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neturi teisės 
valstybėje”.
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kad naciai 
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Co. busų garažiaus 
šeši lavonai. Tuo 
gaisre žuvo viso 17

PARYŽIUS, bal. 
kęs iš Palestinos 
kun. Cochran sako, 
veikia ir Palestinoj, 
džia savo laikraštį,
giasi paskleisti per YMCA. Na
ciai ten kursto arabus smar
kiau kovoti žydus.

BERLYNAS, b. 4. — Duis- 
burgo teismas nusprendė, kad 
“katalikų presą 
egzistuoti nacių
Tokis nuosprendis sujudino vi
są presą, kuri dar nepilnai pri
klauso naciams.
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Kovoja hydro-elekt 
ros stočių steigimą

Angį i ų kasyklos 
priešinasi hydro- 
elektros stotims

nors tokių stočių steigimas lai
kiną! ir sumažintų nedarbą, bet 
nuo to labai nukentėtų anglių 
kasyklos ir geležinkeliai, nes 
sumažėtų pareikalavimas ang
lių, kurių dabar daug sunau
doja elektros stotys.

Kasyklos sako, kad jos ko- 
iki pastaros prieš

CHICAGO.—Illinois ir kitų 
valstijų anglių kasyklos pareiš
kė griežtą pasmerkimą viešų-' vosiančios 
jų darbų administracijos suma- statymą hydro-elektros stočių 
nymo steigti hydro-elektros sto- kurios vieton anglių elektros 
tis. gaminimui naudoja vandens pa -

Kasyklų savininkai sako, kad jėgą.

20 žmonių žuvo pot
vyniuose Oklahomos 

valstijoj
OKLAHOMA CITY, Okla, bal. 

4.—20 žmonių žuvo potvyniuose 
vakarinėj Oklahoma valstijos 
daly. Del didelių liūčių išsilie
jo Wichita 
gelį arčiau

Viename 
žuvo Mrs. 
ir jos penki vaikai, 
žentas ir kitas vaikas liko iš 
gelbėti.

VVichita upė. paprastai rami 
ir lėtai plaukianti, prieš pat ry
tą pakilo ir pasidarė sriauni, 
pilna verpetų, vietomis 
dviejų mylių platumo.
VVisęonsine potvyniai atslūgsta

MILWAUKEE, Wis., b. 4. — 
Potvyniai VVisconsine, kurie pa
sidarė dėl smarkių liūčių ir 
sniegui tirpstant, ir kuriuose 
žuvo viso devyni žmonės, jau 
pradeda atslūgti.

Potvyniai pridarė už 
nūs dol nuostolių.

upė ir nunešė dau- 
upės buvusių namų, 
tų nuneštų namų 
Adams iš Harmon 

Jos vyras.

net

milio-

Atstovų butas pri 
ėmė cikraus kont

rolės bilių
WASHINGTON, b. 4. — At

stovų butas atviru balsavimu 
priėmė Jonės bilių, kuris įve
da aštrią cukraus produkcijos 
kontrolę.

Bilii.'s 
cukrinių 
1,550,000 
nendrių produkcija yra apry- 
bota iki 260,000 tonų.

Agrikultūros sekretorius ap- 
rybos importavimą iš Kubos, 
Hawaii ir Filipinų salų.

garantuoja Amerikos 
runkelių augintojams 
tonų kvotą. Cukrinių

Pusantro biliono dol 
karo veteranams 

i du metus
WASHINGTON, bal 

Kad atremti tūlų žm< 
ganizacijų ir dagi kongresma- 
nų užmetimus,, kad karo vete
ranai esą “neapkenčiami žmo
nės” ir kad valdžia jais nesirū
pina, valdiškas karo veteranų 
biuras paskelbė, kad į du pa
staruosius metus pereitojo karo 
veteranų šelpimui ir gelbėjimui 
išleista apie pusantro biliono 
dolerių.

Amerika karo veteranų šelpi
mui išleidžia daug daugiau, ne
gu kuri kita šalis pasaulyje. 
Imant sulig skaičiaus sumobo- 
lizubtų kareivių, Amerikai kiek
vienas karo veteranas kainuoja 
virš $180 į metus, kuomet ki
tos didžiosios šalys išleidžia tik 
$23. Sulig skaičiaus užmuštų 
ir sužeistų, Amerikai kiekvie
nas veteranas kainuoja $2,- 
668.66, kuomet kitoms 
kainuoja apie $49.

Uždraudžia pardavi
nėti bonus skoli

ninkų šalių
VVASHINGTON, b. 4. — At- 

stovų butas priėmė Johnson bi
lių, kuris uždraudžia pardavi
nėti ir pirkti bonus ir kitas ver
tingas popieras tų šalių, kurios 
nemoka savo skolų Jungt. Vals
tijoms.

Senatas jau pirmiau šį bilių 
priėmė ir dabar bilius pasiųs
tas į Baltąjį Namą preziden
tui pasirašyti.

fr_____

Chicagai ir apielinkei federa- 
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ryte, biskj šil
čiau.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 6:- 
18.

Ir kanadiečiai , 
giau išleidžia, 

gu uždirba

KARO LAIVYNAS RUOŠIASI PARADUI NEW YORKE

Pirmą kartą nuo 1918 m. karo laivynas surengs didelį paradą New Yorke, kuriame dalyvaus ir 
pats prezidentas. Tai bus pradžioj gegužės prieš prasidėsiant laivyno manevrams. Bal. 9 d. vi
sas karo laivynas išplauks iš Pacifiko i New Yorką. Jam vadovaus admirolas Sellers (kairėj). 
Vice-adm. Brumby (dešinėj) vadovaus mažfesniais laivais. Paradas ir manevrai ruošiasi At- 
lantike kaipo draugiškas gestas Japonijai, neš buvimas laivyno Pacifike ir darymas ten manev
rų visuomet buvo skaudus pašinas japonams.
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Francija bijosi maiš
to, ieško paslėp

tų ginklų

dau 
ne-

OTTAWA, Ont., b. 4. — Ne 
tik Jungt. Valstijų, bet ir Ka
nados gyventojai išleidžia daug 
daugiau; negu jie uždirba, sako 
federalinis statistikų biuras. 
Kanadiečiai išleidžia apie $4,- 
750,000,000 Į metus, arba apie 
$150,000,000 daugiau, negu jie 
uždirba, nes viso jie uždirba 
$4,600,000,000, įskaitant ir už
darbius ant kapitalo.

Kanadiečių išlaidumą padidi
no spartins plėtimasis pirkimo 
kreditų ir pirkimas išsimokėji- 
mais.

Kaip vokiečiai vylio- 
ja Saar gyventojus

BERLYNAS, b. 4. —Kad pa
gelbėti Saar gyventojams “vo
kiškai apsispręsti”, kada tame 
krašte bus padarytas plebisci 
tas dėl gryžimo prie Vokieti
jos, ar pasilikimo po tautų są
jungos globa, Vokietija Saar 
gyventojams duoda daugiau 
privilegijų, negu turi patys Vo
kietijos gyventojai.

Pav. Saar gyventojai gali sto
ti į Vokietijos universitetus be 
jokio aprybojimo, kuomet Vo
kietijos gyventojai tik aprybo- 
tame skaičiuje gali stoti į tuos 
pačius Universitetus.

PARYŽIUS, bal. 4. —- Fran
cija prisibijo, kad gali ištikti 
naujų maištų ir mūšių gatvėse 
ir kadangi patys kraštutinieji 
elementai, kairieji ir dešinieji, 
vieni kitus kaltina dėl slapto 
ginklavimos, valdžia įsakė stro
piai ieškoti paslėptų arsenalų. 
Teisingumo ministeris Cheron 
įsakė ištirti tikrinimus, kad ei
na platus ginklų šmugelis j 
Franciją. Nors policija tą ir 
nugina, bet nepasiliauja gan
dai, jog kasdie į Paryžių atve
žama. tūkstančiai šautuvų ir 
brauningų, siunčiamų didelėms 
ginklų firmoms. Niekurie sa
ko, kad j Paryžių liko atvežta 
14,000 šautuvų pirm karo mi
nisteris Petaįn Įvedė griežtes
nę sienos priežiūrą.

Taipgi Francija ir Ispanija su 
susidomėjimu seka žinias, kad 
Vokietija siunčia daug ginklų į 
Morokko, kad apginkluoti ka
ringus maurus. Francuzai sako, 
kad po 25 metų kampanijos 
numalšinę maurus, bet visgi 
150,000 karingų maištininkų su
simetė Ispanijos Morokkoje. 
Tuos maurus Vokietijos naciai 
ir siekiasi apginkluoti, kad jie 
galėtų ir toliau tęsti kovą su 

Ifrancuzasi ir varginti Franci
ją. Bus stengiamasi, kad 
ginklai nepasiektų maurų.

BLOOMINGTON, Ind., b. 4. 
--Nusiminusi, kad negali gauti 
mokytojos darbo, nusinuodijo 
p-lė 'Ruth Leoną Coleman, 23 
jn.» baigusi Indiana universite
tą.

Išgelbėjo uždarytus 
degančioje kasyk

loje mainerius
SWISS CITY, Ind., b. 4. — 

Penki angliakasiai, kurie buvo 
uždaryti degančioje Sinclair ka
sykloje, liko išgelbėti gyvi. 
Gaisras buvo kilęs prie kasyk
los paviršiaus ir sunaikino vi
sus kasyklos trobesius. Ang
liakasiai pamatę sau pavojų, 
užsidarė žemiau kasykloje ir 
purvu užlipdė visus plyšius, kad 
nepasiektų pavojingos dujos.

“Katalikų presą ne
turi teisės gyvuoti”, 

sako naciai

Nedarbas Anglijoje 
mažėja

LIETUVOS ŽINIOS
Klaipėdoj suimti 

Ropp ir Sass
KAUNAS, kovo 16. — Iš tik

rų šaltinių teko sužinoti, kad 
šiąnakt valstybės saugumo 
policijos valdininkai areštavo 
Klaipėdos krašto vyr. prokuro
ro pareigas einantį prokurorą 
fon der Ropp ir kun. Zasą. 
Ropas su Zasu yra miesto sei
melio nariai ir Ropas Zaso par
tijos yra lyderiu. Ropas 
kilęs nito Šiaulių iš didikų 
rininkų.

Iš Bajorų kalėjimo 
bėgo prižiūrėtojas 

kaliniu plėšiku

yra 
dva-

pa
su

CHARLOTTE, N. C., b. 4. 
—Isaac Costner, 38 m., buvęs 
Touhy gangsteris, kuris dau
giausia prisidėjo prie nuteisi
mo Touhy gangsterių už išvo
gimą John Factor, nes jis liu
dijo prieš juos kaipo pats da
lyvavęs išvogime, šiandie liko 
nuteistas 30 metų kalėjiman už- 
dalyvavimą apiplėšime 
vežimo.

Penki Chicagos prie
miesčiai nutarė pa

silikti sausi
CHICAGO.—Užvakar įvyku

siuose balsavimuose penki Chi
cagos priemiesčiai, apgyventi 
daugiausia pasiturinčių žmonių 
—Evanston, Oąk Park, River 
Forest, Glencoe ir Winnetka— 
didele didžiuma balsų nutarė ir 
toliau pasilikti visiškai sausais 
miesteliais.

Evanston jau 82 metai kaip 
yra visai sausas. Ten gimė it 
Women’s Christian Temperence 
Union, fanatiška sausųjų mote
rų organizacija.

Francija atleis 60, 
000 valdžios dar

bininkų
PARYŽIUS, b. 4. — Premje

ro Doumergue ‘išganymo” ka
binetas patvirtino pirmą iš pen< 
kiolikos ekonomijos dekretų, 
kurie siekiasi sumažinti biud: 
žetą 2,500,000,000 frankų, at
leisti iš darbo 60,000 civilių 
valdžios darbininkų ir liku
siems sumažinti algas nuo 5 iki 
10 nuoš.

Gal kitą savaitę Sa 
muel Insullą išveš 

Amerikon

Illinois angliakasiai 
vakar sugryžo 

į darbą

LONDONAS, b. 4. — Darbo 
ministerija skelbia, kad nedar
bas Anglijoj žymiai mažėja. 
TečiaUs vistiek Anglijoje tebė
ra virš 2,200,(MM) bedarbių, ar
ba 116,000 mažiau, negu buvo 
mėnuo atgal ir 574,000 mažiau, 
negu buvo metai atgal.

CHICAGO.— Illinois 
kasiai vakar sugryžo į darbą ir 
dirbs po 7 vai. i dieną gau
nant senąją algą.

Tuo tarpu Washingtone su
sirinks kasyklų ir unijos at
stovai, kad išrišti pasidariusius 
nesusipratimus, nes Unijos 
konraktas nesibaigia iki at
einančių metų, o čia kodeksas 
Įveda darbo valandų sutrumpi
nimą. c

Mažesnė kasyklų savininkų 
grupė, kuri turi padariusi kon
traktą su naująja unija, Pro
gressive Miners of Am., nuta
rė palikti atskiriems kasyklų 
savininkams spręsti apie pildy
mą naujojo NRA patvarkymo 
dėl darbo valandų. $5 algų ska
lė pasiliks nepaliesta.

WASHINGTON, b. 4. —Val
džia tikisi, kad Samuel Insullą 
galima bus išvežti iš Turkijos 
ateinantį antradienį Amerikos 
laivu, kuris tą dieną išplauks 
iš Istanbulo.

Jei negalima butų suspėti jį 
iki tai dienai išgabenti, tai jis 
bus išvežtas kitu Amerikos lai
vu, kuris iš Istanbulo išplaukia 
bal. 24 d.

Insullą norima parsivežti 
Amerikos laivu, kad nesusida
rytų jokių legalinių ir diplo
matinių kliūčių, kurios gali 
kartais iškilti gabenant jį sve- 
timos šalies laivu.
Nori Insulto bylą kelti į tautų 

teisiną
ATHENAI, Graikijoj, b. 4. 

—Premieras Tsaladaris atmetė 
Samuel Insull advokato , Pop 
prašymą, kad Turkijos suėmi
mas Insulto 
tarptautiniam

Nusižudė Kubos tei
singumo ministeris

HAVANA, Kuboj, b. 4. — 
Teisingumo ministeris Mendie- 
ta kabinete pulk. Roberto Men- 
dez Penate, 62 m., kovotojas 
už Kubos nepriklausomybę i. 
didelis buv. prezidento Man- 
chada priešininkas, nusišovė sa
vo namuose.

HAVANA, Kuboj, b. 4. — 
11 maskuotų plėšikų, ginkluotų 
šautuvais ir kulkosvaidžiais, už
puolė Royal Bank of Canadi 
ir pabėgo pastvėrę virš $10,000 
pinigais, nors juos šešiais au
tomobiliais vijosi policija, ma
rinai ir kareiviai ir paleido 
virš 300 šūvių.

Naciai veikia ir Pa 
lestinoje

. LINZ, Austrijoj, b. 4. —Ke 
turi socialistai ir du naciai pa
bėgo iš vietos kalėjimo. Kart 
prapuolė ir kalėjimo viršinin 
kas. Spėjama, kad socialistą 
pabėgo j čechoslovakiją, o na
ciai į Vokietiją.

PHILADELPHIA, Pa., b. 4. 
—žvalgybos agentai areštavo 
seno aukso supirkinėtoją Barlly 
už pirkimą auksinių pinigų. Jis 
sumokėjęs pašto banko klerkui 
Stark $58 už $35 vertės auksi
nių pinigų.

BAJORAI.—Bajorų kalėjime 
buvo laikomas keliolikai metų 
nubaustas už plėšikavimą Juo
zas Balsys 27 metų 
Balsiui dar 
tai. Balsiui 
jaunesniįjį 
prižiūrėtoją 
24 metų amžiaus.

Kovo 11 d. apie 13 vai. pri
žiūrėtojas iš kalėjimo pasiėmė 
kalinį Balsį ir nuėjo i Kretin
gos katalikų kapus neva vieno 
paminklo formos nuimti; mat, 
Balsys kalėjime buvęs laiko
mas akmens darbų specialistas. 
Kazlauskas nuėjo su Balsiu ir 
nebegrįžo.

> Kazlauskas bėgdamas pasi
ėmė su savim 2 revolverius ii 
apie 200 Šovinių.

amžiaus, 
liko kalėti 8 me- 
pavyko 
Bajorų 
Bronių

prikalbėti 
kaėljimo 

Kazlauską,

Daroma kvota dėl Vol
demaro straipsnio

KAUNAS.—Iš tikrų šaltinių 
teko sužinoti, kad dėl A. Vol
demaro str. įdėto į htilerininkų 
laikraštį, kriminalinė policija 
pradėjo kvota. Kriminalinė po
licija noYi sustatyti kokiu bu- 
du šis Voldemaro straipsnis pa
teko į hitlerininkų laikraštį.

ANN ARBOR, Mich., b. 4.— 
Savo tėvų namuose rasta nu
šauta Louise Van Ameringen, 
20 m., Michigan universiteto 
studentė. Spėjama, kad ji pa
ti nusižudė dėl nežinomos prie
žasties, nes nepaliko jokio raš
telio. Jo tėvas yra turtingas 
vietos advokatas. Mokinosi ji 
gerai.

WASHINGTON, b. 4. — New 
Yorko architektorius Harry I. 
Lindberg tapo paskirtas paruoš
ti planus $1,000,000 rūmams 
Amerikos ambasadai Maskvoje. 
Jis neužilgo išvyks į Maskvą 
apžiūrėti vietą ir tada pradės 
ruošti planus.

LONDONAS, b. 4. —Po dvie
jų metų pertraukos, gavus iš 
valdžios paskolą, atsinaujino 
darbas prie statymo didžiausio 
pasaulyje Cunard linijos pasa- 
žierinio laivo. Prie jo gausią 
darbo 3,800 bedarbių.

HAVANA, Kuboj, b. 4. 
griuvėsių sudegusio Omnibus de 
la Habana 
išimta dar 
budu tame 
žmonių.

Rado nužudytą žmogų
ŠIAULIAI.—Tarp Šiaulių ir 

Joniškio stočių geležinkelio bė
gių rasta negyvas ir sužalotas 
Joniškio apylinkės ūkininkas
Sabaliauskas. Kol kas jo mir
ties aplinkybės neištirtos, bet 
manoma, kad vagone jis buvo 
užmuštas ir išmestas iš trau
kinio.

OAKLAND, Neb., b. 4. — 
Šiomis dienomis pasimirė Mrs. 
Minnie Wendt, 89 m., kuri per 
77 metus visai negėrė vandens.

BENDENA, 
Ricklefo višta padėjo kiaušini 
ir nugaišo. Kiaušinis 
91/į colių ilgio ir 71/’ colių sto
rumo. Svėrė gi 6 uncijas.

Kas., b. 4.

buvo

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

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

j “NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, 11



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuvos NaujienosKORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli bet tikietą taip ir atsisakė duo

nnn

toks laiko nusta

organizuoju s

laikrodžius pa
1110

LAIKO KLAUSIMAS

Pius Bukšnaitis

Kenora, Kanada

usIš darbininkų gyveninio

Padarome Visiems Greitai tat

BIZNIERIAMS

senas ir jaunas, nes ji visų

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

rinki- 
, kad

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus '

gero 
gavę va

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Be vaikams skirtų pradžios 
mokyklų, Lietuvoje ir suaugu
sieji šviečiami vakariniais kur
sais bei paskaitomis, daugiau
sia, iš žemes ūkio ir namų pra
mones srities. —Tsb.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

P. Gugis 
ir P. Ma-

kitatautiškas. Iš tuks

klausi- 
laikrodžius 

valandų pir- 
žinom

kitas tikrai šiurpus
vokiški, rusiški.
darželiuose dirba

Darželius lanko
daugiausia prieš-

susirinkimas pasi

M. savo pinigais išvažia- 
Dreiden pas gydytoją. Pa- 
jis nuvyko į ofisą, kati 

duotų tikietą grįžti atgal

iš ten per Kiel Kanalą į Klaipėdą.
.......... $107.50
......... $181.00
.........  $138.00
......... $241.00
NAUJIENAS”

Rytų Europos 
kurs yra viena valai) 

Kuomet Lietu

Pažangieji laimėjo SLA 
kuopoje

Pradžios mokslas 
Lietuvoje

Mokyklos Klaipėdos 
fyrašte

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mics 
tą Londoną

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

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės į
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Iš Didžiojo karo praktikos 
yra žinoma apie laiko taupy
mą, pavarant laikrodį vieną 
ar dviem valandom 
Lietuvoje laidkrodžiai 
pagal taip vadinamąjį 
rines Europos laiką”, 
raį tinka Vokietijai, 
tuvai vėluoja. Kai 
laikrodžiai rado 12

YOVREVtJ
Night and Momtng to keep 
them CleAn^ Clear and Healthy 

Writefor Free VEye Care” 
or *‘jSye Beairty” Book

Marine Co., Dept. H. S.,9 E. Otjio Si., Chka<o

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENA
Ekskursantai perplauks per vandenį j mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas

Lietuvoje keliamas 
mas ar nereikėtų 
pavaryti vieną 
myn. Visiems / žinom, kad 
laiko skaičiavimas yra ne vie
nodas skirtinguose kraštuose.

yra užvardinimaa TONIKO. 
jau Specialistas ifirado. ir kuris 
duodamas visose vaistynyčlose. L____  — ...
yra kombinacija tam tikrų tonikų altoriui 
vi), kurios stimuliuoja, atgaivina visus or 
Fanus, duoda naujų i 
Jus valgysite rerjaus, 
Tūkstančiams vyri) 
bėta. Trisdešimties 
Vienų Doleri — L 
tas.

Kadangi
taikė Velykų dieną, tai ir na 
rių neatsilankė tiek, kiek bu 
tų galėję atsilankyti.

— Drapokas.

Lietuvoje pradžios mokymas 
nuo 1930 metų yra privalomas. 
Vaikas sulaukęs 7 metų pra
džios mokslą eina 4 metus. Kas
met mokinių ir mokyklų skai
čius vis didėja. 'Praeitais me
tais visoje nepriklausomoje 
Lietuvoje (be Klaipėdos kraš
to) buvo 2298 pradžios mokyk
los su 4378 komplektais. 2129 
mokyklose buvo dėstomoji lie
tuvių kalba, o kitose mokyklo
se, kurias daugiausia išlaiko 
įvairios mažumos, dėstomoji 
kalba buvo rusų, lenkų, vokie
čių, latvių. Kiekviena pradžios 
mokykla vidutiniai aptarnauja 
1001 Lietuvos gyventoją.

Praeitais metais visose pra
džios mokyklose dirbo 4405 
mokytojai, kurių 4023 buvo lie
tuviai, o kiti svetimtaučiai. 
Tais pačiais metais visose mo
kyklose buvo 241,410 mokinių. 
Lyginant su 1932 m. mokinių 
skaičiumi, pernykštis buvo di
desnis 6377 vaikais., Jų 223,372 
lankė lietuviškas mokyklas, o 
kiti
tančio gyventojų mokyklas lan
ko 105 mokiniai.

Be pradžios mokyklų, Lietu
voje vaikų švietimas ir auklėji- 
masi varomas vaikų darželiuose, 
kurių šiuo laiku yra 80. Lietu
viškų 58, žydiškų 15, o kiti 7 
yra lenkiški, 
Visuose vaikų 
97 mokytojos.
8326 vaikai, 
mokyklinio amžiaus (nesulaukę 
7 metų). Lietuviškus darželius 
lanko 2689 vaikai.

Praeitais metais 770 pradžios 
mokyklos turėjo nuosavus na
mus. Gi kitų mokyklų bustinos 
buvo samdytuose namuose. 
Pradžios mokslui 1933 mt. iš
leista 23,047, 841 lt. Bendras 
mokyklų turtas siekia apie 30 
mil. litų.

eiti į darbą. Bosas tuoj atvyko 
į kempę ir įsakė, kad visi eitų 
dirbti. Dauguma pabūgo ir pa
klausė. Bet astuoni vyrai, ku
rių tarpe buvo ir Dlugauskas. 
pasiliko viduje. Bosas įniršo ir 
paliepė jiems atsiimti laiką. 
Kadangi darbininkai nesiskubi
no, tai jis nuvažiavo ir par
sivežė kelis policininkus. Kada 
visi aštiioni darbininkai išėjo, 
tai bosas, lyg kokis žvėris, 
puolė Dlugauskų ir skaudžiai 
sumušė jį. To dar negana, jis 
paliepė policijai suimti lietuvį 
kaipo maištininkų. Artimiau
siame mieste įvyko teismas ii 
Dlugauskas tapo nuteistas ke 
turiems mėnesiams kalėjimo 
neva už pasipriešinimą ir mai
što kėlimą. Jokių liudininkų, 
išėmus bosą, nebuvo. Kiti, dar
bininkai, kurie matė visą įvy
kį, visai nebuvo pakviesti liu
dyti. Jiems nebuvo net prane
šta, kada bite teisinas.

Tai tokie dalykai dedasi Ka
nados kempėse. Su darbinin
kais apsieinama blogiau nei su 
kokiais gyvuliais.

— Demokratas.

vo | 
skili 
jam 
į kempę.- Bet ten jam buvo pa
aiškinta, jog kempėje jam 
darbo nebėra. Tada jis nuva
žiavo į Kenoros ofisą. Nieko 
nepešė nei ten. Ofiso vedėjas 
paaiškino, jog jis jokioje kem
pėje nėra pageidaujamas, ka
dangi tarp darbininkų vedąs 
agitaciją.

Pasirodė, jog kempės bosas 
j abu* ofisu paraše skundus 
prieš J. M. Parašė, kad J. M. 
esąs darbininkų lyderis ir or
ganizatorius 
darbininkus kelti maištus. Taip 
dalykams susidėjus, J. M. pri
verstas buvo Kenora distriktą 
apleisti ir išvažiuoti į Manito- 
ba provinciją.

Tas įvykis kuo puikiausiai pa
rodo, kaip pas mite bosai el
giasi su darbininkais. Darbi
ninkas turi būti paklusnus, 
kaip avinas. O jeigu ne, — tai 
jam duodama “vilko bilietas“ 
Dirbti tehka sunkiai ir pavo
jingą darbą 
10 dolerių per mėnesį 
kia tuo pasitenkinti, 
taip badas 
kas dar yra ir 
ninkams 
ti lii/osu 
rašei us.

O štai 
atsitikimas iš darbininkų gyve 
irimo. VVinnipego lietuviams 
yra gerai pažįstamas W. Dlu
gauskas. Tai gana rimtas ir 
inteligentiškas darbininkas. Ne
darbas privertė ir j j vykti į 
kempę. Na, o koks gyvenimas 
yra kempėse, tai sunku žmo
gui ir įsivaizduoti. Tatai gali 
suprasti tik tas, ktfriam teko 
kempėse dirbti ir gyventi. Bo
sų sauvaliavimas yra,. tiesiog 
nepakenčiamas. Dažnai ir kan
triausias žmogus pasidaro tiek 
desperatiškas, kad pasirengęs 
yra bile ką daryti.

Dlugauskas dirbo kempėje 
50 E. D. N. D. Vasario 23 d. 
buvo nepaprastas šaltis. Dar
bininkai, neturėdami šiltų dra-

atlyginimas — 
Ir re i 

nes ki 
Blogiausias daly 

tas, kad darbi 
nevalia net susirink 
laiku ir skaityti laik

Pildomosios Tarybos 
mai praėjo. Nežiūrint to 
X. Strumskis čia buvo atsilan
kęs bent kelis kartus, piršda- 
mas savo “sleitą” ir ieškoda
mas pritarimo, bet nedaug te- 
pešč. Tarėsi jis daugiausiai su 
sandariečiais, kurių čia visai 
mažai tėra.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais — jaučiat^ silp
nas ir pavargęs — tik pusiau žmogus. Jei
gu taip, Štai yra geras tonikas, suteikiantis 
geresnes dienas

sotus
STOMACH 

Ulcer Powder

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedtie 8902

Vanos. lietau* ir draikos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v.

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

kurį Oydyto- 
,bar par- 
JA-TONE

... __________ ' „j.

atgaivina visus or- 
gyveninu) ir energiją. 
,—miegosite Baldžiaus. 
• moterų tapo pagcl- 
dienu treatmentas už 

gaukite tikrąjį—garantuo-

pirmyn, 
eina 

“Vidu- 
Jie ge- 

bet Lic- 
Lietuvos 
valandą, 

tuo melu Kaune yra jau 12 
vai, 36 min. Kitose Lietuvos 
vietose tas laikrodžių pavėla
vimas svyruoja 24 
doje) iki 45 min. (Zarasuose).

Latvijoj, Estijoj ir Suomijoj 
prisilaikoma 
laiko 
da ankščiau 
voje yra 12 valanda, pas juos 
jau 1 po dvylikos.

Lietuvoje 
tymas buvo padarytas taikan
tis prie Vokietijos laiko. Bet 
norėdami laikytis laiko pagal 
saulę, turėtume ir Lietuvoje, 
kaip musų kaimyninėse Pabal
tijo valstybėse, laikytis “Rytų 
Europos laiko 
varant vieną valandą pirmyn. 
Taip padarydama, Lietuva tik 
pereitų prie savo natūralaus 
laiko. Tsb.

nuteikia 
bnrzdasku tykios 

komfortą 
skutimos 

namie

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” birvo rašyta, kad musų 
kempėje randasi keli lietuviai. 
Turėjome ir lietuvį batsiuvį J. 
M., pas kurį vakarais susirink
davome paskaityti laikraščių 
bei šiaip pasikalbėti apie įvai
rius dalykus. Gaudavome 8 
įvairius lietuvių laikraščiite, tad 
mes juos skaitydavome ir dis- 
kusuodavome.

Viskas buvo tvarkoje, kol 
bosas nepastebėjo, kad pas J. 
M. kas vakaras laikoma “mi
tingai”. Jam tuoj pasirodė, jog 
ten daroma konspiracijos ir ei 
na prisirengimas prie “revoliu
cijos’’. Matomai, atsirado kaž
kas, kuris pradėjo bosą infor
muoti apie tai, kas veikiama 
tuose siteirinkimuose. Ir štai, 
kai J. M. pradėjo nesveikauti, 
tai paprašė bosą, kad leistų 
jam eiti dirbti kartu su vi
sais darbininkais. Tikėjosi, jog 
atvirame ore bedirbant pasi
taisys ir jo sveikata. Kiek lai
ko padirbęs, J. M. pradėjo jau
stis dar blogiau. Tad vieną 
dieną jis pasiliko kempėje ir 
nebėjo dirbti. Vėliau kreipėsi 
į bosą, kad parašytų raštelį ir 
pasiųstų pas gydytoją į Drei- 
den arba Kenorą. Bosas atsi
sakė duoti jam raštą ir nemo
kamą tikietą, nežiūrint to, jog 
kempėse yra įvesta tokia tvan
ka, kad sergantį darbininką 
(tykai nuveža pas daktarą, 
f Praėjo >■ kiek laiko ir J. M. 
pradėjo V daY blogiau jaitetis. 
Tada jis griežtai pareikalavo 
to, kas jam priklauso. Reikė
jo nemažą spaudimą daryti, kol 
bosas parašė laišką gydytojui,

Pagal Klaipėdos statistikos 
biuro davinius, dabar Klaipė
dos krašte yra 266 mokyklos, 
kuriose mokosi 21,404 moki
niai. Mokytojų mokyklose 
dirbančių yra 597.

Pradžios mokyklų, palyginus 
su praeitais metais, padaugė
jo. Dabar jų yra 218. Priva- 
tiškų mokyklų yra 12. Jos vi
sos yra įsteigtos lietuvių mo
kytojų sąjungos; jas lanko tik 
lietuviai vaikai.

Be to dar yra 8 privatiškos 
vidurinės ir aukštesniosios 
kyklos su 487 mokiniais.

Mokytojų seminari ja
viena. Mokinių joje 102.

Gimnazijų krašte yra 4: Vy
tauto (lietuvių), Luizės, Vik
torijos ir Herdcrio. Visose 
keturiose mokosi 1242 moki
niai. Vytauto ir Luizės gim
nazijų lankytojų skaičius šie
met yra padidėjęs, o kitų 
dviejų sumažėjęs.

Dar yra 23 spccialinės mo
kyklos, kuriose mokosi kelias 
valandas į savaitę specialiųjų 
dalykų baigusieji pradžios 
mokyklas. Tokiose mokyklose 
šiais metais mokosi 526 moki
niai. ♦ .

Yra taip pat viena kurčiųjų 
—• nebylių mokykla, kurią lan1 
ko 28 mok. Tsb.

Mockus 
, J. šli- 

Bučinskas 7, B. žo- 
Mikužiutė 20;

Dr. J.
I. B. Bronu- 
L. GraičtfiiaS

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

$3.00 .......  metui .......  $1.00
$1.75 ... pusmečiui    $2.00 

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

gaus geru knygų $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai! Užsirašykite šį seniausią lietuvių laikraštj. 
Jis bus Jusu kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus į švie
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais.* Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

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

TEL. VICTORY 7386-7048.

Laike susirinkimo stalai bu
vo apkrauti Strumskio sroves 
agitacijos lapeliais. Ypač “sto
ra vojosi” F. Motuzas. Jis ve
dė labai šlykščią agitaciją prieš 
iždininką K. Gugį ir piršo J. 
S. Lopatto. Bet pažangieji na
riai nesnaudė ir tinkamai at 
rėmė Motuzo nepamatuotus 
priekaištus, kurie buvo taiko
mi K. Gugių i.

Komunistai taipgi paskleidė 
daug agitacinių lapelių susirin
kime. Tai buvo niekas daugiau, 
kaip tik šmeižtai. Bet tiek vie
nų, tiek kitų pastangos nuėjo 
niekais. — pažangieji juos su
kirto.

Balsavimo pasėkos tokios:
į prezidentite: F. J. Bago- 

čius gavo 30 balsų, X. Strum- 
skis 12 ir J. Gatavėckas 9;

į vice-prez.: A. Mikalauskas 
15, A. S. Trečiokas 10 ir J. Ma- 
žukna 26;

į sekretorius: M. J. Vinikas 
31. J. Miliauskas, 11 ir 
Raginskas 9;

į iždininkus: K.
29, J. S. Lopatto 13 
žeika 10;

į iždo globėjus: :
30, J. Januškevičiite 19 
kas 6 
lynas 4 ir E

į daktarus kvotėjus 
Staneslow. 21, Di 
šas 17 ii* Dr. A

VIENYBĖS VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos 
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytoj 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po' vieną ___  ___
gaiš už kožna skaitytoją. Gera proga kožnam lietuviui užsidirbti S 
keletą ar keliolika doleriu ir įsigyti dvasinio maisto -— gerų S 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė- = 
ti dovanri, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- ŠE 
formacijas suteiksime laišku. ==

Adresuokite: . |S
Vajaus Komisija = 

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. g

Nuga-Tone liniifĮitilHniniiiiiiiifHiiiiniinp

PROBAK



Ketvirtadienis, bal. 5, 1934

ALTASS ŽINIOS
Brighton Parko AL
TASS skyrius auga 

nariais
Brighton Parko 

skvrius vėl susilaukė, 
naujų narių 
cai antrajai.

Gvardija
Kunigaikščio
of Lake tapo nariu
per W. Šarką. Aukavo ... $5.00
George Basteinis ........... 2.00
Helen Bartašaitė ..........  2.00
Antanas Žiūkas ............... 2.00
Jacob Koenig ...................• 2.00
Frank Žadeikis, ....č........... 2.00
Agnės Shulmistras ........... 2.00
Mary Kibartas ......  2.00

ALTASS 
, būrelio 

ir aukų, Lituani-

Didžiojo Lietuvos
Vytauto Town

rėmėju

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 5 D. 
“CONVENTION CITY”

su Joan Blondell. Adolph Menjou 
ir kiti 

taipgi komedija

BALANDŽIO 6 IR 7 D 
“FUGITIVE LOVERS”

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

taipgi Spalvuota M u zi kalė 
komedija

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 5, 6 IR 7

“DINNER AT 8”

su Mario Dresšler, John B'irry- 
morc. Wa!acc B.cry, Jcan H-uloiv, 
I?Acl Biirrymore, Lee Tracy>

• L'i.i.’nd i.ouc, Bi’.lic Purke.

taipgi komedija ir
Mickey Mouse

MADOS
Noriu! gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą 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. Paltern Dept.. 1739 
So. Halsted St.. Chicago. III.

3187

NAUJIENOS, Chicago, UI.

ŠIŲ LAIKŲ ČIGONES

Miss Leila Roosevelt (kairėj), pusseserė prezidento 
velto ir mirusiojo prez. Theodore Roosevelt, su savo 
Edna Olmstead, kai jos atvyko į Chicago, apkeliavusios 
liai įrengtu automobiliu veik visą pasaulį. Jos išvažinėjo visą 
Europą, Afriką, Ameriką, Australiją ir gerą dalį Azijos.

Kazimieras Krasauskas 
Fabijonas Yukna....... ..
Kazimieras Gramontas 
Anthony Ambrose ......
Adam Kalpy ...............
Alex Andrv Miller ....

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

.... .$31.00 
ALTASS

Kartu
Brighton Parko 

skyriuje daugiausiai prirašo 
narių Frank Krasauskas, ku
ris musų manymu ar nebus 
tiktai narių prirašymo lyde
riu visoje Amerikoje, nes jau

Ir štai ką Frank Krasauskas 
sako:

“Girdi, mano nusistatymas 
yra, kad padaryti skridimo 
naudai $100 ir savo nusistaty
mą išpildysiu. Pakol $100 ne
padarysiu, tai rankų nenulei- 

^siu.
Už darbštumą p. Frank Kra- 

Įsauskiui ir jo rėmėjams lieka 
lik ištarti širdingą ačiū.

Molinos Suims.
S ilsi r i n k i m ai penktadi e n į
Brighton Parko ALTASS 

skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, baland
žio 6 d., 1934 Hollyvvood Hali, 
2417 W. 43 St. 7:30 v. vak. 
Kaip komiteto nariai, taip ir 
organizacijų
viri kas tik pritaria 
skridimui malonėkite

įgaliotiniai bei 
antram 
atsilan-

North West klubas 
“bunco party”

rengia

NORTH SIDE.—North West
Side Moterų Klubas rengi?’

gal būt rei-3187 — Bluzka kuri 
kalinga kiekvienai moterei ir mergi
nai iš 2% yardo 39 colių materijos 
jus galite pasisiūdinti ja. Padabin
kite prie materijos pritaikinta stu- 
ga. Ji gražiai atrodys ir bus labai 
praktiška kai nusibos dėvėti sukne
le. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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.

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

čia įdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdi No.........................

Mitros .............................. per kratiny

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir vjlst.)
r...... ......................... - -4

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECOKATION 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

Kodėl zuikių kojos 
pradėjo taip spar

čiai parsiduoti
Reporteris sužino įdomų daly

ką, tik paklausykit!

Dieną kitą atgal reporteriui 
teko pastebėti viename laikraš
tyje, kad Woolworth bendrovė 
skelbia parduodanti labai daug 
zuikių kojų, Chicagoje staigiai 
atsiradusi rinka tiems amule
tams -- ar kaip juos pavadinti. 
Mat, sakoma, kad tas, kuris 
turi zuikio koją (kairiąją prie
šakinę zuikio koją) dešinių 
jam kišenių j e, surandąs laimę.

Išgirdęs įvairių nepaprastų 
pasakojimų apie pasisekimus 
real eslate biznyje dabartiniu 
laiku ir saliunuose, ne “taver- 
nuose” ir musų pulkus daini
ninkų — savo koncertuose — 
reporteris nutarė irgi tokią ko
ją įsigauti. Gal geriau seksis 
žinios rašyti, gal daugiau žinių 
sugriebs už ausų, jis galvojo ir 
nukeliavo į Woolwortho “Five 
and Ten’’. “Pigiai galima lai
mę nupirkti”, pridūrė reporte
ris.

Nustebo įėjęs į krautuvę. Di
džiulė eilė žmonių stovi ir lau
kia zuikių kojų. Tarp jų šeše
tas, septynetas raumenuotų, 
plačiapečių, didžiulių vyrų, ku
rie nekantraudami stūmėsi 
priekin, svaidydami į šalis silp
nesniuosius už save.

Visuomet landus ir smalsus 
reporteris prislinko artyn. Ir 
žiuri, tie milžinai tai Jack» 
Smith, Mack Wisbart, Keter ir 
kiti ristikai ir kumštininkai. ’1 

Atsiminė, kad jie dalyvaus 
kumštynių ir rištynių turnyre, 
kurį rengia Dariaus ir Girėno 
Amerikos Legijono postas St. 

bietės turi surinkusios daug la-' Agnės Auditorijoje, Rockvvell 
bai gražių dovanų parei. Visi ir Archer avė. Antro transat- 
yra nuoširdžiai kviečiami alsi- limfinio skridimo, parėmimas —' 
lankyti į parę, balandžio 7 d 1 ■ongūjr tikslas.
6 vai. Vakare p.“ J. Grigaičio 
svetainėje, 3804 Armitagc Av. 
Įžanga tiktai 25c Apart kauliu 
kų lošimo, bus šokiai prie gs- sporto, turnyras 
ros muzikos.—E. B. ia-kenį, balandžio 13 d.!

Roose- 
drauge 
specia-

bunco Party, kurios pelnas yra 
skiriamas lakūno Juozo R. 
James-Janušausko skridimo fon
dui.

Ir mes northsidiečiai neapsi
leiskime kitoms kolonijom;, 
bet pasirodykime, kad ir mes 
esame 
miame 
bus.

galingi—galingos ir re- 
tokius naudingus dar-

Kiek teko patirti, tai kliu

"Kam visos tos zuiki i j k<>. 
os”, paklauso repbrtėr’s.

“Ar;-i nežinai, kad Posto 
ksta penk-

Ąn/omoMiiM,, r-; b ffi B m .J""’1"" .y

V'V’ nViažluokito MP" MTE H |N Btatyti jum® nauja po to kaip

h!Mintyti (lyknL > . hh mm amr flfliPUIIOSfiAtdiira Ketv., Penki. Ir Hešt. nuo f) ryto Iki » v.v. 
ir Nedėlloj nuo 1 v. p. i»l«*t Iki O v. vak.

Paimkite Anbland Avc. gatvcktirĮ iki

Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti Į
VISAI NAUJI 
Maži Upright
PIANAI

WarchouHe Kaina

!59L_ Sąlygos $1.00 į Savaitę __i iar
tfareh’ouee Kaina

tingu 
pykite, 
Grand 
votį <101

30 
Dienų

GRAND
PIANAI

(Sąlygos $1.50 į Savaitę |
nauji Instrumentai yra pa- 

reguliarau* šlako bu pilnu, tur- 
dezainu ir gražiai išbaigti. Tau- 
ifi warehouse. Naujausio* mados 

t pianų konstrukcijoH. Specialiai pabuda- 
apartmontų ar namų bu mažai vieto/.

Galutinai Numuktos Kainos—IRfdmainyklta savo seną Planą
Nerizikuokite Nei 

Vieno Cento.
Pradėkite Mokėti 

GEGU2RS 
MENESY

“Bits About Birutė”

Be
’jimc? Soulh Ashland Ava. and 391h St

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE
14 l’prlght 

Pianų
Viri žinomų iš- 
dirbysėių, var
toti. Parduoda
mi tik už ca.h 
Jtisų pasirinki
mui — po $9

Since this year marks the 
sixitieth anniversary of Mikas 
Petrauskas, “Birutės” organ- 
izer of twenty-eight year ago, 
it is more than appropriate 
that his opera, “Eglė, žalčių 
Karalienė”, be presented Sun
day evening at ithe Lithuanian 
Auditorium.

Sunday evening lovers of 
good music and opera, will 
have the opportunily of hear- 
ing the first truly Lithuanian 
opera ever to be presented in 
Chicago.

Greatest achievements and 
finest results are possible cnly 
when the entire groūp unitus1 
its efforts and concentrates its 
enthusiasm upon the thing to 
be accomplished.
doubtedly the reason for 
rutės” suceess.
tal.ing- ceo

rather there was a story, fan- 
tastic though it may be in 
which the characters lived — 
a page of the life of centuries 
past snatched from its place 
and laid beforc you so perfect- 
ly that the’ deception was com- 
plete.

TAI NAUJA!

This is un- 
Bi- 

of her under- 
’ieration which

L’Tformance you will 
v ’ o of fin opinion 

vy s o ai'tin •, no 
no directihg, būt

♦

♦

If you wish to witness weird 
stage effects, hear unusual būt 
melodious songs, see excellent 
portroyals, make arrangements 
<to be present at the Lithuanian 
Auditorium Sunday evening.

“Birutės” Genutė.

Nuplaunama Sienai Popiera
Virš 300 ypatingų, moderniškų, gražių pie
šinių, visi 
spalvomis.

atspausdinti su neblunkančiomis

Klauskite
r'rba savo

Knygą. Jus busite labiau, patenkintas.

CHAS NOVAk&SON
'652- 54 Mnnd Avė., Chicago

savo maliavų ir hardware dealerį 
painterio parodyti jums Novako

“Mano Karas Apsivertė 5 Sykius 
ir Aš Buvau Vi;
/ERTIbKUOTAS PASIKALBĖJIMAS SU HELL-DRIVER BILLY ARNOLD ■

M ATSITIKO ant Bakersfield V.

T kelio. Bii'V A1.”^ Angeles Ke I 1 tonuvažmou l i Į
lies buvo tuhcws^..<ci^..s pat | 

_5už ’ s’ ,.asa..0ja-. ■
. ,4 lutas karas atšvilpė. » uį I

'.až.uodamas tiesiog ąn I 
klaidingos puses. Ast I 

nkti. Važiuoti tiesai i ... i 
..arba i P< ]

pasirinkau grabe.
duočiau sudylusio nikei o?

imčiau rizikos įo- 
kainos karu, bet tik- 
jo Saugus-Pliemn.s 

be abejo tas dalykas, ku-

| n v..u Ku.p z.iiiuiuh mane per uuugeli metų va. 
* • dina "velnioniška*—važiuotojo*”. Aš dariau viso

kiu* pari ut Iškal dranitiH Jr nu*tel>inanėiii* dalyku*—iš
mėgindama* karu*. AA net tyčia. juo* daužydavau. Bet 
Šita* netikėta* atsitikima* buvo toks baisus, kad pri
siminus man net Plaukai ant galvos efslstolu ”

..aiięs .. . is 
ėjau vasiri 
r susidaužyti 
dėžiniai..

“Aš ne 
sako Arnold, ir ne 
Idu kitu pigios-...- 
tai Plymouth. Jo 
Body buvo 
ris išgelbėjo mano

2 "Štai kur ta* atsitiko. Dla^ra- "Aš negalėjau is.
•ma parodo, kaip mano Plymouth y •vėjau *ekundą kad namnft,ktal tu*

-------  !!,,n “‘Miko. Kitu* kaA? . M ka* HU m»* 
Ho. Aš *tengiau*U jj Lu,v<).ant »n*no ke- 

•»> " • • • ai»*iver*UL ‘}U*«Htau že-
užrigavo fonu, pašoko j orą. ir up*l- 
vertė, penkių* Hykiutd”

i

4 '‘Kiti Velnlonlfikl vžhiofojai kaip Harry
• Hartz niiBlBtebėjo. kad afi ifi to* nelaimė* 

ifiėjau ncHUHlžeidf*. Jie manė, kad aš Iš Jn juo
kino*, kuomet aš jiem* pa*akiau, kad aš ra
dau motorą geroj tvarkoj ir toliau nuvažiavau.”NEW PLYMOBth 530

;«»r'vrv;'
1™”““''.... . * •f*5*“*

I UHirinklinul už žcn)lau*| extra

PLYMOUTH duo.la jums I
lTir“P“U«vo rt"MiV Tai vrą 1 
'SvdiUii I
TiVriausi Stabdžiai. JU* ^te ra‘ I 
ti byle kuriame kitame kare.

vra ir dar kas kitas. ka_}4s 
norite. Komfortas’. Floatiną P^o^

1 ’mžino mountmgai pata™>
vibrac^ MOTORE• "rattoį Ratu Siūbavimas užbaigia kratima 

| ir kiekviena sukrutinimą.
| Atsiminkite ’^Rntn
|1 sios vto&tybcs. Byle Dodftc, Tte * H arba Chrysler’io dealeris ™aI°" 
IH numu jums juos demonstruos.

Plymouth 4-<lurų Sedanu. Plymouth kai 
trolt, Mlch.—Ir gali būti pamainytos be 
>. kad ji* bus patogu* Jubu biudžetui, 
nul už žciijIuubI extrn primoksimą in.

IR VIRŠ. 
F. O. B. 

DIRBTUVĖ 
DETROIT

tai YRA geriausiai 
SUĘUDAVOTAS 
ŽEMOS-KAINOS 

KARAS.



NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Edita, P. GRIGAITIS

SVEIKATOS SKYRIUS

darbi
NACIAI” PRIEŠ KATALIKŲ SPAUDĄ

IŠ DARBO

BILIŪNAI DOLERIŲ EKS-KAREIVIAMS

savo pirmąją

mi

nors laik

TAIKA PAVOJINGOSE RANKOSE

MELAS APIE SEVERINGĄ

komunistai

BIEDNAS MIZARA

trukdęs

Rheinische

UOS

pirmų valandų 
nuslugus, imasi*

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60

17.00
8.50
1.75
1.25

AMERIKOS 
PILIETIS

— April Fool! 
Brooklyno

girdi, jau 
taip, kaip 

yra melas, 
nėra pasi-

uk torių 
vardu 

of Ac-

laikraštis 
phaelische Zeitung 
1 d. Mat} t, f

unijų teises 
ten, kur 

nariai

Dabar gavome pirmą 
nu m. Jame telpa

sllll

ą stebins
Vyšnios rudeni žydėjo

Pamokinimai 
iios šalies tvarką.

T. Dundulis
Chirurgas, Chicago. 

kad

Balandžio 7 d. pradėsim 
spauzdinti novclisto A. A. Tu- 

riAlenj žydėjo”, 
širdinga apysa-

Butina it labai pagel* 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais, 
apie 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika* 
linga prie ėmimo egza* 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 R Halsted St. Chicago. 
(D Telefonas CANal 8500

Kaip žinoma, prezidentas Rooseveltas pralaimėjo 
kongrese kovą karo veteranų atlyginimo klausime. Re
zultate to, kad kongresas pakeitė bilių, kurį rėmė ad
ministracija, valdžia turės išmokėti buvusiems karei
viams apie 630 milionų dolerių daugiau, negu ji plana-

Tu* užkerėjai ir sudras-
Dar

Kas tą melą paleido j spau- 
t? Pasirodo, kad tai padarė 

West- 
balandžio 

kad tai buvo “Apr

krautuvių samdi
krautuvių samdi

Komunistai provokatorių 
roleje.

Armijos lakūnas Įeit- Thur- 
man A. Wood, kuris užsimušė 
ties DcWi'tt, la., nešdamas paš
tų. Jis yra dvyliktas armijos 
lakūnas žuvęs nešant oro paštą.

VYŠNIOS RUDENI 
ŽYDĖJO”

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ištysę
vėžys. Čia

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas menuo ateina į Naujie
nas. F ‘ 
1934 m 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

Tačiau “nacių” 
Iš dabartinių nelaimių

Šita milžiniška suma bus išmokėta už ligas ir susi- 
žeidimus, kuriuos buvusieji kareiviai turėjo ne karo 
metu ir ne armijoje, ’bėt jau po‘to, kai jie buvo išėję 
iš karo tarnybos.

Tačiau eks-kareiviai ir iki šiol nebuvo “skriaudžia- 
Apskaičiuojama, kad vien tik per paskutinius dve

jus metus, valdžia jiems išmokėjo beveik pusantro bi- 
liono dolerių. •t

žodžiu, buvusieji kareiviai yra privilegijuota klasė 
žmonių, kuriuos šelpia valdžios iždas.

Ar Vėžys Išgydo 
mas?

šoferiu 
C

ma
šinaitei už 80 
laika, šoferiai

Kaip ta paini, pilna aistros 
pinkis išsireplios?

Atsakymo išvystymas ir pats 
atsakymas dar labiau* skaityto

Visi skaitykite

ril Fool” šposas 
rastis teisinasi ne pats prasi
manęs tą melą, bet paėmęs iš
karpą iš kito vokiško laikraš
čio, kuris esąs spausdinamas 
kokiame lai “Gošč”, Lenkijoje.

Taigi tuo apriliaus “džioku” 
tapo “sufulinti” Vokietijos fa
šistų laikraščiai, Amerikos ko
respondentai

Neseniai komunistai parode 
pilnoj šviesoj savo šlykštų pro
vokatorišką veidą Madison 
Square Garden salėj. Tokiais 
jau nešvankiais žygiais jie da
bar pasirodė New Yorko tak- 
sikebų streike^

miausias, tu atnešei man nau
ją pasaulį... Su tavim aš už
miršau vyrą, dukterį ir mora
lus. Deja...”

O Kostas atsako Justinai:
“Aš ilgėjaus tavęs pradžioj 

savo jaunystės, kai medžią t 
sprogo ir paukščiai grįžo i mu
sų kraštą... Tu mano saule it 
sultys. Radestų ir ramunių kva
pas.
kei puikiausių vyrų širdis 
vaikai būdami mudu bandėm 
kurti gyvenimą....”

Bet Salomėja buvo trečia 
moteris, kurią Kostas mylėjo 
Ir Salomėja, sakė jam: “Kos
tai, tu baisią klaidą darai, tu 
turi gražią ir gerą žmoną...”

Kostas tebemylėjo savo žmo-

Loebe buvo reichstago (Vo
kietijos parlamento) preziden- 

savo socia
listinių įsitikinimų tiek nuken
tėjo, kad senatvėje nebeturi ką 
valgyti, tai argi bent vienas pa
dorus žmogus gali iš to tyčio
tis ? Tai jau perdaug chamiš-

“publikos opini- 
bilių paaiškino, 
padaryti prie jo 
kurį pripažins 

jeigu lo

biausias mėšlinės žarnos ligas 
Pripuolamai gali būti 
venos, o antra 
jau be atidėliojimo reikia at
skirti vieną ligą mVo kitos. Juo 
ankščiau bus patikrinta, tuo 
geresnes pasekmės bus gydy
me.

Pastovus vėžio išgydymas 
priklauso nuo to, kokioj vie
toj jis auga ir kaip anksti bū
na pradėtas gydymas.

Ketvirtadienis, bal. 5, 1934

-A. D. F. nariai 
Amerikos Darbo

Teismas Vokietijoje išnešė sprendimą, kad “kata
likų spauda neturi teisės gyventi”. Tai yra, žinoma, vi
sai logiška iš fašizmo atžvilgio. Fašizmas, ar jisai yra 
itališkas, vokiškas ar kitoks, nepakenčia opozicijos ir 
jisai negali pakęsti opozicinės spaudos, nors ji butų ir 
dar taip nuolanki valdžiai.

Visos diktatūros taip elgiasi. Rusijos bolševikai ir
gi panaikino visą opozicinę spaudą.

Bet Vokietijos katalikuose seniaus buvo prasipla
tinusi mintis, kad su hitlerininkais galima susitarti. 
Buvęs katalikų Centro vadas Von Papenas padėjo net 
Hitleriui įeiti į valdžią.

Tokią pat klaidą, beje, padarė ir Lietuvos krik-de- 
mai 1926 metais, paremdami tautininkų “pučą”.

Vokietijos katalikams dabar bus sunku atgauti tas 
teises, kurias jie pražudė, nesuprasdami, kad su hitle- 
rizmu reikia vesti griežčiausią kovą 
viešpatavimas nėra amžinas 
žmonės pasimokins.

April Fool istorija apie vo
kiečių socialdemokratą Karlą 
Severingą, kad jisai buk nuė
jęs pas “nacius” ir padaręs vie
šą išpažintį Hitleriui (panašiai, 
kaip Zinovjevas, Kamenevas, 
Radekas ir kiti bolševikų šulai 
kad spaviedojosi Stalinui) ap
suko galvas musų bimbinin- 
kams, arba tikriaus pasakius, 
parodė, kad jų galvos jau se
niai yra apsisukusios.

Štai “Laisves” Mizara rašo 
dviejų aršinų ilgio editorialą, 
straksėdamas iš džiaugsmo, kad 
jisai gali dar kartą “numaskuo- 
ti” socialdemokratus. Girdi, ar 
mes nesakėme, kad socialdemo
kratai esą šioki ir toki?

Biednas žmogelis. Jeigu Mi
zara turi bent krislą laikrašti
nio padorumo, tai jisai dabar 
turės tą' Vokietijos fašistų pra
simanymą atšaukti ir prisipa
žinti esąs

Tačiau Brooklyno stalincų 
organas, pasigavęs tą žiopliams 
skirtą istoriją apie Severingą, 
rašo taip pat ir apie kitą Vo
kietijos socialdemokratų šulą, 
Paul Loebe, kuris, 
pirmiaus pasielgęs 
Severingas. Tai irgi

Loebe niekuomet

Rašo Dr
Gydytojas

Bendrai, žmones mano 
dabartiniu laiku daugiau žmo
nių serga ir miršta nuo vėžio 
ilgos, negu seniau. Tiesa, kad 
didesnis skaičius sergančių ir 
mirčių paduodama, net ir sta
tistinėse žiniose, bet faktas yra 
ir tas, kad dabar daugiau* žmo
nių pasiekia suaugusių ir se
natvės metų, negu pirma. La
bai didelis skaičius žmonių, ku
rie butų susilaukę vėžio ligos, 
seniau išmirdavo daigiausia 
vaikų ligomis. Aišku, kad tas 
galėjo sumažinti skaičių ser
gančių ir mirčių nuo vėžio.

Akylus daktarų tyrinėjimas 
įrodo, kad bendrai žmones 
klaidingai suprantą tokius skai
čius. Dąbar daktarai suranda, 
daugiau žmonių turinčių vėžio 
ligą, nes medicinos mokslas pa
siekė geresnio supratimo, kaip 
atskirti vieną ligą nuo kitos. 
Čia aišku, kad ir apie vėžj ma
žiau turėta supratimo ir todėl 
rečiau apie tai buvo girdima, 
iš ko bendrai žmones įgauna 
klaidingą supratimą, sakyda
mi, kad pirmiau mažiau žmo
nių sirgdavo .yęžįp. , liga. Tas 
pats skaičius, b £al ir daugiau, 
žmonių sirgdavo vėžiu, bet jų 
liga nebuvo taip teisingai nu
statoma, kas klaidingai suma
žindavo skaičių sergančių ir 
mirštančių nuo vėžio. Prieš ke
liolika metų, kada senyvas 
žmogus mirdavo, visuomet bu
vo sakoma, kad mirė nuo se
natvės, nes mirties priežastis 
tik retuose atsitikimuose bū
davo teisingai nustatoma.

Dabar jau daugumoje atsi
tikimų vėžys ne tik esti- sulai
komas, bet ir išgydomas, jei
gu tik ligonis anksti pasiduo
da ištyrimui. Bėda yra su žmo
nėmis tame, kad ligonis eina 
pas gydytoją tada, kada liga 
jau išsiplėtojus iki tokio laip
snio, kada organas jau galu
tinai vėžio sužalotas.

Ar kiekvienas augimas ga
li ^pasikeisti į vėžį? Ne, bet 
dažnuose atsitikimuose tam 
tikro pobodžio augimai pasi
keičia į vėžj, jeigu nebūna ata
tinkamai ir laiku gydomi.

Labai retai Vėžys prasideda 
urnai. Dažnai vėžys prasideda 
chroniškuose augimuose, kurie 
savaimi negija; taipgi vielose, 
kurios yra nuolatos trinamos 
arba erzinamos mechaniškų bu 
dų. Turint bet kokią žaizdą, 
spuogą arba, augimėlj. kurie sa- 
vaimi negija, reikia rimtai jais 
susidomėti: Būtinai juos rei
kia anksti prašalinti, kad ne
davus progos vėžiui įsimesti.

•Svarbu patemyti moterims. 
Patčmijus kietą, nepuliatfjan
tį pumpurėlį ant krūties, visuo
met reikia susidomėti, ar tai 
nėra pradinis vėžys. Kraują 
vimas iš chroniškai neginan
čio, prakiurusio augimo tik 
lengvai paliečiant, yra kubne 
tipiškas ženklus vėžio. Staigus 
užkietėjimas vidurių pas se
nus žmones gali būti ženklu 
vidurių vėžio.- Patartina nuimti 
X-spindulių paveikslus. Anksti 
patčmijus vidurių vėžį ir tuo
jau padarius operaciją, duoda 
ganėtinai gerų rezultatų.

Kraujavimas iš mėšlinės žar- 
(rectum) reiškia dvi svar-

Aną dieną vienas Chicagos 
dienraštis įdėjo savo korespon
dento telegramą iš Vokietijos, 
pranešdamas, kad garsusis so
cialdemokratas Kari Severing 
“atsivertė” prie fašistų ir išlei
do brošiūrą po antrašte “Meili 
VVeg zu Hitler” (mano kelias 
pas Hitlerį). Toje brošiūroje 
Severingas buk sakąs, kad ji
sai jau seniai simpatizavęs 
“tautiškai” nacių idėjai; todėl 
jisai, būdamas ministeriu, slo
pinęs kraštutinių kairiųjų su
kilimus, bet mažai 
kraštutinius dešiniuosius (fa
šistus), tik sutrempęs Kapp’o 
“pučą”, nes tas sukilimas bu
vęs monarchistų; o Hitleris 
esąs respublikos šalininkas.

Šitą sensacingą “žinią”, su
prantama, tuojaus pasigavo ko
munistai ir kiti panašus ele
mentai, kurie visuomet ieško 
progos mesti purvo gniūžtę į 
socialistus.

Bet vakar to paties angliško 
laikraščio korespondentas pra
nešu, kad Kari Severing griež
tai .užginčijo savo tariamą at
sivertimą prie načių ir tą neva 
faktą, kad jisai parašęs aukš- 
Čiaus paminėtą brošiūrą. Reiš
kia, Severingas buvo apmeluo-

Ine.. Giūi Bruatn

terpreluoti kaip pripažinimas 
kompanijų unijų.

Net senatorius Wagner, ku
rio Dilius kompanijų unijoms 
paneigti yra šiuo laiku kon
grese, pasuko atgal. Jisai laike 
atsiklausimo 
jos” apie tą 
kad sutiktų 
pataisymą, 
kompanijų unijas 
kios unijos bus laisvo darbi
ninkų pasirinkimo paseka.

Del šitokių rezultatų neten
ka niekas ne perdaug peikti, 
nė girti. Ba jie liudija, kad A- 
merikos darbininkai, kaip 
klasė* nėra pakankamai tvirti. 
Ir tenka abejoti, ar automo
bilių pramones darbininkai, iš
ėję streikai!, butų ką laimėję. 
Nes, mat,- vienas: dalykas yra 
iššaukti streiką, o kitas, daug 
sunkesnis, laimėti jį.
Sutaikyta 35,000 darbininkų 

streikas Chicagoje.
Grūmojęs- kilti 35,000 darbi

ninkų streikas 250 Chicagos 
drabužių dažymo ir valymo 
firmų tapo atidėtas neribotam 
laikui 
Washingtono vyriausyb 
stovai.

10,000 stiklo darbininkų
A. D. F. nariai,

10,000 stiklo darbininkų 
Pittsburgho apiclinkėj sutvėrė 
pramoninę uniją ir įstojo į 
Amerikos Darbo Federaciją.

Aktoriai
Neseniai

Federacija išdavė čarterį Ncw 
Yorko ir Brooklyno 
organizacijai žinomai 
American Federation 
tors. Didžiuliame keleto tūks
tančių aktorių mitinge, kuria
me išduota čarteris, tarp kitų 
žymių darbininkų vadų, kal
bėjo socialistas buvęs teisėjas 
Jacob Panken.

Ir “baltakalnieriai” 
ninkai-cs ima susiprasti 
Komunistai prašo indiionk- 

Seno.
Brooklyne Amerikos Darbo 

Federacijos atstovai pradėjo 
organizuoti pieno, groserio ir 
daržovių 
niun. šių 
niuose Am. Darbo Federacija 
rado tokio jautraus atsiliepi
mo ir pritarimo organizacijai, 
kad ir komunistai nužiūrėjo, 
jogei čia jų darbuotei gali bū
ti geros

Taigi 
“l-'ood 
Union”, 
niu, tai 
Federacijos 
kelią, komunistai 
buržuazinį teismą 
indžionkšeno prieš 
darbuotojus!

Užsisakymo kaina»
Chicagoje — paltai

Metams .
Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ---------

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
L "1. 

Metams --------
Pusei meti ------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu karto au užaakvmu

lio “Vyšnios 
Tai įdomi i 
ka apie du žmones, kurie no 
rojo sugrąžinti 
meilę po dešimt metų. Gražiai 
ir jaudinančiai, lyrišku stilium 
parašyta. Siužetas iš Bridge I 
porto lietuvių gyvenimo, ši 
apysaka visus ir kiekvieną ža-’ 
vės ir judins.

Klausykit, ką Justina, Ko
sto mylimoji, sako:

“Tu neišeini iš galvos... Tai, 
kas dabar prasidėjo tarp mu
sų man rodosi yra labai gra-' 
žus mano merginos sapnų ir 
troškimų
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Siųskite money orderį arba kratos 
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dirvos.
komunistai sutvėrė
Worker Industrial

O kas jau tikrai įdo- 
ve: kad pastoti A. D.

organizatoriams 
kreipėsi į 
prašydami

Matote, laksikebų 
uždarbiai Ncw Yorko yra 
žesni nei $12 
darbą per tą( 
paskelbė streiką, kad pagerin
ti savo padėtu ir laimeli uni
jos pripažinimą. 

- ‘k/ . 1 I

Kaip reagavo komunistai į 
šį streiką? Jie pradėjo pilti 
kibirus pamazgų ant streiko 
vadų ir ant . tų asmenų, ku
riuos streikininkai pasikviečia 
talkon kovai m samdytojais, 
šlykštesnę rolę už tą, kurią 
komunitsai pasiėmė New Yor
ko taksikebų šoferių streike, 
sunku ir įsivaizduoti.
Rezoliucija prieš komunistus.

Taksikebų Draiverių Unijos 
New Yorke Bronx’o . skyrius 
šįomis dienomis priėmė šito
kią rezoliuciją:

New Yorko Draiverių Uni
jos Bronx’o skyrius priėmė 
aiškų nusistatymą komunistų 
klausimu. Mes norime pareik
šti, jogei mes atmetame spal
vą, akciją ir komunistų parei
škimus. Mes jaučiame, kad 
jie, įsibriaudami į musų rei
kalus, padare tik nuostolių 
New Yorko taksikebų draive- 
riams.

Mes apsivalysime nuo jų į- 
takos ir veikmes. Tie komu
nistai buvo prakeiksmu 
mums, ir musų nusitarimas 
yra nusikratyti jų, nusikratyti 
jų įtakos ir krypties...”
Reiškiama abejonių dėl taikos 

automobilių pramonej.
Prezidentui Rooseveltui pa

vyko likviduoti ginčus tarp 
automobilių pramonės vedėjų 
ir jų darbininkų. Išreikšta ne
mažai džiaugsmo deltai sutai
kymo.

Bet dabar 
entuziazmui 
reikštis abejonių klaurimu, ir 
darbininkai išėjo laimėtojais 
iš šio ginčo.

Prez. Rooseveltas pav., aiš
kindamas sutaikymo dėsnius, 
pasakė, kad vyriausybė nepa
taikaujanti jokiai ypatingai 
unijai ar darbininkų reprezen
tacijos formai. Valdžiai pripa
žino kompanijų 
nurodymu, kad net 
Amerikos Federacijos 
sudaro didžiumą, jie gal neat
stovauja virius darbiniiikus 
šitokie pareiškimai tenka iii-

Subacription Rateu
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per eopy______________________

Entered aa Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. oudar the set of 
Marrb 8rd 1R79

sakęs už hitlerizmą. Jisai kiek 
laiko atgal pareiškė (jeigu jo 
žodžiai nebuvo iškreipti), kad$įfas- Jeigu jisai dėl 
sulaukęs 60 metų amžiaus, ji
sai palikęs be duonos kąsnio ir 
esąs priverstas imti iš valdžios 
pašalpą, kaipo paprastas bedar-
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Lietuvių statybos ir paskolų 
bendrovės (spulkos)

lietuvių biznio įstaigų, kū
pi rmon galvon tarnavo ne 

Petro ir Jono kišenini,

moka kaštų jai užlaikyti. Na
mai yra įvertinti geresnių lai
kų kainomis, o rendos nukri
tusios. Nedidelių namų savinin
kai dažnai patys prižiūri są- 
vastį ir atlieka įvairias patai
sas. Gi už prižiūrėjimą namų 
esančių spulkų nuosavybėj ten
ka mokėti. Ir kada padaroma 
galutinas sąmatas, tai pasiro
do, jogei pajamos nepadengia 
tokių namų išlaidų. Tiesa, vie- 
nas-kitas sąvasties gabalas duo
da pelno, bet du-trys neša nuo
stolių.

Kodėl spulkos išsilaikė

sudainuos gražias operos dai
nas.
. Bus malonu ir smagu pasi
klausyti gražios muzikos, gra
žių dainų, gražios pasakos. Pa
siklausyti savo operos.

Tikrai tai bus nepaprastas 
Įvykis, nes pirmą kartą bus 
pastatyta Chicagoje lietuviška 
opera. —N.

Dr. T. Dundulis nau 
joje vietoje

Dvi “Egles, Žalčių Karalienes” žvaigždes

spulkas

augimo
1 — jos

Iš 
rios 
vien 
bet platesniems žmonių slutok- 
sniams, žymiausia vieta tenka 
pripažinti statybos ir paskolų 
bendrovėms arba spulkoms.

Chicagoj tų bendrovių buvo 
(pirm 1929 m. depresijai už
ėjus) ir šiandie yra 19. Jos vi
sos kartu 1929 m. turėjo na
rių arba dalininkų apie- 2,400. 
Kapitalas, kurį jos kontroliavo, 
siekė sumą $5,500,000.

Depresija suspaudė

Pamatines spulkų 
priežastys buvo šios:
atsižiūrėjimo ypatingu paran- 
kumu taupyti uždarbius mažo
mis sumomis; 2 — mokėjo di
desnes palaukas už sutaupąs, 
negu bankai; 3 — teikė libe- 
rališkesnes paskolas, nei ban
kai, norėjusiems įsigyti namus.

Depresijai prasidėjus spulkų 
pajamos ėmė mažėti, ba vis 
daugiau žmonių neteko darbo 
ir liovėsi mokėję įdėlius joms. 
Laikui slenkant dalykų padėtis 
prastėjo. Prasidėjo traukimas 
pinigų iš spulkų: vieni bijojo 
prarasti jose savo sutaupąs ir 
sutaupoms matė kitur sauges
nes vietas, o kitiems pinigai 
buvo reikalingi gyventi. Tuo 
gi tarpu kuone vieninteliu 
spulkų pajamų šaltiniu pasili
ko kolektos iš tų asmenų, ku
rie turėjo užsitraukę paskolas 
ant namų, čia, reiškia, didžiau
sias pinigų reikalavimas, o čia 
griežtas pajamų sumažėjimas.

Bet ir namų savininkų pa
dėtis pasirodė esanti ne geriau
sia. Ir stengdamiesi, kaip ga
lėdami, kai kurie jų nepajiegė 

' išlaikyti namus savo rankose.
Prie to, depresijai aštrėjant, 
atvejų atvejais nekilnojamos 
sąvasties kaina nukrito žemiau 
morgičių. O kadangi spulkos 
buvo teikusios liberališkesnes 
paskolas, nei pa v. bankai, tai 
atsirado tokių skolininkų, ku
rie matė lengvesnę išeitį ati
duoti namus spulkoms, ažuot 
mokėti paskolas.

Forklozavimai
Iš pasikalbėjimo su

darbuotojais galima spręsti, 
kad spulkos darė forklozavi- 
mus nenoromis, kad jos ven
gė jų. Ir vengti turėjo pama 
to.

Spulkų bėda su forklozavi- 
mais pamate yra tokia: paimta
sąvastis dar ir šiandie neap- Jiems pagelbės choras, kuris

spulkų

atsidurusios spulkos 
reikalaujantiems tik 

suplau-

Persikeliant į naują vietą, 
žinoma, daktarui buvo daug 
ekstra darbo, kol viską tinka
mai sutvarkė. Bet dabar jau 
viskas užbaigta

BRIGHTON PARK. — 
T. Dundulis perkėlė savo 
j naują vietą. Būtent, 
Archer avė. Naujas ofisas yra
daug erdvesnis ir įrengtas kuo 
moderniškiausiai. Daktaras nu
sipirko daug naujų instrumen
tų ir prietaisų, kurie reikalin-

Spirikas aštriai suspaudė de-gį gydymui.
presija. Jas tačiau išgelbėjo; 
įstatymas, kuris sako, kad opioj 
padėty 
išmoka
tiek pinigų, kiek į jas 
kia jų.

Spulkų klaidos

Bene stambiausia 
klaida praeity buvo ta,
mokėjo geresniais laikais dali
ninkams didelius nuošimčius — 
kartais po 10-12 metams — o 
nedėjo dalies pelnų atsargos 
fondams. Kalbama klaida 
die jau yra taisoma.

(Pabaiga bus)

Dr. 
ofisą 
4157

wį > 1

spulkų KĄ ŽMONĖS MANO 
kad jos j u-/

Dvi Chicagos lietuvių žvaigždės—dainininkės, kurios daly
vaus pirmoj lietuviškoj operoje Chicagoje.

Jos turi svarbias roles operoje “Eglė, Žalčių Karalienė”, 
kurią stato “Birutės” choras bal. 8 d. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje.

P-aJ.Gapšienė— (kairėj)— “Eglė”, ir p-lė V. Stradomskaitė 
—“Zaniute”—vaidiliutė.

šian-

P.

Iš “BIRUTĖS”
Balandžio 8 d. bus pastatyta 
opera “Eglė, žalčių Karalienė”

Kaip atsineša į dai
nininkus Naujienos 

ir “Vilnis”
Apie trys savaitės tam atgal 

dainininkė p-ia B. Drangeljenė 
davė savo pirmą muzikalį va- 
karą-koncertą. Prieš Įvykstant 
vakarui “Naujienos” plačiai da
vė vietos aprašymui, o taip 
pat ir pats koncertas ir daini
ninkėj tobulas dainavimas bu
vo su aukšta pagarba aprašy
tas. Gal kas sakysite, kad ir 
“Vilnis” irgi taip pat pasielgė? 
Juk p. B. Drangelienė prie jo
kios partijos nepriklauso ir jo
kiai srovei netarnauja. Ji yra 
tik vienintelio dievaičio — Dai
lės — garbintoja. Jeigu kas 

tas pusėtiną

Kada tai ir kur tai įteko gir
dėti tokį posakį: “Geriu nors 
ir iš mažo stikliuko, bet iš sa
vo”. Taip, mes, pagalios, turė
sime progos sekamą sekmadie
nį “gerti iš savo stikliuko”, — 
matyti ir girdėti savo operą.
Operą, kurios siužetas yra pa- Į pamanytų, 
imtas iš lietuvių mitologijos, Pa^ary^‘ 
ir kurią parašė lietuvis kompo
zitorius M. Petrauskas.

Kiekviena tauta turi savo 
padavimų, savo mitų, kurie sa
votiškai yra Įdomus ir pamo
kinantys. Jie daug ką mums 
pasako apie praeitį, apie musų 
protėvių gyvenimą, apie jų 
samprotavimus.

“Eglė, žalčių Karalienė” yra 
senovės lietuvių padavimas, 
graži pasaka. Sekmadienj, ba
landžio 8 d., Lietuvių Audito
rijoje ta pasaka bus pirmą 
kartą papasakota Chicagos lie
tuviams. Papasakota ne tik žo
džiais, bet ir dainomis. (Pasa
kos ją musų gabieji daininin
kai, dainuodami savo partijas.

Vilnis No. 61 iš kovo 13 d. 
ir No. 64 kovo 16 d. 
kino, išjuokė dainininkę 
tarpu “Vilnis be galo išgyrė sa
vo dainininkę p-lę K. Menke- 
liuniutę, kuri eina su vilniečių 
srove. Kiti dainininkai, nors jie 
ir geriausi butų, jei jie neina 
su “Vilnim”, tai jiems jie “no 
good”. —R. š.

d. 1934 m. Numatoma, kad po
licininkų parodą atlankys ne 
mažiau, kaip 150,000 žiūrėtojų, 
arba tiek, kiek jų sutilps di
džiulėj aikštėj.

Visa didžiulė aikštė žybės 
šviesomis ir virte virs veikimu. 
Bus iliuminuota kai kurie 
stambesni gamtos ir istorijos 
dramatiniai momentai, kaip 
“The Epic of the Prairie 
States”, indėnų kautynės, Lin- 
cohio-Douglaso debatai, Chica- 
gos Didysis Gaisras ir kt.

Muzikalę prdgranio dalį pri
ruošti sutiko tokie darbuotojai 
muzikos srity, kaip Edgar Nel- 
son, Apollo kliubo vadas, Mar- 
shall Field Choro Draugija, Na
tional Broadcasting Company 
atstovas Noble Cain, Dr. Frede- 
rick Stock, J. Wcsley Jonės, 
pagarsėjęs negrų chorų moky
tojas ir direktorius, ir eilė ki
tų.

Parengimą remia apie 12,- 
000 valstijos policininkų ir 
įvairios civilės ir biznio orga
nizacijos, kaip Railroad Yard- 
masters of North America, 
Chicago Woman’s Club, Illinois 
Bell Telephone Players Club. 
Business Woman’s Club, Me 
dinah Michigan 
ciation ir kt.

Be to, dabar 
pranešama apie
dinių ir aukštesniųjų mokyklų 
(high schools) mokinių straip
sniams tenka “The Epic of the 
Prairie State”. Už geriausia pa
rašytus straipsnius bus duoda
mi prizai. Pirmias
$100.00, 2 — $50. 3 — $25.00. 
Straipsniai neprivalo būti il
gesnis kaip 1,000 žodžių. Straip
snius reikia siųsti adresu: Illi
nois Police Association, Pa
geant tleądųiiarters, 11 South 
La Šalie st., Chicago, III.

yra ypatybė mano sielos, ir ją 
negalėjau nugalėti.

Dariaus-Girėno 
Tragedija

Išskridimas Dariaus-Girėno 
tokiose nepalankiose sąlygose, 
kaip jis įvyko, parodė neapru- 
bežiuota jų drąsą, pasiryžimą, 
ir sukėlė many labai aukštą 
pagarbą. Tai buvo didvyriškas 
žygis. O kada pasklido žinia 
apie jų tragingą mirtį, atjau
čiau visą tą skausmą, kurį jau
tė ir visa lietuvių tauta. Tas 
jų didvyriškumas pasireiškė L 
jų testamente, kuriame jie pa
reiškė kad tą pasišventimą da
rė dėl Lietuvos ir lietuvių gar
bės. Tokia dvasia randasi tik 
didvyrių sieloj. Ypatingai su
jaudino mane jų atsišaukimas 
į lietuvių jaunimą, kuriam nu
rodė kelią į garbingus žygiu j:

“Jaunoji Lietuva! Tavo dva
sios įkvėpti mes stengiamės šį 
pasirinktą uždavinį išpildyti. 
Musų pasisekimas tegul sustip
rina Tavo dvasią ir pasitikėji
mą savo jėgomis ir gabumais. 
Bet jei Neptūnas ar galingas 
audrų Perkūnas ir mums bus 
rustas — pastos mums kelią 
į Tavo kraštą ir pašauktų “Li- 
tuanicą” pas save, tada Tu, jau
noji Lietuva, turėsi iš naujo 
ryžtis, aukotis ir pasirengti.”

(Bus daugiau)
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Athletic Asso-

jau iš anksto 
kon lestą pra-

The Eitglish Coiumn1

you live as long as Methusaleh, 
is in store for you. —(Spec.)

Politiniaimitingai
MARQUETTE PARK.— šian

dien, 8 vai. vakare B. V. M. 
bažnyčios svetainėj, 68th & 
Washtenaw, įvyksta Lithuanian 
Republican Club šaukiamas 
masinis mitingas.

Mitinge bus kalbama apie 
1% real estate mokesčius. Kal
bės Joseph Maluskas, George 
W. Miller—lietuvis kandidatas 
į 11 senatorialio distrikto kom- 
mittee narius, David David- 
son—kandidatas į 13-to wardo 
committeemanus. Visų atsi
lankiusių laukia siurprizai.

—G. Kazakevičius.

MARQUETTE PARK. —15-to 
wardo Lietuvių Demokratų klu
bas šaukia speciali masinį su
sirinkimą, penktadienį, bal. 6 
d. Miškinio svetainėj, 2640 W. 
63rd Street. Susirinkime kal
bės Al. G. Kumskis, kandidatas 
į apskričio komisionierius. Kal
bės ir daugiau politikų. Bus ir 
alaus.—B. J. Z.

Laiškai Pašte

įsnie-
Tuo

ALTASS CHICAGOJE
Mano Atsinešimas

Nuo laiko po-karinės Ame
rikos lietuvių darbuotės Lietu
vos ir lietuvystės labui, kad0Tii* • T) 1 • • • vos n lietuvystes tautu, Katic.

lllinOlS 1 01 1 C 1 J O SI tai prisiėjo atlikti daugybę dar-
Asociacija ruošiasi
vaizdingai parodai
Illinois Policijos Asociacija 

ruošiasi milžiniškai ir vaizdin
gai parodai (pageant) Kareivių 
Aikštėj šią vasarą, birželio 30

KELIAUKITE BUŠU!
Nepavojinga, Švaru 
Smagu, Paranku

NEW YOKK .............................. 9 15
PH1LADELP1IIA ................... ...... 911.

28 valandas smagios kelionėm
Fl'FTSHl'KHG ....... . ........... ............ ........ 90.75
CEEVEEAND ......................................... 97.50
DETKOIT. 93.75
TOLEDO 
YOCNGSTOWN 98. ......  ... AKHON 7.50

BUe kur j RYTUS

Išmėginkite 
Fast Limiteds 
kita linija 
taip saugiai

parankiai

Safeway 
— Jokia 
nenuves 
bei taip

AR RENGIATĖS KELIONĖN? 
Perdėm Greitas Patarnavimas.

Vienon pusėn
FEOKIA, 1I.L............. 9'4.50
<>I 1NCY. ILL. ...
ST. JOSEPH. MO. 
HANSAS CITY,
Du busai kasdien ___ .
tus miestus—vienas persėdimas—vienu bu* 
su visa kelia. Nauja mieirojlmui kėdė ap
rūpinta Kryno audeklo apdangalu ir pa- 
dušku DYKAI. Porterio patarnavimus.

Ateikite arba Telef oliuokite:

Missouri Transit 
Line

328 So. State St.
Tel. HARKISON 6072

i abi
93.50
97.20

910.80
910.80

išvažiuoja j virš minė-

91.00
96.00
96.00

Ekonomiškiausias 
Budas Keliauti

SAFEWAY SIŪLO SKIRTINGO 
BUDO PATARNAVIMĄ

I ūbi pUHi
ST- LOUIS ............... $3............ $5-
DETROIT ............... $3............ $5.
ŽEMOS BUŠU KAINOS VISUR. 

Pašaukite:

De Luxe Motor
Stages

746 S. Wabash Avė.
Tel. Wabash 3886

Expresinis 
Patarnavimas

1

407 So. Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby —

129 W. Madlson

Trumpiausias kelias j 
South’us

Southern Limited 
407 So. Wabash Avė. 
72 W. Randolph St.

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

Prašome paminėti “NAUJIENOS” i Tel. Calumet 4668—Wabash 6171

Indian Coach Lines
i 328 So State Street

Tel. II.IRRISON 00711

Barn Dance

šie laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina į 
vyriausjjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

1. Aserskienė Emilija
25 Wanckus P.

prizas

bų ir darbelių taip bendrai su 
kitais, kaip ir be kitų prisidė
jimo, ir remti pinigais įvairius 
sumanymus ir reikalus, vienus 
bendrai su kitais o kituos vie
nam, laikiaus nuošaliai nuo vi
suomenės, eidamas ramybės ta
kais.

Tas mano nuošalumas susi
darė dvejais sumetimais: vie
nas buvo tas, kad nieko svar
baus neįvyko, ir visuomeniška 
darbuotė aprimo; antra, dėl to 
kad jau ir senatvė atėjo, ener
gija išsisėmė, ir sunku pasida
rė dalyvauti įvairiuose daly
kuose. Be to, priaugo daug jau- 
Įnimo, pilno energijos, pilno ga
bumų. Reik užleisti jam vie
tą.

>. Užėjus ekonominiam krizini, 
mano finansinės išgalės suby
rėjo. Prisidėjimas prie kokio 
nors judėjimo yra galimas tik 
tada, kada randasi pinigai. To
dėl, ten kur reikia dalykus 
remti pinigais man sunku bu
vo dalyvauti. O, kad tas eko
nominis krizis palietė mus vi
sus, biznierius, profesionalus, 
kaip ir plačiąją visuomenę, iš
skiriant tuos darbininkus, ku
rie turi darbą, pas mane susi
darė nuomonė, kad visi suma
nymai, reikalaujantieji visuo
menės aukų, o kurie nėra sku
bus, privalo būt atidėti iki to
kiam laikui, kada laikai page
rės ir musų visų piniginės iš
galės padidės.

Those of you who are look- 
ing for adventure, and an even- 
ing of excitement, and a new 
thrill and surprise every minute, 
do not fail to attend the great 
“BARN DANCE AND CARD 
PARTY”, given for the benefit 
of James-Janušauskas Trans- 
Atlantic Flight, to be held Fri- 
day evening, April 6, 1934, 
8:00 P. M. at 6823 S. Western 
Avė., the1 Lithuanian Democratic 
Headųuarters. Tickets are only 
25c, and can be had at Marq- 
uette Park’s three leading 
Pharmacists, Belskis, Dargis, 
and Kartūnas. An evening that 
will not be forgotten even if

ANKAS 
f LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHAHGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL

IN SLR A NCE ■ KORPORACIJOS

b
N

~ 4 OUNCES--------

inu E.

SANATIVE 
WASH 

(UQUID fokmj

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LYDIA E. PINKHAM’S
SENATIVE WASH

IšvaF.o, atgaivina, ne-iri tuoj antis antisep
tikas moterims dėl išsiplovimo šmirkšti- 

mu. Vartojamas moterų per daugiaus kaip 
keturiosdešimts metų. Medikalis plovėjas, 
kuris nuramina ir pagelbsti užgyti mažoms 
iritacijoms. Ligoninių išbandytas ir pripa
žintas. Didelis butelis, 50 centų.

Bet, kada 
rėmėjų, drąsytojų, ne 
jokio prieštaravimo, 
nuošaliai.
Girėno ne teko man

Dariaus-Girėno 
Skridimas

Kada Darius iškėlė sumany
mą skrist orlaiviu iš Amerikos 
Kaunan, sumanymas tas man 
matėsi keistu. Surengimui to 
kio skridimo reikalinga buvo 
gana stambi suma pinigų. Rin
kti pinigus iš visuomenės to
kiam tikslui, tada, kada šim
tai ir tūkstančiai lietuvių ba
dauja nesimatė reikalinga. Be 
to, pats pasisekimas surinkti 
Užtektinai pinigų atatinkamam 
aprūpinimui skridimo buvo abe
jotinas. Leisti lakūnus į tokią 
pavojingą kelionę be atatinka
mo aprūpinimo jų žygio skai
čiau pragaištingu, 
atsirado 
dariau 
Laikiaus

Stasio
garbės pažinti. Kapitoną Da
rių pažinojau asmeniškai. Jis 
darė įspūdį rimto, simpatiško 
jaunuolio. Žinojau, kad jis tar
navo Amerikos kariuomenėje 
laike pasaulinio karo, žinojau, 
kad jis taip pat laisvanoriu 
tarnavo Lietuvos kariuomenė
je ir dalyvavo Klaipėdos atva
davime. Žinojau, kad jis yra 
gabus ir patyręs lakūnas. Ma
čiau, kad Amerikon sugrįžus 
jis neturėjo dėkingos dirvos 
veikti, ir prisiėjo jam net su 
vargais susidurt. Tas viskas 
pakreipė mano simpatiją jo as
meniui. Bet vienas incidentas 
darė tarp jo ir manęs kaip i 
pertvarą. Jis dalyvavo gruod
žio 16, 1926 metų Lietuvos 
perversme, kuris buvo.* priešin
gas mano ideologijai. Tas inci
dentas, kaip šaltas vanduo, ne
leido many įsibujoti entuziaz
mui ir jo skridimui. Toki tai

Vaistinyčiose

Parsiduoda

Visose

Ne apleiskite užkietėjimą vidu
rių. Priimkite LYDIA E. PINK
HAM’S PILLS FOR GONSTIPA- 
TION... Pasitikėtinas vidurių liūto 
suotojas dėl vyrų ir moterų, šoko- 
liadu dengtas. Kainuoja vieną cen
tą už vieną dožą.

Padarytas Išdirbęjų.

LYDIA E.
PINKHAM’S PILĖ 
SUPPOSITORIES

Suteikia laukiamą pagelbą nuo 
nepakenčiamo niežejimo degi
mo ir krauju tekamų hemo- 
roidų. Paprastas vartoti, 75c.

Lydia e. PinkhaM’s Vegetable Compound

TT

DIDELIS BALIUS SU PROGRAMŲ
Rengiamas 

Lietuvių Republikonų Ceulralinės Organizacijos

Subato j, Balandžio 7 d., 1934,7 v. vak
Lietuvių Auditorijoje

Halsted St.3133 So.

MUZIKA SU

Tikietai iš kalno

MAIKRAFONU

25c., prie durų 35c.

. 1
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, bal. 5, 1934

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR 
BALSŲ SKAITLIUS

Laipsnis Ketvirtas—Reikia 8,000 Balsų

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St. 
Turi 11913 balsu

2

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted SL 

Chicago
Turi 11084 balsu

Laipsnis Antras—Reikia 2,800 Balsų
::: '■ ; : ••'ii; ''-'i ■ r ■ •

KONTESTO EIGA
Kontestui einant arčiau prie 

pabaigos, visi kontestantai su
kristo smarkiaus darbuotis, 
šios savaitės kontesto puslapy
je patėmytina, kad daugelis 
kontestantų padidino savo bal
sų skaitlių. Jau tik mėnesis lai
ko liko iki kontesto pabaigai, 
o dar daugelis kontestantų ne
išnaudojo visų prospektų. To
dėl, pasiskubinkite draugai ap
eiti savo pažįstamus, kad ne 
pasiliktų nė vienas lietuvy* 
Chieagoje neparagintas užsira
šyti Naujienas laike šio kon
testo ir pasinaiMoti nuolaida 
kokia dabar yra teikiama.

T. Rypkevičia.

Seno Petro Biznis 
Konteste

VVell, draugai tautiečiai ir 
Seno Petro rėmėjai, žinote kad 
balandžio mėnėsis prasideda su 
“April Fool”. Taigi jus ir ma
tėte savo tavorščių Senų Pet- 
ra pirmoje eilėje konteste ir 
daigelis nudžiugote, kad aš ge
rai pasidarbavau, pralenkda
mas savo oponentus. Bet ne
gana to, kad viena savaitė ge
rai pavyko, Senas Petras pa
geidauja, kad jus jį paremtu- 
mėte ir ateityje, kad jis ištik -

rųjų butų laimėtojas.
Yra geras dalykas garsintis 

“Naujienose” ar užrašyti “Nau
jienas” į Lietuvą ar j kitus 
miestus, kaipo dovanų, arba 
sau*.

šitie žmonės darė biznį per 
Senų Petrą: J. Talackas, 147 
East 107th street, kuris už
laiko alinę ir yra draugiškas 
žmogus. Atsinaujino “Naujie
nas”.

Teklė Pilipavičienė, 4512 S. 
Wood street, kuri taipgi už
laiko alinę, savo mylimam vy
rui mirus, davė padėkos gar
sinimų.

Stanley Czyz, Archer avenue 
ir 79lh street, kuris turi “road- 
house” ir yra senas chicagie- 
tis, pirmiau buvęs namų par
davinėjimo biznyje, užsirašė 
“Naujienas”.

J. Lipskis, kuris pereitais 
metais apsivedė su p. Kavet-
skiene -ir užlaiko užeigų prie 
Archer avenue, netoli kapinių, 
atsinaujino “Naujienas”.

J. Pacevičius, kuris Willow 
Springs miestelyje užlaiko vieš
butį pakeleiviams ir alinę, už
sirašė “Naujienas”.

A. VValent, 2455 West 43?d 
street, alinės savininkėj vyrui 
mirus davė padėkos garsinimą 
ir atsinaujino “Naujienas”.

Reikalui atėjus, neužmirški
te Seno Petro, šaukite telefo

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

Community Motors, Ine. 235 E. 33rd St.
turi išstatę šį automobilių savo Salesruimy ir jį galima pamatyti Hile kada. Community 
Motors, Ine., sako, kad kontestą laimėjęs šį automobilių, pilnai bus patenkintas.

Jau Naujienų Kontcstas eina prie pabaigos. Todėl kontestantai pasiskubinkite surink
ti reikiamų skaitlių balsų, kad šį automobilių laimėli.

Šį naujų 1934 melų, 8 cylinderių
Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks 25,000 balsų šiame “Naujienų 
Konteste.

nu CANal 8500 ar laišku. Vi
siems, kurie davė biznį Senam 
Petrui, tariu širdingų ačiū.

Senas Petras.

Antanas Kazaitis 
rašo:

Per mane užsirašė “Naujie
nas” sekami asmenys:

M. Adomaitis, 7 West 65th 
street, groserninkas ir muzi
kantas; V. Purlis, bučerninkas;

E. Saidot, kuris užlaiko valgo
mųjų daiktų krautuvę; S. Ba
nionis, K. Rimkus; L. Manelis, 
senas naujienietis atsinaujino 
dienraštį; L. Petrulis, kuris yra 
su Vilija Coal Company, už
sirašė dienraštį.

širdingai ačiū visiems už biz
nį. Apart prenumeratų rinki
mo, parduodu Royal Electric 
Cleaners ir pataisau sugedu
sius įvairius “eleetrie cleaner- 
iUs”. Padariau sutartį su ge
ra rakandų kompanija parda

vinėti radio aparatus, skalbia
mas mašinas, šaldytuvus, ir ki
tokius namams reikalingus 
baldus. Tie, kuriems reikia su
minėtų daiktų, parašykit man 
laiškutį, o aš atvažiuosiu ir nu
vešiu jus tiesiai į kompaniją, 
kur reikmenis gausite daug pi
giau.

Anton Kazaitis,
3450 So. Halsted St., 

Chicago, Illinois.

K. G. Urnėžis rašo:
Laipsnis pirmas, reikia 1100 balsų

ANT. KAZAITIS
3450 S. Halsted St.
Turi 2030 balsų

3

E. NORGAILIENfi
4459 So. Richmond
Tel. Lafavette 5647

Turi 2015 balsų

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48ch Ct.

Cicero. III.
Turi 1798 balsų

ELS1E MARTIN
4508—8th Avc. 

Kenosha, Wis. 
Turi 1620 balsų

K. G. URNĖŽIS 
4G07 S. Talman Av. 

Chicago.
Turi 1487 balsų

7

1G34 S. 48 Ct.

Turi 1370 balsu
I

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1350 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan. III. 
Turi 1250 balsų

10

V. TUMOSAITfi 
3252 N. Nagle Avė. 

Chicago, III.
Turi 1138 balsų

N0N GRADUS

1980 Canalport Av. 
Chicago. III.

Turi 1047 balsų

I111

•i'.if - į. '”’h ■’

M. BALČIŪNAS

Turi 280 balsų

DOM. ŽUKAS

Turi 1030 balsų

A. UŽDRAVAITIS
4031 S. Talman Av 

Chicago
Turi 1020 balsu

4

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Turi 713 balsų

5

B. BARNIŠKIS

9424 Burnside Avė 
Chicago, III.

Turi 712 balsų

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford. III. 
Turi 630 balsų

ONA 
KAčERAUSKIENfi 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157

Turi 558 balsų

ONA VILIENĖ 
(Uždrovaitė)

1646 N. Irvlng Av.
Turi 535 balsu

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 480 balsų

19

10

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av. 

Chicago 
Turi 315 balsų

12

J. VILIS

2135 N. Spaulding 
Avenue 

Turi 240 balsų

14

J. ASCII.A 
1603 Bertau Avė.

Chicago
Turi 188 balsus

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų

16 17 18 20

Aš esu dėkingas sekamiems 
žmonėms, kurie darė per ma
ne biznį šiame konteste: A. 
Adams, 5650 South Bishop st. 
Užsisakė “N-nas” ■ 15 mėn. Jis 
yra geras “Naujienų” patrio
tas ir rėmėjas. Mums visiems 
buvo malonu skaityti jo para
šytą straipsnį, “Kodėl Aš Ne
pritariu Bolševizmui”. Pavyz
dingai auklėja šeimyną ir yra 
draugiški ir meilus žmonės.

Petjras Knaber-Knabernakš- 
tis, kuris užlaiko bučernę ir 
grosernę per daugelį metų, 
3348 South Morgan street, at
sinaujino laikraštį 15 mėnesių. 
Jis moka daryti biznį, paten
kinti kostumerius ir jiems vi
suomet pagelbsti išduodamas 
prekių ant “bargo”.

Jo krautuvėje dirba ir sim
patingas p. Kodis, kuris pir
miau užlaikė savo krautuvę. 
P. Knaber mano aplankyti Lie
tuvę. Mudu su P. Knaber iš 
jaunystės turėjome pažintį, bet 
niekad nesvajojom, kad vėl tek*: 
sueiti. Petras yra daug laimin
gesnis, pasiturįs, o mane su
naikino depresija. Bet esame 
kaimynai ir musų draugišku
mas nesikeis ateityje.

K. G. Urnėžis, 
4607 So. Talman avė., 

Chicago, Illinois.

A. FRENZELlS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų

21 22 23 24

J. ADAMS

6941 S. Talman Av 
Chicago, 111.

A. S. 
KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė.

Toronto, Ontario, Z. A. JUCAITIS

M. ŠEŠTOKAS
x 1323 N. 35th St.

Melrose Prk, III.

Turi 80 balsu

Turi 110 balsų
1 Canada.

Turi 100 balsu

į /

Thri 80 balsų

v- - * r

V. BUDVITIS 
4094—9th St. 

Ecorse, Mieli.
Detroit

Turi 80 balsų

O. A. ARMONAS
1782 E. 47th St. 

Cleveland, Ohio. ALBERT PIKSAS

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė. 
Gr’d Rapids, *Mich.

Turi 160 halsuTuri 180 balsų

Turi 80 balsų

n m riim i iHiiiimiiH——4-

SUODINAS
E. Clark St. 
Frankfort, III.

M. KOVAITIENfl 
700 S. 9th Street 

Herrin, III, 
Turi 40 balsų

3341 S. Aubum Av 
Chicago 

Turi 179 balsų

ANT. RŲŽAS 

3409 Williams Avė.

Detroit, Mich.

Turi 125 balsu

W. Pittston, Pa.

J. KAZAKEVIčlA

Turi 120 balsų

29 30
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J. Maksvitis iš Ham
mond, Ind., rašo:

Ikišiol buvau labai užimtas, 
bet dabar jau pradėsiu sukru
sti ir aš dėl laivakortės į Lie
tuvę ir atgal, štai prisiunčiu 
kelius centus pranumeratai. J. 
P. Sakas, 4844 McGowen avė., 
East Chicago, Ind. sako “tegu! 
mane lanko “Naujienos” per 15 
mėnesių, nes be “Naujienų” 
žmogus nieko nežinai.” Jis už 
laiko valgomųjų daiktų krau- 
tuvę.

Jurgis Viksva, 6847 Arkąn- 
sas avė., Hammond, Ind., turi 
gražię rezidenciją gražioje vie
toje. Sako, “še, $7.00, tegul 
lanko ‘Naujienos’ ir toliau ma
no namus.”

J. Janušonis, 640 Plummer 
Street, yra senas “Naujienų” 
rėmėjas. “Naujienos” lankys 

(Tęsa pusi. 7-tam)
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Amerikos Lietuvių Daktarų

BOULEVARD 9199

Rašo p. O. Vilienė 2343Victor

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušeres

Boulevard 5914

Graboriai

Neįsileidžia saliunų

668 W.

nuo

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

2621 
turi 

savo 
man- 
atsi-

” Ir jis 
Lietuva

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez

Jie sako 
daug pigiau 

metams

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W, 63 St. 
Chicago, III.

šiuo pasauliu 
10:30 va- 

n., sulaukęs 
gimęs Kau-

1—3 jr 7—8 
pagal sutarti

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį.

8451 Sou'tl 
“Naujie 
Norkevi 
i kelint

Vienas jų yra 
,1162 West 
Daniel Sulli-

Mrs. Grakauskas
Christiana avenue

J. Maksvitis,
640 Plummer Street, 

Hammond, Indiana

Poaki apsimaskavę banditai

t Dovanai 
$Įius visokiems reika 
aina prieinama.

Sulig patarimu iš Washing- 
tono, valstybes gynėjas Thomas 
J. Courtney įsake savo asisten
tams parašyti reikalavimą Tur
kijos valdžiai, kad ši atiduotų 
Šamą Insullą Suv. Valstijų val
džios agentams, šis reikalavi
mas. kartu su tokiu pat fede- 
rales valdžios reikalavimu, bus 
pasiųstas Turkijos vyriausybei 
telegrama iš Washingtono.

užraše savo 
“Naujienas”

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

Didele ir graži 
koplvčia dykai.

4092 ARCHBR AVI

Valandos 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

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

Nutvėrė falšyvų pi 
nigų dirbėjus

Sugadinta $10.000 ver 
tės drabužių

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 nedaliomis pagal susitarimą.

vakaro.
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Pataria balsuoti už 
parkų sujungimo 

planą

Chicago avenue gatvekariui 
susidūrus su automobiliu tapo 
užmuštas John Fic, 42 m., 1325 
Augusta st. Nelaime atsitiko 
prie Ogden avė.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Prasidėjo pienių 
imtynės

Ieško atlyginimo $250 
000 iš viešbučio

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

Charles Coburn, Kanados biz
nierius, iškūlė bylą Congress 
viešbučiui Chicagoj. Reikalauja 
$250,000 
sako, kad lankydamasis Chica
goj ir gyvendamas Congress 
viešbuty jis užsikrėtęs čia liga, 
dčl kurios ir iki šiol negalįs pri
žiūrėti savo biznį.

Parke, Winnelkoj, River Fo- 
resit’e ir Glenkoe. Visuose pen
kiuose miesteliuose didele bal
su didžiuma praėjo pasiūlymas 
neįsileisti saliunų.

Užmušta žmogus gatvė 
kariui susidūrus su 

automobiliu

Chicagos politikieriai yra pa
garsėję įvairiais darbeliais, ku
rie liudija jų meilę miesto pi
nigams. štai dar vienas pavyz
dys tos meiles įrodymui.

šiaurvakarių parkų distrikto 
knygos rodo, kad distriktas iš
mokėjęs $35,000 nuošimčių už 
$1,400,000 bonus. Bet tos pa
čios knygos rodo, kad minėti 
bonai pasilieka neparduoti. O 
jei bonai neparduoti, tai nebu
vo reikalo ne nuošimčių už juos 
niekam mokėti. Visgi $35,000 
nuošimčių išmokėta. Klausimas: 
kas gavo tuos pinigus? Iki va
kar dienos tas klausimas dar 
nebuvo išspręstas.

atlyginimo. Coburn

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

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

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.

Jeigu Norite Dailumo irįNebrangumo
Laidotuvėse.......; Pašaukite.......

who 
rcnew

Courtney reikalaus 
pergabenti Insullą i 

Amerika

Prirengiu kūną dėl grabo- 
rių, nuvežti ant dipo arba par
sivežu iš kitų miestų su kara- 
bonu arba nuvežti. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40.

įvairios Chicagos piliečių or
ganizacijos ragina savo narius 
ir visus balsuotojus balandžio 
10 d. balsuoti už planą, kuriuo 
taikoma įvairių miesto parkų 
priežiūrą ir kontrolę pavesti 
tam tikrai vienai įstaigai.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

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

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

ANTANINA RUDELIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 2 dieną, 1:15 valandą 
po pietą 1934 m., sulaukus 60 
metą amžiaus, gimus Mitlonij 
kaime, Kvietkų parapijos. Ro
kiškio apskr.

Paliko dideliame nubudimo 
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 velto-* 
nes 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.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanika Avė 
Tel. Boulevard 4139

J. J. BAGDONAS
Liūdnojo valandoje paveskite savo 

rūpesčius man, 
2506 West 63rd St. 

Tel, REPUBLIC 3100

Antradienį, balandžio 3 d., 
įvyko rinkimai vyriausybės ir 
balsavimas saliunų klausimu 
penkiuose -Chicagos priemies
čiuose, būtent fcvanstone, Oak

Velykų dieną kai kurios 
krautuvės pardavinėjo pieną po 
6 centus kvortą- Gi kompanijos 
pristatančios pieną į namus 
ėmė po 8 centus už kvortą.

Keturių kompanijų pristatau-

Paleisti darbininkai 
laukė algų

Už mėginimą įsukti publikai 
falšyvus pinigus tapo areštuoti 
trys asmenys 
John Carol, 27 m 
25 place; kitas — 
vari, 34 m-, 6234 So. Throy st.; 
trečias Earl Sykes, 24 m., 3637 
Cermak Rd. Popierinės, kurias 
minėti vyrai mėgino pasėti pub
likai, yra imitacija $10.

Be to, Chicagoj kita genge 
šiuo laiku darbuojasi, kad > įb
rukti falšyvas 100 dolerių pa
ženklintas popierines, išmai
nant jas ypač bizniavietese.

įsiveržė į plentą drabužiams 
valyti ir deginančia rukštimi 
apšlakstė drabužius vertės 
$10,000. Kai kuriuos branges
niuosius drabužius banditai iš
sivežė. šapa, kurią banditai už
puolė, randasi adresu 1019 
University <!Place.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visu 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

■9 vai. vak. Ne-

Nauj ienos 
vvilling to call 
can call me up, 
ter to m y home 
j ienos

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.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

'Pirmadienį tūkstančiai pa
leistų iš civilių darbų tarnybos 
samdinių susirinko prie civilių 
darbu kasieriaus ofiso, 1222 S. 
Michigan avė. Daugelis jų sa
kėsi susirinkę algų atsiimti.

Manoma, kad dalis netekusių 
darbo gaus vėl pašalpą, bet ją 
gaus tu r būt ne visi- Politikie
rių apskaičiavimu pigiau kaš
tuoja teikti tiesioginę pašalpą 
bedarbiams, užuot samdyti juos 
civiliams darbams ir mokėti 
reguliarus algas. -

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

- Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, Il|.
Tel. Cicero 5927

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

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.

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas 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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optninetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itempimą, kuris 

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

į Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

(Tąsa iš pusi. 6-to) 
jo namus kiekvieną dieną, iš
imant šventadienį.

A. L. Bubliai, 131 155th 
Place, Calumet City. III., labai 
malonaus budo žmonės, atsi
naujino “Naujienas” 7 mėne
siams.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos
Seredomis ir nedėl

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3895

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

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

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

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

Dentistas ‘
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Laidotuvėse

fREPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

JUOZAPAS GEISTERAS
Persiskyrė 

balandžio 1 dieną 
landa ryte 1934 i 
GO.jpetų amžiaus, 
no rėdybos, Šiaulių apskr., Ža
gariu parap., Normaičių kai
mo.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Johanną, dukterį Jo- 
hanną po vyru Petrauskienei 
4 sunūs Vladislovas, Juozapas, 
Alfon ir Adolfas, brolis 
Pranciškus, pusbrolis Stasys 
Geisteras, 1 pusbrolius Nitri- 
kai, Juozapas, Jonas, Pranciš
kus ir Antanas ir 2 pusseserės 
Elena Simonienė, Marijona 
Vitkus, o Lietuvoje brolį Vik
torą, 2 seseris Eleną ir Oną 
ir giminės-

Kūnas pašarvotas, randasi 
1326 So. 50th Avė., Cicero! 
Illinois-

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 7 dieną, 1:30 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Geištoro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Duktė, Sunai 
Broliai ir Giminės-

Laidotuv.ėse patarnauja gra
borius Juozapas Eudeikis ir 
l ovas, Tel. Republic 8340.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE 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 320(h

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.

>. Nedėliomis nuo 10 iki 12

čių pieną daugiau kuip 300 
krautuvių viršilos pareiškė, 
kad jos tęs kovą prieš stam
biąsias kompanijas iki galo ir 
pardavinės pieną pigiau, negu 
stambiosios kompanijos, šios 
keturios kompanijos yra: Wag- 
ner, Meadowmoor, Edgewater 
ir Crescent. šios kompanijos 
perka pieną iš farmerių, kurie 
nepriklauso Pure Milk Asocia
cijai.

Dabar klausimas: ką pasa
kys federalė valdžia ir kokia 
rolė šiame ginče teks lošti pie
no pramonės kodeksui? Minėtų 
aukščiau kompanijų atstovai 
aiškina, kad kodeksas nusako 
kainas, kurios turi būti moka
mos farmeriams, bet nenusako 
kainų parduodant pieną. Taigi 
jos galinčios parduoti pieną ko
kia nori kaina. Ir, girdi, jei bus 
reikalas, tai šios kompanijos 
kovos ir prieš indžionkšenus.

Gasparas Mankus, 
West 71st street, 
labai puikiai įrengti) 
barzdaskutyklą. Labai 
dagus vaikinas, visiems 
laukusiems pas jį apsikirpti- 
apsiskusti p. Mankus visus la
bai maloniai sutinka. Aš vely
čiau1, kad visi tos apielinkės 
lietuviai aplankytų p. Mankaus 
kirpyklą kartą, o kaip jau ap
lankysite vieną kartą, tai jau 
kitur nenorėsite nė mėginti ei 
t i kirptis plaukų.

Man užkalbinus Gasparą 
Manką, kad užsiprenumeruotų 
“Naujienas”, jis sako, “man jau 
siunčia Naujienas į namus, bet 
aš visgi tau pagelbėsiu atsiek
ti tikslą t/ y. gauti laivakortę 
į Lietuvą 
broliui į 
ant 15-kos mėn.

Pp. Norkevičiai 
Sangamon st., užraše 
nas” 15-kos mėn. P. 
čius yra bedarbis, ji 
metai nedirba, bet p-nia Norke 
vičienė kiek dirba 
kad jiems bus 
kaip užsirašys metams, negu 
kitokiu budi? pirkdami laikraš-

Tariu širdingai ačiū visiems, 
kurie manęs neužmirštate. La
bai lauksiu kas daugiau man 
parašys laiškutį su* užkvietimu, 
ar užsakymu užrašyti dienraš
tį “Naujienas”.

Ona Vilienė.

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 nuliudime vyrą Antaną, 3 dukteris Stanislavą, 
Agniešką ir vienuolę Hermaną, 2 sūnūs Petrą ir Kazimierą, 2 žen
tus J. Yuską ir W. Zabavičių, marčią Eleną, seserį Petronėlę 
Laušienę, o Lietuvoje 2 seseris, 1 brolį, 4 anukus ir giminės.

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

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

Laidotuvės ivyks šeštadieny Balandžio 7 d- 8 valandą ryte iš 
namų i 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 liadotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinmą-

Liekame nubudę,
Vyras, Dukterys, Sunai, žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, 4605 South 
Hermitago Avė-, Tel. Yards 1741.

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

L O V EIKIS
Kvietkininkas

Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pa grabam s

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So, Halsted St., Chicago, III. 

Phone Boulevard 7314

There isn’t much more time 
left to the contest. Though I 
had a very pleasant time get- 
thing subscriptions. It koks as 
though my dream will stay 
only as a dream, and I xvon’t 
be able to greet Janušauskas 
after his victorioitfs flight. I 
know I am far from winning 
the trip, būt I štili have pa- 
tience to keep on trying.

Mr. and Mrs. A. M. Kaitis 
of Hunlock Creek, Penn. sent 
some money not subscribing 
for themselves, būt for some 
unknown people who can’t get 
the Naujienos on account of 
money matters. Who ever gets 
the half year subscription, wi)l 
certainly appreciate the kind- 
ness of M r. and Mrs. Kaitis 
as vvell as 1 do.

Mr. and 
of 3939 N. 
gladly renewed their subscrip 
►tion vvith me and I do ap 
preciate it very mvčch.

If there is any one yet 
is going to advertise 
their subscription or take the

I’d be more thau 
on you. You 
or send a let- 
or to the Nau-

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia 

Turiu aui 
lams ____  , .

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

office.
Venus Tumosa.

3262 N. Nagle Avė., 
Palisade 463

Ofiso Tel. Lafayette 7Č31
Dr. V. E. Siedlinskis

i DENHTSTAS
4148 Archer av., kamp. Francisco av.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife
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.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

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

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

PRANEŠIMAI

Cloteter <Co Reiškia

valg.

turi

jums

Kas Tas Abejotinas Asmuo?

Furnished Rooms
MORTGAGE BANKERS

maiRb mados

CLASSIFIEDADS

LUCKIES VISUOMET YRA MALONUS JŪSŲ GERKLEI

per krutinf

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Jie turi geresnį skonį

jie yra žemeenEs

Willow Springs. 82th ant Kean Avė.

šalikas 
pačios 

šio se- 
gal;ma 
formą.

Burniside 
kimas bus

Tb« Aaarlean

Business Service 
Biznio Patarnavimas

pas
na-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

o kaip 
narius 

Draugai, 
Nėra 
orga-

Malonų 
tų musų 
valdybos 
raportą 
Pranas

REĄL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą

INSURANCE. NOTARY PUBLK 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
GUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas

svarbiausia 
—Pirmosios 

šiam apvaikš- 
turi Taigi dėl 

draugiški 
o ‘tas išeis į svei-

nes pradėti rengtis 
Gegužės Pirmai

TEL LAPAYETTE 1083

Aš rūkau Luckies, kadangi puikiausias 
tabakas ir tiktai švarūs viduriniai lapai 
priduoda Luckies tą geresnį skonį. Bet 
tai neviskas. Del gerklės apsaugos “It’s 
toasted I”. Ilgi auksaspalviai pluoštai tiktai

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

Tel. Triangle 5339

This 
offer ’ 
■tatc < 

liMing

Tiktai Viduriniai Lapai - Šie Yra Lengviausi Lapai

PARSIDUODA bučemė ir groscr- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties 
dvieju biznių, apgyventa skirtingo
mis tautomis. 2942 W. 39tK St-

šokiai, apie 50 
išdalinama Bunco lošė- 

Komitetas*

Tuo reikalu socialistij Centr.
Kuopa penktadienį šaukia 
susirinkimų

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

3641 So. Morgan St.

RENDAI šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos- Garu šildomas — 
antros lubos, fronte, 2622 W. 69 St. s 
Hemlock 1628.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubos laikys čvertmetinį susi
rinkimą penktadieny balandžio 6 die
ną 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 8133 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.

‘NE apatiniai lapai
stambūs ir smeigti I

bario setas $39.00. 7 šm.
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm.

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

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus 

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

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.

“It’s toasted
yf Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Susirinkimas
Balandžio 1 dienų atsibuvo 

Keistučio klubo susirinkimas 
Liberty Grovc svetainėje. Susi-

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

Atsišaukite
JOHN KURTINAITIS

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

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago. III.

Čia įdedu 15 centų it prašau 

atsiųsti tnan pavyzdi No. 

Mieors

3142 - - Madni kepuraitė, 
ir pirštinės iš vienos ir tos 
materijos. Tai madniausias 
zono kūrinys — Jį lengvai 
pasisiūdinti gavus tam tikrą 
''odei jums tokį gražų dalyką ne
pasidaryti ?

Norint gaut' vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, 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.

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

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

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

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

3319 N- Clark St., 
Buckingham 1881

PIGIAI parsiduoda Tavern. geras 
biznis, seniai išdirbtas, priežastis par
davimo, kitas biznis-

6759 So. Halsted St.

NAŠLE moteris parduoda pigiai 
arba mainys ant mažo namo 40 
akerių farmą, su gyvuliais netoli 
Chicagos. Busiu Chicagoje iki su- 
batos. Tel- Grovehill 1955.

Cordials and Liąueurs
Skaniausių gėrimų 

Išdirbvstė 
Pagal geriausius 

Europos receptus: — Bene- 
dektinas. Romas ir kiti 

Likeriai.

NE viršutiniai lapai—jie yra nedasivystę—• 
jie yra šiurkštūs!

šį sezonų LSS. Chicago; 
Centralinė kuopa parodė neina 
žai veiklumo chieagiečių vieša 
jame gyvenime. Surengė dve

g tavernų pripažįsta 
šiuos gėrimus kaip 

geriausius.

pasaulyje 
ii atžymi 
marša vi

dui nomis, 
koncertais 

chicagiečiai 
socialistai turime tą dieną tin
kamai atžymėti. Nepamirški
te penktadienio vakare atsilan
kyti j kuopos susirinkimą ir 
prisidėti prie tinkamo prisiren
gimo prie Pirmos Gegužės.

—Kvieslys.

i miujų 
įnoris 
0036

SLA. 134 kuopos susirinkimas 
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 neliktumėt 
suspenduotos. Valdyba*

Northwest Sidės .Moterų Kliubas 
rengia Bunco Party, šeštadieny, ba
landžio 7 d. 1934, 6 vai. vakare, J. 
Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage 
Avė- Vakarėlio pelnas skyriamas 
J. Janušausko skridimo fondui. Po 
kaulukų bėrimo 
dovanų bus 
j am s.

f M ienas ir valstija)

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys mėnesi
nį susirinkimą penktadieny, balan
džio G d., 7:30 vai. vakare, “Naujie
nų” 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.

Real Estate For Sale 
Namal-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas su bizniu 
?rba atskyrai priešais lietuviškas ka
pines; yra pletforma dėl šokių, visos

net du 
su vai- 

Giedroje” ir 
rengimai bu-

Lietuvių Republikonų Centraline 
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 įvyks 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 
nis rišami šiame susirinkime ir ta’p- 
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-

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

’otografuoju jūsų na 
>>-e irbh studiio* 

lt» zidenciįa 
’.v st

............ rt U

komisijų ir 
Čia išduoda 
pirmininkas 

‘Fa i n”. 
Tas ir 
rapor

tu Kal-

MES TURIME PINIGŲ IR 
gal ine duoti konservatyvę paskolą 
nt pirmų morgičių ant bunga

lo™ ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA 
NAMŲ PREŽIURA

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Kviečiam visus tavernų sa 
vininkus atsilankyt. Scinpc 

liai veltui

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 

žinios

Darbininkų irgi netruksią
Prijeina rinkimas darbiniu 

kų dėl baliaus, kuris įvyks ba 
landžiu 29 d. Hollyvvood sve 
taineje. Tuoj apsiėmė sekau 
lis draugai 
Šollemanas, 
Kondroška, 
Buklias, P. 
ratiskas, L. 
bonienė ir 
sužvmėlkdį

Draugai vengiame ypatiikumų
Man dažnai tenka pastebėti 

tai pas valdybos narius, tai 
pas komisijų narius, 
kada ir pas eilinius 
daug ypatiškumų. 
mes turime' to vengti 
kenkumingesnio dalyko 
nizacijai kaip ypatiškumai 
ypač tarp valdybos, 
klubo labo bukime 
ir nuoširdus 
katą mums ir klubui.

— St. Narki s korespondentas

S. L. A. 6to Apskričio susirinkimas 
įvyks šiandie balandžiu 5 d- 8 vai. 
vak. Sandaros svet., 814 W. 33 St. 
kuriame bus pasitarta dėl naujo 
Susivienijimo konstitucijos projekto 
pataisymo- Visi kuopų išrinkti at
stovai ar valdybos nariai prašomi 
atsilankyti.

Ant. Zalatorius pirm.
Justas Cilauskas sekr.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

vidurinių lapų . . . suvyniota apvaliai Ir 
kietai ... be liuosų galų. Štai kodėl 
Luckies užsilaiko gerai — neišdžiūsta. 
Luckies visuomet ir visais atžvilgiais 
yra malonūs mano gerklei. 99

Buvo sumanyta kad rengia
mo baliaus balandžio 29 d. 
1 lollyyvood svetainėj pelnas 
butu skiriamas Janušausko 
skridimo ir Dariaus-Girėno 
paminklo reikalams. Atsirado 
priešinkų iš ko kilo “termas”. 
Pirmininkas Pranas Jakavičia 
3 nariams atėmė balsus. Eita 
prie balsavimo. Pasirodė, 
kad didžiuma sumanymui pri
taria. Reiškia, kalbamojo ba
liaus du trečdaliai pelno eis 
lakinio Janušausko reikalams, 
o vienas trečdalis Dariaus- 
Girėno paminklui.

i'el. Yards 3408
ICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratin?

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago, Iii 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

jas prakalbas, opiausiais dienos 
klausimais ir patiekė 
sceniškus perstatymus, 
dinant “Audra 
“Piršlybos”. Visi 
vo sėkmingi.

Dabar ateina 
darbininkams diena 
Gegužės šventė, 
čiojimui kuopa turi sukaupti 
savo visas pastangas, kad tin
kamai prisirengti ir, kad pa
daryti pirmos Gegužes paminė 
jima kuo žymiausiu. Tam tiks
lui LSS Chicagos kuopa 
šaukia narių ir simpatizatorių 
susirinkimą balandžio 6 d., 7:30 
vai. vakare, “Naujienų” name, 
1739 S. Halsted str.

Socialistai visame 
tą dieną apvaikščioja 
į va i r i a u s i a i s b u*d a i s 
mais, prakalbomis, 
protestų mitingais, 
ir .t.t. Tat ir mes

S. L. A. 63 kp. susirin- 
balandžio 6 d. 1934 m- 

7 v. vak. Tuley Parko svetainėj, 90 
St- ir St. Lawrence Avė. Bus bal
savimai S. L. A. Pildomosios Tary
bos ir rinkimas, delegatų seiman ir 
kiti svarbus dalykai svarstoma- Na
riai privalo dalyvauti skaitlingai. 
Dar primenu kad seimas yra aukš
čiausia įstaiga S. L. A. užtat nariai 
atsilankykite kuoskaitlingiausiai, kad 
išrinkus atsakančius delegtus.

Sekretorius*

atvert iaement ln not intended to 
whi!>key for sale or dellvery in any 
or eommunity wherein the .-ulver- 
r. sale or tise thereof is unlawftil.

Help Wanted—Male-Female 
__________DarbininkųĮ -Rdkią ___

REIKIA apie namus padirbėti 
žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
cių, gera alga, geri namai. Lee 
Smployment Agency, 1631 Benson 
Avė., Evanston, priešais D"vis Ele- 
vated Stotį, Tel. Davis 8116.

yra išklausyti rapor 
įvairių 
narių, 
musų 
Jakavičia.

Tas ir tas nuveikia, 
tas padaryta. Išduoda 
tą musų biznio komisij 
ba J. Balnis, K. Kazlauskas, J. 
Makrickas, M. Paulailis. Visi 
dirba, visi veikia nuo A lig 
Z. Išduoda raportą Apšvielos 
komisija. Kalba J. Kondroš
ka, K. Aleksiunas, P. Kisielius 
ir čia pasirodo, kad darbas 
yra varomas pirmyn.The Cloister Co.

3251 So. Morgan St 
Tel. Boulevard 0505

Miscellaneous

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

WARSHAWSKI SMELTING CO. 
1617 No. Damen &ve.

Keistučio klubo gydytojas 
r. 'r. Dundulis persikraustė 

vietą. Telefono nu
yra tas pats Virgin i a 

bet ofiso numeris yra 
Archer Avė 

persikėle skersai gatves.
Draugai-ės platinkime pirk 

n i ko serijas

Kiekvienas keislutictis 
skaityti sau už pareigą 
imti nors vicna>seriją parda
vinėjimui dėl Keistučio klubo 
pikniko, kuris įvyks 17 d. bir
želio Birutės darže, 79th ir 
Archer Avė. Serijos yra išda
lintos centais ir kaipo tokias 
labai lengva yra parduoti, 
dėl reikalaukite serijų jau 
bar. Serijas galite gauti 
valdybos arba komisijos 
rius.

Rakandai-Italsai
JAUNA pora turi paaukauti 4 

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

E. Margevičius, 
Slrumskienė, J.

K. Laucius, Wm. 
čiaplinskas, S. 
Klimavičia, S. 
Astrauskai, 
augai, malonės 

svetainėje apie 6 vai. va

FARMAS — UKES
Stebėkite ir pasinaudokite auksinė 

prc<a kuri jus čia laukia. 40 akrų 
ūkė, geros žemės ir budinkai $650. 
80 akrų gera ūkė ant cementinio ke
lio, geri budinkai, upelis teka $2500, 
ūkė verta $5000. 119 akrų ūkė geri 
budinkai. miškas, sodnas, kainn. 
$1400. 40 akrų ūkė 20 akrų miško, 
upė žuvinga geri budinkai, gyvuliai. 
Viskas $1900- 200 akrų ūkė gero
miško, upė teka, daug gyvulių, pa
dargų, gražus sodnas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ir gera namą.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Help VVanted—Female 
Parbininkių Reikia

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

IETKIEWICZ&




