimas 1783 m. sunaikino
11.500 galvijų, 28,000 arklių ir
190.500 avių. Delei to saloj 
kilo didelis badas, laike kurio 
mirė 9,500 žnąonių, arba visas 
penktadalis salos gyventojų).

RYMAS, b. 1. —Iš priežas
ties velykų šventes, Mussolini 
pah'uosavo iš kalėjimo 132 po
litinius kalinius, bet tik tokius^ 
kurie patys prašėsi paliuosavi- 
mo ir prižadėjo daugiau nebesi
priešinti fašistams.

.CAMBRIDGE, Mass., b., 1.— 
Russell Sturgis Hepburn, 22 
m., Harvard universiteto stu
dentas, sūnūs Bostono archi- 
tektoriaus, i rastas nusišovęs 
ant Charles upės kranto.

200 chiniečių žuvo 
paskendus verpe

tuose valčiai
CANTON, Chinijoj, b. 1. — 

Apie 200 žmonių žuvo Shiuhįng 
verpetuose paskendus . valčių 
vilkikui Wing Lee, kuris plau
ke į Wuchow.

Valdžia reikalauja 
injunctiono prieš 
.plieno komp.

VVASHINGTON, bal. 1. — 
Federalinė valdžia kreipėsi į 
teismą prašydama injunctiono. 
kuris draustų Weirton Steel Co. 
laužyti NRA patvarkymus. 
Teismas svarstys tą klausimą 
bal. 30 d.

5 nuožmiai užmušti 
politinėje kovoje

MEXIC0 CITY, bal. 1. —Bė
gyje pastarųjų dviejų savaičių 
politinėje kovoje Puebla valsti
joje liko nužudyti penki žmo
nės. Trys jų pirmiau turėjo 
išsikasti sau duobes palaidoji
mui ir tik tada liko nužudyti.

fTirt^ teroru * užsiima* opozici
ja, kuriai vadovauja gen. Auan 
Cardona, kuris žudynėmis sie
kias! patekti į Meksikos parla-’ 
mentą.

6 žmonės žuvo auto
mobiliui nukritus

į upę
LINCOLN, Ilk, b. 1. —Trys 

vyrai ir trys moterys žuvo kai 
jų automobilius nuvažiavo niro 
žvyro kelio ir nusirito į gilų 
upelį. Du kiti kartu važiavę 
išsigelbėjo. Nelaimė įvyko 
prisnudus automobilio vairuo
to j ui.

100 chiniečių mirė 
nuo meningitis į

vieną dieną
HANK0W, Chinijoj, b. 1.— 

Kienli mieste pradėjo siausti 
spinal meningitis epidemija ii 
į vieną dieną nuo tos ligos mirė 
100 žmonių.

NOME, Alaskoj, b. 1. —Gau- 
tomis radio žinomis, sovietų 
lakūnas Levanevski, kuris ame
rikiečių lėktuvu skrido gelbėti 
89 rusus, kurie ant ledo lyties 
pluduriuoja jau 6 savaites, su
sidaužė nusileisdamas laike 
sniego audros Kliučin įlankoj 
ir susižeidė. Kartu Su juo skri
do gelbėjimo ekspedicijos vadas 
prof., Jušakov ir amerikietis 
mechanikas Armistead. Lėktu
vas kiek apgadintas

Siuvėjo streikas eina 
galop

KAUNAS. — Kauno siuvė
jų streikas jau užsitęsęs apie 
mėn. laiko, likviduojamas. Va
kar siuvėjai susitarė su darb
daviais ir šiandie pradeda dirb
ti. Streikininkai laimėjo.

Tik dar nesusitaria tie strei
kuojantieji siuvėjai, kurie dir
ba rinkų parduotuvėms.

Mergina mušė kleboną
JONIŠKĖLIS.—Buvusi Joniš- 

kelio apylinkės gražuolė puolė 
bažnyčioj buvusi kleboną rėk
dama: “Tu suėdei mano gy
venimą!” ir trenkė jam į pil
vą skambučiais. Po to griebė 
staliuką ir norėjo juo mušti 
kleboną, bet buvo žmonių su
laikyta.

Bažnyčioj buvusios davatkos 
šoko klebonui į pagalbą šauk
damos: “Klebonėli, nenusi
gąsk!”

Kalbama, kad ta panelė la
bai pyksta ir keršija klebonui 
už tai, kad jis neleidęs savo 
giminaičiui jos vesti. Tas gi
minaitis ilgai su ja flirtavęs 
ir pagadinęs jos renome, dėl 
ko ji turėjusi likti neištekėju
si.

Prieš kai kurį laiką ta pati 
panelė buvo nuėjusi į kleboni
ją, radusi kleboną, ir jo gimi
naitį bevalgančios, sugriebusi 
klebono lazdą ir ėmusi juos 
“šventinti”. Visiems pabėgus 
iš kambario, ji sudaužė lazda 
brangią lempą, indus ir kitįcą 
kas pakliuvo po ranka.

Valdžia gali nusta
tyti kainas, sako 

teismas
NEW YORK, b. 1.— Fede

ralinis teisėjas Knox vakar pa
tvirtino minimum kainas, ku
rias nustatė drabužių dažytojų 
ir valytojų kodeksas. Tuo teis
mas pripažino valdžiai teisę nu
statinėti kainas kodekso keliu.

Dar vienas šventa
sis; užbaigs šventuo

sius metus
VATIKANAS, bal. 1. — Šian

die papa didelėmis viešomis iš
kilmėmis į šventuosius pakėlė 
Don Giovanni Basco, kuris į- 
kure saleziečių ordeną. Jo ka
nonizavime dalyvavo apie 10, 
000 svetimtaučių.

Papa laike šių šventųjų me
tų kanonizavo kelis naujus 
šventuosius.

šventieji (“juliejušavi”) me
tai užsibaigs pirmadieny. Papa 
tokiomis pat didelėmis iškilmė
mis, kokiomis buvo atidarytos 
šv. Petro bazilikos bronzinės du
rys, dabar tas duris uždarys ir 
jos daugiau nebeatsidarys iki 
kitų šventųjų metų 1950 m.

Nutarė streikuoti
CAMDEN, N. J., b. 1. —Apie 

1,500 Campbell Soup Co. dar
bininkų nutarė sustreikuoti 
pirmadieny protestui prieš at 
sisakymą pripažinti jų uniją. 
Jie taipjau reikalauja pakelti 
algas 15 nuoš.

CHICAGO.— Užvakar Chi- 
cagoj lankėsi buvęs preziden
tas Hooveris. Sakosi atvykęs 
privatiniais reikalais. Bet jis 
lankėsi daugely miestų ir vL 
su‘r tarėsi su žymiausiais re- 
publikonais.

Lietuvos derybos su 
užsieniais

Lietuvos derybos su Anglija 
vyksta

LONDONAS. II.. 6. Elta.— 
Reuteris iš oficialių šaltinių 
patyrė, kad derybos dėl preky
binio susitarimo tarp anglų vy
riausybės ir Lietuvos ir Lat
vijos vyriausybių žengia pir
myn. Pasak Reuterio, viltis, 
kad tos derybos bus pabaigtos 
iki Velykų, greičiausiai, reali- 
zuosis. Jei pasitarimai su Lie
tuva ir su Latvija pasibaigs pa- 

'gal programą, anglų vyriausy
bė tuoj pradės pasitarimus dėl 
prekybinio susitarimo su Len
kija.

Atvažiuos austrų prekybos 
delegacija

Užsienių reikalų ministerija 
gavo iš Vienos pranešimą, kad 
kovo mėn. pabaigoj Lietuvon 
atvažiuoja Austrų prekybos de
legacija tartis su Lietuvos vy
riausybe įvairiais prekybos rei
kalą^. Dabar Lietuvos preky- 

t bos JjalansAs su Austrija yra 
labai pasyvus. Pav., pernai iš 
Austrijos Lietuvon importuota 
už 2,1 mil. šil., o iš Lietuvos 
Austrijon įvežta vos už 200,- 
000 šil.
Nori iš Lietuvos į Palestiną 

eksportuoti grudus
Lietuvos pilietis Smilteris 

Tel-Avive pasistatęs didžiuli 
malūną. Smiltelis nori iš Lie
tuvos į savo malūną vežti ru
gius, kviečius ir miežius. Del 
grudų eksporto sąlygų p. Smil
teris teiraujasi atatinkamose 
Lietuvos įstaigose.
Bulgarija ir Turkija nori su 

Lietuva sudaryti preky
bos sutartis

Iš Bulgarijos ir Turkijos i 
Lietuvą gabenamas tabakas, o 
iš Lietuvos ten nieko neeks
portuojama. Dabar sudarant 
prekybos sutartis išrokavimo 
pagrindais, Lietuva reikalauja, 
kad ir Bulgarija su Turkija 
ką nors iš Lietuvos pirktų. Ka
dangi tom valstybėm tabako 
rinka Lietuvoje yra svarbi, tai 
jos jau siūlos sudaryti su Lie
tuva prekybos sutartis mainų 
pagrindais.

BUENOS AIRES, b. 1. — 
Argentina pasitraukė iš tarp
tautines pašto sąjungos ir pa
kėlė kainas už siuntimą laiškų 
į užsienį.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago. II..
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Velykinis IšpardavimasIr mano dvylekis

Avėchicagie

us Kainos po

Visiems GreitaiPadarome
ir po

REFRIGERATORIAI

Kaina po

VZOOOURPART

DYKAI 
KNYOKL*

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

gra- 
apie

atsi- 
para- 
norin

Išrinkta nauja LSS 
Pildomoji Taryba

Jau pra- 
o darbas

Bilas
Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su spęcialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

nu 
listas

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Už jūsų senų Refrigcra 
torį duodame 

nuolaidą.

vaju. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero 
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po viena doleri pini 
gaiš už kožna Skaitytoju___ r_____________
keletą ar keliolika doleriu ir Įsigyti dvasinio maisto

ra ką labai di($įjuqt 
būti pasiteisinifii

užimti 
vietas -*] 
Chicagft

išrinktuosius ir tį
sis naujasis LSS. 
su pasišventimu ir 
tarnaus musų ben- 

Socializmui!
Maria Jurgelonis, 

Sek K-Vertėjas.

Alfred Reeves, gen 
Alfred P. Sloan, galva General Mo- 

pripažinti darbininkams teisę organizuotis.

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio 
Accordionų.

man
Kiek ten bit
ukių minčių,

LSS. 19 kuopos rezo 
liucija

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A SecnrUy Savinas & Comtnerclal 
Bank Foildinc

(Dlrectly acroia Btreet from Patent Ofllce) 
VVASHIMO'roM -

RADIO PROGRAMAI: Nedėliojo WCPL., 9-7fl k. nuo 1 iki 1:30 p. p 
WAAF„ 920 k. nuo lf30 iki 2 vai.

Ketvergais WHFC.. 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.

ELEKTRIKINIAI
* A
PROSAI

koje, bet ir kitose šalyse.
ši rezoliucija vienbalsiai pr

ilota pilnos svetaines žmonių 
ir nutarta paskelbti spaudoje, 
kad darbininkai matytų, kaip 
elgiasi komunistai.

Pirm. F. Lavinskas.
Org. J. suirus.

YOUR EYti
Night and Moming to kecp 
thetn Ciean, Clear and Healthy 

Wrtte for Frce “Eye Care”
or “Eye Beauty’' Book

Marine Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St., Chicago

prie organizacijos, šaukiamas 
per šitą vajų prisirašyti.

Ta pačia proga turime su
krusti ir mes, lietuviai socia
listai. Išauginkime Lietuvių So
cialistų Sąjungą vėl tokią, ko
kia ji buvo pirma.

Kur tik yra pustuzinis drau
gų, pritariančių socializmo idė
jai, tenai galima įkurti ir kuo
pą. Tegul tik tokie draugai su- 
sižino, išsirenka sekretorių ir 
paveda jam susižinoti su Cen
tro sekretorium, kuriuo dabar 
yra draugė M. Jurgclioniene, 
1739 S. Halsted st., Chicago, 
UI. Arba tegul kreipiasi į S. 
MichelSoną, “Keleivio” adresu. 
Bi.‘s duota nurodymų, kaip 
nauja kuopa turi tvarkytis i» 
veikti.

— LSS. Vajaus Komisija.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

Ką tik užsibaigusiuose rin 
kimuose referendumu į naują 
ją LSS. Pild. Tarybą tapo iš 
rinkti šie draugai:

S. Michelsonas, 255 W. Broad 
way

to nariai butų renkami ne iš 
vienos kurios apielinkės, bet iš 
įvairių apielinkių.

Naujojo LSS. Pild. K-to na
riai maloniai prašomi pasiskir 
styti pareigomis, išsirenkant 
pirmininką, sekretorių ir LSS. 
sekretorių-vertėją.

Sveikinu 
kiu, kad 
Pild. K-tas 
atsidėjimu 
drąjai idėjai

•» Km. 4»U» 
prie patentų 
knoklt vilkindami et> 
ap«aa*ojhnv 

kitę t»i ' 
<ieli d 
<rb» 
NHMO1 
catėe ----- „
•nln n l’atent” Ir “Recnrd of (p- 
vrntlon” foi-mm. Ntako oelmam 
už Informacija* k« daryti. Susi- 
rnftlnėjlmal ' “ 
Greita*. 
• arnavlmae

Namų Reikmenų. Dulkių Valytojų. Elek 
trikinių Manglių. Skalbiamų Mašinų.

Elektrikinių Ledainių.

LSS.* 19 kuopos prakalbose, 
kurios įvyko Brooklyne 4 ko
vo, buvo viešai perskaityta ii 
publikos priimta sekanti rezo
liucija:

Kadangi prie dabartines eko
nominės pasaulio Suirutės vi
sose šalyse fašizmo šmėkla pra
dėjo kelti savo galvą ir piktai 
pulti darbininkus;

Kadangi dėl kapitalistines si 
stemos visiško ištyžimo dau
giausia gyveninio sunkenybių 
tenka nešti darbininkų klasei, 
kuri sėkmingai galėtų gintis 
nuo tų vargų tiktai būdama 
gerai organizuota ir laikydamo
si vienybėj;

Bet kadangi komunistai si- 
stematingai darbininku klases 
vienybę ardo ir kažin kokiais 
'sumetimais kelia proletariato 
eilėse aršiausią demoralizaciją, 
kaip tai jie padare šių metų 
16 vasario masiniame New 
Yorko darbininkų mitinge, Ma- 
dison Sųuare Gardene, kur jie, 
kaip tikri provokatoriai, sukė
lė net kruvinas muštynes;

Tai tegul būna nutarta, kad 
mes reiškiame didžiausio pasi
piktinimo tais žmonėmis, ku
rie pasivadinę neva darbiniu 
kų vadais, daro tokias šlykš
čias provokacijas, kelia darbi
ninkų susirinkimuose suirutes 
ir duoda progos viešpataujan
čiai klasei terorizuoti darbinin
kų judėjimą netik čia, Ameri-

į socializmą.
apie 15 metų * ir 
aiškiai matome, 
buvo geresnis.

organi- 
savim

žadu, tai ką reiškia tie musų čias vietas visokiose draugijo- 
suvažiavimai, kam eikvot lai- se. Taigi, draugai, daugiau vei
ką ir pinigus? Tie draugai, ku- kimo, jeigu mes dar esam so 
rie bare chicagiečįus už apsi- cialistai. E. P. M.
leidimą ir neveiklumą, kuo da-1 
bar turi pasiteisinti?
■ėjo gana daug laiko, 
dar nepradėtas. .

Draugai, subruskit 
dėkit darbą. Nors nedaug lai
ko beliko, bet i? į trumpą lai
ką galima daug nuveikti dir
bant. Nelaukit, kad kas jumis 
ragintų, bet patys parodykit 
ką galit. Tegul inusų pasiža
dėjimai būna išpildyti.

Keletas žodžiu
Čiaųis. Labai malonu, kad chv- 
cagiečiai veikia; bet ar tik to • 
kiu veikimu chicagiečaai turė
tų pasitenkinti? Tokioj kolo
nijoj, kaip Chicaga, nebūtų 
perdaug turėti ir 10 kuopų. 
Su viena Centraline kuopa nė-

Negali 
kad jiems 

vadovaujan
čiose organizacK

jose. Uhica^fečiai turėtų žinot, 
kad kitose kolonijose socialis
tai taipgi užima vadovaujan-

Pastebėjusi chieagiečių 
liepimą, geriau sakant, 
ginimą LSS. kuopoms, 
ir savo dvyleki pridėti.

I š t i k r ų j ų, c h i cagi eč i a i 
tiesą, užklausdami ką veikia 
fa musų išrinktoji komisija. 
Smagu yra prisiminti 15 d. 
liepos konferenciją, kur 
teko dalyvaut 
vo pareikšta 
kiek buvo nutarta atlikti g( 
rų darbų! Buvo pasižadėta pi 
rašyt naudingų straipsnių i 
surengt prakalbų sustiprin 
mui senųjų ir ^organizavimai prisieinu 
naujų kuopų. Bei ar* tas**išpil- čiaš 
dyla?

Gerbiamieji LSS. veikėjai 
jeigu mes neišpildom savo pri-

Na, draugai, turėjome 
žaus poilsio. Praėjo jai? 
15 metų nuo to laiko, kaip ko
munistai suardė Lietuvių So
cialistų Sąjungą, o mes vis
sėdėjome rankas susidėję ir
žiūrėjome, kas išeis iš to šu- 
mo, kuris taip apsuko neku- 
riems iš musų galvas po Ru
sijos revoliucijos. Tūli iš mu
sų manė, kad socialistų tak
tika ištikrųjų buvo klaidinga. 
Kai kam išrodė, jog komuni
stai atrado daug trumpesnį ir 
geresnį kelią

Bet praėjo 
šiandien jau* 
kurių kelias 
Atskilę nuo socialistų 
zacijos ir nusivedę s 
tūkstančius neapsigalvoj usių 
darbininkų, komunistai Ameri
koje ndtik neįkūrė “proleta
riato diktatūros“, bet susipe
šė, susiskaldę ir taip nusipoli
tikavo, kad dabar jau sarrtia- 
tijasi ir prisipažinti, jog jie 
vadinosi komunistais. Iš apie 
6d,0()0 narių, kuriuos komuni
stai iš pradžių buvo su savim 
nusivedę, dabar pas juos be
liko vos tik apie 6,000 nusivy
lusių žmonių.

Tuo tarpu rimta ir nuosa
ki socialistų organizacija au
ga ir pradeda užimti darbi
ninkų unijose vadovaujamą 
vietą. Socializmo idėja prade
da domėtis jau ir Amerikos 
jaunimas, ko seniau visai ne
būdavo. Paskutiniuose Ameri
kos prezidento rinkimuose 
kaikuriuose ifiiiversitetuoąę so 
cialistų kandidatas Ndrmar- 
Thomas gavo daugiau balšif, 
negu demokratų Rooseveltas 
ar republikonų Hooveris. Uni
versitetuose ir kolegijose jau 
tveriasi socialistų kliubai h 
kviečia socialistų kalbėtojus. 
Šiomis dienomis Norman Tho
mas kalbėjo apie socializmą net 
keturiuose universitetuose Bo
stono apylinkėje.

Bet to dar negana. Socia
listų Partija dabar pradėjo di
delį vajų naujoms kuopoms 
organizuoti ir senoms didinti. 
Leidžiama agitacinė literatūra, 
siuntinėjami kalbėtojai, ruošia- 

mitingai. Kiekvienas sočia - 
kuris dar nepriklauso

Trys didieji automobilių magnatai, kurie labiausia kovojo prieš pripažinimą darbininkų unijos 
Kairėj — Alvan T. Maccaūley, prezidentas Packard Motor Co. Vidury 
manažeris Automobile Chamber of Commercc. Dešinėj 
tors. Bet vistiek turėjo nusileisti

|Į Nebesirūpinkite dėl
odos niežėjimo, Plai 

SįĮįągb skanų, ,,
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonks Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet Visose aptiekose 
3Sš. 60c, $1.00.

Organizuokime LSS 
kuopas

Vienybe 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

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

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

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

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION

1739 South Halšted Street,.
............ ■ ■ .

Kiekvienas pirkdamas pas Budriką šiame Velykiniame 
Išpardavime aplaikys gražią dovaną dykai ir 

gaus lengvus išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATEDVIENYBES VAJUS g!

Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naują skaitytojų gavimo sss 
_ ___________ ___- ________ rt . -- .
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- ss

- * -------------------------------. MaM

lą. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti Į— 
_ ____, . . * . * '.‘../i dvasinio maisto ■— gerų
SE knygą. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė- SS

ti dovanr.3, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- =
S formacijas suteiksime laišku;*
22= Adresuokite:

IĮ Vajaus Komisija S
H 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. s 
šiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiEifiiiiiim

So. Boston, Mass.
Naudžius, 2200 Alpiu?
Gjrand Rapids, Mich.
Morris, 1574 Muskegar. 

Avė., N. W., Grand Rapidi, 
Mich.

*J. Mickevičius, 3653 S. Hal
sted St., Chicago, III.

Dr. A. Montvidas, 2400 W. 
Madison St., Chicago, 111.

1 M. Kemėžienė, 812 W. 33rd 
St., Chicago, III.

Maria Jurgelioniu 1739 So.
Halsted--^Sti, -^Kicas^:, Ilūm ė » / ■ .• 'ai . -■ <’•
: Rinkimai buvo atlikti refe

rendumu priimtąja konstituci
jos pataisa, kad Pild. Komite-

rrltkla 
Neriui 
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i ligoninę mirė
Tariasi su republikonų vadais

APIPLfišfi GAZOLINO STOTĮ

s|h

PILSEN KWIK KLEAN
vie

NEPRIIMKITE PAMĖGDŽIOTOJŲ

MADOS
NAUJA

Pius Bukšnaitis

2898,

THE TWO ORPHANS

(Adresas)

STOMACH 
Ulcer Powder

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

Auto nelaimėje už 
muštas CWA darbi 

ninkas; 4 sužeisti

Chicagoje pienas at 
pigo vienu centu

KIEKVIENAI 
MOTEREI

■M

reikalinga

iŠ THlS 
PpSE AUU

Būrys žymių kumšti 
ninku ir ristiku 

sporto turnyre

VC A’THATS THEM 
TPEMŠTHE KIDS 
BA0E BLlMP 
adopteoH

HAVV! SHOULD 
SAY MOTI! 
THAT MUG?

HE A(M’T 
MAOE A HlT

< IM A VVEEK’

Paukštienė 
ganizacija 
bažnytinėje svetainėje

£>OM*T YOU VVAMMA 
WMT AMD TAKE A 
PlCTURLE OF

BANDITŲ PAŠAUTAS RUDI 
KIS, GULĮS LOPŠYJE

šįmet Kupidas smar 
kiai darbuojasi 

Chicagoje

Tik savaitė laiko be 
liko iki “Eglės, Žal 

čių Karalienės”

Biznis žymiai pagerėjęs 
sako Boston Store 

viršininkas

Į programą sutraukė daug 
žymių žvaigždžių

— iždininkė. Or- 
laiko susirinkimus

Pusiau minkšta košelė visokiam valymui. Greitai nuvalo 
purvų nuo maliavos, vamišio, enamelio, grindų, tile ir 
medžio išbaigimų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS

ną jau
{vairus

Permainai
ša muzikos mylėtojams naiyj 
dalykų.

MIRĖ NEŠDAMAS LELIJŲ IR 
SALDAINIŲ NAMO 

VELYKOMS

sudaro 
■ pirm, 

vice-pirm., Ka 
užr. rast., La- 
- fin., rast., S

si dėžę saldainių, bukietų lelijų 
ir naujus marškinius. Beeida- 
map staigiai sugriuvo gatvėje, 
o nugabentas 
širdies liga.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

CWA. darbininkas Frank 
Roth, 3000 West 103rd Street, 
vakar buvo užmuštas, kuomet 
trokas vežas būrį tų darbinin
kų įvažiavo į kitų, prie 103rd

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Reikalaukite pas savo Maliavos ir Hardvvare 
Dealerį Pilsen Kwik Klean

2898 — Naujausia rudeninis mo
delis. Suknelė iš vienos materijos, 
18 ir 20, taipgi 34 , 36, 38 ir 40 colių 
o švarkelis iš sunkesnes margos ma
terijos. Sukirptos mieros 14, 16, 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, III.

Aukavo $10.00 “LI 
TUANICAI ANT

RAJAI

9-ių mėnesių kūdikis Leonard 
Colello buvo sužeistas, kuomet 
bandito kulka paleista kepyk
los apiplėšime, apatiniame to 
pačio namo aukšte, 800 South 
California avenue, perėjo per 
lubas ir kliudė jo galvų.

Palyginus su pernykščiais 
metais, šįmet biznis yra kur 
kas geresnis negu pernai, pa
reiškė Henry G. Hart, “Bos
ton Store” vedėjas.

Už savaitės laiko, sekmadie
nį bal. 8 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje “Birutės” choras, 
pagerbdamas savo įkūrėjo M. 
Petrausko 60 metų muzikos 
darbo sukaktuves, stato ope
rų, “Eglė, Žalčių Karalienė”.

Tai bus pirmoji lietuvių 
opera pastatyta Chicagoje, ku- 

beveik nukamavo 
koncertai ir operetės.

Birutė” atne-

Dariaus ir Girėno Ameri
kos Legiono posto rengiamam 
sporto turnyne dalyvaus daug 
sporto pasaulio garsenybių.

Į kumštynes ir ristynes, ku
rias organizacija rengia ba
landžio 13 d., S. Agnės Audi
torijoje, Rockwell ir Archer 
avenue, sutraukė daug žymių 
kumštininkų ir ristikų. Visas 
sporto vakaro pelnas eina ant
ro lietuvių transatlantinio skri
dimo naudai, tad tikima, kad 
minios žmonių užpildys dide
lę sporto salę, kuomet turny
ras įvyks.

Platesnės informacijos apie 
turnynų bus paduota vėliau, 
o tuo tarpu rengimo komisija, 
kuriai nuo ALTASS padeda p. 
Wm. J. Kareiva ir darbštus, 
nenuilstantis Povilas Šaltimie- 
ras 
ir nusipirkti iš anksto bilietų, 
nes jie smarkiai parsiduoda ir 
gal pritruks.

Du ginkluoti vyrai užpuolė 
gazolino stotį prie 235 Culler- 
ton Street, ir aitėmė iš prižiū
rėtojo Ernest McMullen $20. 
Apiplėštos ir kitos gazolino sto
tys. Vakar rytų vienas tų plė
šikų buvo užmuštas.

Pereitais metais tinginiavęs, 
Kupidas šįmet pasileido į dar
bų ir tuojau pakėlė vedybų 
skaičių net 39% daugiau, negu 
pernai, šįmet leidimų apsivesti 
buvo išduota 7,671, o pernai 
2,145 mažiaus.

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00 
ir turim 

ant

NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St.. Chicago. III.

Čia Įdeda 15 centų ir praiau at

siųsti tnan pavyzd} No

Mieto* per kratine

ir Wcntworlh avenue. Sužei
sti darbininkai yra, Louis Ba
ker, Charles Štili Dan Mc- 
Cartby ir Stanley Mitchell — 
lietuvis.

Viso, Cook apskrityje nuo 
metų pradžios. įvairiose auto 
nelaimėse, žuvo 306 žmones.

Buvęs prezidentas Herbert 
Ilooveris šeštadienį vakare at
važiavo Chicagon tartis su vie
tiniais republikonų vadais įvai
riais politiniais klausimais. Ap
sistojo Drake viešbutyje.

Užklaustas ar kandidatuos į 
prezidentus 1936 metais, Hoo- 
veris per sekretorių atsakė, 
kad “nekaneįidatuos”, ir jokių 
politinių pareiškimų nenorįs da
ryti. Praleidęs kelias dienas 
Chicagoje, Hooveris grįš Cali- 
fornijon.

UkSlSh
DOUGLAS BATUS 

J514 16 W ROOSKVBIT RpAl 
Arti St. Loai* Avė TdtKedzi* *90?

V»no» lietam ir drn»ko» *<*«"*> 
twimming pool.

Ratiika ir tnrkiika pirtie moteiim* 
setedomis iki 7 v. v.

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

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

John P. Stankowicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965

T0WN OF LAKE — Town 
of Lake organizacija, Šv. 
Pranciškos Mergelių ir Moterų 
draugija paaukavo $10.00 ant
ram lietuvių transatlantiniam 
skridimui. Pinigus įteikė p. 
Wm. J. Kareivai, “ALTASS” 
vicc-pirmininkui.

Draugijos valdybų 
pp. Ona Navickienė 
Jcsulaitienė - 
napeckienė - 
vandauskienė

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

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

Nieko nelaikę tuoj aus kreipkitės į “NAUJIENAS 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonu įtalpos
“AQUITANIA”

Matyt, gražiai planavo Vely
kas praleisti John Hendricksen, 
55 m., 2910 North Spaulding 
avė., nes grįždamas namo iš 
darbo šeštadienio vakare nešė-

Gary, Ind., mokyklų viršinin
kas Dr- Wiliiam A. Wirt,< auto
rius drakoniško Gary plano en
gimui plieno liejiklų darbinin
kų, kuris daba? kaltina, kad tū
li prezidento Roosevelto “sme
genų trusto” nariai planuoju 
revoliucija nuversti prezidentų 
ir įsteigti “komunizmų”. Tuo 
nerimtu kaltinimu bando pasi
naudoti visi reakcionieriai ir 
sukelti triukšmų prieš prezi
dento patarėjus — jo pažangų 
“smegenų trustų”.

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

darbų pro 
CWA. vieta

šįryt šeimininkės pirkda
mos pienų ino'kčs ne 9-iuis 
centus, bet aštuonius. Pieno at
piginimas yra rezultatas ko
vos tarp tų bendrovių, kurios 
pristato pienų į namus, ir tų, 
kurios parduoda jį krautuvė
se. Pastarosios parduodavo 
pienų pigiau. Nuo pereito 
lapkričio pienas Chicagoje 
atpigo 3 centus.

WEU.,MERE ŠOU ARE H x 
weve BEEMVVAITIM' 
MERE FOR AM' HOUR 
1b SNAP VOU K(DS 
Fote THE MORMlMG
\ PAPERS."

GEGUŽES-MAY 3 DIENA
Ekt kursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursijų lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas

Federalė valdžia paskyrė 
$5,000,000 Illinois valstijai vie
šiems darbams, kuriuosi pra
dės rytoj. Naujas darbų pro
gramas užima vietų CWA., kuri 
išėjo iš egzistencijos užvakar, 
kovo 31 dienų. Iš 121,500 at
leistų C\VA. darbininkų 
nojuje, 35,000 rytoj vėl 
į darbų.

Viso, laike balandžio 
šiems darbams bus praleista 
iki $7,500,000. $2,500,000 skir
tumų, Illinois Emergency Re- 
lief Commission, kuri darbus 
tvarkys, padengs parduodama 
mokesčių varantų. CWA. per 
mėnesį praleisdavo apie $15,- 
000,000.

(UAE AtM’T
Got mo 
TO VVASTe.
< OM HlM /S
\ 7f w»ie 

IRUMKING,
1 X. HAVV!1

•;••• ■ ■ -.r''* ■ '■*

$5,000,000 naujiems 
viešiems darbams 

Illino ju je

au fhnrBnin ar vUncūua audeklo. Šito
kia gydymaaia poliuoauoja anrilrimUai* 
krūtinėle vieokių glitumų ir skrėplių.

Neapleiakite perfaBmua kratinėje, nu 
dažnai jie priveda prie pavojingų ngų. 
kaip plaučių uždegimu, inflnensa, gri
pu n- kt. Tuojau Ii įtrinkite Pato- 
Krpelieriu. Ynose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
liktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkU.

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų .Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewieh 
MORTGAGE BANKER 

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

VALGIŲ GAMINIMOKNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE tuoj aus
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

(Miestas ir valse.)
------------ ‘ ....

PAIN-EXPELLER illiiiiiiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimn
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Tai yra geriausis—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.

. e ______ ;_____ ______ __ _
V ■ ■ ■ ' ' ' —....... ......   _--------------- —i.H ja...-------------  „j,........ iiiui.i ii 11 Ilii.im i, .ii ibi-
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MICHAEL MASSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted St., Chicago, III.
TEL. VICTORY 7386-7048.



NAUJIENOS, CSIcagB. UI Uirma3ienis, balan. 2, 1934

NAUJIENOS
fhe Lithuanian Daily Neini

Fublished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Rateai
$8.00 per year in Canada
$7.00 oer year outside of Chicago
|8 00 d«t year in Chicagc 
Se uer eopy

Entered aa Second Clase Matter 
March 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago. UI onder the sėt of 
Marrh trrt 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bendrovė <789 s Halsted S t. Chicago. 
d) Telefoną* CANaJ 8600

Užsiaakymo kaina»
Chicago je — paltu:

Metams ------------------  $8.00
Pusei metų ________   4.00
Trims mėnesiam* _________ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —---------- 8c
Savaitei------- ——----------  18c
Mėnesiui _____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metam*  $7.00
Pusei metų _— 8.50
Trims mėnesiams —....... 1.75
Dviem mėnesiams _  1.25
Vienam mėnesiui  ___ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams .........  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu karti su atsakymu

gaivų per
- ar tai

Bet komunistų spauda tuo- 
jaus pasigavo tuos Dollfusso 
paleistus melus ir, kartodama 
juos diena iš dienos, visaip so
cialdemokratus dergė.

Šitų faktų sklokininkai ne- 
Bet ar faktų 
pravardžiavi-

CWA DARBAI PASIBAIGĖ

Pereitą šeštadienį Civilinių Darbų Administracija 
(CWA) atleido darbininkus, kuriems ji mokėjo algas, 
ir užbaigė savo veikimą. Visoje šalyje palikta laikinai 
tiktai 300,000 tarnautojų, kurie padės tai administra
cijai likviduoti jos reikalus.

CWA pradėjo veikti pabaigoje lapkričio mėnesio. 
Ji buvo suteikusi uždarbį 4 milionams bedarbių ir per 
keturis mėnesius išleido apie bilioną dolerių. Iš tos su
mos koki trys ketvirtadaliai buvo išmokėta algomis, o 
likusioji dalis už medžiagą ir kitokius dalykus. /

Nėra abejonės, kad tai buvo labai didelė pagelba 
bedarbiams. Naudos iš to turėjo ir kiti žmonės: krau- 
tuvninkai, pas kuriuos tie bedarbiai perka maistą ir 
rubus; namų savininkai, kuriems jie moka randas; gy
dytojai, ir t. t. Civilinių Darbų Administracijos paleis
tas apyvarton bilionas dolerių prisidėjo prie bendro 
biznio atgaivinimo.

Bet tie darbai tapo taip pat staigiai pabaigti, kaip 
jie buvo pradėti. Pradžioje valdžia sakė, kad jie tęsis 
iki gegužės mėneso, bet “turės” pasibaigti ne vėliau, 
kaip prieš birželio pradžią. Kodėl valdžia paskui pa
keitė savo planą ir nutarė likviduoti darbus anksčiau, 
niekas aiškiai nežino. Sakoma, kad dalis žmonių, ku
riuos atleido CWA, gausią uždarbi prie kitų, pastoves
nių darbo projektų, bet didelis bedarbių skaičius turės 
būti tiesiog šelpiamas.

Atrodo, kad valdžia nenorėjo daryti kompeticiją 
privatiniam bizniui, kuris vis smarkiau ir smarkiau 
protestuoja prieš jos “r^djkališkus” planus. Kai ateis 
geresni laikai, tai Roosevelto “naujoji dalyba” pasida
rys visai nepopuleriška.

drasko darbininkų judėjimą? 
Ir ar tuo šiauriu darbu New 
Yorko komunistai nesuteikė 
moralinės pagelbos Austrijos 
darbininkų budeliams ?

Toliaus, nuolatinis pamazgų 
pylimas Austrijos socialdemo
kratų vadams ant 
komunistų spaudą •
taip pat nėra talkininkavimas 
fašizmui? Dar besitęsiant žiau
riam pilietiniam karui Vienoje, 
Dollfusso agentai paleido gan
dą (tikslu sudemoralizuoti ko
vojančius darbininkus), kad jų 
lyderiai pabėgę. Tai buvo be
gėdiškas melas, nes beveik vi
sus partijos, profesinių sąjun
gų ir “schutzbundo” vadus val
džia buvo suėmusi pačioje tos 
kovos pradžioje. Tik Bauerui ir 
Deutsch’ui pavyko ištrukti iš 
policijos nagų; tačiau juodu ne 
pabėgo iš kovos lauko, bet ko
voje tol, kol buvo galima atlai
kyti pozicijas. Deutsch (vyriau
sias schutzbundo vadas) buvo 
skaudžiai sužeistas į akį ant 
barikados.

gali užginčyti, 
nurodymas tai 
mas? Juk pats Prtlseikos orga
nas buvo paskelbęs rezoliuciją 
dėl muštynių Madison Sąuare 
Garden’e, kurioje komunistų 
elgesys tame darbininkų mitin
ge buvo charakterizuojamas, 
kaipo “chuliganizmas”!

Dalykas čia, žinoma, ne Pru- 
scikos įsivaizduotame “pravar
džiavime”, bet tame, kad sklo- 
kininkų vadas dar vis nori tęs
ti savo “monkey business” 
stengdamasis įtikinti lietuvius 
darbininkus, kad bolševikiški 
komunistai tai — proletariato 
išvaduotojai, nors seniai yra 
aišku, kad bolševizmas ir fašiz
mas tai dvi puses to paties 
medalio. Ir mes tai atvirai pa
sakome.

dinis ekstraktas ne tik apsau
goja nuo jurų ligos, bet jau ir 
susirgusius ta liga pasažierus 
pagydo.

Jeigu tie vaistai iš tiesų pa
sirodys tokie geri, kaip apie 
juos rašoma, tai tūkstančiai 
žmonių, kuriems tenka plaukti 
juromis ir sirgti, lengviau atsi
dus ir bus dėkingi tų vaistų iš
radėjams. —K. A.

B1SKUTIS APIE SLA 
KANDIDATUS

11 METŲ GERGAITĖ, O 
JAU MOTINA .

Apžvalga
VILNIEČIAI NESUTARIA

šių metų vasario 22 d. buvo 
išrinktas Vilniuje naujas Lai
kinojo Komiteto prezidiumas, į 
kurį įėjo p. K. Stašys — pir
mininkas, kun. K. Čibiras ir P. 
Karazija — vice-pirmininkai.

Dr. D. Alseika, kuris buvo 
vice-pirmininku, pareiškė, kad 
dėl nuomonių skirtumo svar
biais gyvenimo klausimais su 
p. Stašiu jisai iš prezidiumo iš
einąs.

“Vilniaus žodyje” p. Alseika 
įdėjo pareiškimą, griežtai nu
neigdamas tilpusias Rygos 

■“Darbo Fronte” žinias, kad Vil
niaus Lietuvių Laikinasis Ko
mitetas duodavęs po 15 auksi
nių kas mėnuo lietuviams tė
vams, idant jie leistų savo vai
kus ne į “Kultūros” Draugijos 
mokyklą, bet į lenkų valdiškas 
mokyklas. Dr. Alseika 
kad tai esanti “ 
nė, kokią gali 
žmonės, nustoję 
rovės.’V

šitassyilniečių 
jo “dominti” (užginčijimas) ta
čiau yra atkreiptas tiktai prieš 
Rygos laikraštį. O tas laikraš
tis savo informacijas sėmė iš 
brošiūros “Gana tylėti”, kurią 
išleido buvęs Vilniaus lietuvių 
gimnazijos mokytojas Vladimi
ras Sakavičius. Kodėl gi p. Al
seika nieko nesako tam Sakavi
čiui?

sako, 
gryna nesąmo- 

tik išgalvoti 
pilietinės do-

liberalų veikė-

SU BALTOMS PIRŠTI
NAITėMIS

“Sklokos” organas 
sociąlistatns “kritikuoti, 
sįplusti”. Jisai, mat, 
“plūdimą” WMjienos< 
rios nurodė* Icta savo
komunistai pramina kelią fa-

iAPie Įvairius Dalykus i
——- ... --------------- ■■■„ -.v^j

JURŲ LIGA
Nemalonus atsiminimai. — 

Jurų liga ir filosofas. — 
Jurų ligos priežastis. —• 
Specialiai įrengti kamba
riai. — Ergotaminas ir 
atropinas.

žmogus dar per kelias dienas 
jurų liga serga.

Nenormališką susijaudinimą 
gali pagimdyti bile kuris musų 
kūno pajautimas: akys, ausys, 
nosis, liežuvis (skonis) ir dasi- 
lytėjimas. Tai vis jurų ligos 
akstinai. O kadangi jų yra bent 
keli, tai ir visokių vaistų nau
dojama. Tačiau daugumoje at
sitikimų jie mažai tegelbsti.

Nemažai reikšmes turi ir 
psichinis faktorius. Yra tiek 
jautrių žmonių, kurie vos spė
ja ant laivo užlipti, kaip tuoj 
ir pradeda blogai jaustis. Mat, 
jie tik ir galvoja apie jurų li
gą. Ir juo daugiau galvoja, tuo 
labiau serga. Vienok, butų klai
da manyti, kadi žmogus gali, 
taip sakant, tą ligą sau įkalbė
ti. Faktai rodo, kad ir kiti gy
vūnai nesijaučia gerai, kuomet

šmeižtai ir pletkai yra že
mos rųšies žmonių amatas. Kė
limas grynai asmeninių dalykų 
viešumon irgi priklauso pro
tiškiems nykštukams. Todėl, 
kalbėdamas apie dabartinius 
kandidatus į SLA pildomąją ta
rybą, aš nesikišiu nė į vieno 
asmeninį gyvenimą, papročius, 
palinkimus — žodžiu, nerašysiu 
biografijų ir nebandysiu pa
kenkti jų bizniui.

Vienas kitas bruožas ir pa
matysime, kuriuos reikėtų iš
rinkti ir kurių reikėtų neįsileis
ti.

X. Strumskis, kuris nori bū
ti išrinktas SLA prezidentu; A. 
Mikalauskas (dabartinis vice- 
prez) ir A. Trečiokas, kuriedu 
norėtų būti vice-prezidentais; 
M. Raginskas, užsimanęs tapti 
sekretorium; adv. Lopatto, ku
ris sumanė užimti iždininko 
vietą; S. Mockus ir J. Januške- 
vičiukas, kuriedu dabar yra iž
do globėjai ir norėtų jais pasi
likti, — visi šitie vyrai perei
tame seime (Pittsburghe) bal
savo už pildomosios tarybos 
nubaltinimą reikale skandalin
gos paskolos DeveniuL žiulikys- 
te buvo padaryta kieno nors, 
kuri kainavo SLA Virš 80 ar 85 
tūkstančių dolerių. Kas ją pa
darė? Sako, Devenis. Bet mu- 
sų viršininkai neturėjo net įro
dymo, kad jis butų prašęs pa
skolos. Nebuvo dokumentų nuo 
jo nuosavybės įvertintojų; bu
vo iš jo paimtos suklastuotos 
popieros ir pripažintos geromis. 

|Net adv.-patarėjas Lopatto jas 
žiurėjo ir nieko blogo nematė. 
Pinigai Deveniui paskubinta pa
siųsti anksčiau, negu leistina 
ir negu kitiems tokiuose atsi
tikimuose siunčiama. Pild. ta
ryba buvo taip įsivėlusi, kad 
pastoviųjų komisijų suvažiavi
mas rado ją esant kalta ir rei- bos nariai jautėsi esą nekal-

Dar nesulaukusi ne 12 metų, 
Mrs. Juanita McClish, pagimdė 
91/2 sv. kūdikį. Ji yra duktė 
turtingų Creek indėnų iš Sa- 
pulpa, Okla. ir pernai vedė jau
ną indėną studentą.

adv. K. 
pild. ta
šu atža-

ti, reikėjo letoti visą reikalą 
ištirti, išgvildenti. Ne tik to 
jie nedarė, o patys balsavo už 
savęs išteisinimą. Buvo įdomu, 
kad ir prez? S. Gegužis, kuris 
suktos Devenio paskolos kalti
ninkus sakėsi numatąs, ir tas 
kaltininką# arba kaltininkai, 
kurie čia . pat stovėjo ir gata
vi buvo, įrodyti, jog jie nėra 
kalti, — visi balsavo, kad kal
tininkų čia nėra. Tai buvo ko
medija, kurios negalima užmir
šti.

Sakysite: “Kam kalbėti apie 
užmirštą reikalą?”

Kalbu todėl, kad šita kome
dija atsitiko S, L. A. ir ma
žiau negu du metai atgal. Ir 
todėl, kad žmonės, kurie ar ži
noti nenorėjo, kas yra kaltas 
už klastingą paskolą (kas jiems 
$25,000, arba $30,000 organi
zacijos pinigų), dabar skver
biasi į viršininkus.

Išskyrus lik vieną 
Gugį, visa tuolaikinė 
ryba buvo susiburusi
gareiviškom jėgom seime, kad 
apgalėjus socialistus ir jų ša
lininkus. Atžagareiviškoji kli
ka laimėjo; išteisino viršinin
kus už skandalingą paskolą; 
pripažino teisėtais būrį netei
sėtų delegatų, nes jie buvo Sa
viškiai, išrinko viršininkais net 
visai mažai baisų gavusius 
kandidatus.

Galima pateisinti sriovinės 
ambicijas, užsispyrimus, bet 
kada žmonės pameta saiką ir 
elgiasi; taip, kaip elgėsi taip 
vadinamos tautiškosios sriovės 
Pittsburgho seime, tai patikė
ti jiems organizacijos reika
lus negalima.

Aš nesu blogos nuomonės 
nė apie vieną viršuj suminė
tų kandidatų. Tūli yra tiesiog 
malonus ir juokingi. Bet or 
ganizacijos reikaluose jie pa
sielgė negerai. Nė vienas ne 
geriau už kitą. Nė už vieną jų 
aš nebalsuočiau. Pažangiųjų 
pozicija ir reikalavimai Pitts
burgho seime buvo išmintingi 
ir organizacijai naudingi. Ar 
buvo reikalas prieš juos kovo
ti?

Kas atsimena Pittsburgho 
seimą, tas nebalsuos už atža
gareivių kandidatus. Tas rū
pinsis, kad jo kuopa nepasių
stų delegatais tokių narių, ku
rie PitUfeburgho seime suda
rė kliką pild. tarybos nubaL 
tinimui ir kitoms atžagareiviš- 
koms machinacijoms.

— Buržujus.

kalavo už paskolą grąžinti pi
nigus iš savo kišeniaus. Pild. 
Tarybos nariai pradėjo kaltinti 
vieni kitus, ieškoti tikrojo “žu- 
liko” savo tarpe. Vieni gaudė 
Devenį už SLA pinigus, kiti 
skundėsi, kad jam pasprukti 
padeda kas nors iš Pild. Tary
bos ar pačių gaudytojų. Kon
trolės komisija surinko nema
ža medžiagos apie šitą vagystę. 
Buvo ir kitos komisijos daug 
ko ištirusios. Seime delegatai 
norėjo, kad dalykas butų išaiš
kintas, kaltininkas nurodytas ir 
tinkamai nubaustas. Bet

X. Strumskis,
A. Mikalauskas,
A. Trečiokas, 
M. Raginskas, 
Adv. J. Lopatto, 
S. • Mockus,
J, Januškevičius ir 

r >

Dr. J. Stanislovaitis — 
balsavo už pild. tarybos

pateisinimą ir neleidimą net 
komisijų nariams paaiškinti, 
kas buvo kaltas. Vadinasi, jie 
nenorėjo arba bijojo, kad kas 
kaltininko neįrodytų. Kam 
jiems rūpintis apie iš S. L. A. 
nukniaukta didelę sumą pini
gų. Tai nebuvo indelių ir pa
skolų ant nuosavybių nupuoli
mas. Tai buvo gryna ir aiški 
vagyste. Jei pildomosios tary

Ne vienam tenka šusipurtyti, 
pagalvojus apie savo plaukimą 
laivu. Ir tai visai suprantama: 
kuomet žmogus serga, tai jam 
kelionė nesudaro jokio malonu
mo. Na, o plaukiant juromis 
labai didelis nuošimtis žmonių 
serga, — serga jurų liga. Yra 
žmonių, kurie vos tik spėja už
lipti ant laivo, kaip tuoj prade
da blogai jaustis.

Ligi šiol beveik1 jokios pagal
bos nebuvo. Tjk pastaruoju lai-i 
ku pradėta daugiau dėmesio į jie yra vežami laivu 
kreipti į jurų ligą. Moksliniu-1 
kai ir inžinieriai sugalvojo nau
jus budus, kurie žymiai paleng
vino sirgimą.

Retai kuris žmogus gali pa
sakyti, jog jis yra liuosas nuo 
jurų ligos. Ta liga kankina vi
sus be išimties, —- tiek jaunus, 
tiek senus, tiek vyrus, tiek mo
teris bei vaikus. Net filosofas 
Scneca, kuris skelbė stoicizmą, | 
negalėjo prieš jurų ligą atsilai
kyti. Pasakojama, jog, pajutęs 
jos prisiartinimą, jis šokęs nuo 
baržos į vandenį ir nuplaukęs 
į krantą.

Moderniški laivai kur 
mažiau tėra supami, negu 
novos savo rųšies “geldos”, 
žiūrint į tai, keliauninkai 
vien nėra liuosi nuo» jurų ligos.

Kodėl žmonės suserga jurų 
liga? J tą klausimą mokslinin
kai beveik vienodai atsako. Bū
tent, kad žmonės yra prisitaikę 
gyventi ant kietos žemės, kuri 
nesisupa. Todėl ir jo refleksai 
veikia toje kryptyje. Kada žmo
gaus organizmas yra supamas, 
o ypač nereguliariai, tai pasi
reiškia jurų ligos simptomai.

Fiziologai sako, jog visas in- 
stinktyves organiškas funkci
jas kontroliuoja nervų mecha
nizmas, kuris susideda iš dvie
jų sistemų. Tos sistemos veikia 
kartu, bet dviem priešingom 
kryptim Pirmoji sistema yra 
žinoma kaipo simpatiška, o ant
roji — neumogastiška. Tarp 
tų dviejų.1 sistemų turi būti pa
laikoma pusiausvira. Jeigu pu
siausviros (balanso) nėra, tai 
žmogus pradeda nekaip jaustis. 
Pusiausvirą gali suardyti dide
lis susijaudinimas, paeinąs iš 
oro ar iš vidaus. Didelės įtakos

> nervų sistemai taip pat daro 
liaukų skysčiai. Kai žmogus la-

1 bai susijaudina/ tai nekurtos 
liaukos ima smarkiau vėikti ir 
tuo budu suardo organizme pu
siausvirą. štai Jiodėl kartais pa
sitaiko, jog ir nuo laivo nulipęs

visi

šizmui”, ir pas New Yorko so
cialistų partijos sekretorių Cer
berį, kuris pareiškė, jogei “kas 
priešingas fašizmui, tegul pri
kergia prie jo ir bolševizmą.”

Labai malonu matyti musų 
“sklokininkų” vadą mandagaus 
ponaičio rolėje. Jo dabartinė 
nuotaika, tur būt, bus rezulta
tas psychologinės reakcijos 
prieš jo paties plūdimosi mani

kei ri buvo jį apsėdusi per 
Juk per kokius 

buvo 
visų komunistiškų keikūnų 
čempijonas: dar ne visi užmir
šo jo “smalavirius” ir kitokius 
literatinius žemčiūgus. Užsi
maudamas dabar baltas piršti
naites, “viežlyvasis” Leonas ar 
nebus tik užmiršęs nusiplauti 
savo rankeles, kuriomis jisai 
čiupinėdavo savo nešvankiąją 
amuniciją prieš socialistus? 
Ant purvinų nagų baltos piršti
nės — tai butų greičiau komi
ko, negu džcntelmono vaizdas.

Bet patarlė sako: “Karštu 
nuplikęs ir į šaltą pučia”. Sklo
kininkų organas mato plūdimus 
tenai, kur jų nėra. Pasakyti ir 
faktais įrodyti, kad tam tikri 
visuomeniniai elgesiai patar
nauja arba rengia dirvą fašiz
mui, tai nėra nei pravardžiavi
mas, nei plūdimas. Tai yra vi
sai teisėtas argumentavimo bū
das, ir jeigu kas su to argu
mentavimo išdavomis nesutin
ka, tai jisai turi teisę savo 
argumentais jas atremti. Kodėl 
šita teise nepasinaudojo “Nauj. 
Gadynes” redaktorius, bet, vie
toje to, užvedė kalbą apie man
dagumą?

Kada komųhistų gaujos, ap- 
sįgiriklavuaiųsl “blekdžekiais”, 
bonkomis ir .'kėdėmis, užpuolė 
milžinišką darbininkų protesto 
mitingą prieš Austrijos fašiz
mą, Madison Sąuare Gardene, 
tai ar šitas komunistų smur
tas nebuvo, kaip du lašu van
dens, pariašus į tuos žygius, 
kuriais fašistai terorizuoja ir

ją, 
ilgus metus.
dvyliką metų 'Pruseika

komunistiškų

pataria 
bet ne
surado 

”, ku- 
darbais

kas
se-

Ne- 
vis-

Kaip jau buvo anksčiau mi
nėta, jurų liga pareina vyriau
siai nuo to, kad dėl siūbavimo 
musų organizme pakrinka ner
vų sistemų pusiausvira. Todėl 
pirmiausiai ir buvo atkreiptas 
dėmesys į pašalinimą siūbavi
mo. Kai kurie laivai įrengė tam 
tikrus kambarius su įvairiais 

, mechaniškais prietaisais, kurie 
žymiai ar net visai pašalina 
siūbavimą. Bet tokių kambarių 
įrengimas pusėtinai brangiai 
kainuoja. Priegtam kiekvienas 
laivas privalėtų turėti nemažą 
skaičių tų kambarių, kad galė
tų sutalpinti visus sergančius 
pasažierus.

Nemažai buvo kalbama ir 
apie tai, jog žmogus gali prie I 
keliavimo juromis priprasti. 
Girdi, reikalinga tik daryti tam 
tikri pratimai, kurie apsaugoja 
nuo jurų ligos. Bet tikrenybėje 
taip nėra. Kas, kas, o jūreiviai 
tikrai yra gerai pripratę prie 
plaukimo juromis. Vienok, ne
žiūrint, į tai, ir jiems kai kada 
pasitaiko “ožius piauti”, kai di
delės audros pasigauna laivą 
mėtyti.

Apsisaugojimui nuo jurų li-
• gos patariama užsirišti akis ar

ba naudoti kai kurių narkotikų
• skiedinį. Patyrimas parodė, jog 

ir tie budai nedaug gero tepa
daro.

Bet pastaruoju laiku visgi ta-1 
po. surasti gana patenkinantys 
vaistai, kurie apsaugoja keliau
ninkus nuo jurų ligos. Prie tų 
vaistų priklauso gynergene 
(tartrate of ergotamin) ir at
ropino sulfatas (sulphate of | 
atropin).

Ergotaminas buvo surastas 
1919. m. Rinkoje jau pasirodė 
nemažai visokių pilių, kuriose 
randasi ergotamino. Tos pilės 
naudojama dėl apsisaugojimo 
nuo jurų ligos. Atropinas yra 
belladonna augmens ekstrak-

Vienas fratfctizų moks|o: ... ,r „

žurnalas sako, jog'tas alkaloi-

TA PATI VELYKINĖ KEPURĖ, BET NAUJAS PADABINIMAS
* Ifuy SvoU*1*. Ivuia *rmmi.
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Pirmadienis, balan. 2, 1934

iš Sachs Fifth

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

GraboriaiMADOS MADOS

Įvairus Gydytojai
em

Dr. Weeks, Successor to

Phone Boulevard 7042

Opposite Dovis Store, 2d Fluor Į

Martinas Insultas

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
2508 ards 0994

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

EUDEIKIS
Chicago

Advokatai

UOZAPAS EUDEIK1

(Adresas)

(Miestas it vjfaija)

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

r todėl ji 
produktus 
importuo-

Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tavernų savininkai 
nuoširdžiai kviečiami 
kompanijos buveinę,

Lietus, niūrus oras 
sugadino damų Ve

lykinius planus

Chicagos Draugiją
Kimbi, Valdybos

1934 metams

756 W. 35th SL
Cor. of 85th and Halsted Ste. 

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

. tasai 
pama

li.—8:30 A. M? ild 8:30 P. M 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3348 South Halsted St. 
Tėl. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Te). Boulevard 2800 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

delikatniuosius gėri 
romų, benediktinų ii

Vyriausias Cloister kompani
jos chemikas yra europietis, il
gus metus dirbęs prieskonių 
pritaikymo šakoj įvairioms pa
garsėjusioms ten likerių fir
moms.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 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 1980

apsigyveno pas 
dukterį

4681 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. A. L. YUŠKA 
2422 Weat Marguette Road 

kampas <67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kontr. pag.

Well, kaip sakėme 
oras vakar buvo 
Lijo, buvo šalta, apsiniaukę ir 
musų damos neturėjo progos 
pilnai demonstruoti savo sukne
lių ir paltų, jdomu kas butų 
daręsi, jeigu tas oras butų prie
lankus, jeigu jau ir taip repor
terio ausyse ūžia nuo Įvairiau
sių komentarų ir akyse tebe
mirga ryškios spalvos. —M. R.

.pirmiau 
paškudnas”

you re 
Easter 
lookin’ 

coat 
beat

■ Kuriems jau teko ragauti 
Cloister kompanijos išdirbamus 
likerius, visi ^pripažįsta nepap
rastai puikų jų skonį. Norėda
mi persitikrinti, nepamirškite 
betgi “Cloister” vardų — kad 
gauti tos, o ne kitos kompani
jos išdirbamų romų, benedek- 
tinų ar kurį kitų gėrimų. V.' P.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

The Cloister Co. išdirba stebė
tinai priimnaus skonio gėri
mus sulig Europos receptais. 
Kompanijos buveinė randiasi 
buvusio Tanąnevičių banko 
trobesy.

Ne vienai merginai, ne vie
nai moteriškei kuri su dideliu 
rupestingumu rengėsi Vely
koms vakar turėjo nusiminti 
ir nuleidus rankas sėdėti na
mie ir laukti svečių arba susi
grūsti į automobilius ir į sve
čius važiuoti.

Amerikos Lietuvių Daktarų
____ Draugijos.. Nariai. ___

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba tiri 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St,, 7:30 
vai. vakare.

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus 

Graborine 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir ąpielinkėje

Didelė ir graži i 
koplvčia dykai.Mm abohbr avi

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8877

NAUJIENOS Pattern Depe.
1739 S. Halsted Su Chicago. 111. 

čia įdedu 15 centų ir praian

ateiųtti -man pavyzdi No

Mleon per krutini

išdirba europeis- 
likerius. Skirtumas yra tik 
Cloister kompanijai nerei- 
muitų mokėti 
parduoti savo 
kas pigiau, negu

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai. ________

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

pinigų išeikvojimo, apsigyveno 
pas dukterį, Morocco, Ind. Jis 
yra paleistas po $50,000 kau
cijų. Kartu su S. Insultu, Mar
tinas Insull vadovavo sugriuvu
siai visuomenės aptarnavimo 
įmonių imperijai.

Dabar jo priežiūroj Cloister 
kompanija traukia iš Europos 
i Ameriką visokias šaknis ir 
prieskonius ir 
kus

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų .darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., ~

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS*

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

looking s\vell to- 
boifren- 

coat 
beat

BRIDGEPORT. — The Clois
ter Company neseniai pradėjo 
išdirbinėti Bridgeportc, adresu 
3251 So. Morgan St. (buvusio 
Tanancvičių banko trobesy) va
dinamus 
mus — 
eilę kitokių likerių

pirm., 3480. So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockvvell St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskng turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III,; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradieni, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

L. K. VYTAUTO ■ DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis,

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal -sutarti.

ONA STAUGAITIENe ' 
po tėvais J urjonaite 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 
kovo 31 dieną, 9:20 valandą va
kare 1934 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Naumiesčio parap., Pa* 
lendrų kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus. J 
Paliko dideliame nuliudime I 

vyrą Juozapa, šešius sūnūs 1 
Vincenta, Joną Aleksandrą, J.ur<. 
gj, Antaną ir Bronislovą ir J 
dukterį Josephine, brolį Miko-, 
lą ir broliene Oną • ir -giminės, i 
o Lietuvoj broli Aleksandrą ir J 
brolienę. . 1

Kūnas pašarvotas randasi 
10252 Commercial Avė, 'J 

Laidotuvės ivyks trečiadieny, 
balandžio 4 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią, So. Chicągojei 
111., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos uė velionės riela. \o j 
iš ten bus nulydėta i šv. Ka* 
zimiero kapines. • ~ ,

Visi a. a. Onos Staligaitienės ■ 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- , 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir ®t- 
sisyeikinimą. Nuliude liekame, 

Vyrąs, Sunai, Duktė, 
Brolis, Brolienė ir Giminės. 

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

reporteris, ne
šališku, nuėjo 

ausis

DR. MARGĖMS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

I. J. ZOLP
* GRABORIUS

1646 West 46th
Tel. Boulevard 5208 ir 8413

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

Tel. Ofice Węntworth 6330
Res. Hyde Park 3395

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

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

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.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Repullic 9600.

2508 — Augusiai moterei išėjimui 
suknelė . Be tokios praktiškos suk
nelės sunku bus pasieiti. Sukirptos 
mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. I^jekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arija paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, III.

lietuviai 
atlankyti 
apžiūrėti 

jų, paragauti sempelius, ir tai 
nieko nė vienam nekaštuos. Ku
riems neparanku atsilankyti, 
tiems užtenka patelefonuoti 
Cloister kompanijai — Boule
vard 0505. Lietuvis kompanijos 
atstovas, M. Rozenski, atsilan
kys į jų bizniavietes ir suteiks 
platesnių infotmacijų.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
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 A v.
Phone Boulevard 7589

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0267
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. Ą, ROTH 
Rusas ^Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišky, Vaiky ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 Ho. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, T—9 vai. vak. Ne
dėtomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

J. F. KADŽIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany

Avenue
Phone

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

DR. G. SERNER
__  Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

r T E V A S ’
Jeigu Norite Dailumo ir NebtaUgumo 

Laidotuvėse._.„.. Pašauląte^u...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

pag. Fr. 
nut. rašt.

Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St., 
užlaikytojas 

Paulina St.;
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė,,
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

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

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Martin J. Insull, Samuel In
sulto brolis, kuris šiomis dieno
mis buvo pargabentas iš Kana
dos i Chicago stoti į teismų dėl

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas i» Laboratorija:
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Nebuvo progos musų da
moms demonstruoti savo nau
jas puošnias pavasarines suk
neles ir paltus, ir kitokius 
“outfitus”, kurie jūsų vyriš
kam nęjMjrteriui nėra labai 
aiškus ir suprantami, trau
kiant Chicagos bulvarais ar 
grįžtant iš bažnyčių.

Bažnyčiose, paprastai, Vely
kų rytų musų gražiosios mer
ginos ir moterėlės susirenka ne 
tam, kad džiaugtis Jėzaus pri
sikėlimu iš numirusiųjų, bet 
pamatyti kokį “outfitų” drau
ge Mary ar pažįstama Frances 
ir Irenc ir Helen dėvi ir ar 
jų tie “outfitai” kartais nėra 
gražesni už jos.

Katastrofos
Kata* trofa, nepasitenkini

mas, jeigu Mary konkurentė 
Helen turi gražesnę suknelę ir

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VEJJA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1984 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockvvell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St, 
Joe Dabulski. 8044 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So 
Harvey, III.; pinigi 
A. čiesna, 4501 S.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel. REPUBLIC 8100

Puošnios suknios, nedabino
Chicagos bulvarų; oras vėsus

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Siunčiame Gėlės Telegramų į vis: 
pasaulio dalis.

LO V EIKIS 
Kvietkininkas

Giles Dil Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabains

Pristatome i visas miesto dalis 
8316 So. Halsted St., Chicago, IB< 

Phone Boulevard 7314

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENfflSTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Pargabentas iš Kanados j Chicago Martin * Insull lipa iš 
traukinio. Po 17 menesių didelių pastangų jį išgauti iš Kana
dos, immigracijos vyriausybe nenorėjo jį įsileisti į Amerika, 
kadangi jis nėra Amerikos pilietis ir todėl negalintis legališkai 
įvažiuoti be paso ir be vizos.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

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

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

paltų. Dar baisčsnė katastro
fa, jeigu nesumaningas ir neį
vertinas grožio Mary “boifren- j 
tas” nepastebi jai kokia ji 
šiandien graži yra ir kaip gra
žus jos paltas ir suknia ir 
“šiušiai” ir kepurė; kaip sko
ningai jos plaukai sušukuoti,

O bažnyčioje merginos, kuž
dasi, dairosi, komentuoja 
Mary apie, “ana va, matai 
Helen. Ji ‘eute* ar ne? Jos 
paltas ‘nice* ir jos suknele 
‘nice’, bet ‘aš nelaikinu* ko- 
liorų so much. Too dark. Pas
kui padaro tokia ‘fal*. Abečiu, 
ji nemokėjo daugiau kaip 
‘tventifaiv* už ‘outfitų*. Atro
do, kaip iš Bostono štoro, o 
mano, see, iš Marshall Fiėlds 
— iš Carson’s arba (su tikru 
pasididžiavimu) 
avenue”.

Jūsų smalsus 
norėdamas būti 
prie Helen ir ištempęs 
klausėsi kų ji pasakys apie sa
vo konkurenčių Velykinius pa- 
dabinimus.

Helen komentavo: “ana, va 
matai Mary. Ji (eute’ ar ne? 
Jos paltas ‘nice’ ir jos sukne
lė ‘nice”, bet aš nelaikinu 
‘style’ so much. Atrodo ‘too 
old’. Paskui padaro jų tokių 
‘thin ir too tall’. ‘Abečiu ji ne
mokėjo daugiau kaip ‘tveni’ už 
outfitų. Atrodo, kaip iš Gold- 
blatt’s, o mano, see, iš Blum 
Vogue.”

“Boifrentas” komentuoja
Matydamas, kad moteriškes 

jam yra perdaug nesupranta
mos ir, nenorėdamas toliau lei
stis į tų svetimų teritorija, re
porteris atkreipė atydų į savo 
brolius. > 

“Gee, your 
day”, komplimentavo ‘ 
tas” Mary, “'tavo dress 
knockouts, you got ’em 
by a mile...”

Paėjęs kelius žinksnius 
komplimentų dalintojas 
to ir Helen.

“O, helio Helen. Gee, 
lookin’ sweh today. New 
outfit, ha? Ydu’re sure 
keen ’n’ tavo dress 
‘kncckouts’. You 
by a mile-..”
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CLASSIFIED ADS
Mat

PRANEŠIMAI

NORTGAfiE BANKERS

PIRMAS VAKARAS

tuoj po Velykų

2608 West 47th St

Svarbus susirinki

Įžanga tik 25c

Malė

priduoti 4

Užsnudimas kelioms 
minutėms kainavo 
6 žmonių gyvybes

Nušovė banditą už 4* 
puolusį gasolino sto 

tj; spėja lietuvis

Financial
Finaimi-Paskolos

ant rankų laikyt

šoferiui užsnūdus, automobilis 
įkrito j upę; žuvo šeši

Ant nušautojo rankos rastas 
laikrodis su vardu “Bob Ma
žeika”

cigaretas, kuris LENGVESNIS 
cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

'a nors skoniui

p-ios A. Steponavičie
nė, A. Oželis, p. Kas
tas Sabonis, Juozas 

Uktveris, St. Molio

Policijos'komisionierius ■ Ali 
man paskyrė 20 policijos lei

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importiioti kaurai $25, $300 kad
rai $35. Parlor.miegkamb.ar valdo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedalioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas tebingzmu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo senų skudurų. Continental 
Paper Grading Co., 1451 So. Peoria 
Street.

20 POLICIJOS LEITENANTŲ 
Į ATSARGĄ

Pruitaiykitc | apnik* 

TEL. LAFAYBTTB 1083

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. Suzana šlakis persikėlė 
iš 4145 Archer avenue į nau
ją vietą po antrašu, 6900 So. 
Halsted Street. Valandos nuo 
1 iki 4 po pietų, ir 7—8 vaka
re, kiekvieną dieną apart tre
čiadieniu.

Naują vieta yra daug paran
kesne ir Dr. Šiokis visiems bus 
patogiau pasiekti.

Help Wanted 
Darbininkų reikia

REIKTA ‘ patyrusio shearmano 
dirbti geležų serap yarde. Atsišau
kite tuojaus. Peoples Iron & Metai 
Co.. 5835 So. Loomis Blvd.

REtKj* LINGA patyrusios moteris 
rfe sortavimo vilnų rag Šapėj. 

1405 *W. 21 St. .

Saugokitės dirbtinų 
pinigų-$100 bank

notų

r. Suzana Šlakis 
persikėlė į naują 

vietą

paprašė vandens. Jie nurodė j j 
j lavatoriją. Vos spėjęs ten įei
ti, tuojaus išėjo atgal su revol
veriu rankose ir privertė tris 
buvusius jaunuolius sueiti j tą 
pačią lavatoriją. Jie buvo Char
les Gabriel, Henry Jezėroski ir 
Emil Krumpholz.

Pamatęs kas darosi, stoties 
prižiūrėtojas Ray Hollncher, 25 
m., 5451 Bishop Street, kuris 
tuo laiku buvo lauke, įbego į 
vidų ir įsakė banditui pasiduo
ti. Tas atsakė netaikiu šuviu.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
TeL Engle-ood 5840

Chicagoj žymiai pa 
didėjo unijų narių 

skaičius

Staigiai automobilis puolė per 
tvorą, nusirito j upę ir pasinė
rė po vandeniu. Vargais nega
lais iš jo išsikrapštė šoferis 
Jesse Bechtel ir Alma Wurth, 
18 metų, vieno žuvusių sesuo. 
O automobilyje palaidoti liko 
Robert Halzaepfel, Mrs. Jesse 
Bechtel, Mildrew Wurth, John 
Pint, Fred McGowan ir Mildred 
Adams.

Policijos kvočiamas, Bechtel 
sakosi primigęs besėdėdamas 
prie vairo.

Pagerhtuvių vakaras. Kad pa
gerbti lietuvių kandidatą j kauntes 
komisionierius, Al. G. Kumskį, ren
giama milžiniškas balius trečiadienį, 
balandžio 4 dieną, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St.

Bus keli žymus kąlbėtojai, dvi 
orkestros gros nuo 6 vai. vakaro 
iki 2 vai. nakties; alaus ir užkandžių 
veltui.

Miscellaneous
Įvairus____________

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

WARSHAWSKI SMELTING CO. 
1617 No. Damen Avė.

Cordials and Liąueurs
Skaniausių gėrimų 

Išdirbystė 
nh Pagal geriausius

Europos receptus
dektinas. Romas ir kiti 

Likeriai.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold. Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy MirJng Co.. Cedarcrest 2011

Tuomet stoties prižiūrėtojas 
paleido penkias kulkas iš savo 
revolverio, užmušdamas užpuo
liką. Policija spėja 
galįs būti lietuvis, 
iš laikrodėlio, kuris buvo ras
tas ant jo rankos. Laikrodėlis 
turėjo parašą ‘‘Bob Mažeika”.

Draugija šventos Petronėlės susi
rinkimas ivyks pirmadieny balandžio 
2 d„ 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj, 32 Pi. ir Lituanica 
Avė. Visos narės malonėkite pri
būti. .... Sekretorė....

Turkiškas tabakas užima tokią 
svarbią rolę Chesterfield sumai
šyme, jog mes užlaikome mo
derninę, naujausios rūšies taba
ko fabriku tolimoje Smyrnoje.

Rakandai-Itaisai
JAUNA pora turi paaukauti 4 

kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappeli, Hyde Park 
4069.

Šitas turkiškas tabakas sumai
šytas ir gerai pritaikintas su 
nunokusiais, lengvais šios ša
lies tabakais priduoti Chester- 
field tokį skonį ir kvapsnį kurie 
nėr panašūs į kitų cigaretę.

Po pravedimo National Re- 
covery Act — NRA. — Chica- 
goje žymiai paaugo Amerikos 
Darbo Federacijos unijų narių 
skaičius. Bal. 29 d-, Federa
cija šaukia masinį mitingą 
unijų atstovų tartis, kaip gra
žinti 10,000,000 darbininkų į 
darbą, paremti prezidentą 
Rooseveltą ir NRA.

* PARSIpUODA aludė ir restauran- 
tas, pardavimo priežastis liga, biznis 
gerai išdirbtas.

3641 So. Morgan St

Kviečiam visus tavernų sa 
vininkus atsilankyt. Scmpe 

liai veltui

DIDŽIAUSIA WHOLESALE Deg
inės Pardavėjai paves išskirtiną 

Chicagos ir priemiesčiu teritoriją 
vyrams patyrusioms pardavinėti re- 
tail krautuvėms, tokioms kaip ta- 
vern, maisto krautuvėms, bučemėms, 
tabokos, kendžių, kavos, gėrimų ir 
panašioms, kooperuosime skelbimuo
se ir pagelbėsime išplėtoti. Reikia 
$1000.00 cash ir gerą pilnai apsau
gota užtikrinimą Del ypatiško pa
simatymo atsišaukite

315 No. Ąda St.

Jeigu pas jus ateis mažo 
ūgio, storas vyras ir paklaus 
ar neišmainytumėte jam $100 
auksinę banknotą, kuo greičiau
siai bėgkite prie telefono ir 
šaukite policiją. Nemainykite 
jam banknotos, nes Chicagoje 
dabar platinama netikros $100 
auksinės banknotos ir policija 
praneša visiems, kad saugotųsi. 
Banknotas galima pažinti, žvilg
terėjus į Benjamino Franklino 
galvą.^ Jo paveikslas ant'pa
dirbtos banknotos —- netikslus.

buvo matyt iš paskelbto ‘‘Tė
vynėje” teksto, tai šis naujas 
projektas yra -labai netikęs, 
stačiai kenksmingas organiza
cijai. Jame visai panaikinama 
narių teises Piki. Tarybos rin
kimuose.

Jau Pittsburgho seimas su
laužė visuotino balsavimo prin
cipą, už kurį SLA. nariai ko
vojo per 30 metų. Dabar, p-u i 
Bagdžiunui-Bordenui vadovau
jant, parašyta konstitucijos su
manymas, kuris galutinai pave
da IPild. Tarybos rinkimus sei
mui, o narių balsas palieka be 
vertės. Jeigu Detroito seime itas 
projektas bus priimtas, tai Su
sivienijime bus sugrąžinta ta 
tvarka, kuri jamę viešpatavo 
prieš pasiliuosaviiną nuo kuni
gų diktatūros. ,

Jeigu nariai lįori apginti sa
vo teises, tai jie- privalo' išrink
ti (tinkamus delegatus į seimą- 
Todėl reikia byti ..mitinge, ku
ris delegatus linksi

lįekandidatas.

Turkiškas tabakas priduoda ką 
nors cigarete skoniui ir kvaps
niui ką nė vienas kitas tabakas 
gali priduoti.

MES TURIME ' PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

Trečiadienį, balandžio 4 d., 
įvyks SLA. 36 kp. susirinki
mas** (Lietuvių Auditorijos apa
tinėje svetainėje), kuriame na
riai atliks balsavimus Pildomos 
Tarybos rinkimuose ir rinks 
delegatus į ateinantį seimą. Į 
šitą svarbų susirinkimą turėtų 
ateiti kiekvienas kuopos narys.

Reikia atsiminti, kad Detro
ito seime bus svarstomas nau
jas konstitucijos projektas, ku
rį pagamino pereitame seime 
išrinktoji įstatų komisija. Kiek

PARDAVIMUI valgykla — geras 
biznis. Priežastis pardavimo turiu 
važiuoti lošti teatre Los Angeles. F. 
Yakaitis. 1918 W. 63 St

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. Western Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00. Nauji — Vartoti Par- 
lor, Miegkambario ir Valgomojo Kam
bario Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, Orieptab'škio Styliaus Kaurai 
— $10—$15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9.

W R

Programe dalyvauja artis 
tai ir artistės-:

MES perkame Pirmus Morgičius, 
Real Estate Bondus ir Kontraktus 
su atrokavimu. Veikiame greit.

AETNA REALTY COMPANY 
Incorporated, 

201 No. Wells St. 
Kambarys 916.

Telefonas: Dearbom 0708-09.

Help VVanted—Male-1' 'enmie 
Darbininkų Reikia____

w.*m»WWW**W'MW***»«i^^W**W'W'W«****'W^*W**-**W--*^^

REIKIA apie namus padirbėti 
žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
kių, gera alga, geri namai. Lee 
Employment Agency, 1631 Benson 
Avė., Evanston, priešais Davis Ele-

Antradieny 

Bal.-April 3 d., 1934 
Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.

rMninkią

Ramygalos Aido Kliubo Nariams. 
Narių nutarimu liko pakeista susi
rinkimo laikimas vietoj penktadienio 
dabar bus laikomi antradieniais kas 
mėnesį toj pačioj svetainėje, J. Ba
rausko (buvusio Meldažio), balandžio 
3, 1934, 8-tą valandą vakare. Kvie
čiama skaitlingai susirinkti.

Ramygalietis.

Keliui handitni vakar už
puolė Berwyn Currency Ex- 
changc ir suguldę visus patar
nautojus ant žemės, susišlavė 
$500 ir pabėgo, sužeisdami po- 
licistą ir troko šoferį 
įvyko susišaudymas.

Daug tavernų pripažįsta 
šiuos gėrimus kaip 

geriausius.

The Cloister Co.
3251 So. Morgan St 

Tel. Boulevard 0505

Business Chances 
Pardavimui Bizniai * 

^y^M***’^*^*^^^^^**^*******'****^** 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4966 
3216 So. Halsted St.

tenantų į atsargą. Tie leitenan
tai teismo keliu iškovojo sau 
rangos pakėlimą, bet miestas 
neturi pinigų algas mokėti. (Pir
miau buvo seržantai.
Banditai pavogė $500 

iš banko

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

Thi, atvrrtiaement in not intended to 
uffer whii«key for t«a1e or delivery in any 
•tate or comnninity whereln thc ailver- 

tiaing. sale or uw thcreof is unlawful.

Policija spėja, kad jaunas, 
apie 25 metų lietuvis žuvo, 
kuomet nepasek m ingai bandė 
apiplėšti gazolino stotį prie 
Loomis ir 55th sitreet. Vakar 
anksti rytą jis atėjo į stotį ir

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas * $29.00, 3 šm. miegkam
bario setas $39.00. 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

Fisfcas, ką tik pinigai gali 
nupirkti yra vartojama 
padaryti Chesterfield ei*
- ‘t 4 ' » * .. .

garėtą, kuris lengvesnis* 
cigaretą kuris geresnio 
skonio.

Gegužiučiy 
“Kazokėlis”

(Pradžia 7:30 vai. vakare

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų junk šapo j.

1017 So. Fairfield Avė.

šeši chicagicčiai šeštadienį 
tragingai prarado gyvybes vien 
dėlto, kad šoferis automobilio, 
kuriame jie važiavo, užsnūdo 
prie vairo.

Nelaimė įvyko netoli Lincoln, 
III., kur bėga upė Salt Creek. 
Visai arti upės eina kelias, iš- 

kad žuvęs j keltas apie 15 pėdų į aukštį ir, 
sprendžiant i f|el saugumo, aptvertas tvora.

Kviečia Liet. Aludžių Sav< 
Susiv. C. A.

Business Service

Tel. Yard« 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas
. RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago. IU 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

j

r 1

Reiškia ką nors jogChesterfield 
visada turi sankrovose suvirs 
350,000 pundų aromatiškų tur
kiškų lapų.
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