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algas

Atplaukė pirmas sovietų laivas

Bi-

iš Bostono, 1931 
šių $70,000,000

tikisi $70,000,000 kom- 
nupirkti tik už $5,000,-

ir To- 
pakė-

NEW YORK, b. 3. — Vakar 
į New Yorkų atplaukė prekių 
laivas Kam. Jis yra pirmas so
vietų Rusijos laivas, atplaukęs 
į New Yorkų per 17 metų, s
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VIENNA. —“Krikščioniškoji”

$

ALBUQUERQUE, N. M., b. 
3.—Teismas pasmerkė mirčiai 
Denver aptiekininkų Carl Wick- 
man, kuris buvo kaltinamas nu
žudęs savo žmoną.
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Illinois Kasyklos Priėmė 
35 Valandų Savaitę

Buvo užsidariusios vienai dienai iki savi-* 
ninkai sutarė pildyti Johnsono pataisytą

jį kodeksą. Kakysklos atsidaro šiandie
CHICAGO.— Illinois anglių, 

kasyklos, kurių trys ketvirta
daliai buvo užsidariusios vakar, 
sutarė primti gen. Johnson pa
taisų prie kodekso, kuri įveda 
35 vai. darbo savaitę ir atsi
darys šiandie ryte.

Kasyklų savininkai teisinasi, 
kad jie buvę priversti uždaryti 
kasyklas i/ežinodami ką dary
ti su Johnsono pataisa prie ko
dekso, kuri buk įvedusi suįru- 
tę Illinois anglių kasyklose, nes 
kasyklos, kurios priklauso prie 
Illinois Coal Operators’ Assn., 
turi padariusios su United 
Mine Workers of Am. unija 
kontraktų, kuris užsibaigia tik 
bal. 1 d., 1935 m. Tad esą jos 
nežinojusios ko laikytis —kon
trakto, kuris palieka 8 vai. dar
bo dienų, ar kodekso, kuris į- 
veda 7 vai. dieną.

Kaltina banką norė
jus pavogti didelę 

kompaniją 
. •!; 1 •• IIII »     ... |

WASHINGTON? b^l 3< — 
Edward W. BackUs, buvęs pre
zidentas Minnesota and Onta- 
rio Paper Co., liudijo senato 
bankiniam komitetui, kad keli 
bankai vadovaujami Chase Na
tional banko 
kosi pavogti 
kompanija.

Tuo tikslu 
dedamas \Viggin ir First Na
tional banko iš Bosthono, 1931 
m. išgavo šiai kompanijai re- 
ceiverystę, nors kompanija bu
vo išsimokanti.

Backus prašė komitetų nuo
dugniai tą kaltinimą ištirti ir 
apsaugoti tūkstančius kompa
nijos investorių ir darbininkų, 
nes receiveriai baigia naikinti 
kompanijos turtų ir jau pri
darė $12,000,000 nuostolių. Esą 
taip sunaikinę kompanijų, ban- 
kieriai 
panijų 
000.

20 žmonių užmušta 
puolikų Meksikoj
MEXICO CITY, bal. 3. — 

Iš Oaxaca gautosios žinios sa
ko, kad puolikai išplėšė ir su
degino visą Vista Hermosa 
miestelį, Guadalupe valst. Puo
likai nužudė 20 žmonių, jų 
tarpe kelias moteris ir vaikus, 
daugelį gi žmonių pastvėrė* ir 
išsivežė su savim.

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

Giedra, gal biskį šalčiau.
Saulė teka 5:29. leidžias*

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newb

PUBLISHED BY TtiE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje^

Chicago, III. Trečiadienis, Balandis-April 4 d., 1934 No. 80

Rusijos miškų kirti
mas ir plukdymas 

toli atsilikęs

Todcl skubiai buvo sušaukta 
kasyklų savininkų ir operato
rių konferencija, kurioj buvo 
atstovaujamos veik visos ka
syklos ir kuri nutarė priimti 
Johnsono pataisa prie kodekso 
ir įvesti savo kasyklose 35 vai. 
darbo savaitę.

Kasyklos sako, kad dėl dar
bo valandų sutrumpinimo jos 
turėsiančios priimti į darbą 
dar 5,000 angliakasių.

Uždarymas kasyklų parodęs, 
kad naujoji III. angliakasių uni
ja, Progressive Miners of Am., 
buk priešinasi
darbo valandų, bet aiškiai savo 
nusistayma nepasako. Unijos 
prezidentas Claude Pearcy tik 
tiek pasakęs, kad unija laikosi 
nuošaliai iki nusispręs ką da
ryti.

5 angliakasiai už 
klupti degančioj 

kasykloj
LINTON, Ind?, bal., 3. —Pen

ki angliakasiai liko užklupti ug
nies, kuri kilo Sinclair kasyk
loj, į rytus nuo Switz City, Ind.

Jie yra giliau kasykloj negu 
yra gaisras ir nors dedama di
delių pastangų juos paseikti, 
bet nesitikimą, kad juos pasi
seks gyvus išgelbėti.

Gaisras jau esąs suvaldytas, 
bet karštis tebėra tokis didelis, 
kad gelbėjimo darbas yra ne
galimas.

Gubernatorius bau 
džia nepaklusniuo
sius demokratus
CHICAGO. — Gautomis 

Springfieldo žiniomis, guberna
torius Horner pradėjo bausti 
nepaklusniuosius valstijos se
natorius, kurie atmetė jo pa
siūlymą skirti mokykloms pa
vietų ir miestų dalį gasolino 
taksų. Bausmė—atėmimas iš
nepaklusniųjų senatorių patro- 
nažo. Mat kiekvienas legisla- 
torius gauna tam tikrus poli
tinius džiabus, kuriuos jis ga
li išdalinti savo draugams ir 
rėmėjams. Dabar tie senato
riai tų džiabų nebegaus.

Kelia algas ir trum
pina darbo valandas

MASKVA, bal. 3. — Miškų 
kirtimo ir plukdymo programas 
Archangelsko apielinkėje, yra 
toli atsilikęs, darbininkams bė
gant iš darbo delei nepakenčia
mų darbo ir gyvenimo sąlygų. 
Vien tarp kovo 20 ir 25 d. d. iš 
miškų pabėgo 5,000 valstiečių, 
nors jie buvo pasirašę kontrak* 
tus išdirbti miškuose tam tik
rą laikų. Keliomis dienomis 
vėliau pabėgo dar virš 7,000 
darbininkų.

Dabar atėjo plukdymo lai
kas ir tam darbui reikia 96,000 
darbininkų, bet jų yra suver- 
buota tik 23,000.

Austrai tyčiojasi 
Dollfusso, tasis 

dūksta
VIENNA.— Austrijos kruvi

nasis diktatorius DollfUss dėl 
savo nepaprasto mažumo, yra 
nuolatinis pasityčiojimo objek
tas. Iš jo tyčiojasi kavinėse 
visokie juokdariai, tyčiojasi ir 
paprasti žmonės.

Pav. vienas antras praneša 
kitam labai svarbią “žinią”: 
Dollfuss, girdi, nusilaužė koją 
nukritęs nuo kopėčių, kuriomis 
jis lipo... nusiskinti žemuogę. 
Arba, girdi, didelis socialistų 
suokalbis nužudyti Dollfussą li
ko suardytas, policininkui lai
ku suradus prie Dollfusso du- 
rų...pelių siųstus. Arba—val
džia ieškanti tinkamo dachs- 
hundo (ilgo, kaip dešra, vokiš
ko šunies), kuris tiktų Doll- 
fusui jodinėti paraduose.

Tie visi juokai iš Dollfusso 
mažumo taip jam įkyrėjo, kad 
jis pasiryžo juos sustabdyti. 
Kadangi jis yra vadinamas ma
žiausias žmogups uniformoje 
Austrijoje, tai kad įrodyti, jog 
tai yra netiesa, jis nusiėmęs 
fotografiją kartu su savo pus
ketvirtų metų sunum Rudi pil
noje heimwhero uniformoje, 
kad parodyti, jog ir už jį esa
ma mažesnių “kareivių”. Be to 
visiems mokytojams liko įsa
kyta bausti vaikus, kurie tik 
tyčiosis iš mažiuko diktato
riaus.

Apkaltino du dėl Dil 
lingerio pabėgimo 

iš kalėjimo

AUTOMOBILIŲ DARBO
TARYBOS NARYS

Richard Byrd iš Pontiac, 
Mich., kuris atstovaus darbi
ninkus automobilių darbo tary
boje, kuri turės prižiūrėti vy- 
kinimą susitarimo automobilių 
pramonės su darbininkais.

Papa prailgino šven 
tuosius metus vi

sam pasauliui

pasauliui prailgina nuo

RYMYAS, bal. 3. — Papa 
Pius XI išleido bulių, kuri šven
tuosius jubiliejinius^ melus vi
sam
bal. 8, 1934 iki bak 28, 1935 
m. Vyskupąųis įsakyta nuro
dyti parapijonimsį kad dabar 
nebereikia važiuoti į Rymą, 
kaip kad buvo užsibaigusiais 
šventaisiais metais, bet kad 
tuos pačius atlaidus galima 
gauti lankant savo diocezijos 
bažnyčią.

Papa taipjau paskelbė, kad 
jis atlaikys speciales ceremoni
jas šv. Petro bazilikoje pa
smerkimui Rusijos bedievybės.

CR0WN POINT, Ind., b. 3. 
—Grand jury, kuris tyrinėjo 
John Dillingerio pabėgimą iš 
vietos kalėjimo, apkaltino pirš
tų antspaudų ekspertą Ernest 
Blunk ir seną kalėjimo patar
nautoją Sam Cahoon, 84 m., už 
pagelbėjimą Dillingeriui pabėg
ti.

Kad abu jie bus apkaltinti, 
buvo tikimasi pirmiau. Tečiaus 
žmonės kalba, kad Dillinger; 
paliuosavo ne jie, bet jis tapo 
paliuosuotas augštesnių, kuris 
prisibijojo, kad teisme jis gali 
išvilkti aikštėn padėtį Michigan 
City kalėjime ir įpainioti labai 
augštus asmenis.

CHICAGO.—Crane Co. visose 
savo dirbtuvėse pakelė 
10 nuoš.

CLEVEL AND.-Vietos 
ledo niekurios dirbtuvės
lė algas 10 nUoš. Pakėlimas al
gų paliečia apie 5,000 darbinin
kų. Niekuriose dirbtuvėse su
trumpintos darbo valandos, ne
sumažinant algų.

DENVER, Colo. — Colora- 
do Fuel and Iron Co. recėive- 
ris pakėlė algas geležies liejik - 
lų darbininkams 10 nuoš.

AMSTERDAM, N. Y.
gelow-Sanford ir Mohawk Car 
pet Co. pakėlė algas savo 7, 
000 darbininkų 10 nuoš

Kelia automobilių 
kainas

DETROIT, Mich., b. 3. — 
Chrysler paskelbė, kad visų jo 
išdirbamų automobilių kainos 
pakeliamos nuo $25 iki $130— 
Chrysler, Dodge ir Plymoifth.

General Motors irgi ruošia
si prie pakėlimo kainų atski
riems savo išdirbystės automo
biliams.

Manoma, kad neužilgo bus pa
keltos kainos visiems automo
biliams.

Turkija neduoda Sa- 
muel Insultui teises 

apeliuoti

Vokiečiai draudžia 
rodyti niekurias 

filmas'
BERLYNAS, b. 3. — Vokie

tija uždraudė rodyti Amerikos 
filmą “Kumštininkas ir Mote
ris”, kadatigi joje vaidina žy
das Max Bauer, kuris taip skau
džiai supliekė nacių čempioną 
Schmellingą.

Taipgi tapo uždrausta rodyti 
Anglijos filmą “Ekaterina Di
džioji”, kadangi joje vaidina 
pabėgusi vokietė aktorė. Ta 
aktore yra austrė ir Vokietijų 
apleido dar prieš nacių pervert, 
mą.

Apkaltino N. Y. Wel- 
fare salos kalėjimo 

viršininką
NEW YORK, bal. 3. — Pir

mas iš Tammany bosų, kuris 
susilaukė grand jury apkalti
nimo yra buvęs Welfare salos 
miesto kalėjimo viršininkas 
Joseph A. McCann. Jis yra 
kaltinamas už apsileidimų ein
ant savo pareigas.

McCann buvo kalėjimo virši
ninku iki sausio 24 d., kada 
mero La Guardia paskirtas 
naujas policijos komisionierius 
MacCormick padarė saloj kra
ta ir kalėjime, kaip ir toj sa
loj esančioj prieglaudoj rado 
pasibaisėtinų dalykų.

Buvo surasta, kad kalėjimą 
valde gangsteriai, o kalėjimo 
sargai ir viršininkai tik jų klau
sė. Kaliniai įsigabendavo nar
kotikų, svaigalų ir net ginklų. 
Sergantieji užkrečiamomis li
gomis gyveno kaitų su kitais 
kaliniais ir net dirbdavo virtu
vėje prie maisto paruošimo.

Spėjama, kad sąryšy su Wel- 
fare salos skandalu bus išneš
ta ir daugiau apkaltinimų.

ISTANBŪL, Turkijoj, b. 3. 
—Durys Samuel Insulo pasiliuo- 
savimui ir išsigelbėjimui nu j 
išdavimo JUngt. Valstijoms, ta
po uždarytos, prokurorui nu
sprendus, kad Insullas neturi 
teisės apeliuoti kabineto nuo
sprendį jį išduoti. Tai reiškia, 
jis turės pasilikti kalėjime iki 
jis bus perduotas Amerikos val
džios agentams. ?

DENVER, Colo, b. 3. —DI- 
dėlė sniego audra perėjo per 
Wyoming ir Montana valstijas. 
Vietomis sniego pusnys siekia 
10 pėdų. Lėktuvų skraidymas 
•ap.feistlp'jo, kelionė automobi
liais pasidarė labai pavojinga. 
Vietomis visas judėjimas yra

skerdiko Dollfusso valdžia įsa- apsistojęs, nes nė busai nega
li išvažiuoti užpustytais ir sli
džiais keliais. ; .

.iš

Lietuvos Naujienos
I Ameriką pasiųstos ke-j Amerikonas pasamdė 

lios dėžės lietuviškos pilieti nužudyti jo 
žmoną

lios dėžes lietuviškos 
degtinės

KAUNAS.1— Vienas Lietuvos 
eksporteris jau pasiuntė Ame
rikon kelias dėžės 50 laipsnių 
degtinės amerikiečiams susipa
žinti. Degtinės pavyzdžiui pa
siųsti toms firmoms su kurio
mis jau nuo ankščiau susirasi 
nota.

Palestinon, išvažiavo 
partija žydų

KAUNAS, k. 14. — Vakar iš 
Kauno Palestinon išvažiavo apie 
40 žmonių partija žydų.

Assessorius Jacobs 
priešinasi taksų 

sumažinimui
tei-CHICAGO.— Nežiūrint 

sėjo Jarecki nuosprendžio su
mažinti taksus ant mažųjų na
mų 15 nuoš., taksų assessorius 
Jacobs sakosi, kad jis dar 'nė
ra nusisprendęs dėl sumažini
mo 1932, 1933 ir 1934 taksų, 
nors teisėjo nuosprendis ne
tiesioginiai paliečia ir tų metų 
taksus, o ir apeliacijų taryba 
sutiko tų metų taksus mažinti, 
jei tik bus paduota apeliacija.

Apeliacijų tarybos nafys 
Nixon sako, kad tokis Jacębs 
užsispirimas labai < 
nuoja miestui ir sutrukdo tak
sų mokėjimą. Girdi, Jacobs ne
gali sustabdyti taksų sumažini
mų, bet tik gali trukdyti ir vil
kinti.

KAUNAS.— šeštadienį Ape
liacijos rūmai sprendė viena 
keistų žmogžudystės bylų.

Turtingas amerikonas rokiš
kėnas Žibuolis, įsimylėjęs p-lę 
Eidukaitytę ir norėjo su ja su
situokti, tačiau kliudė žmona. 
Tai Žibuolis pasamdė pil. Sab- 
linskų, kad tas jo žmonų nu
žudytų. Žibuolis net padaręs su 
Sablinsku sutartį, kad jei tas 
žibuolienę nužudysiųs, tai žt- 
buolis jam duosiąs 4 ha žemės.

žibuolienę nužudyti dar pa
dėjus ir žibuolio meilužė Ei- 
dukaitytč.

Vienų naktį, kai žibuolienę 
su sunum miegojo, Sablinskas 
pritykojo ir ja nušovė.

Panevėžio apyg. teismas Ži- 
buolį su Sablinsku nubaudė vi
są amžių kalėti, o Eidukaitytę 
10 metų.

Apel. rūmai žibuoliui ir Sab- 
linskui bausmę patvirtino, o 
Eidkaitytei sumažino iki 6 me
tų.* sunk. darbų kalėjimo.

Lito vertė nebus pa
liesta

PaskutinėmisKAUNAS.
dienomis kai kurių sluoksnių 
leidžiami gandai, esu, netrukus 
busianti numušta lito vertė če-

daug kaf koslovakijos ir Amerikos Jung-

8 žmonės žuvo potvy 
niuose Mino, ir 
Wis. valstijose

11 žmonių žuvo gaiš 
re Havanos busų 

garaže

3.MILWAUKEE, Wis., bal. 
—Potvyniuose, kurie pasidarė 
dėl smarkių lietų centralinėje 
Minnesotos ir vakarinėje Wis- 
consino valstijoje, žuvo jau aš- 
tuoni žmonės. ■■

Trys žmonės žuvo kai 12 va
gonų traukinys nusirito nuo bė
gių, vandeniui išplovus kelių. 
Du prigėrė bandydami perva
žiuoti patvynusius upelius. Trys 
farmeriąi žuvo Eik upely ties 
Whitehall, Wis. ,kai jų vežimas 
nukrito j patvynusį upelį jiems 
bevažiuojant sugriuvus tiltui.

HAVANA, Kuboj, bal. 3. — 
11 žmonių žuvo gaisre, kuris 
sunaikino garažų Omnibus de 
la Habana Co. Kartu sudegė ir 
35 busai. Kompanija už gais
rų kaltina nesusipratimus su 
darbininkais, nes gaisras buk 
kilęs dėl. padegimo. Nuostoliai 
siekia $500,000.

TOKIO, b. 3. —Japonai kal
tina, kad Italijos pasipriešini
mas japonų (susigiminiavimui 
su Afrika, sutrukdė Ethiopijos 
(Abysinijos) princo Lij Araya 
vedybas su japone Masako Ku- 
rida, duktere japonų grafo, ku
rių princas išsirinko įš fotogra
fijos.

Esu Italija užprotestavo prieš minijaus monetų 3 milionai li- 
tokias vedybas ir Etliiopijos už- tų, sidabro monetų 11 milonų 
sienio reikalų mmisteris vedy- ir popierinių banknotų 87 inili- 
bas atšaukė.

11 angliakasių su 
žeista

TERRE HAUTE, Ind., b. 3. 
— 11 angliakasių liko sužeisti, 
4 jų sunkiai, nutrukus virvei 
ir keltuvui nukritus 65 pėdas.

MIAMI, Fla., b. 3. — Pre
zidentas Rooseveltas nutarė pa 
silikti atostogauti dar vienų 
savaitę nesant Washingtone 
skubių reikalų. Jis praleidžiaskubių reikalų.
atostogas žuvaudamas juroje.

NEW YORK, b. 3. — Wm. 
H. Woodin, kuris dėl menkos 
sveikatos prieš kiek laiko pa
sitraukė iš iždo sekretoriaus 
vietos, atsigulė Manhattan au
sų ir akių ligoninėj. Jis šiomis 
dienomis sugryžo iš Arizonos, 
kur buvo išvykęs pasigydyti 
savo

tinių Valstybių pavyzdžiu, šį 
kartų, kaip tenka patirti, to
kių gandų šaltinis yra Klaipėda 
ir vokiečių pasienis. Jau gan
dų kilimo vieta aiškiai parodo, 
kokie sluoksniai ir kieno nau
dai šiuos nerimų keliančius gan- 
dus( leidžia.

Pasiteiravę, sužinojome, kad 
vyriausybė ir Lietuvos Bankas 
kaip ligšiol niekuomet nemanė 
lito vertę numušti, taip ir at
eityje lito vertės nemano lies
ti. Gandus apie lito vertės nu 
mušimą gali leisti tik musų 
ekonominės nepriklausomybės 
priešininkai provokacijos tiks
lais.

KIEK YRA APYVARTOJ 
LITŲ

Lietuvoje tuo tarpu yra pa
leisti į apyvartų vario-aliumini- 
jaus (1, 5, 10, 20 ir 50 centų 
vertės), sidabriniai (1, 2 ir 5 
litų vertės) ir popieriniai (5, 
10, 20, 50, 100, 500 ir 1000 lt. 
vertės) pinigai. Paskutiniu lai
ku apyvartoje buvo vario-aliu-

Ekskur-LONDONAS, b. 3 
sinis traukinys su 600 pasažie- 
rių susidųrė/su garvežių ant 
Kilburn tilto, Londono prie*- j 
miesty. Nelaimėje 50 žmonių 
liko sužeista.

GARY, Ind., b. 3. — Policija 
ieško keturių didesnių vaikų, 
kurie iš mažesnių vaikų atėmė, 
22 k. šautuvėlį ir paskui nušo
vė Albert Anderson, Emmer- 
son High School atletų, kuris 
su kitais draugais bandė atim
ti iš vagilių šautuvėli.

G AR Y, Ind., b. 3. — Pennsyl- 
vania pasažierinis traukinys 
užgavo automobilių ir užmušė 
du dar neidentifikuotus žmo
nes.

jonai, iš viso — 101 milijonas 
litų. Pereitų metų pradžioje pi
nigų apyvartoj buvo 108 mili
jonai litų. —Tsb.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelione bu
tų smagi ir patogi. Neatide- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių 
tui

skyrių. Informacijas vel- 
suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago. 11..gerklę.
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Detroit, Mich.
Musų margumynai

Man atrodo, kad musų ko
lonijoje su “Naujienų” kontes- 
tu reikalai neina taip, kaip tu
rėtų eiti. Blogiausias dalykas, 
kad susidaro keblumų su pini
gais. Laikui bėgant <^al visa tai 
išsilygins.

Drg. Budvidis nemažai bėgi
nėja kontesto reikalais. Dabar 
darbuojasi ir iš Chicagos atvy
kęs Frank Bulaw. Jifo tolyn, 
tuo kontestas pradės labiau iš
sisiūbuoti. Kadangi darbai pra
dėjo eiti geriau, tai ir žmonių 
ūpas po truputi taisosi. Benį 
tų, kurie dirba.

» » n
Kaip jau buvo rašyta, pas 

mus gimė naujas kūdikis — 
tai nepriklausomas choras. To 
choro vedėjas sekmadieniais 
duoda radio programus. Pro- 
grame dalyvavo ir F. Bulaw, 
kuris kalbėjo nepilnai dvi mi
nutes. Kadangi jis kalbėjo apie 
“Naujienas”, tai kai kuriems 
choro nariams tatai labai ne
patiko. Ypač buvo Įtūžęs Mar
kūnas ir pusėtinai pasikarščia
vo.

Nieko nepadarysi, — karš
tuolių visur galima užtikti.

£ & O
Kadangi kontesto reikalais 

aš dabar kartu klampoju su F. 
Birfaw, tai tenka susidurti su 
visokiais žmonėmis. Kai kurie 
jų gana keisti. Sakysime, teko 
susidurti su vienu kitu biznie
rių, kuris nenori su lietuviais 
ryšių palaikyti, žinoma, iš lie
tuvių biznio jis nori, bet tai 
ir viskas. Tokie biznieriai sar- 
matijasi prisipažinti, kad jie 
lietuviai. Girdi, amerikonai juo
kiasi. O kad amerikonai iš jų 
nesijuoktų, tai neskaito • jokių 
lietuviškų laikraščių. Tiesą pa
sakius, vargu jie skaito bet 
kokius laikraščius.

žinoma, ne visi tokie biznie
riai tėra. Bet bendrai teko pa
tirti, jog biznieriai mėgsta la
bai dejuoti ir nusiskųsti. Nėra 
biznio ir tiek, sako jie.

Kai kurie su savo bizniu pa
tys įsiklampino. Mat, kai tapo 
atšaukta prohibicija, tai jie vis- 
vien varė senovišką biznį, -- 
pardavinėjo mulą, vietoje lega
lizuotos degtinės. Na, ir įkliu
vo. Iš jų tapo atimti laisniai 
ir dar magaryčioms bus nu
bausti. Reiškia, ne tik prarado 
savo biznius, o dar turės ir 
“trobelio”.

Tokių griešninkų jau pagau
ta nemažai. Jų tarpe yra ir 
vienas kitas lietuvis.

Tarp biznierių yra ir tokių 
žmonių, su* kuriais malonu su
sitikti, pasikalbėti ir biznjs pa
daryti. Well, kaip sakoma, svie
tas yra margas.

» » B
Balandžio 7 d. ir vėl rengia

ma vakarienė antrojo skridi
mo naudai. Vieta — rusų sve
tainė (Russell st. 9219). Bus 
muzika ir šokiai. Rengimo ko
misija sako, jog jau gauta 
alaus ir kumpių. Visi yra kvie
čiami dalyvauti ir paremti p. 
Janušausko skridimo reikalą.

» » »
Su darbais Detroite ne kaž

kokie popieriai. Bedarbių dar 
pusėtinai daug. Ypač sunku 
darbas gauti kiek senesniams 
darbininkams. Juos labai egza
minuoja ir kamantinėja. Jau
nesnius lengviau* priima.

Bedarbių skaičių dar padidi
na ir tai, kad vis atvyksta dar
bininkų ir iš kitur. Ir dažniau
siai jiems tenka čia nusivilti, 
kadangi negali gauti darbo.

B B B
'Oras pradeda taisytis. Sto

ras sniego klodas smarkiai tir
psta, Jtad vandens labai daug. 
O* dėliai to ir mudviem su Bu- 
law’u nelabai malonu tėra 
vaikščioti patvynusiomis gatvė
mis. F. Lavinskns.

Joseph Simonet

Machetas Eis, Kaip Per Sviestą
Neperdidelj, bet švarų Ma- 

tanzas miestą skiria nuo Ha
vanos 85 kilometrų distancija. 
Tarp tų dviejų miestų randa
si milžiniškos canes (cukrinių 
nendrių) plantacijos. Tuos di
delius žemės plotus apdirba 
haitianai, jamaikinaj ir dalinai 
patys Kubos campesinai-kai- 
micčiai. Jų gyvenimo sąlygos 
yra baisios, tiesiog nepakenčia
mos. Jie gyvena tam tikruose 
kompamentuose — nuo saulės 
ir lietaus pastatytose būdose. 
Tie jų vadinami namai suda
ryti iš visai paprastos medžia
gos, tai bene bus stulpai arba 
tiesiog basliai, ant kurių laiko
si iš paimu šakų dengtas sto
gas, o budų šonai, aptverti žo
lėmis, lapais arba medžių žie
ve. Tose būdose gali tilpti po 
15, 10 ir 20 darbininkų. Būna 
dai’ ir tokių landynių, visai pa
našių Į ilgus barakus; tokiose 
trobose gali sugulti net ir po 
200 vyrų.

Tų Žmonių gyvenimas neį
manomai baisus, biaurus, šiur
pulingas. Jų namuose nėra jo
kių baldų — net ir tokių, kaip 
stalas, lova, kėdė. Jie miega 
hamakuose. Langai ir durys 
pas juos “vasariški”, »taip kaip 
pas ponus vasarnamiuose. Tas 
yra nebloga, nes sudaro puikią 
venteliaciją. Hamakai, kuriuose 
jie guli, yra paprastas storas 
audeklo šmotas, arba tiesiog il
gas maišas, kurio abu galai bū
na surišti ilga virve ir pririšti 
prie sienų. Tai tokiuose hama
kuose jie guli, žinoma, susirie
tę, kaip šuneliai, nes ten nėra 
jiems vietos kur išsitiesti nei 
pasivartyti. Juose gulint, gal
va ir kojos visad būna užriesti 
į viršų, o žmogaus vidurys nu
smegęs giliai į apačią. Manau, 
toks guolis nėra vertas nei su
dilusio grašio, bet jie kaip įp
ratę, tai miega saldžiai net 
knarkdami. O kurie neturi to
kio maišo, tai guli tiesiog ant 
žemės pasidėję lapų arba žolių.

Produktus jie perkasi iš tam 
tikros jų kolonijoje pastatytos 
kompanijos krautuvės, o valgį 
jie gaminasi patys, ten pat 
lauke po atviru dangum. Jų 
maistas, kuriuo jie išgali savo 
suvargusius kunus pastiprinti 
ir palaikyti gyvybę, — tai ry
žiai, pupos, komai, prasčiau
sius rųšies taukai, juoda kava 
ir keletas rųšių šaknų, panašių 
į bulves, kaip tai: boniatai, ju
ka, malanga ir kitos.

Apie švarumą bei higieną jie

&

neturi jokio supratimo. Sakysi
me, dauguma jų beveik niekuo
met nesimaudo, nors vietos iš
siprausti yra visur. Jų drabu
žiai nuo prakaito surūgę, dvo
kia, todėl iš arti su jais kalbė
tis nepakenčiama ir tiesiog 
švariam žmogui negalima. Su 
valgiu vėl tas pats. Išsiverda 
puodą viralo arba kavos; kas 
jame yra išvalgo, o puodą ne
mazgotą ima ir apvožia. O kai 
prisieina virti, tai pilia vande
nį, deda produktusJr vėl ver
da. Su guoliu dar blogiau. Ku
ba yra šiltas kraštas, todėl čia 
visokiausių vabalų, kirmėlių, 
uodų, musių ir gyvačių yra ga
lybės, o ypač tokiose vietose, 
kur tie vargšai gyvena. Koksai 
čia gali būti pailsio smagumas 
ar miegas, jeigu tavo kūną ka
muoja įvairus parazitai? Žmo
gus, išvargęs nuo sunkių darbų, 
miega, o jį, žiūrėk, atakuoja: 
uodai, blakes, skruzdės, o ma
garyčioms dar, — per jį visą 
ir gyvatė peršliaužia. Tik dar 
gerai, kad jos ne visos nuodin
gos ir ne visuomet kanda, jei 
bent .tik tada, kai jas užmini 
ar pagauni.

Bet ir žmonės sakau! Jie 
taip kenčia ir neturi jokio su
pratimo apsigynimui. Galėtų 
nors maškitėru (uodų tinklu) 
apsidengti. Bet, tiesą pasakius, 
moskitėras kainuoja doleris ir 
daugiau, o dolerio jie visai ne
pažįsta. Tas tinklas jiems bu
tų genų; apsigynimui nuo mu
sių ir uodų, bet atremti skruz
džių batalionus jis negali, nes 
jos yra smulkios ir visur įlen
da.

čia pasižymi viena skruzde
lių rųšis, kuri yra tikrai biauri. 
Tos skruzdės turi tamsiai rau
doną spalvą (ispaniškai jos va
dinasi “orminga<- bi’Mvas” — 
piktos skruzdės). Jos vaikšto 
be galo tingiai — mina tarsi 
vietoje, o kai jas paėmęs spau- 
diA tai būna taip kietos, kaip 
žvyras. Jeigu ta skruzdė užlipa 
ant žmogaus kūno, tai ji nieko 
nelaukdama ir duria. O tas jos 
durklas taip sakudus, kad ir 
gerai įmigusį žmogų iš miego 
iškelia. O rezultatas būna štai 
koks: nuo to taško, kur ji įkan
da, daugiau kaip per pusę colio 
aplink kūnas ištinsta, ima bai
siai niežieti ir sukelia taip di
delį skaudėjimą, kad nebegali
ma įverti. Skausmas tęsiasi 
beveik pusvalandį be sustojimo, 
tada žaizda ima nykti ir bėgy
je vienos dienos visai pranyks-
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Velykinis Išpardavimas

Kainos po

o antra, 
skaityti, 
prastos, 
suvargę,

Prieina ir prie jo 
Siūlo ir jam pirkti.

Nu-

NAUJIENOS,’Chicago, 111

kad 
ran- 

Bet kodėl tu nepirkai

kad nespėja užaugti, bet spėja tą, vieną gr^ rytlį, jam išsi- 
.—_-----------

?Dr.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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ta. Gerai. Tai tų skruzdžių ir 
jie nesigaili. Jie jas pliko karš
tu vandeniu, lieja ant jų “pet- 
roieo” arba degina. Beit už tai 
blakių, kurios gražiai raudo
nuoja jų hamakų raukšlėse, jie 
jų neužkabina, nes, mat, jos 
“nepavojingos!”

Per vasarą jie su jaučiais (o 
vielomis ir su traktoriais) aria 
laukus, sodina nendres, o kai ji 
pradeda augti, tai jiems sų 
kapstukais tenka po kelis kar
tus ją nuravėti, iškapstyti žo
lę, kuri labai greit įsimeta. 
Apie sausio 10-tą, kai atsida
ro cukrines ir prasideda nend
rės malimas, tada jie ją kerta, 
krauna į kantonus, veža su 
jaučiais į ten pat įtaisytas tam 
tikras stotis, ten jie ją sveria, 
perkrauna į vagonus, o gelžke- 
lio darbininkai dideliais ošalo- 
nais veža į cukraus fabrikus.

Per vasarą už nendrės sodi
nimą ir ravėjimą jie gauna po 
30 centų už 12 vai. darbo die
ną. O kai ateina “zafra” — 
nendrės kirtimas, tada jiems 
yra leista “pasinaudoti proga”
— užsidirbti kiek galima dau
giau. Tada jie dirba akordinį 
darbą. Iš anksto, dar prieš 
aušrą, jie išsigalanda maehe- 
tus ir vos prašvitus skubina į 
laukus nendrę kirsti. Už sukir- 
timą 100 robų gauna 30 cen
tų (viena roba lygi 25 sv.). 
Geras patyręs darbininkas, kir
sdamas 12 valandų galvos ne
pakeldamas į viršų, gali sukirs
ti 300 robų — ne daugiau, ta
da jis turi 90 centų.

Jie savo namus 1 )ė galo myli 
ir retai kada juos apleidžia. 
Dauguma iš jų nugyvena visą 
amžių, o toliau per 30 kilomet
rų Anuo vietos nenueina. Apie 
politiką jokio supratimo neturi, 
o laikraščių beveik niekas ir ■ : ' '. ■ < ■ u1
neskaito. Viena, niekuomet ne
puri pinigų nusipirkti,
— mažai kas moka 
Žmogystos iš jų visai 
Nekurie jų yrą,: taip

pasenti. Kūnai susisukę, žandai ; 
atsikišę, o jų rankų delnai taip 1 
kieti, kaip plyta.

Man kartą teko matyti gana 
įdomų eksperimentą, kaip vie- 
nas nendrės kirtikų paėmė bai
sų kirminą ir padėjo sau ant 
delno. Tas šliaužimas vadinasi 
“araeran”. Jis yra tokio didu
mo ir turi beveik tą pačią for
mą, kaip paprastas driežas, tik 
jo galva daugiau panaši j rupū
žės. Nugara taip pat blausiai 
rauplėta, o papilvėje turi daug 
smulkių kojų. Uodegos gale 
randasi lenktas gylys, visai pa
našus j katės kojos nagą. Kai 
jis eina, tai tas gylys visad bū
na nuleistas į apačią ant gata
vo. Truputį jį pajudinus, jis 
tuojau be jokių kompromisų ir 
smeigia. Jeigu, gink Dieve, jis 
paleidžia savo “ingeccioną” 
žmogui po skūra, tai žmogus 
pasidaro kaip sulaužytas: jau
čia blogumą, norisi vemti, jau
čia galvos skaudėjimą, visas 
kūnas pasidaro baisiai nuvar
gęs ir taip tęsiasi ištisas dvi 
dienas, kol pereina. O silpnes
nio kraujo žmogus atsigula ir 
į lovą iki išsikarščiuoja.

Tai tokį brudą tas mulatas 
pasidėjo sau ant delno, o su 
antros rankos pirštu laiko pri
spaudęs jam pečius, kad nenu
bėgtų. Kad matytumėt, baisu
sis aracran’as paleido savo gy
lį į darbą. Kiek jis nevargo,. ką 
jis nedaro, o savo gylio įstaty
ti į delną negalėjo, nes delnas 
buvo taip storas ir kietas, kad 
tas gylys slydinėjo po jį, kaip 
po stiklą. Paskui tas mulatas 
ėmė ir nugnybo jam tą gylį, o 
jį patį gyvą paleido. Sako, kad 
dabar jis nebepavojingas.

Gerai. Tai šitokiose gyveni
mo aplinkybėse gyveno tose 
nendrių plantacijose vienas jau
nas ir ganėtinai simpatiškos iš
vaizdos kubanas. Jo amžius ga
lėjo siekti nedaugiau, kaip 18 
metų, o vienok jis jau spėjo 
atrodyti į 35 metų vyrą. Kar-

pusčius machetą ir nuėjus į 
lauką nendrių kirsti, pastebė
jo, kad po lauką vaikšto “bille- 
tero” ir siūlo darbininkams 
pirkti loterijos bilietus. Nei vie
nas taip ir neperka, nes nei 
pas vieną pinigų nėra. Jų kiše
nės kaip iššluotos — nei vieno 
pliko cento.

Jaunas kubanas, negaišinda
mas brangaus laiko, įsistojo į 
barą ir machetu pradėjo šukuo
ti nendres, 
billetero.
Jis purtosi. Nenori. Jis jau ke
lis kartus buvo pirkęs, o nieko 
neišlošė, o tiei centai taip bran
gus. Kiti darbininkai pradėjo 
juoktis ir sako: “žiūrėkit, Pan
cho taipgi neturi pinigų!” O 
plantacijų užveizda, Don Ran
cho, sėdėdamas ant gražaus 
*miirgo arkliuko truputį su šyp
sena pro dantis iškošė: “Aš 
manau, kad Pancho turi pini
gų, ir jeigu jis tik nepagailės 
sau laimės išmėginti, tai jis 
kaip ir visad nusipirks sau vie
ną bilietą.” Tiek pasakęs, labai 
išdidžiai išsiėmė šikšninį maką, 
ištraukė penkinę ir, duodamas 
billeterui, sako: “Atkirpk man 
vieną oja.” I,

vadinasi 10 vienodų bilietų krū
voje). Pancho pradėjo versti ir 
savo kišenes, ir kadangi jis bu
vo daugiau ekonomiškas, negu 
kiti darbininkai, tai jis ir šiuo 
kartu surado smulkių net visą 
žiupsnį. Suskaito: tik 17 c. 
Vienas bilietas kainuoja 15 c 
du centu dar lieka. Gerai, 
siperka vieną bilietą.

—Mat, ar aš nesakiau, 
jis turi pinigų, — juokiasi 
cho.
to paties numerio, kai aš pir
kau? — Aš manau, don rancho, 
kad ir šis No. turi teisę išlošti, 
— kišdamas bilietą kišenėn at
sakė Pancho.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Nuo Pečiu Skaudėjimo
Greičiausias budaa prašalinimui pečiu 

skaudftjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudama vieta — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pcllerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkl}.

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

Elektrikinių Ledainių

ELEKTRIKINIAI
PROSAI

$59.50

Nuo ofiso iki išsiuntinėjimo 
skyriaus telefonas pagelbsti 

greičiau pasukti biznio ratą. 
Dėl tinkamo ir įtikinančio pa
sikalbėjimo telefonas suvienvs 
jūsų atstovą su byle prospek
tu- Jis taipgi pagelbsti jums 
nusipirkti žalia medžiagą, su
tvarkyti užsakymus, paskubinti 
nlanto produkcija ir tvarkyti 
Jūsų tavoru pristatymą. Duoda 
galimybę pasitarti jūsų biznio 
reikalais greitai, be atidėlioji- , 
mo, kaip tik jie atsiranda- Ir 
daugeliu kitų atžvilgiu telefo
nas sutaupo laiką, nesmagumų

ir ekspensus. Pilnas vartoji
mas telefono pagelbsti jums 
sutvarkyti jūsų biznio eigą 
taip, kad jus sumažinsite pro
dukcijos išlaidas ir padidinsite 
savo pelną.

Persitikrinkite, kad telefono 
naudojimas jūsų biznio vietoje 
butų tinkamai sutvarkytas ir 
kad jus ii pilnai galėtumėte 
vartoti. Musų Biznio Ofisas 
maloniai pasius savo eksper
tus, kad jie išstudijuotų jūsų 
telefono reikalą ir su jumis 
pasitartų.

BELL E L E P H O N E CO.ILLINOIS

Greičiausia Kelionė į Lietuvą 
. BREMEN 

EUROPA 
i.

trečios klesos LAIVAKORTĖS iš nn
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL I OO.VU 
EKSPKeŽmI TRAUKINYS laukia prie laivo Brcmer- 
havene ir užtijkrina patogų nuvykimų i KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

HAMBURG - NEW YORK 
albert BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš KO
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ ■

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS IŠ 
NEW YORKO J KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ 
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 
laivais.—Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba 

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

■ •177 N. Michigan Avė.—130 W.
KmsaaaesBSi Randolph St., CHICAGO, ILL.*

SlipuotvĮakl”"' “»a"Uvin‘“

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

įvairių Štylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS

Patenkinimas Garantuotas. ___.SERNER

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

Kainos po

$39.50

REFRIGERATORIAI

Kaina po

$99.50
Už jūsų seną Refrigera- 

torj duodame 
nuolaidą.

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

gaus lengvus išmokėjimus.

JŪS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

RA

VK M OUR PART

us.

Krautuve Rakandą, Muzikos,1' Radio, 
Accordionų.

RADIO PROGRAMAI: Nedėlioję WCFL., 970 k. nuo 1 iki 1:30 p. p 
“ WAAF., 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai.

Ketvergais WHFC., 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30-v. vak.
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Machetas eis, kaip 
per sviestą
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Baigta. Billetero nuėjo, ran
cho nujojo, o Pancho pradėjo 
ir vėl skinti nendres, kad atė
jus vakarui turėtų 300 robų ir 
už juos galėtų gauti 90 centą.

Praslinkus vienai savaitei, 
ateina vėl tas pats billetero ir 
praneša Pancho linksmą nau
jieną, sakydamas: “Pancho, 
trenk tą machetą į žemę, tavo 
bilietas išlošė $500. Pancho iš 
to džiaugsmo net atsisėdo ir 
valandėlę neištarė nei vieno žo
džio. Paskui, lyg nesitikėdamas 
ir sunkiai versdamas liežuvi, 
paklausė: “Ar tikrai mano nu
meris išlošė penkis šimtus do
lerių?” Billetero tuojaus išsiė
mė “Listo” — sąrašą laimėju
sių numerių — ir parodė jį 
tPanco, o jis, pamatęs nusišyp
sojusią jam laimę, ekstazo pa
gautas ėmė drebėti. Jo lupos 
trukčiojo, balo ir raudo, o šir
dis krutinėję daužėsi, kaip ku- 
jas.

pi-Pancho iškeitęs bilietą į 
nigus, sėdėjo prie savo budos 
ir valgė apelsinus. Jis, valgy
damas, mąstė apie tą gražios 
išvaizdos vyruką, kuris jam pa
tarė mesti skurdų plantacijų 
gyvenimą ir persikelti j mies
tą. Jis jam parodė įvairiausių 
paveikslų, o ypač jaunų gražių 
merginų, su kuriomis ir jį ke
tino supažindinti.

Kartą, pasipuošęs naujais

Į 3324

švariais drabužiais, jis nuėjo į 
lauką, kad atsisveikinti su sa
vo geru ponu — don rancho. 
Pasisakė, kad jis jau sumanė 
persikelti į Matanzą, nes len 
jam gyvenimas busiąs daug ge
resnis, negu čia plantacijose.

Rancho padėjo ranką jam 
ant peties ir sako: “Klausyk, 
Pancho, tu dabar turi truput; 
pinigų, vienok tu su jais ilgai 
be darbo negalėsi gyventi. Ge
resnio darbo, kokį tu dabar tu
ri, taipgi niekur negausi, — aš 
tai užtikrnu. Vieną, ką aš tau 
galiu patarti, — tai pasilik čia 
ant vietos ir po truputį dirbk, 
o tuos pinigus laikyk čielybė- 
je.” žodžiu, jam patarė ir pa
mokino, kaip tėvas savo sūnų.

Pancho tik vienas sau nusi
juokė. .Jis tikrai manė, kad jis 
jam laimės pavydi. O tos lai
mės ir kitų gyvenimo smagu
mų jam liek daug pripasakojo 
tas simpatiškas vyrukas, su 
kuriuo jam jau keletą kartų te
ko pasimatyti ir labai draugiš
kai pasikalbėti. Todėl nieko "ki
to nebemanydamas padavė jam 
savo kietą ranką ir pasakęs 
“asta la vista” — iki pasima
tymo — apleido nendrių plan
tacijas.

Bet štai ir miestas. Koks 
gražus ir įvairus čia gyveni
mas ! Visai skiriasi nuo to biau- 
raus gyvenimo, kurį jis paliko. 
Čia jis turi du gražius kamba
rius ir maudyklę. Ir kaip ste
bėtinai viskas įtaisyta, — tik 
pasuk raktą ir vanduo bėga. 
Ant sienos, prie pat lovos, kur 
jis guli yra knopkis, jį paspau
dus, — užsidega aukštai graži 
lempa. Pati lova labai švari, 
kad nei vienos blakės nėra, o 
kambary nesimato nei vieno 
moskito. Jo naujas draugas la
bai malonus. Jis ir duotą žodį 
išpildė — supažindino su jau
na ir gražia mergaite. Jis jam 
patarė su ja ir apsivesti. Ji jau 
du kartu pas jį buvo atėjusi ir 
labai meiliai šneka. Tik vien 
apie meilę, daugiau nieko. Jos 
lupos gražiai nupentuotos, o

ant nosies ir pudros yra. O kai 
vakar ji sėdėdama jam ant ke
lių kalbėjo, tai iš jos ėjo toks 
gardus kvapas, daug gardesnis, 
negu iš to negro, su kuriuo jis 
greta gulėdavo. Jis jau buvo 
benorįs ją pabučiuoti, bet ji 
kaip tik tuo tarpu pasikėlė, ir 
sukabinusi jo abi rankas sako: 
“žinai, branguti, aš taip norė
čiau su tavim rytoj pasivažinė
ti automobiliu, o paskui ir į 
teatrą nueiti. Bet, žinai, meilu
ti, aš toki prasta prie tavęs ne
tiksiu, nes neturiu naujos suk
nelės ir batukų, o nusipirkti ne
turiu pinigų.” Tada jis paklau
sė, kiek tas viskas kainuotų? 
Ji atsakė, kad tik $35 ne dau
giau. O jis, visai nesivaržyda
mas, ir davė. Paėmusi pinigus, 
ji apkabino jį, pabučiavo ir bėg
dama pro duris pasakė: “Iki 
pasimatymo rytoj vakare!” O 
dabar štai, vos tik pusvalandis 
teskiria jį nuo tos laimės valan
dos, kada ji ateis-

Neužilgo pasigirdo lengvas 
šlamėjimas, prasivėrė durys ir 
įėjo labai gražiai pasirėdžiusį 
mergaitė. Jos balta, trumpa 
suknelė buvo sujuosta žalios 
spalvos juosta, o ant galvos tu
rėjo margą siaurais kraštais 
skrybėlę. Kojos buvo apmautos 
rudos varsos kojinėmis, kad į 
jas žiūrint, atrodė lyg plikos, o 
lupos buvo taip raudonos, kaip 
uogos.

—Matai, aš ir vėl čia! — 
prabilo jauna graži mergaitė. — 
Ir kad tu žinotum, /Panchito, 
kaip aš tavęs ilgėjausi, aš ir 
užmigti praeitą naktį negalė
jau, nes tu, Panchito varginai 
mano mintis. (Ir tuo pačiu kar
tu ji atsisėdo jam ant kelių). 
Ar tu žinai, ką aš tau dabar 
pasakysiu, angelėli? Tu neži
nai! (O dabar ji jam pabučia
vo tiesiai į jo storas lupas). Aš 
šį vakarą nebenoriu niekur eiti, 
aš sėdėsiu čia, busiu prie tavęs 
ir džiaugsiuos su tavim visą 
naktį. Pasivažinėti automobiliu, 
nueiti į teatrą arba į šokius 
mums bus dar daug laiko, o 
dabar aš tik noriu su tavim 
džiaugtis ir linksmintis. O žiu-

rėk dar ką! Aš atsinešiau ma
žą buteliuką vyno, aš noriu jį 
su tavim išgerti ir tuojaus eitį 
gulti.

Mergaitė pylė vyną į stikliu
ką, o Pancho gėrė, kaip ver
šiukas. Neužilgo jo akys vis po 
truputį ėmė merktis. Kad grei
čiau jį užliuliuoti, mergaitė ap
kabino jo kaklą ir pradėjo ty
kiai dainuoti šią dainelę:

Mylėk tą, kuri tave myli
Bet ne tą, kuri graži: 
Gražiausiame neva rasi gylį, 
Tu rasi širdžiai ten nuodų. 
Mylėk tą, kuri tave myli, 
Kuri rodo širdį tau:
Kuri mylėdama daugiausia

[tyli,
Tą mylėk tu kuo daugiau.
Nors jis jau ne juokais no

rėjo miego, vienok visą laiką 
kilnojo kojos pirštus, lyg išduo
damas taktą — pritarė jai dai
nuoti. O kai ji pabaigė, tada ir 
jis prisiminė vieną dainą, kurią 
jis buvo išmokęs ir dabar pu
siau snausdamas užtraukė: 
“EI amor de las mujeres — 
Parece que la gailina;
Cuando, ei galio se muere, — 
Concual quera pallo se arima. 
Ram, bam, ba-ra-ram, bam... 
EI fantazma terrible!
Cuando, ei galio se muere — 
Con cual quera polio se arima.” 
(Moterų meilė —
Vis viena kaip ir vištos, 
Kai gaidys numiršta — 
Bet kuriam gaidžiokui paši

lk piršta.
Ram, bam, ba-ra-ram, bam... 
Fantazija žiauri!
Kai gaidys numiršta — 
Bet kuriam gaidžiokui pasi- 

[piršta.y
Dainos galą jis sunkiai už

baigė, nes jį suėmė miegas, o 
jo galva nusviro. Tada mergai
tė pagelbėjo jam atsigulti į 
minkštą lovą, kurioje nebuvo 
nei vienos blakės, o jis įsileidęs

Automobilių pnHhlč.UmtiH dy
kai; ,l<4 g u jų« važiuojate 
automobiliu, tai atvažiuo
kite ru vlRa Ravo fielma ir 
gnlčalto pnsldfltl čia auto 
įlyknl.
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PIANO?®
Didelės Dirbtuvės Įsake Išparduoti

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450. Cį JPI . I 
DYKAI Muzikalia Kabinetas, ** /1 ■ 
Benčius ir Rolės. J i
?antebčtlna Vcrtyl>č. no nauji, bet verti JMF' 

du ar tr.VH h.vIc daugiau. Kį i

SĄLYGOS 50c Į SAVAITĘ

Taupykite ninigiiH— 
Pirkite tiomoff t. o.U. Ifi vvarchoUHo. Juru Benus planaH arba muzikalia* 

instrumentas bus priimtas kaip jrnokčjimaH. —
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Pradėkite mokėti 44^^Bandymui Gegužės mėnesy. JIHIO

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 4 IR 5 D.

“CONVENTION CITY”

su Joan Blondell, Adolph Menjou 
ir kiti 

j taipgi komedija

BALANDŽIO 6 IR 7 D- 

“FUGITIVE LOVERS”

su Robert Montgomery, Magde 
Evans, Ted Healy ir Nat Pendleton 

taipgi Spalvuota Muzikalė 
komedija

RAMOVA Theatre

SU

3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 4 D.

“I AM SUZANNE”

Lillian Harvey, Gene Raymond

taipgi Komedija
“Itchy Scratchy”

10 Uprlght 
Plantj

Visi Kerai ži
nomų ifitlir- 

y r člų, ne 
nauji. Var
iuodami tik
rai už caRh 
■1 r-..-. »9

Įmokė-

• Warohouae Kaina

Visai Nauji Maži < ■■ JRb
Upriffht vETajl

PIANAI
į Sąlygos $1.00 į Savaitę j

ko, bu pilnu, turtingu 
tonu, artfatižku dezainu 
Ir gražiai išbaigti. Na- 
ujoR mados Grand ir 

, , , Upright pianų kons- 

FIREPROOF PIANO WAREH0USEiS 
South Ashland Ava, and 39th SL" m“‘“veo' 

Paimkite ArIiIuikI Avė. gatvekurį iki TryBdeaimt-DevintOB gatvės. 
Atdara trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 

Nuo O vai. ryto Iki O vai. vakaro.

Šie pastebCtinl nauji xt« • YTnuu Warehouee Kaina 
InHtruinentnl yra pai-i V1SS1 IN BU JI . M J 
mtl iA reguliaraus ata-
ko, bu pilnu, turtingu vRAND W “T ‘ ~-

Sąlygos $1.50 
į Savaitę

Galutina kaina—išmainykite buvo seną Pi 004.

į gilų miegą saldžiai sau užmi- jai kirsti ir šiandien visą dieną,
go.

Ant rytojaus, kai jis atsikė
lė, tai tos gražios mergaitės ne
berado. Neberado nei pinigų, 
kuriuos jis buvo išlošęs ir ku
riuos jisai laikė stipriai įsiuvęs 
kelnių kišenėje.

Atsitraukęs nuo darbo, kad 
gražiai pagyventi ir praleisti 
“atostogas”, jis išviso sugaišo 
16 dienų, ir jam kainavo “tik” 
$500.

Plantacijų užveizda, jodinė
damas po plačius laukus, įjojo 
j tą barą, kur Pancho kirto 
nendres ir jį pamatęs sako: 
Tai tu Pancho ir vėl sugrįžai? 
Ila-ha-ha-ha! nusijuokė. Ir kaip 
matau, tai tau darbas nebesi
seka. Vakar nuo pietų prade-

o žiūrėk dar nei 300 robų ne
bus.

—Tai niekis, Don Rancho, — 
atsakė jam Pancho, — tik pir

mą ir antrą dieną, kol ranka 
pripras. O kai ranka įsivingiuos, 
tai kertant nendrę, machetas 
eis ir vėl, kaip per sviestą!

Havana, Cuba.

3324 — Vienas iš grąžiusių šio se
zono modelių, taipgi ir praktiškiau
sias. Galima siūdinti iš dviejų 
spalvų arba vienos spalvos moteri- 
jos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti m i erą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. 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 St., Chicago, III.

BALANDŽIO 5, 6 IR 7

“DINNER AT 8”

Marie Dressler, John Barry-su
more,.Walace Beery, Jean Harlow, 
Lionei Barrymore,

Edmund Lovve, Billie Burke, 
taipgi komedija ir 

Mickey Mouse

Lee Tracy.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir praSan at

siųsti man pavyzdi N°.........................

Mieros ............................ per krūtinį

(Vardas ir pavardė)

( Adresas)

-ZŽ. Nebesirūpinkite dėl
odos niežėjimo, Plai 

XHr~~ skanų, Išb orimų,
-- Dpmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

*J5»*y*

(Miestas ir vilai.) žemo
. S K m I U R | 'I7\T I O NS

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

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

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAY)

Daug pinigu sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuves Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

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

Delicious in crisp 

salads... with crack- 
ers and jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fastl “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
ia pure, wholesome— 
and always fresh.

Genuine “Philadelphia” is 
aold only in this silver-foiJ 

package

reikalinga

KIEKVIENAI
MOTEREI

SI
NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOI )

ĮSIGYKITE tuojaus
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiama paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Tai yra geriausis—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL massar

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St.,

TEL. VICTORY 7386-7048
Chicago, III.

KusiŠka ir Turkiška Pirtis 
douglas batu* 

<i4 io W ROOSEVBIT ROM 
,••• Si Loui» Avė Tel Kedzie 890? 

ri^u> irn«ko» hikh 
• mminii poo) 
,ur|uik4 pirm diuiuun. 

geredoqu»„iki / ▼._

<

mgMRSBI

PILSEN KWIK KLEAN
Pusiau minkšta košele visokiam valymui. Greitai nuvalo 
purvą nuo maliavos, vamišio, enamelio, grindų, tile ir 
medžio išbaigimų.

6

NEPRIIMKITE PAMĖGDŽIOTOJŲ

Reikalaukite pas savo Maliavos ir Hardware 
Dealerį Pilsen Kwik Klean

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

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

GEGUŽES-MAY 3 DIENA
Ekf kursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas — Pius Bukšnaitis.

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mies
tą Londoną, o iš ten per Kiel Kanalą į Klaipėdą.

Trečia Klase į vieną pusę ...
Į abi pusi ......    ,
Turk tinę Klase į vieną pusę 
Į abi pusi ............................

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

Nieko nelaukę tuoj aus kreipkitės į “NAUJIENAS” dėl 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.



NAUJIENOS, ChlcagO, JO.
AMERIKOS NAUJAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS LĖKTUVAS

Narių “teises” SLA. konstitucijos projekte
EcHtor P. GRIGAITIS

PRIEŠ EKONOMINĘ IZOLIACIJĄ

BERGŽDŽIOS PIRŠLYBOS

kad

bet išvesk

vaiz

G ar sinki tęs Naujienosegali būt išmestas

GRĮŽTANČIOS GEROVĖS ŽENKLAS?

PASTABOS

DEZERTYRAI

Taryba tu- 
r bet kurį

tavorščiui reikėtų 
lietuviškų priežo • 

melą

seimą mažuma valdo

nas
1934 m
įdomią moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

seimą pa
vis! žino, 
nepritaria

* nežiūrint 
renka sei-

atgaivinimu
stabdė 
tomis šalimis dėl valiutų stabilizavimo

naujasis konstituci

taip, kaip 
Bačiuno šalininkai 
Pittsburgho seime.

pinigų Įvairiems

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 deki.

[“prasižengimas” 
|>ųk dalykai”, ku- 
arybos nariui ne

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie- 

Dabar gavome pirmą 
num. Jame telpa

“Laisvė” No, 30 rašo: “Ko
dėl Maskvo&.Miv Visos Sovietą

jog “Lais 
vė” platinasi tik Mizaros 
duotoje.

darbininkų judėjime. Paskutiniuose 
Londono kauntės rinkimuose nepriklausomiečių kandi
datai surinko tik 1,331 balsą, kuomet už Darbo Parti
jos kandidatus buvo paduota 341,370 balsų!

Tai ve prie ko ją privedė flirtavimas su bolševizmu.

mu’nistų mitingas 
patavusi kuo geriausia tvarka.

Kas gi buvo tų kruvinų muš
tynių kaltininkai? Nugi niekas 
kitas, kaip tik komunistų su
organizuoti chuliganai, kurie 
atvyko mitingą išardyti. Vadi-

Prieš kiek laiko telegramoje iš Maskvos buvo pra
nešta, kad sovietų valdžia labai susirupinusi dėl darbi
ninkų bėgimo iš Donbaso kasyklų, nes tai labai nupuldę 
anglių gamybą.

Dabar kita telegrama iš Maskvos sako, kad tokioje 
pat formoje pasireiškė “entuziazmas socialistinėje sta
tyboje” ir Archangelsko miškuose.. Iš tenai masėmis 
bėga ūkininkai, ir dėl to medžių kirtimas ir plukdymas 
žymiai atsiliko nuo valdžios užbrėžto plano.

Tik trumpame laiko tarpe nuo kovo 20 dienos iki 
kovo 25 nuo tų darbų pabėgę 5,000 ūkininkų, kurie bu
vo pasirašę kontraktus su valdžia miškuose dirbti. Tuoj 
po to, esą, pabėgę dar keletas tūkstančių...

naši, surengė muštynes ir pa 
skui džiaugiasi. Taip gali elg 
tis tik žemiausios rųšies žmo 
nės.

Z. Manuilskis, kuris skaito
mas lyg ir Kominterno kardi
nolu, padarė štai kokį pareiš
kimą: “Darbininkų klasė su 
bolševikais priešakyje ištaškė 
carizmą. 1905 ir 1917 metų re
voliucijos panaikino karus. Vo
kietijos proletariatas sukilo ap
gynimui Dimitrovo ir kitų ka
linių, bet ir visapasaulinis pro
letariatas”.

Tikri žirniai su kopūstais.
— Marksistas.

Jeigu rusai su tokiu pat “entuziazmu” kariaus už 
savo “batiušką” Staliną, su kokiu jie dirba, tai Maskvai 
bus riesta, susirėmus su japonais.

“Laisvė” No. 304 rašo: “Ma
skva švari, šviesi ir dora. Jei 
iš grabo pakiltų senas rusas, 
jis nepažintų dabartinės Mas
kvos arba ir visos SSSR. Tam
sus žmogelis manytų, kad jau 
danguj atsidūrė”.

J. Šukys irgi labai džiaugia
si, kad Maskvos darbininkai 
daugiau nebebadauja. O kadan
gi jie turi duonos pavalgyti, 
tai jau ir “dangus”.
L Nelabai seniai Stalino deši
nioji ranka, Kaganavič, parei
škė, kad jau nebetoli' tie lai
kai, kada kiekvienas Rusijos 
pilietis turės armoniką ir sa- 
movarą. Tąsyk, tur būt, bolše- 
vikijos darbininkai jausis ne 
tik ; “danguje”, bet septintame 
danguje. j ; U

■ Matomai, labai mažai terei
kią, kad r Uju darbininką .pil
nai patenkinus.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. undar the act of 
March flrd 1879

$8.00
4.00
2.00

Kasmet per Velykas Britanijos Nepriklausomoji 
Darbo Partija laiko savo metinę konferenciją. Seniaus 
tos konferencijos būdavo reikšmingos, ir apie jos dis
kusijas bei tarimus plačiai rašydavo net ir didžioji ka
pitalistinė spauda. Nes nepriklausomieji darbiečiai bu
vo idėjiniai Darbo Partijos vadai.

Šiemet per Velykas taip pat įvyko Nepriklausomos 
Darbo Partijos suvažiavimas, bet i ji mažai tebuvo at
kreipta dėmesio. Pranešama tik trumpa žinia, kad ne- 
priklausomiečiai po karštų ginčų nutarė atmesti bolše
vikų pasiūlymą dėtis prie komunistų internacionalo. 
Sveikas protas pas juos dar visgi paėmė viršų.

Kominterno piršlybos nuėjo niekais. Tai buvo ga
lima numatyti iš anksto. “Naujienoms” seniai teko iš
reikšti abejonę, ar Nepriklausomoji Darbo Partija ga
lės susitarti su Maskva, kadangi pastaroji, savo santy
kiuose su Vakarų Europos darbininkų judėjimu tebėra 
tokia pat storžieviška, kokia ji buvo “garsiaisiais” Zi- 
novjevo laikais. Bolševikai kalba su kitų šalių darbinin
kų vadais tokiu tonu, kaip senosios caro armijos 
ninkai kalbėdavo su savo “denščikais”: “Molčat 
razsuždat” (Tylėk ir neprieštarauk)!

Nepriklausomiečių lyderis John McGovern

Mokslininkų, pramonininkų, prekybininkų ir flnan- 
sininkų konferencija, susirinkusi Chicagoje, svarstė 
įvairius ekonominius klausimus. Dauguma jos dalyvių 
išreiškė nuomonę, kad Amerika nesusilauks gerų laikų, 
iki ji neatgaivins savo prekybos su užsieniais.

Ši nuomonė, be abejonės, yra teisinga, ir jos laikosi 
dauguma žmonių, kurie blaivai svarsto ekonominę kraš
to padėtį.

Amerikos pramonė ir žemės ūkis pagamina daug 
daugiau, negu šiš kraštas suvartoja. Todėl ji turi savo 
prekes ir produktus eksportuoti į svetimas šalis, jeigu 
ji nenori, kad jos gamyba smuktų. Bet Roosevelto ad
ministracija iki šiol visai nesirūpino užsienių prekybos 

Kai kurie jos žinksniai tą prekybą dagi 
pavyzdžiui, valdžios atsisakymas tartis su ki-

Sąjungos darbininkai taip pri
sirišę prie Komunistų Partijos i' 
Todėl, kad ilgų metų darbe ir 
kovoje patyrė, kad tik bolše
vikų partijos vadovybėje jie 
nugalėjo visus priešus ir pra
dėjo milžinišką socializmo bu- 
davojimo darbą”.

Kiek toliau sakoma, jog ko
munistų partija turinti 2,807,- 
786 narius.

Rusijoje gyventojų pri skai
toma 160 milionų su viršum. 
Tokiu budu bolševikų partijai 
priklauso gana nedidelis gy
ventojų nuošimtis. Tai kurgi 
tas prisirišimas?

Kad daugelis avantiūristų no
ri patekti i komunistų parti
ją, — tai visai natūralus da
lykas. Bet jie tatai daro gry
nai asmeniškais sumetimais. 
Komunistai Rusijoje yra privi- 
ligiruotoje padėtyje: jie gau
na ir geresnį darbą ir dides
nę porciją.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St,. Chicago, 
UI Telefonas CANal 8500.

imamos teisės, jisai turi būt 
nusidėjęs, ir tas nusidėjimas, 
už kurį žmogus yra baudžia
mas, turi būti aiškiai aprašy
tas, nurodytas. Bet SLA. {sta
tų Komisija siūlo įvesti frater- 
nalėje organizacijoje tokią 
“tvarką”, kurioje narys, nieku 
nenusidėjęs, tik apšauktas “blė- 
dingu”, gali pražudyti visas 
savo tęises ir būt su panieka 
išmestas!

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Bi<nbulfj^j84ivili(lžiausiii pa- 
sitenkntimu rašo, jog socialis
tų Surengtame mitinge Madi- 
son Gardcn 500 policistų, šni
pų ir gėngsterių turėjo “dar
bo”. Visai kitaip atrodęs ko

teli vieš-

Mizara “Laisvės” šeri ninku 
susirinkime pasigyrė, kad jo 
laikraštis yra labiausiai prisi- 
platinęs, žmonės jį daugiausiai 
skaitą,

“Labiausiai prasiplatinęs laik
raštis, kuris turi daugiausiai 
skaitytojų” visą laiką yra pri
verstas iš almužnų gyventi ir 
kolektuoti 
fondams.

Well, tam 
atsiminti tą 
dj: meluok 
galą. Nuolatinis almužnų rin 
kimas aiškiai rodo

šis Sikorsky S-42 lėktuvas yra didžiausias lėktuvas, kokis ikišiol buvo pastatytas Amerikoje. 
Jis pastatytas dėl Pan-American Airways. Jo sparnai yra 114 pėdų, sveria viso 88,000 sv. ir 
galės nešti 32 pasažierius ir 5 įgulos narius. JPasažieriams yra įtaisyti visi patogumai, net 
ir lovos miegojimui skrendant naktį.

si.oje 
konferencijoje nusiskundė, kad Maskva neparodo Ang
lijos darbininkams nė tiek mandagumo, kiek ji jo turi 
kapitalistinių valdžių diplomatams. Tai tiesa, bet kartu 
ir naivu. Argi tos “ekstra-kairiosios” partijos vadai pir
miau nežinojo, kokios yra komunistiškų diktatorių ma
nieros?

Dalykas tačiau yra ne tik apsiėjimo formoje. Dau
giau svarbos turi principai. Bolševikiška Maskva nepri
pažįsta darbininkų masėms teisės spręsti savo likimą, 
todėl ji neduoda joms nei žodžio, nei spaudos, nei orga
nizacijų laisvės. Bet ar galima su tokia propozicija eiti 
prie Anglijos darbininkų,’ kurie per gentkarčių gentkar- 
tes yra papratę naudotis piliečių teisėmis?

Nepriklausomoji Darbo Partija bandė skelbti dik
tatūros evangeliją Anglijoje. To rezultatas yra tas, kad 
ji šiandie pavirto menka sekta, kuri neturi jokios įta
kos masiniame

kari 
i ne

“Laisvė” džiaugiasi, kad bol- 
ševikijoje moterys tapo paliuo- 
suotos nuo namų darbo jun
go. O kiek toliau priduria, jog 
Sovietų Sąjungoje šiandien yra 
septyni milionai moterų, ku
rios yra įtrauktos socialistinės 
produkcijos procesan.

Kad bolševikai septynis mi- 
lionus moterų išvarė iš namų 
į fabrikus, tai bimbiniai tą da
lyką skaito paliuosavimU mote
rų nuo darbo jungo!

Tikrai stebėtina logika.
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Diktatoriška Pildoma Taryba
Seimai įvyksta vieną kartą 

per dvejus metus, o tarpe sei
mų vyriausią galią turi Pildo
moji Taryba, šitai galiai, sulig 
naujuoju projektu, beveik nėra 
ribų. Pildomoji Taryba turi 
teisę baust, spenduot, braukt 
lauk, davinėti įsakymus, daryti 
privalomus patvarkymus, ir t. 
t-, ir t. t. Ji, pavyzdžiui, gali 
suspenduoti kuopą “už nepa
klusnumą ar pareiškimą nepa
garbos Pildomąjai Tarybai” 
(Sk. XV, par. 3, c). Suspen
duoti kuopą už šiuos “prasikal
timus”, beje, galį, kaip rodo 
tas paragrafas, ir vienas pre
zidentas.

|Pild. Taryba, toliaus, gali at
statyti redaktorių, 
to, kad redaktorių 
mas.

To negana. Pild. 
ri teisę pašalinti 
narį iš savo tarpo. Tam tikslui, 
anot projekto, pakanka papras
tos daugumos balsų, t. y- 4 Pild. 
Tarybos nariai gali pašalinti 
vieną po kito kitus tris narius. 
Nusikaltimai, už kuriuos jie 
gali būti pašalinti, yra toki: 
“apsileidimas, -savo pareigų pil
dyme kokianę^ nors svarbiame 
dalyke” arb 
Koki tie *|s| 
riuose Pilei;
valia apsilei|ti, ir ką reiškia 
“prasižengęs

Metams — 
Pusei metų __
Trims menesiams ..i.................. 2*50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

Konstitucijos projektas, kurį 
pagamino Susivienijimui pp. 
Bordenas su Birštonu, yra blo
giausias iš visų, kokius teko 
SLA. nariams svarstyti nuo to 
laiko, kada ši organizacija pa- 
siliuosavo nuo klebonų ir špi- 
tolninką diktatūros. Jisra atima 
nariams visas teises, o Pildo
mą Tarybą padaro visagaliais 
viešpačiais.

Pagal Bordeno projektą, SLA 
nariai netenka teisės rinkti vir
šininkus. Jie tik nominuoja po 
tris kandidatus į kiekvieną 
urėdą, o iš tų trijų kandidatų 
seimas išrenka viršininku tą, 
kuris jam patinka, neatsižvelg
damas į skaičių balsų, paduotų 
visuotiname balsavime. Vadi
nasi, mažiausia balsų gavęs 
kandidatas gali būt išrinktas į 
Pildomą Tarybą, 
Gegužio ir 
kad padari

Gal kas nors tačiau pasakys, 
kad jeigu nariai kuopose renka 
delegatus į seimą, o seimas ren
ka Pildomą Tarybą, tai galų 
gale visgi nariai kontroliuoja 
organizaciją. Gerai, 
me.

Pirmiausia, kas į 
tenka? Iš patyrimo 
kad nariams, kurie 
pildomos Tarybos politikai, yra 
sunku pasiųsti į seimą savo at
stovus. Kuopos turi mažai pi
nigų delegatų išlaidoms apmo
kėti, o dabartiniais depresijos, 
laikais dauguma kuopų visai 
neturi pinigų. Tokios kuopos 
yra priverstos susilaikyti nuo 
delegatų siuntimo, ir yra fak
tas, kad apie pusė kuopų savo 
delegatų seimuose paprastai ne
turi.

Antras dalykas. Kada kuo- 
pos iždas tusci«Fr<ar J ai pasi
siūlo į delegatus tie asmens, ku
riems yra koks nors išrokavi- 
mas važiuoti į seimą arba ku
rie yra užtektinai turtingi pa
tys savo išlaidas padengti. To
kiu budu dažnai sudaro daugu
mą seime tie, kurių skaičius 
Susivienijime yra visai mažas. 
Taip per 
daugumą.

Narys
Seimui 

jos projektas suteikia galią ne 
tik diktuoti SLA. nariams, bet 
ir mesti kiekvieną jų lauk, ku
ris tik nepatiks pripuolamai 
seimo delegatų daugumai. Pro
jekto Antrame Skyriuje parag
rafe 3-iain po raide g) pasaky
ta, kad seimas turi galią:

“Perorgąnizuot suspenduo
tas ar prasiskolinusias kuo
pas ir prašalint tekius narius, 
kurie yra randami Medingais 
Susivienijimui.”
Seimas, vadinasi, gali išmes

ti iš organizacijos “tokius na
rius, kurie yra randami blėdin- 
gais Susivienijimui.’' Bet ką 
reiškia 
Bordeno

‘bledingas narys” ? 
konstitucija apie 'tai 

nieko nepaaiškina, taigi ji pa
lieka pačiam seimui spręsti, 
kuris narys yra “blėdingas”, o 
kuris “neblėdingas”. Jeigu į sei
mą suvažiuotų dauguma tauti
ninkų, tai jie, žinoma, apšauk
tų “blėdingais” visus priešingų 
jiems nuomonių SLA. narius ir 
galėtų juos išbraukti.

Skaitant tą konstitucijos pro
jekto punktą nesinori net tikė
ti, kad vyriausias jo meisteris 
yra advokatas, nes juk kiek-, 
vienas žmogus gali _ suprasti, 
kad suteikus tokią sauvališką 
galią organizacijos įstaigai vi
si organizacijos nariai paliktų 
be teisių.

Jokia valdiška įstaiga Ame
rikoje neturi galios žmogų iš- 
deportuoti, uždaryti į kalėjimą 
arba atimti jam pilietybę tik
tai dėl to, kad jisai esąs “blė
dingas”. Kad žmogus galėtų 
būti baudžiamas arba jam at-

projektas nepa
aiškini (žiur. Sk. IV, par. 19) 

Reikia pastebėti, beje, 
senoji SLA. Konstitucija 
pat labai ineiįkai apriboja įvai
rių įstaigų galią ir . tuo budu 
palieka daug vietos sauvaliavi
mui. Bet kol veikia visuotinas 
balsavimas (jisai veikė bent 
iki Pittsburgho seimo), tai nei 
seimai, nei Pildoma Taryba ne
gali perdaug toli nueiti, nes jie 
žino, kad paskutinis žodis pri
klauso nariarhs ir kuopoms. 
Naujasis projėittas šitą visuoti
no balsavimoį>garantiją siūlo 
panaikinti, idant viršininkų 
sauvaliavimo niekas nebegalėtų 
sustabdyti. į

Taigi, jei SLA. nariai snaus 
ir nepasirūpins pasiųsti į Det
roitą gerų delegatų, tai sekan
tis seimas iškeps jiems tokį bly
ną, kad jie tik stebėsis. —L-s.

Užsisakymo kaina
Chicagoje — paltu:

Metams ....
Pusei metų _______________
Trims mėnesiams_________
Dviem mėnesiams •VM
Vienam mėnesiui _________

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija - ------------ --
Savaitei-----------------------------
Minėsiu! ----------- --------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams $7.00
Pusei meti-----—_ _________8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem menesiams 1.25
Vienam minėsiu! 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)



NAUJIENOS, Chicago, UITrečiadienis, balan. 4, 1934

HRH 10c
WAX WRAPPED

Baron Von Pliokšt

koks skirtumas dėl to pasidaro

Rašė jas,

.............. ......... .

baigtą 
naudos

Teikia pradinius 
kursus suaugu

siems veltui

Judėjimas, kad pa- 
liuosuoti sulaikytus 
uždarytuose ban

kuose pinigus

Iš Cicero lietuvių ko 
lonijos padangės

išpildyme ir pasitikėjime

Tūlą laiką atgal gubernato
rius Horner buvo pasiūlęs Illi
nois legislaturai planą paskirti 
dalį sumos suplaukiančios iš 
taksų už gazoliną mokytojų al
goms padengti. Senatas tą gu
bernatoriaus pasiūlymą nepri
ėmė ir prieš jį balsavo net kai 
kurie demokratai senatoriai.

Bet gubernatoriui kontroliuo-

m W$ Q>.

nėjo progos lankyti mokyklų. 
Keli šimtai suaugusių, jau lan
ko mokyklą, bet dar yra vietos 
šimtui-kitam. Jokio mokesnio 
už pamokas ar įstojimą nerei- 

jstoti 
Lewis 
62nd

veiyKų dieną pIšreiškia šalies galvai civilių la
kūnų sentimentą aviacijos 
reikalu.

Lietuvos gyventojas 
dėkoja už “Naujie
nas” ir kalendorių

Bagočiaus nu- 
. Tas tiesa

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

inexpe- 
army fledglings. Most 
pilots voted for you 
for improvement in 
industry instead of

Lakūnas Juozas R 
Janušauskas prezi 
(tentui F. D. Roo- 

seveltui

Lawn Civic Assoeiation ir 
kai kurios kitos Chicagos orga
nizacijos šiuo laiku renka para
šus po peticija Suv. Valstijų 
kongresui. Peticija prašo, kac 
kongresas autorizuotų federalę 
valdžią išleisti tris bilionus do
lerių naujų pinigų. Su tais pi 
nigais Reconstruction Finance 
Corporation turėtų išpirkti už
sidariusių bankų turtą, o pini
gai turėtų būti išmokėti depo- 
zitoriams.

Laikraščio išsilgęs; skaito j j 
su pamėgimu

Englewood Evening Public 
School teikia elementarinės mo
kyklos kursus suaugusiems 
žmonėms, kurie pirmiau nctu-

kalendorių, “Nau 
Keleivj”. Po ’to ga

Žodis “Dvasiškam 
Vadui” iš “Sanda

ros” pastogės

Nuvalo Purvą, bet pa
lieka Maliavą. Valo 
viską aplink namus.

Parduodamas Visose 
Krautuvėse.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Gubernatorius plaka 
senatorius

Gerb. Pone Vade!
Tamsta savo laikraštyje jau 

senokai pradėjai stiprią kam
paniją už kai kuriuos kandi
datus į S. L. A. ofisą, bet tu.) 
pačiu metu gnaibai kiek tik 
dantis giliai lenda kai kuriuos 
musų kandidatus. Tiesa, dar 
iki šiam laikui Tamsta daugiau
sia kalbi apie 'Strumskio neuž
pelnytą garbę, o 
vyttisiute liaurus 
dvasiškas vade, 8

Bet Tamsta savo “kabinete” 
paskyrei du “broliukų” B. ir J. 
tam, kad bėgiotų po 36-tosios

t Įvyko eilė parengimų
Velykoms praėjus, vėl prasi

deda parengimų laikotarpis. 
Mėnuo, kitas ir svetainės užsi
darys. Visi trauks į Jaukute, 
tyro oro pakvėpuoti. Pirmą pik
niką rengia Raudonos Rožės 
klubas, birželio 10 d. Komisija 
jau sudarė planus piknikui ir 
tikisi, kad pasekmės bus geros, 
jeigu* tik oras bus palankus.

Raudonos Rožės klubas šį
met švenčia 20 metų jubiliejų, 
tad iš anksto pradeda prie iš 
kilmių ruoštis. Šį penktadienį 
įvyksta svarbus klubo susirin
kimas, kuriame visi nariai ra
ginami būtinai dalyvauti ir pri
sidėti su savo patarimais. Kiek
vienas narys turėtų pasiimti po 
seriją busiančiam piknikui. 
Daugiausiai bilietų pardavusio 
laukia dovana.
šaukia ALTASS susirinkimą

Visi ir visos rengkitčs prie 
ALTASS susirinkimo ši sekma
dienį, bal. 8 d., 2 v. v. p.p. pa
rapijos svetainėje, 15st ir 49th 
et. Komisija duos pranešimą 
apie savo veikimą. Visų nu
sistatymas yra parodyti ką Ci
cero gali. Bendras parengimas 
ALTASS naudai Ciceroje įvyks 
gegužes 5 d., Liuosybės svetai
nėje. •

Lietuvos Seserų Tautiška 
draugija ALTASS naudai ren
gia vakarą bal. 28 d., L. L. sve
tainėje. Seserys nusistatę tap- 
it ALTASS garbės narėmis ir 
nėra abejones, kad tas joms 
pasiseks.
SLA kuopa šeštadienį rengia 

vakarą
SLA. 31 kuopa šeštadienį ren

gia vakarą šemetų svetainėje, 
1500 South 49th avenue. Pa
rengimas užvardintas “Margu
čių Vakaru”. Komisija deda 
pastangas, kad vakaras nusi
sektų ir duotų pelną, kuris bus 
sunaudotas siuntimui delegatų 
į SLA. seimą

CICERO
Joe Kazragis, 1503 South 49t'i 
avenue, pametė grandinėlę rak
tų prie garadžiaus, 15 street ir 
49th avenue. Asmito, kuris 
raktus rado, prašomas juos gra
žinti savininkui. Radusio laukia 
dovana.

kia , mokėti. Norėdami 
kreipkitės į mokyklą. 
Champlin rūmuose, prie 
ir Stewart avenue.

yra toks, pačiu kieravojimu jus apsaugojate karą 
nuo sutrenkimo. Prisipažįstame, kad šių “pilnai 
apsaugotų” Knce-Action ratų produkcija yra 
brangesne negu kitų typų. Bet Chevrolet jaučia 
kad savininkai turi dėl to tam tikrą užsiganėdini- 
ma ir todėl ši extra išlaidą yra to verta. Ir toks 
pat alsinešimas yra atsakomingas už daugelį kilų 
“puikių karo” ypatybių liaujame Chevrolet: dide
lis, ruimingas Fisher body. Naujas Y-K frame. 
Kabeliu kontroliuojami Stabdžiai. Faktinai, apie 
šį automobilių atspindi Chevrolel’o gerai žinomas 
nusistatymas: pabudavoti kuodaugiausia karų ir 
pabudavoti geriausius karus už žemą kainą/

DETROIT, MICHIGAN
Palyginkite Chevrolet žemą pristatymo kainą ir lengvus G. M* A. C- sąlygas. General Motors Vertybe 

YRA CHEVROLET DEALERIS ARTI JUS KURIS JUMS PATARNAUS.

Taip Paprastas Kaip Shock Absorber!
Chevrolet “pilnai apsiaustas” Knce-Action yra tik
rumoje gigantiškas “shock absorber”, tvirtai pri
jungtas prie Chcvrolet’o didelio, sunkaus f raino, 
savo fronto ratais privestas prie “shock absorber” 
rankos. Rezultatas: Kuomet priekiniai ratai susi
duria su šiurkštumu arba skyle, jie pasikelia arba 
nupuola, kad įsiurbti sutrenkimą.

Ryt Bridgeporto 
ALTASS skyriaus 

susirinkimas

Kenoshietis p. C. K. Braze 
trumpą laiką atgal nusiuntė 
savo pažįstamam p. Teofilui N. 
“Naujienų 
jienas” ir 
vo atsakymą, kuriame p. T. N. 
rašo:

“Dėkojam tamstai už kalen
dorių ir laikraščius. Nudžiugo
me kaip pamatėme ‘Naujienas’ 
ir ‘Keleivį’, kuriuos skaitėme 
per keletą metų. Malonu jos 
mums skaityti. Patėmijau vie
name ‘Naujienų’ numeryje, kad 
tamsta patalpinai straipsnį ir 
apie musų nuotykius.”

Tcliau laiške sako, kad “iki- 
šiol pas mus (Šiauliuose) buvo 
šalna ir sniego. Keletą dienų 
yra atlidis^ o paskui vėl trupu
tį pasninga. Kelio rogėms nė
ra. šiaip nieko gero, žmonės 
bėdavoja su krizių. Kunigai su 
davatkomis pamaldas bažnyčio
se varo ir varo. Mat, nori to
kiu budu išprašyti geresnių 
laikų. Rengia ir eucharistinį 
suvažiavimą. Tie šventieji me
tai Lietuvai tai tikras prakeiki
mas. Žmonės tik labiau plinka 
finansiniai. Galvoju, ar nebūtų 
Lietuvai gerai, kad kunigus su
varžytų taip kaip Meksikoje. 
Gal Lietuva pakiltų...”

pats vienas darbuotis su savo 
“saldotais”, o kiti, jeigu atsi- 
spirdami bent žodį pasako, tai 
gvoltą šauki. Taip sakant, Tam
sta nori, kad lietuviškas svie
tas nesuprastų Tamstos didelių 
“kitrybių”.

Bet vieną dalyką Tamsta la
bai sveikai sakai, kad reikia 
laukti kokį nuosprendį išneš 
visuomenė. Taip, dvasiškas va
de, esu veik tikras, kad ta vi
suomenė Tamstai tikrai pasa- 

“niekUs sėjai, niekus 
niekus ir į aruodus 
Tamsta su savo drau- 
Brooklyno kovą pra- 

o dabar tarsi nekalti 
cnatas” 

pasauliui demon- 
Well, dvasiškas vade,

TASS skyriaus susirinkimas 
(antrose lubose).

Visi skyriaus nariai, valdy
ba ir draugijų atstovai prašomi 
būti susirinkime.

M. Kemėšienė, Sekr.

narius, nešiotų Jūsų “šleito” 
amuniciją, niekintų Bagočių, 
Gugį ir sykiu agituotų už ta
vo paskirtus kandidatus De
troito Seimui. Ar ne tiesa, gerb. 
dvasiškas vade?

Reiškia, Tamsta kaipo dva
siškas vadas, viešai kalbi prieš 
musų vieną kandidatą, būtent 
Bagočių, o slaptai organizuoji 
savo “saldotus” prieš visus 
“pažangiųjų” kandidatus. Taip 
sakant, Tamsta atlieki dienos 
ir nakties darbą.

Beje, ponas “dvasiškas va
de”, ar tiesa, kad Tamsta pa
sikvietei į 36-tosios “kokušą” 
tūlą advokatą, kad Tamstai dar 
daugiau suteiktų dvasios stip
rybių. Ir kadangi vienas iš 
stambių šulų justi “kokuse” 
nepanorėjo dalyvauti, tai Tam
sta savo būrį “saldotų” ir tą 
advokatą turėjai pas jį nusi
vesti, kad nors kiek šlapios 
dvasios įkračius.

Taip tai Tamsta, dvasiškas 
vade, darbuojiesi “tautos la
bui’4, o pats šūkauji tarsi gi
rioje paklydęs, kad kiti ką nors 
veikia. Reiškia, Tamsta nori

BRIDGEPORT.—Rytoj, ket
virtadienį, 7:30 vai. vakare Uni- 
versal Klube, 812 West 33rd 
Street, įvyks Bridgeporto AL-

ja daug politinių džiabų vals
tijoj. Taipgi dabar prasidėjo 
masinis atleidimas iš darbo tų 
asmenų, kurie gavo džiabus pa- 
gelba senatorių rodžiusių prie
šingumo gubernatoriui. Mano
ma, jogei gubernatorius tuo bu
du “atsilyginsiąs” insurgen
tams senatoriams.

ravėjai
krauk”
gaiš i;
dėjote,
berneliai norite savo
lietuviškam
struoti
gal tu esi ir protingas žmogus, 
bet tavo darbai kalba visai ką 
kitą.

Prašau priimti nuo manęs 
aukštos pagarbos žodį, Gerb. 
Dvasiškas Vade.

Chevrolet kare jus gaunate ne liktai
HBBgff”** švelnų važiavimą visame jo gerume, 

jus taipgi gaunate keletą kitų Knee-Aclion pirmu- 
tinyseių, kurias nerasite kitame pigios-kainos ka
re. Priežastis: Chevrolet’o Knce-Action yra specia
lus rųšies. Jo patentas išskirtinai priklauso Gene
ral Motors. Šioje konstrukcijoje coil springsai, 
kurie yra pati širdis mekanizmo, yra saugiai ir 
tvirtai aptverti tvirta plieno siena, kad neprileisti 
purvo ir lakstančių akmenų. Kas daugiau, piešinys 
šio typo yra toks, kad kieravimas mekanizmo yra 
visai atjungtas nuo resoro akcijos ir rezultatas

CHEVROLET MOTOR COMPANY,

Ryšy su oro pašto kontraktų 
panaikinimu ir atidavimu paš
to vežiojimą armijai, lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas 
trumpą’ laiką atgal pasiuntė te
legramą prezidentui Roosevel- 
tui, Washingtone, kuriame iš
reiškė civilių lakūnų sentimen
tą tų incidentų atžvilgiu.

Lakūnas sako: “Sentiment of 
commercial pilots is against 
contemplated ūse of army per- 
sonnel in civilian aviation. Over 
one thousand ųualified, būt un- 
employed commercial pilots are 
unable to pay fees for renewal 
of their licenses. They can do 
a far better job of flying mail 
and passengers <than 
rienced 
of the 
hoping 
aviation 
chaos. Is a milion of air hours 
combined expcrience of com
mercial pilots worth anything 
at all to the iiation?

“Josėph R. James, Transport 
|Pilot No. 56. 4,000 hours.” 
Lakūno “laisnio” numeris yra 

56, o jis yra išskraidęs virš 
4,000 valandų.
Dabar Janušauskas Californijoj

Dabartiniu laiku lakūnas Ja
nušauskas yra Californijoje, 
kur išvyko šeštadienį vakare, 
kad pargabenti Chicagon jau 

“Lituanica II”, kurią 
skrisdamas per Atlanti-

Saugus ir TIKRAS
Maliavos Valytojas

ALŲ MI KbM jr PAIAT
Suvf \m^0CW0C

c
GL LING
SiMKŠ ^FLOOOS

CHEVROLET 1934
jfruue it otilif 5 rniLoA and youll never be satisfied with any other low-pri(
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The English Column
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Cicero Lith. giri tops 
typists at Western 

Electric Plant
Miss Adele Ambrozaitč wins 
award for accuracy and speed; 

types 93 words per minute

Miss Adele Ambrozaitč, 1407 
So. 48th Court, Cicero, recent- 
ly received a reward as one of 
the fastest and most accurate 
typists at the \Vestern Electric 
Hawthorne VVorks where she i ; 
a secretary.

Miss Ambrozaitč received 
the l’nderwood jeweled pin, 
which is studded with pearls 
and rubies, for typing 93 words 
a minute \vithout errors.

This is the third award Miss 
Ambrozaitč has .received for 
her skili. Some time ago she 

avvarded a gold pin, later 
received a pearl studded 
The pearl , and ruby pin 
recently obtained is held

was
she
pin.
she
by only two other girls ai the 
big telephone plant.

taking the part of Gražutė in 
this opera and the part fits 
her perfeetly.

Helen says, “I find this role 
very interesting and unlike any
thing else I have ever taken 
part in. I also feel the public 
will enjoy the opera very much, 
for the cast has been well 
chosen and the music, scenes, 
etc. all go to make this opera 
worth while seeing.”

Anthony Gedvill is making 
his debut in this opera. He is! 
vvell knovvn among the youngj 
people for his smiles and pleas- 
ing manner. He has had some 
experience and Birute fecls that 
he vvill really put his part over, 
for his untiring efforts wi’l 
easily make up his lack of more 
expericnce. This popular fellov. i 
has been with Birute for quitel 
a long time now.

“I was a bit afraid a t first 
at the thought c f making m\ 
debut. Now I have overcome 
my fear and am doing my best. 
I find it a pleasure to work 

and the
cast. Everyone should see this 
opera and enjoy an evening of 
unusual entertainment,” (įuotes 
Anthony.

Our smiling secretary, Vera 
Strodomski has been chosen 
for the role of Baniutč. She, 
we are certain, will do jutsticc 
to her part. Her charming voice 
has been heard many times 
over the radio and at nu- 
nięrous concerts. You, no 
doubt, remember her taking 
the main role in the play “Bi
rute”. At which time everyone 
was both surprised and pleased 
at the results this young lady 
produced. Aside from that from 
childhood days she has been 
taking part in various mu'sicai 
programs, showing her talent. 
voice. and piano playing abil
ity.

Vera said, “I have been with 
Birutė for 8 years and it is 
vvonderful to see hovv 
chorus is working under 
dircction of our capable 
Byanskas. I am proud of 
fact that it is Birute that
taken up the very diffictilt 
task of staging “Egle, žalčių 
Karalienė” for the first time President Smetona

in Chicago. Seeing how the 
members are intbused in pro- 
ducing this opera, it can’t be 
anything būt a success. There
fore 1 wish you would all come 
down and enjoy \vith us what 
premisos to be an enlirely 
different program.”

Watch this column for more.
llelen.

comical būt yet

t

F?

JLjį

with M r. Byanskas

PIRMYN
SHARPS and FLATS

the Doubt- 
has been 
coloratura.

APRIL 15TH

Just a lucky eleven days 
from today, the 15th, Pirmyn 
vvill offer to its public tvvo of 
the most comic operettas that 
have ever been vvritten or trans- 
lated i n the Lithuanian lang- 

KAM1NKBE-
MALUNININKAS 

the

u Ige. They are
IR

Chimneysvvecp and

in hand and are i n a proper 
spiri t to do some good acting. 
Friday at Gage Park, at 8 p. 
m. all niembers will be expecl 
ed to be present... The prodigals

seem to be returning all at 
once now. Bunni came a few 
weeks ago, and now John 
(Sheik) Petrošius has returned 
from sunny California and wil!

be present at the nexl rehears- 
ai. WE’ll be glad to have a good 
tenor back where he’s sorely 
needed.

Jacąues Grandmesnil.

Rollicking Barn 
Dance Snappy 
Party Friday, 

April 6

Trans-Atlantic

e.

The Marquette Park group 
of ALTASS workers simply 
vvill not be excelled. They want 
to attain and retai n the high- 
est honors in their work for, 
and boosting of, the Second 
L i t h u a n i a n Y''- ■. •Fhght.

Accordingly, they are ar- 
ranging an unusual gay eve
ning brimfid of merrymaking, 
caprice and all varieties of fun, 

g.. fascinating bam
dances, intriguing card gamet*, 
prize-winning indoor raccs, 
drinking bouts, avoirdupoir, 
contests and come-see-for-your- 
self what elše, at the BARN 
DANCE & CARD PARTY, Fri
day EVENING, APRIL 
1934, hour of 8:00 P. M.,
6823 S. \Vestern Avė., Chicago, 
to vvhicb the admission fee is 
only 25 centą.

C. ome

the 
the 
Mr. 
thrt

at

on, Marcjuetteers, 
Parkers, Town-of- 

Lakers, Pu Įima ns, Boselanders 
and West Siders as well as the 
more distanl ALTASS colonists 
of 18th Slreet neighborhood 
and Northside!

VVe’ll find room for all. Just 
‘‘come up and see us” at ouT 
party and we’ll gladly go to 
y ou rs.

D. & S. of Marquette.

BIRUTE
BRIEF INTERVIEVVS

“Egle, žalčių Karalienė” is 
having its premier in Chicago. 
Birutė, as usual, has attempt- 
ed the hardest task and will 
present the fruits of her work 
on April 8 at the Lith. Audi
torium.

Feeling you would likę to 
know the cast before seeing 
the presentation on the stage, 
I have deceided to question 
the artists and bring their an- 
swers to you through this 
column. Therefore watch this 
paper for the interviews.

You no doubt
and seen Helen Vespender 
and sing before. With her 
ent and lovely voice she 
been kept very busy. Altho 
is young, she has had a greąt
deal of experience on the stage 
and has been heard often over 
the radio on various programa. 
Even at high school her ability 
was recognized.

Now this charming miss is

have heard 
act 
tal- 
has 
she

, .U

(The
Miller) and ABEJOTINAS
MUO (Doubtfiil Person).

The Ghimneysweep i s one 
of the most popular comical 
plays among the Lilhuanians. 
lt is a jewel of lively humor 
vvith that ever present theme 
of girl-falls-in-love-with-boy-of- 
lower-social-standing-and-father 
objects -but-the-youths -either- 
\vith - or - wilhout-outside-help’ 
overcome -alJ-obstacles -and-de- 

feat-the-irate-father’s-Gbjections 
The cast inchidęs J. Uktve- 

ris, as the c.s., J. Sarsevičius, 
of the thrilling tenor as his 
son, Frank, lover of the mill- 
er’s (V. Ascilla) dau’ghter,
Tessie (Ani’eetta šturmas); Sa- 
bukas, the chimney sweeps 
able assistant’s role is to be 
played by one of our ncw mem
bers, Al Lapinskas, who is 
studying his role so faithfully 
that the girls- are begining to 
complain of his indus!ry during 
rehearsals ...Onuks Skever and 
Aldona Grigonis will play the 
roles of a hardof-hearing 
housekeeper and maid, respect- 
ively.

uania once acted a part in it... 
» » «

.ABEJOTINAS ASMUO is an 
inieresting,
beau’tiful tale of an opera star. 
The chorus has its moment in 
it with its girls’ ballet, which 
interprets the dream ol* the 
youlh, Tad, played by the able 
Whitney Tarutis.

The title role of 
fui Person, Mary 
assigned to our
Little Helen Vespender. And it 
has been a wise seleetion: 
Helen having been hailed the 
primadonna of Harrison during 
the years she had attended 
Ihere. Afler her performanee 
of the lead in H. M. S. Pina- 

i fore she had been very favor- 
ably commended by guests 
from the Civic Opera House. 
Not seeking the limelight she 
has been continuiilly pushed to 
it thru her ability.

Frank Jakavičius and Mrs. 
Stephens, who nėed no intro- 
duetion, will play the rolek of 
Mr. and Mrs. Stanley. Puta, 
who will always be remembered 
as Kapitonas Kniskis in 
“PICKLES”, is rehearsing for 
the role of Griausmavičius, 
Mary’s dad. Frank Pūkis wil! 
play a servant role.

» « »
The interesting comment on 

this operetta is that the pre- 
sentalion of April 15th will be 
its World’s Premiere... We hope 
that at this affair, as at our 
Splash Party we will be 
honored with the presence of 
Mr. and 
skas.

Mrs. James-Janušau-

Kaipo Lietuviai 
Galėsim Didžiuotis

Šį sekmadienį, balandžio 8 dieną, mes vėl 
pajusime širdingą ryšį tarp savęs, kaipo lietu
viai, kaipo prakilnios ir daug žadančios tautos 
nariai, broliai ir seserys.

Mes pajusime savo tautinę prakilnybę, pa
sigėrėsime puikiausiu lietuviško talento kuri
niu, dar niekad nematytu ir negirdėtu, ir musu 
sielos skrajos lietuviškos tautybės padangėmis.' 
Sujudinti mes tikrai galėsime didžiuotis kaipo 
lietuviai, kad matėme

t

« » «
An interesting commenl ou 

the above operetta is that 
of Lith-

KELIAUKITE
Nepavojinga, Švaru, 

Smagu, Paranku.
XKW YORK ...... .............._____________
l-HH.ADEI.I-IIIA

28 valanilan sniacios kolionūa 
I’ITTSBVRHO ... ........... ..............
<’I.EVEI.AXn .... . "J:..'..........
OETKOIT..TOLEDO ----- ...........
VOl’XCiSTOWN $8. AKRON

Bile Jciii- i RYTUS

$ 15 
$11.

$0.75 
$7.50 
$3.75
7.50

| abi
$3.50
$7.20

$10.80
$10.80

» » « 
rehearsals were be- 
Friday. More of the

Acting 
gun lašt 
šame will be had this Friday, 
and thru* next węek. The chorus 
seems to have the songs well

VARICGSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar lėirširlmų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek palies®, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Etnerald 011 veikia taip greitai, ka< 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad lųs 
i trumpi) laika galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvu nurodymų ir Jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptleklninkas nepasitaikys Jūsų 
ninimi, jeigu nenorOalta

BUŠU!
Ekonomiškiausias

Budas Keliauti

IŠMĖGINKITE SAFEVVAY FAST 
LIMITEDS—JOKIA KITA LINIJA 
NENUVES TAIP SAUGIAI BEI 

TAIP PARANKIAI.

Safevvay siūlo skirtingo budo 
patarnavimu.

A R RENGIATĖS KELIONĖN? 
I’erdčin (ircltas PtitiirnavlmuH.

Vienon pusėn
PEORLV. ILI............  $2.50...
OI INCY. II I.............. $1.00 .
ST. JOSEP1L MO. $6.00 .
HANSAS CITY, $6,00...

Du Husai kasdien išvažiuoja i virš minė
tus miestus—vienas persėdimas—vienu bo
su visų kelių. Nauja miegojimui kcdfi ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu Ir pu- 
duftka DYKAI, Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Tclefonuoklte:

Missouri Transit Line
328 So. State Street

Tel. IIARRISON 6072

imMB
k

Safe^Waįf

407 SOUTH VVABASH AVĖ.
arba Brevoort I.obby—120 W. Madlson 

Tel. Wabash 6171
Prašome paminėti “NAUJIENOS"

JO ■;s

_■ Į abi pusi
ST- LOUIS ............... $3........  $5-
DETROIT ............... $3............ $5.
ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR. 

Pašaukite:

De Luxe Motor Stages
746 S. Wabash Avė.

Tel. VVabash 3886

trumpiausias kelias i 
SOUTH’US

Southern Limited 
407 So. Wabash Avė- 
72 West Randoiph Street 
Tel. Calumet 4668—Wabash 6171

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK
PITTSBURGH
LOS ANGELES
žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, moderniški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paniškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagią ke
lionę j bylę vietą Suv. Valstijose.

Indian Coach Lines 
328 So. State Street 

Tel. IIARRISON 60}2

Savo Pirmą 
OPERĄ

Musų pirmutinės lietuviškos operos, “Eg
lės”, pastatymas pirmu sykiu Chicagos lietuviu 
scenoje bus minimas ateityje, kaipo istoriškas 
įvykis, o visi, kurie bus matę ir girdėję musų ope
rą, ilgai negalės užmiršti gilių įspūdžių, sukeltų 
didingos muzikos, vaizdų ir dainų.

“Birutės” choras, Jono Bijansko vadovau
jamas, su musų gabiausių dainininkų ir aktorių 
pagelba, rengia šitą puikią lietuviškos dailės 
puotą. Kiekvienas, kas tik jaučiasi esąs lietu
viu ir brangina musų tautinės dvasios žiedus, 
įvertina “Birutės” pastangas ir su džiaugsmu 
laukia ateinančio sekmadienio, kada žodis taps 
kunu - “Eglė, Žalčių Karalienė” bus atvaizduo
ta musų scenoje, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted gatve, 6 vai. vak.

“Žinoma, ir mes ten busim,” sako šiandien 
.. visi geri lietuviai visuose Chicagos kraštuose, ir 

jie rengiasi atlankyti savo pirmutinę operą su 
dideliu lūkesčiu ir džiaugsmu. Jau neužilgo - 
tik kelios dienos liko iki sekmadienio, balandžio 
8d.

<
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THE TWO ORPHANS
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Šiandien svarbus 
Roselando SLA. 139 

kp. susirinkimas
ROSELAND. — šįvakar, bal. 

4 d. įvyksta SLA. 139 kp. svar
bus susirinkimas Palmer Par
ko svetainėj, 7:30 vai. vakare.

Susirinkime bus balsuojama 
UŽ SLA. Pildomąją Tarybą ir 
renkami delegatai į SLA. sei
mą, kuris bus laikomas De
troite, Mieli. Visi nariai prašo
mi dalyvauti susirinkime, nes 
SLA. Pildomoji Taryba ir de
legatai renkami kas du meta1. 
Tai yra nepaprastas ir labai 
svarbus visiems SLA. nariams 
įvykis.

Visi dalyvaukite susirinki
muose ir atlikite nario prie
dermes.

dė dainuoti sopranu. Ji tuTi 
dideles, stiprias vidutines gai
das, bet aukštosios gaidos šiur 
kščios, reikalaujančios labai 
daug “šlifavimo”. Trūksta dai
nininkei ir moduliacijos, jaus
mo, spalvingifmo dainavime 
Ar ji dainuoja “Laisva Rusija” 
ai* Sarpaliaus “Dukružėlė” — 
ar kurį kitą kurinį visi skamba 
vienodai, nuobodžiai, vienodu 
tonu atlikti.
. Iš dainininkės, kuri neva 
skaitosi profesionale, lavinosi 
Italijoje, etc. galima dau'g dau
giau reikalauti, negu p. Men
keliuniutė parodė.

Jai asistavo koncerte daini
ninkai Dauderis, Daubaras, p. 
Steponavičienė ir “Kanklių” 
choras.—VM.

Išvogė $850 vertės daik
tų iš E. Pocaitės namų

Valdyba.

Dainininkė K. Men- 
keliunaitė nepadarė 

Įspūdžio koncerte

padarė keršto 
kitų kamba- 
jos dukrelės, 
ir laikrodėlis

nomas Brighton Parko ; biznie
rius ir draugiškas žmogus.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
8 vai. ryte iš namų bus nuly
dėta j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kur už velionės sielą 
atsibus pamaldos, o iš bažny
čios į šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis.

Senas Petras.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nash Brothers laimėjo varžy
tinėse $1,124,024 kontraktą 
Chicagos. sanitariniam distrik- 
tui atlikti. Kalbamos firmos 
vedėjas yra Patrię Nash, vie
nas pačių stambiųjų Illinois de
mokratų bosų.

Kadangi prez. Booseveltas 
yra pareiškęs, jogei aukštas de
mokratų partijoj vietas užimą 
asmenys neprivalo turėti finan
sinių reikalų su valdžia, tai, 
matyti dėliai to, Nash Brothers 
firma atsisakė nuo minėto 
aukščiau kontrakto. Dabar vėl 
skelbiama varžytines kalbamam 
kontraktui paimti.

Margaret VanPelt Hess, 31 m., 
moteriškė. Mirė jos duktė, o 
vyras dingo. Bandė ir pirmiau 
atimti savo gyvybę.

Trys banditai pagrobė $1,- 
682 iš real estate ofiso, Matte- 
son & Vierup, 2847 North Clark 
Street. Apart to pavogė ir tak
sų varantų. Buvo apsiginkla
vę.

Krautuvninkams 
svarbu

COD LIVER OIL PIENE

$124,000,000 miesto 
išlaidoms

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1984 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

sį pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8133 S. Halsted St, 7:80 
vai. vakare.

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

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

Chicagoje viešinti daininin
kė p. K. Menkeliuniutė, nors 
išgarsinta, išpublikirota per ko
munistų spaudą ir radio, ne
padarė gero įspūdžio koncerte, 
kuris įvyko bal. 1 d.. Chicagos 
Liet. Auditorijoje.

300-400-tam publikos teko 
apsivilti. “Vilnis” ir kiti pana
šus laikraščiai ją skaito ge
riausia savo dainininke, o tuo 
tarpu palyginta ir su nepirma
eiliais Chicagos lietuvių daini
ninkais, p. Menkeliuniutė stovi 
nekokioje šviesoje. Chicagietė 
Anele Steponavičienė, kuri, be
je, dainavo tame pačiame kon 
Čerte, yra kur kas geresnė ne
gu viešnia. -Z

P. K. Menkeliniutės balsas 
nėra soprano, bet greičiau mez
zo-soprano, o tuo tarpu ji bau-

Trumpą laiką atgal nežino
mi vagys įsilaužė į Emmos Po
caitės namus, 644 N. State st., 
ir išvogė iš jos .kambario įvai
rių brangenybių, pinigų ir rū
bų $850.00 vertės. Numanoma, 
kad lietuviai tai 
sumetimais, nes 
rių, pavyzdžiui 
kur taipgi buvo
ir kiek pinigų, nekraustė. Po 
licija turi suėmusi vieną lietu
vį, kuris tačiau nieko neprisi
pažįsta.

Jeigu kum tektų ką patirti 
apie vagystę, prašomi su E. 
Pocaite susižinoti. Už informa
cijas p. Pocaite suteiks pini
ginę dovaną.

Senas Petras.

Aldermanai priėmė paskirsty
mą taksų suma $124,168,032, 
kad finansuoti miesto ir mo
kyklų tarybos biudžetą 1934 m.

Iš minėtos aukščiau sumos 
mokyklų tarybos fondams nu
žiūrėta skirti $57,726,910. Tai 
yra $1,455,179 didesnė suma, 
negu 1933 m. biudžete. Miesto 
pajamos šiemet numatoma 
$66,441,122. Ši suma yra 
žesnė $2,389,608, ne kad 
nai.

Laike pavasarinio sezono šia
me dienraštyje telpa didoka se
rija “Absorene” ir “HRH” skel
bimų. Krautuvninkai gali ne
tiesioginiai daug iš tų skelbi
mų pasinaudoti, siūlydami pir
kėjams jiems tą jau girdėtą ir 
žinomą produktą, jį išstatydami 
languose, etc. Per ilgus laikus 
nuolatiniai garsindama savo 
produktus, “Absorene” bendro
vė įgijo jiems plačią rinką.

“Absorene” yra produktas, 
kurį galima naudoti kiekvie
nuose namuose, valymui sienų 
išmušalų ir maliavų. Darbą ge
rai atlieka. “Absorene” yra šei
mininkių draugas. (Skęlb).

MIRĖ MARIJONA 
NOREIKIENĖ

Brighton Parke po sunkios 
ligos mirė Marijona Noreikie- 
nė, 4423 So. Washtenaw avė., 
palikdama dideliame nubudime 
sūnų, dukteris, žentus, gentis 
ir draugus.

Laidotuvėmis rūpinasi velio
nės mylimas žentas J. Yuška, 
2419 W. 43 St., Hollywood sve
tainės savininkas ir plačiai ži-

ANTANINA RUDELIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 2 dieną, 1:15 valandą 
po pietų 1934 m., sulaukus 60 
metu amžiaus, gimus Mitlonų 
kaime, Kvietku parapijos. Ro
kiškio apskr.

Paliko dideliame nubudime 
3 sūnūs Edvardą, Charles ir 
John, 2 marčias Marie ir Chris- 
tiną ir gimines, o Lietuvoj se
serį Prancišką ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1619 So. 48 Ct., Cicero-

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 6 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų j Šv- Antano para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Rudelie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sunai, Marčios ir Giminės*

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, tel. Canal 3161.

FRANCES KANTAUTIENĖ 
po tėvais Kiselaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 3 dieną, 2 valandą 
ryte 1934 m., sulaukus 40 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr-, Troskavos parap., Vi- 
dulaukių kaimo.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Kastantiną. du broliu 
Aleksandrą ir Petrą Kisielius^ 
dvi švogerkas Theodorą ir Ag
niešką, seserį Oną Vainauskie
ne, švogeri Antane sesers su 
nu Juozapą SČebinskj ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
balandžio 5 dieną, 8 vai- ryte 
iš koplyčios i šv- Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus, 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a- Frances Kantautie- 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia* 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Broliai, Sesuo, švogerka, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138-

ma-
per-

Cermako giminaičio 
bėdos

Buvusio Chicagos mero gimi
nietis advokatas Ilarold W. 
Jirka tapo apkaltintas įtuo, kad 
jis įteikė prilioduotą revolverį 
kauntės kalėjime sėdėjusiam 
kaliniui ryšy su planuotu kali- 
niu pabėgimu iš kalėjimo.

JP-ui Jirkai grūmoja sunki 
bausmė, jeigu jis bus rastas 
kaltu. Taigi Jirkos advokatai 
pareiškė, kad jis esąs pamišęs. 
Na, o kaip pamišėlis, nesąs at- 
sakomingas už- savo žygius.

Bet kriminalio teismo džiurė 
pripažino Jirką esant sveiku. 
Jo teismas paskirta balandžio 
9 d.

CHICAGOS DEMOKRATŲ BO
SAS NUSILEIDO 
ROOSEVELTUI

Neseniai kon traktorių firma

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis> 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St„ Chicago, III 
Phone Boulevard 7814

U

Miesto taryba 35 balsais 
prieš 15 priėmė patvarkymą, 
kuris leis mažoms pieno kom
panijoms įterptį į pieną vita
miną D, primaišant koncen
truoto cod liyer oil. Stambio
sios pieno kompanijos tą vita-j 
miną iki šiol įterpdavo bran
giai kaštuojančiu elektros pro
cesu. Tačiau pirm negu šis pa
tvarkymas bus vykdomas, svei
katos komisija duos progos vie
šiems publikos pareiškimams, 
kad išspręsti klausimą, kokios 
vertes patvarkymas gali turėti.

------------- |Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue
Phone 

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

Nepasisekimų gyvenime pa
veikta, nuo Gordon Terrace 
viešbučio, 4157 Clarendon avė., 
stogo, nušoko ir užsimušė Mrs.

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

Lietuves Akušerės

VAKAR CHICAGOJ
>1 I I I II i »     ,1 ............................................

Graboriai

Prirengiu kūną dėl grabo- 
rių, nuvėžu a<pt jlipo arba par
sivežu iš •kitipmiestų su karą- 
bodu arba '* mivežu. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40.

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W. 63 St.
, Chicago, III.

Vai.—8:80 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Opposlte Djkv'» Store, 2<1 Floor

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 8430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Kiltis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas 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

nesį kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. Bri
tai kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo 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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. RERfASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35tl> St.

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovąnai 

Turiu autnthbbilius Visokiems reika-
• laitts. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
’ Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas s geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

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.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos _ Nariai. _________.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

DENffISTAS
4113 Archer av.» kamp. Francisco av.

vairus Gydytojai

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL. 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

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
A. MASALSKIS

GRĄBORIUS 
3307 Lituanica Avė 

Tel. Boulevard 4139

LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. .
2506 West 63rd St.

Tel. KEPUBLIC 3100

Visi Telefonai

Yards 1741-1742 Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRĄBORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvėia ^ykai.

4092 ARCHER AV

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

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

Marijoną Noreikienė
PO TĖVAIS SKIRMANTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 3 dieną, 7:05 valandą 
ryte 1934 m., sulaukus 56 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoj Girdiškės parapijoj, Tauragės apskr., Klabu 
kaim. — Amerikoj išgyveno 40 metų*

Paliko dideliame nubudime vyrą Antaną, 3 dukteris Stanislavą, 
Agniešką ir vienuole Hermaną. 2 sūnūs Petrą ir Kazimierą, 2 žen-» 
tus J. Yuską ir W. Zabavičių, marčią Eleną, seserį Petronėlę 
Laušiene, o Lietuvoje 2 seseris, 1 brolj, 4 anūkus ir giminės.

Velionė Marijona Noreikienė priklausė prie sekamu draugysčių: 
švento Pranciškaus Tretininkų, švento Kazimiero Rėmėjų Apašta- 
listės Maldų ir Šventos Agotos-

Kūnas pašarvotas randasi 4423 So. Washtenaw Avė., Telefonas 
Lafayette 5424.

Laidotuvės Įvyks šeštadieny Balandžio 7 d- 8 valandą ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Noreikienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti liadotuvese ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą i/ atsisveikinmą-

Liekame nuliude,
Vyras, Dukterys, Sunai, Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, 4605 South 
■ Hermitage Avė-,

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

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 pietų, seredomis po pietų 

ir nedėliomis pagal susitarimo.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

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

..... Oųni'iii, ........ mnįĮi

JUOZAPAS EUDEIKIC
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Jeigu Norite DaiMnoS •> s i

įREPublic 8340i
5340 So. Kedzie Avenue *

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Res. 6600 South Artesian Avehue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South • Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dresel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyęiškų, 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.

Advokatai

Tek Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3895

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

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St, 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. Rockwell Street

Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Parūpino darbus
2,300 invalidams bė

gyje 1933 metų
Valdžios jstaiga rūpinasi fizi

niai nukentėjusiais darbinin
kais, suteikdama jiems pra
gyvenimų

Trečiadienis, balan. 4, 1934
r saliunai, ar nenori. Viename 

kitarnp iŠ tų miestelių saliunų 
klausimas atrodo taip svarbus, 
kad jis nustelbia klausimų ku
riuos kandidatus j valdininkus 
vertėtų išrinkti. Trys kiti mies
teliai saliunų klausimą balsuos 
balandžio 17 d. Tie miesteliai 
yra Kenilyvorth, Park Ridge ir 
Wilmeitte. «

vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So- Halsted St. Visi nariai Į 
namų savininkai malonėkite laiku ■ 
pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalu, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Kurie esate šiuos metus dar nemo
kėję savo mokesčių Susivienijimui, 
malonėkite ant šito susirinkimo ap
simokėti, kurie neapsimokėsite, lik
site suspenduoti. Raštininkas.

18-tos Apielinkės — 20to Wardo 
Liet. Pol. ir Paš. kliubo susirinki
mas įvyks balandžio 4 d., 7:80 vai. 
vak- O. Bagdonienės svet 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai malonėkit 
dalyvauti, nes Šis susirinkimas yra 
svarbus. Bus permainytas kliubo 
vardas, tai visi nariai privalote da
lyvauti. Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kiiubos laikys čvertmetinį susi
rinkimą penktadieny balandžio 6 die
na 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių reikalų ku
riuos būtinai turime aptarti. Kurie 
esate šiais metais dar nemokėję pri
klausančių mokesčių kliubui, ant šito 
susirinkimo būtinai turite apsimo
kėti, kurie neapsimokėsite liksite su
spenduoti- Sekr.

Lietuvių Republikonų Centralinč 
Organizacija turės mėnesinį susirin
kimą, kuris įvyks balandžio 5 d., 8 
v. v. po antrašu 2608 W. 47 St.

Delegatų atsilankymas ant šito 
susirinkimo yra būtinai reikalingas 
nes svarbus klausimai bus rišami 
centro naudai, taipgi bus apkalbama 
centro balius, kuris jvyks sub. bal- 
7 d., 7 v- v. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., tėmykit apgar
sinimą šiame laikrašty balandžio 5 
d., taipgi politikos svarbus klausimai 
bus rišami šiame susirinkime ir taip
gi kviečiam tuos kliubus kurie da 
ne yra centro nariais, atsiųskit iš
rinktus delegatus į centrą. Duoklių 
i centrą nereikia mokėti.-

Paul P. Barsheack, sekr-

goję, bet jie yra gudrus poli
tikoje. Jie veikia iš vieno, jie 
turi gerus darbus. Užima auk
štai? valdyboje vietas. Lietuviai 
galėtų pasiekti aukštesnę vie
tą politikoje ir įsigyti geres
nių darbų, jeigu rimčiau pra- 
dėtumėm protauji ir pamestu- 
mėm pavydų, ypatingai Cice- 
roje. Turim gedausią progą 
viešųjų mokyklų rinkimuose, 
balandžio 14, laimėti.

Pastatėm į kandidatus A. F. 
Pocių, bet jau girdžiame, kad 
vienas didvyris, kuris sakosi 
100% dirbąs už lietuvius, sta
to kokį tai kitą ka’ndidatą j 
tą pačią vielą. B.

yra Illinois valstijos palaikoma 
specialiai tam tikslui ir jos su‘- 
perintendentu yra Dr. Martin 
Hįayes Bickham. Įstaiga neima 
jokio atlyginimo už patarnavi
mų ir kiekvienas invalidas yra 
raginamas j jų kreiptis, jeigu 
jis neturi darbo, o pragyventi 
neturi iš ko.

Tarp invalidų, užsiregistravu
sių biure, senas amžius domi
nuoja. Toliau* seka invalidai, 
kurie sirgo vaikų paraližu, ku
rie neprigirdi, neturi arba ran
kos arba kojos arba abiejų, ku
rie turi blogas akis, silpnas šir
dis, reumatizmų, džiovų ir tam 
pan. Biuras, skirdamas invali
dus j darbus, bando pritaikin
ti jiems užsiėmimų, kuris kuo 
mažiausia kenktų jų sveikatai 
ir prie kurio jie turi palinki 
mą arba patyrimų.

Invalidai turi užlaikyti 
šeimynas

Iš tų invalidų didesnė
yra vedusių ir turi aprūpinti 
pragyvenimu žmonas ir vaikus. 
1,514 užsiregistravusių turi pa
rūpinti pragyvenimų ne vien 
sau, bet ir 3,658 vaikų ir žmo
nų.

Kad nevisi invalidai žino apie 
šią įstaigų, parodo faktas, kad 
12,000 fiziniai nukentėjusių už 
siregistravo su CWA, kuomet 
bedarbiai buvo registruojami. 
Lietuviai invalidai, kurie netu
ri darbo ir savo, jėgomis nega
li užsiėmimų gauti, raginami 
ir paties biuro kviečiami į jį 
kreiptis. Adresas kur galima 
gauti informacijas yra 10 So. 
La Šalie street, Illinois Einer- 
gency Relief Commission.

susirinkimą 
politikierių 
nuo ’ katall- 

precinct ka- Raštininkas.

Į ClftSSIFIED APS

Furniture & Fixtures
Rak^^^ 

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

Lietuvių Improvement Khfbe”.
Toliau rašo “niekieno nekvie

sti, neprašyti kovo 20 d. j Lie
tuvių Imp. Klubo 
susigrūdo būrys 
įvairiausio plauko, 
kų iki žydų, nito
pitono iki kongresmanų”. čia 
tiesa, daug taip vadinamų po
litikierių buvo atsilankę 
Klubo susirinkimų, bet 
veik visi buvo kviesti.

Kaip jau žinote, čia 
žinomas biznierius ir energin
gas Lietuvių Imp. Klubo pir
mininkas A. F. Pocius yra lie
tuvių nominuotas j viešųjų mo
kyklų, trustistus. Visos lietu
vių organizacijos yra išrinku
sios atstovus, šie organizacijų 
atstovai laiko savo susirinki
mus ir planuoja, kad geriau 
prisirengus prie išrinkimo kan
didato j viešųjų mokyklų tritfs- 
tistus. Kovo 15 d minėta ko
misija turėjo susirinkimų ir į 
šį susirinkimų precihct kapito
nai atėjo A. F. Pocių indorsuo- 
ti ir pasižadėjo jo kandidatū
rų remti. .Jie buvo užkviesti at
silankyti į Lietuvių Imp. Klu
bo mėnesinj susirinkimų, kuTis 
atsibuvo kovo 20 d.

} Imp 
jie be-

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

cagos Ccntralė kuopa laikys mėnesi
ni susirinkimą penktadieny, balan
džio 6 d., 7:30 vai. vakare, “Naiiįie- 
nu” name, 1739 S. Halsted St- Visi 
nariai malonėkite būtinai dalyvauti 
ir draugus atsivesti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti, ypač 
turėsime nutarti kaip sėkmingiau ap
vaikščioti Pirmą Gegužės darbininkų 
šventę- Kviečia Valdyba.

SLA 
įvyks penktadieny balandžio 6 d- 
7:30 vai: vakare McKinley Park svet. 
So. Western Blvd. ir 39 St.

Visos narės malonėkite susirinkti 
skaitlingai, nes bus balsavimas SLA. 
Pildomosios Tarybos ir rinkimas de
legatų į SLA. Seimą- Taipgi kurios 
esate užsilikę su mokesčiais, malo
nėkite užsimokėti, kad 
suspenduotos.

Pa gerbtu vi y vakaras, 
gerbti lietuvių kandidatą j Ka 
komisionierius, Al. G. Kumskį, __
giama milžiniškas balius trečiadienį, 
balandžio 4 dieną, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St.

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

susirinkimo

ir

dalis

l

MORTGAGE BAHKERS

Iš Politikos Lauko
Ciceriečių dėmesiui

Kas Tas Abejotinas Asmuo?

Z-

Englewood 5840

i

S

to 
any

S

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenu 
puikus pavaduotojas dėl Pącahontas: 
Black Gold, Lump arba Egg. $6.00 
Mine run. $5.75; Screenings, $4.75 
Grandy Mir.’iar Co.. Cedarcrest 201]

Lietuviu Namų Sav. Ass. Bridge- 
porte laikys čvertmetinį susirinkimą, 
trečiadieny balandžio 4 d., 7:30 vai.

Kviečia Valdyba.
134 kuopos susirinkimas

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

at vertiaement not intended
whi?key for sale or delivery in 
or comnnmity wheretn the adver-

Prisirašykite | matą spalką 
TEL. LAFAYETTB 10S3 

2608 West 47th St

Bunco Party Ciceroje, bal.
Šią Bunco Party ren

•I

•.. m “—'i

O

O?
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O

^Fin ančiai
Finansai-Paskc!o»

Kviečiam visus tavernų sa
vininkus atsilankyt. Sempe- 

liai veltui

PINIGŲ IR

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

daug pigiau nei kitur.
Sempeliu knvgas nristatome i narni? 

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

P. CONRAD
PHOTOGRAF!STA> 

fotografuoju jūsų na 
nuošė arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tol

II

:įį-

Laike 1933 metų, Central 
Placement Bureau* for Handi- 
capped Workers, užsiregistravo 
2,300 invalidus ir suteikė jiems 
darbus, kad galėtų užsidirbti 
pragyvenimui.

įstaiga, kuri tuo rūpinasi,

Chicagos parkams 
konsoliduot planas 

užgirtas miesto 
taryboj

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.

Che 
doi.ster €o

Cordials and Liąueurs
Skaniausių gėrimų 

Išdirbvstc
Pagal geriausius 

Europos .receptus: — Benc- 
dektinas. Romas ir kiti 

Likeriai.

Daug tavernų pripažįsta 
šiuos gėrimus kaip 

geriausius.

The Cloister Co.
3251 So. Morgan St.

Tol. Boulevard 0505

This 
offer 
statė 

tisingr. oak- or thereof is unlawfu)

Kį

Kovo 24 1934, “Naujienose“ 
tilpo klaidinga žinutė po ant- 
galviu “Politikierių jomarkas

Miesto taryba 29 aldermanų 
balsais prieš 3 užgyre planų 22 
miesto parkams konsoliduoti į 
vienų sistemų. Apskaičiuojama 
kad bendra vieno ofiso parkų 
priežiūra miestui kaštuos kur 
kas mažiau, negu iki šiol kaš
tavo.

Parkų konsolidacijos planas 
bus patiektas referendumo bal
savimui balandžio 10 dienų.

Pavydas tarp lietuvių
Jeigu atsiranda* geras lietu

vis, kuris galėtų vadovauti po' 
litikoje- tuojau atsiranda pavy
dų, priešų, kurie vietoje, kad 
remti vieną kandidatą Etato ki
tą kandidatą, kad suskaldžius 
lietuvių balsus. Kiti rašo me
lagingas korespondencijas
spaudą, kad supiudyti lietu
vius. Tokiu bildu, lietinių api 
gyventose kolonijose, kur lie
tuviai galėtų laimėti balsavi
muose dažniausiai per nesusi
pratimą yra išrenkamas kita
tautis. O kitatautis, laimėjęs 
jiA)kiasi iš lietuvių. Duoda sa
vo draugams geriausius dan- 
bus, o lietuvis kaip šunelis se-l 
di po pono stalo, laukdamas,1 
kad jam numestų kauliuką. Če
kų nėra perdaugiau*siai Chica-

neliktumėt 
Valdyba-

Kad pa- 
į kauntės 

, ren-

Personai
Asmenų Ieško

ir LEONO
PAGOJIE-

Malonėkite tuoj atsišaukti, 
yra miręs Pranciškus Kamins-

JONAS ŽEBRAUSKAS.
128 E- Kensington Avė.

Tel. Pullman 0365
Chicago, III.

PAIEŠKAU PETRO 
SONGAILŲ ir ONOS 
NĖS. 
nes 
kas.

Help Wanted—Malė
---- ^-Pybly

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas unijistas. 19 No- Latrobe 
Avė., 1 lubos užpakalyj-

Penki miesteliai 
šiandie balsuos 
likerių klausimą

Chicagos priemiesčiuose —• 
Oak Park’e, Rįver Forest, 
Evanston’e Winnetka ir Glen- 
coe —- piliečiai šiandie įturės 
progps balsuoti klausimų, ar jie 
nori kad jų miesteliuose butų

....Didelė
4, 1934, 8 vai. vakare, šv- Antano 
parap. svet. “'. _
gia Lietuvių Organizacijų atstovai, 
kad sudarius kiek nors kankalo pa
dengimui kandidato A. F. Pociaus 
kompanijos lėšų. Visi esate kvie
čiami skailingai atsilankyti į šį va
karą- Jūsų geras pasirodymas pa
gelbės geram lietuviui A. F. Po
ciui bal- 14 d. būti išrinktu į vie
šųjų mokyklų trustisus. Yra daug 
gražių dovanų laimėjimui.

Kviečia Komitetas.

REIKALINGA moteris ar mergi
na darbininkė i valgykla abelnam 
darbui, pagyvenimas ant vietos ir 
atlyginimas. 5119 S. Wentworth Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių motenj prie 
sortavimo skudurą junk šapoj.

1017 So. Fairfield Avė.

REALESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU8 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yarda 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias viela? 
Supakavimas, Storage. Cratinr 

Persiuntimas 
RAKANDU IR P1ANI 

PEK R AUSTYTO JAS 
<158 So Halsted St. Chicago 

OfisnR 3406 .S. Hnhted St

reikia
mo skuduru.

MOTERŲ prie sortavi-
1022 S- Fairfield Avė.

REIKALINGA lietuvaitė mergina 
20 metų ar viršaus, prie namų dar
bo, ant ūkės, maža šeimyna, seni tė
vai ir sūnūs. Gera mokestis, dar
bas ant visados.

Atsišaukite
JOHN KURTINAITIS

R 1. B. 76 
Thorp, Wis. 
Tel. 7 R 13

TIKRAI patyrusios moteris teat- 
sišaukia prie sortavimo popieros at
karpų. 1451 S. Peoria St- 

—o—

TIKTAI patyrusios moteris teat- 
sišaukia prie sortavimo senų skudu
rų. 1451 S. Peoria St.

REIKALINGA apisenio amžiaus 
moteris pridaboti 4 metų mergaite.

2839 W. 63 St.

Help Wanted—Male-Femaie
Darbininkų Reikia

REIKIA apie namus padirbėti 
žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
kių, gera alga, geri namai. Lee 
Employment Agency, 1681 Benson 
Avė.. Evanston, priešais Davis Ele- 
vated Stotį, Tel. Davis 8116.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

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

3641 So. Morgan St.

KENDŽIŲ, CIGARETŲ, CIGARŲ, 
ICE CREAM IR MOKYKLOS 
REIKMENŲ PARDAVIMUI 

įsteigta ter 15 metų. Puikiam N.
W- Sides Biznio Distrikte. Renda 
$25, padaro apie $500 j mėnesį. Geri 
fixturiai, švarus stakas, savininkas 
naaukaus už $700. Tikras pirkinys. 
Atsišaukite tuojaus.
ILLINOIS BUSINESS SALES CO., 

3319 N Clark St., 
Buckhigh’m 1881

PIGIAI parsiduoda Tavern. geras 
biznis, sen’ai išdirbtas, priežastis par
davimo, kitas biznis-

6759 So. Halsted St.

Mespareiškiame 
kaipo musų teisingu įsitikinimu, 
jog tabakai vartojami Chestčrfield 
cigaretuose yra puikesnes rūšies— 
ir todėl geresnio skonio — negu 
kitame cigarete tos pačios kainos.

L1GGETT & MYERS TOBACCO COMPANY

Oi•

M

MES perkame Pirmus Morgičius, 
Real Estate Bondus ir Kontraktu? 
pu atrokavimu. Veikiame greit.

AETNA REALTY COMPANY 
Incorporated, 

201 No. Wells St. 
Kambarys 916.

Telefonas:Dearborn 0708-09.

PARDAVIMUI Alaus Tavern biz
nis išdirbtas gerai, priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

Tel. Triangle 5339
’i ............... ... ■■ ..... ......................................................... . i ..........

Miscellaneous
įvairus

MOKAME aukščiausią kainą už 
senus auksinius daiktus, senus lai

krodžius. auksinius dantis. 
Į WARSHAWSKI SMELTING CO. 
I 1617 No. Damen Avė.

Rcal Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

$1000 ĮMOKĖTI, likusi geromis 
sąlygomis, nupirks mūrinį Cottage, 
6 dideli kambariai su maudyne, ar- 
žuolo išbaigimas, 3226 Lowe Avc. 
Tinkamas pasiulijimas ne bus at
mestas. Apleidžiu ni’estą. Veikite 
greit.

PARSIDUODA namas su bizniu 
arba atskyrai priešais lietuviškas ka
pines; yra pletforma dėl šokių} visos 
savaitės išranduotos. Alex Kučinskas, 

’ Willow Springs, 82th ant Kean Avė,




