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Pabaltija Atnaujino Sutar
ti su Rusiją

Lietuva, Latvija ir 
Estija prailgino su

tartį su Rusija
Nepuolimo sutartis su Rusija 

prailginta dar 10 metų. Ru
sija pakartojo savo pripaži
nimu Vilniaus Lietuvai ••

MASKVA, bal. 5. — Lietuva, 
Latvija ir Estija, per savo pa
siuntinius, vakar pasirašė pro
tokolus, kurie prailgina dar de
šimčiai metų dabartinę nepuo
limo sutartį su sovietų Rusija. 
Sutartis dabar veiks iki 1945 
metų.

Prailgindama sutartį su Lie
tuva, Rusija dar sykį pakar
tojo savo pripažinimų Vilniaus 
Lietuvai. Užsienio diplomatai 
skaito tai įdomiu dalyku atsi
žvelgiant į tai, kad Lenkija dar 
nieko neatsakė į sovietų Ru
sijos pakvietimų prailginti ne
puolimo sutartį tam pačiam lai
kui, kuris esą buvęs pasiųstas 
Lenkija tuo pačiu laiku, kaip 
ir .šioms Pabaltijos valstybėms.

Tečiaus manoma, kad sutar
tis su Lenkija ir Suomija bus 
prailginta kiek vėliau. Betgi 
Rusija dar nėra pasiūliusi pra
ilginti sutartį Vokietijai ir to
kio pasiūlymo nemananti da
ryti.

Dr. Gilbert Grosvenor įteikia Mrs. Anne Morrow Lind- 
bergh, lakūno Lindbergh žmonai, augščiausį Načionalės Geo
grafinės Draugijos auksinį Hųbbard medalių. Ji gavo medalių

Senatas atmetė siū
lymą pakelti didžių
jų pajamų taksus

Lietuvos Naujienos

Ispanijos bedievių 
valdžia nutarė mo
kėt algas kunigam

........... —» —

Bedieviška Lerraux valdžia, už
darydama atstovams burną, 
sulaužė Ispanijos respublikos 
konstituciją

MADRIDAS, bal.* 5; — Be
dieviškoji, bet klerikahj remia
ma LerrotfK valdžia sulaužė 
svarbų Ispanijos konstitucijos 
punktą, kuris atskyrė bažnyčią 
nuo valstybės ir triukšminga
me cortes (seimo) posėdyje 
pravarė tarimą, atsteigiantį al
gas kunigams, kurios bus mo
kamos iš valstybės iždo.

Tai prieštarauja 26-tam kon
stitucijos punktui, bet “bedie
vis” Lerroux sulaužė konsitu- 
ciją, kad tik patenkinti kuni
gų reikalavmią ir ilgiau pasi
likti valdžioje.

Alejandro Lerroux “radika
lai” visą laiką dėjosi dideliais 
bedieviais ir anti-klerikalais, 
bet dabar jie patys sulaužė tą 
konstitucijos punktą, už kurį 
jie balsavo steigiamąjame sei
me. Sulaužė todėl, kad to rei
kalavo klerikalai ir kunigai ir 
tik ta sąlyga sutiko jį remti. 
Todėl dešinieji bedieviai ir nu
silenkė klerikalams, kad tik 
galėtų išsilaikyti valdžioje.

Pasiūlymas atsteigti algų mo
kėjimą kunigams iš valstybės 
iždo susilaukė seime labai di 
delio pasipriešinimo iš kairių
jų respi/blikonų ir socialistų 
pusės, bet jie būdami mažu
moje, negalėjo priėmimą sulai
kyti.

Kad sutrukdyti priėmimą, 
opozicija buvo pasiūliusi apie 
300 pataisų, bet “bedieviški” 
radikalai uždarė atstovams bur
ną, neprileisdami nė svarstyti 
tų pataisų.

Bet debatai dėl paties biliaus 
buvo labai aitrus. Buvęs socia
listas ministeris Prieto, primi
nęs radikalams, kad jie patys 
balsavo už konstituciją ir pa-

gelbėjo įkurti laisvą respubli
ką, pareiškė jiems:

“Aš suprantu* kodėl katalikai
balsuoja už šį įstatymą, bet
jus, radikalai, remdami tą įsta
tymą, esate respublikos išdavi
kai”.

Kai priėjo prie balsavimo, tai 
visa opozicija pakilo ir demon
stratyviai išėjo iš seimo,

Bet čia įvyko skilimas ir pa
čioj Lerroux partijoj, nes dau
gelis jo paties partijos narių, 
pasipiktinę savo vado pataika
vimu klerikalams, susilaikė nuo 
balsavimo.

šių įstatymų reikalavo kleri
kalai, kaipo atlyginimo, už jų 
rėmimą Lerroux valdžios. Įsta
tymai paskiria 16,000,000 pe
setų į metus algoms ir pensi
joms 7,500 kunigams. Kiekvie
nas kunigas gaus po 2,000 pe
setų į metus algos (ar pensi
jos) iki gyvos galvos.

už pasižymėjimą kaipo radio operatorius ir navigatorius kai ji 
su savo vyru skrido pastarojoj jų 40,000 mylių Jtelionūj oru. 
Ji yra pirmoji moteris gavusi tą medalių.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Kompanijos unija 
neišgelbėjo: darbi
ninkai sustreikavo
CHICAGO.— Dryder Rubber 

Co., 1014 S. Kildare Avė., su
organizavo “uniją” ir tikėjosi, 
kad darbininkai dabar tai jau 
tikrai tylės. Bet atsitiko visai 
priešingai. Darbininkai padarė 
slaptą susirinkimą ir nutarė pa
reikalauti pakelti algas 20 nuoš. 
ir kai kompanija nepasiskubino 
jų reikalavimą išpildyti, tai visi 
kaip vienas vakar sustreikavo 
ir dirbtuvę prisiėjo uždaryti. 
Streikuoja viso virš 2,000 dar
bininkų.

Nauji automobilių 
darbininkų streikai, 

5,000 streikuoja
DETROIT. Mich., bal. 5. — 

Automobilių pramonėje pasi
reiškė nauji nesusipratimai ir 
5,000 darbininkų Motors Pro
ducts Corp. sustreikavo, pri
versdami užsidaryti visą dirb
tuvę.

Taipjau gręsia visuotinas au
tomobilių die ir tool makers 
streikas. Jie ruošiasi sustrei
kuoti šį šeštadienį, jei nebus 
išpildytas reikalavimas pakelti 
algas 20 nuoš. ir įvesti 36 vai. 
darbo savaitę.

Galbūt lietus ryte; šalčiau į 
vakarą.

Saule teka 5:26, leidžiasi 6:- 
20.

CANNES, Franci jo j, b. 5.— 
Švedijos karalius Gustavas jau 
atleido savo anukui princui Si- 
gvard už apsivedimą su* mūviu 
aktore Erika Patzekir net nuo
taką pabučiavo.

Insulto draugai Lon
done gąsdina 
amerikiečius

Sako, Insultui sugryžus dauge
lis žymių amerikiečių turės 
bėgti užsienin

LONDONAS, b. 51—Samitel 
Insullo draugai Londone nutarė 
kreiptis prie kiekvieno atstovų 
buto nario klausdami, kodėl 
Insullo žmonai neleista įvažiuo
ti į Angliją. Tai esą pigus po
litiškas pataikavimas Jungt. 
Valstijoms ir jeigu “šalies in
teresai” reikalauja jos neįsi
leisti, tai vidaus reikalų minis
teris turėtų paaiškinti ir kodėl.

“Kaslink paties Insullo”, pa
reiškė vienas jo draugų, “tai 
jis dar tebėra toli nuo Jungt. 
Valstijų. Jungt. Valstijos ži
nojo, kad jis plaukia į Turki
ją, betgi tyčiomis sulaužius 
internacionalinius įstatymus, 
Amerikos ambasadorius Turki
joje tebėra be instrukcijų ką 
daryti su savo kaliniu. Ir mes 
žinome kodėl.

“Amerikoje yra didelis skai
čius įtakingų žmonių, kurie ne
nori, kad Insirtlas sugryštų.

“Jeigu kada-nors Insullas su- 
gryš Amerikon, tai labai dide
lis skaičius plačiai žinomų 
Amerikos žmonių urnai nusi- 
spręs, kad atėjo tinkamas lai
kas pasiimti atostogas Euro
poj, ir jeigu jis turės proto, tai 
jie pasimokins iš Insullo pa
tyrimų ir pasiims atostogas to
kioj šaly, kuri neturi sutarties 
su Jungt. Valstijomis apie iš
davimą nusikaltėlių”.

Insullas gavo pinigų

ISTANBUL, Turkijoj, b. 5. 
—Samuel Insull gavo iš savo 
draugų Anglijoj $10,000, kad 
galėtų ir toliau priešintis jo 
išdavimui Jtfngt. Valstijoms. 
Bet Turkijos valdžia sako, kad 
dalykas yra baigtas ir valdžios 
nuosprendis jį išduoti nebegali 
būti pakeistas.

Tečiaus jokių naujų instruk
cijų dar nėra gauta iš Ame
rikos, nors ambasadorius pa
laiko nuolatinius susižinojimus 
su valstybės departamentu.

DIX0N, III., U 5. — žaibas 
užgavo ūkininko Beier tvarką. 
Kilo gaisras, kuriame žuvo 28 
karvės ir 8 arkliai. Nuostoliai 
—$10,000.

Valymas Rusijos ag
rikultūros komi

sariate
MASKVA, b. 5.— Agrikul

tūros komisariate padaryta va
lymas, kurio pasėkoje pakeista 
daug pakomjsąrų.

Grudų ir .gyvulių auginimo 
farmų komisaru paskirtas Kal- 
monovič, buvęs finansų vice- 
komisaras ir valstybės banko 
pirmininkas. Jis užims vietą 
Jurkino, kuris liko paskirtas 
tik vice-komisaru.

Visas komisariatas yra per
tvarkytas, daug administracijų 
panaikinta, daug sukurta naujų, 
kad tik kaip nors pakelti ag- 
grikultiiros produkciją.

WASHINGTON, b. 5. —Se
natas šiandie atmetė senat. 
LaFollette pasiūlymą pakelti di
džiųjų pajamų taksus, kad pa
didinti šalies pajamas, kad ga
lima butų padengti išlaidas, 
kurias padidino kongresas, padi
dindamas pašelpas karo vetera
nams ir atsteigiant senąsias al
gas valdžios darbininkams.

LaFollette pašildymą rėmė 
senatorius Norris, kuris nuro
dė, kad šalies skolos (k bar yra 
labai didelės ir kad turtai yra 
sukoncentruoti tik nedaugelio 
žmonių rankose. Kadangi siū
lyta pakelti taksus tik stam
biosioms pajamoms, tai jie ne
būtų padarę jokio apsunkini
mo paprastiems žmonėms, o 
turtuoliai pakėlimą taksų ne
būtų daug jautę.

Prieš LaFollette pasiūlymą 
jalsavo ir du Illinois senato
riai—Lewis ir Dietrich.

Pasiūlymas buvo atmestas 
balsais prieš 37,

Tilžėje sumuštas P 
Marčiulaitis

Vilnijos gyventojai 
miršta badu

47

Keturi

4 žuvo automobilio 
nelaimėje 

i

TAMA, la., b. 5.
žmonės liko užmušti ir keturi 
sužeisti automobiliui suSidurus 
su troku. i ’

Sovietai vėl “kolek- 
tyvizuos” ūkininkus

Valdžia

3 mėn. kalėjimo už 
nemokėjimą kal
bėti angliškai

BALTIMORE, Md., bal. 5.— 
Kadangi Samuel Dalfonzo, 75 
m. italas, nemokėjo angliškai 
kalbėti, tai jis liko nuteistas 3 
mėnesiams kalėjimai!.

Jis jau visą savaitę išsėdėjo 
kalėjime, kai apie jo nelaimę 
sužinojo kitas italas kalinys ir 
apie liūdną senio likimą prane
šė jo susirūpinusiai šeimynai.

MASKVA, b. 5.
pradeda naują kampaniją, kad 
ir likusius nepriklausomus ūki
ninkus įtraukti į kolektyvius 
ukiuš. Bet šį kartą juos bus 
bandoma įtraukti “draugiškai”, 
be prievartos, kokia buvo nau
dojama pirmiau1. Tuos ūkinin
kus esą bus stengiamąsi įvy- 
lioti į kolektyvus geruoju, tei
kiant jiems pagelbą ir įvairias 
privilegijas.

Tikslas tos kampanijos — 
įtraukti į kolektyvus visus iki 
vienam Ūkininkus, kad antroj 
piatiletkoj neliktų nė vieno ne- 
sukolektyvizuoto ūkio.

Pakėlė automobilių 
kainas

KAUNAS.—Iš anapus Nemu
no vėl gauta šiurpi žinia apie 
vokiečių barbarišką žvėriškumą 
prieš lietuvius Mažojoj Lietu
voj. Skaudžiai sumuštas Prū
sų lietuvių susivienijimo sekre
torius P. Marčiulaitis.

Ketvirtadienį, P. Marčiulai- 
tis užėjo Tilžėje į Metzel res
toraną. Nieko netrukus prie 
jo priėjo du vokiški dvarinin
kai iš Niederung krašto ir pa
reikalavo parodyti dokumen
tus. Ar jiems p. Marčiulaitis 
dokumentus rodo, dar nepatir
ta, tik po to dvarininkai jį į- 
sitempė į atskirą kambarį ir 
pradėjo žvėriškai mušti per vei
dą ir galvą. Savo auką sun
kiai primušę ir palikę, vokie 
Čiai išėjo. 7

priduria, 
ištikęs 

šiaurės 
atsiun- 
atsiun-

Šiluvos miškuose nušau 
tas garsus plėšikas 

Armonas
TYTAVĖNAI, Raseinių aps. 

—Kovo 17 d. garsus banditai 
buvo pastebėti prie Tytuvėnų, 
kur tarp jų ir Tytavenų poli
cijos, kuriai gelbėjo šauliai ii 
apielinkės ūkininkai, įvyko su
sišaudymas, bet banditai pa
spruko į mišką netoli Šiluvos. 
Tečiaus miške jie liko apsupti 
ir ant rytojaus įvykusiame nau
jame susišaudyme, plėšikas Ar
monas liko vietoj nušautas, o 
Milinis, pritrukęs šovinių pats 
pasidavė.

Abu plėšikai kelios dienos at 
gal nušovė du policijos virši
ninkus, taipgi yra papildę dau
gelį kitų plėšimų, o Raseiniuo 
se buvo apiplėšę Muškato gink
lų parduotuvę, taip kad abu bu
vo gerai ginkluoti.

Iš stambesnių Lietuvoj ban
ditų tebėra nesugauti Riekus, 
kuris dabar slapstosi ir .niekur 
nesirodo ir iš Bajorų kalėjimo 
pabėgęs kartu su prižiūrėtoju 
Kazlausku stambus kriminalis
tas Balsys, po pabėgimo jau 
apiplėšęs vieną kunigą.

VILNIUS.—“Kurjer Wilens- 
ki” praneša, kad gavo iš Šven
čionių tris gabalus duonos, ku
rie aiškiausiai įrodo tą skurdą 
ir vargą, kuriame gyvena Šven
čionių apskrities gyventojai. 
Ta proga laikraštis
kad šiemet badas yra 
visas Vilniaus krašto 
rytų apskritis, žmogus, 
tęs duonos pavyzdžius, 
te dar ir laiškutį, kuriame, tarn
kitko, pažymi, kad tokią duo
na dabar minta žmones Šven
čionių krašte. Tačiau ta duo
na buvo surinkta 10—15 ha 
irkiuose. Mažesni ūkiai ir to
kios duonos neturi. Badas kai
muose, pasak duoną atsiuntu
sio “Kurjer Wilenski” kores
pondento, vis eina smarkyn. 
Esą, net prie kuklių reikalavi
mų pripratęs kaimietis jau ne
beišlaiko. Kad tik butų galima 
išsimaitinti, parduodamos pas
kutinės karvės ir arkliai, išker
tami paskutiniai medžiai aplink 
sodybas, kad tik butų galima 
juos supiniguoti ir pirktis mais
to produktų.

Korespondentas toliau nuro
do, kad^trūksta uždarbių. Val
džios teikiama pašalpa palietė 
Ukjyteiškai nežymų badau j an-

valdybas Įvyksta tikros kovos 
dėl kelių kilogramų miltų, už 
kuriuos reikės darbu atidirbti, 
žmonės neklausia, kiek teks 
atidirbti, bet tik gautų tuos 
miltus. Gautus miltus maišo 
su pelais, vikiais, avižomis, gy
vuliniais ' runkeliais ir kepasi 
tam tikrus kliudžius. Korespon
dentas abejoja, ar Vakarų Len
kijoje kaimietis į burną pami- 
tų tokį “skanskonį”. Greičiau
siai, ir jo gyvuliai jų neėstų. 
Vietinė savišalpos akcija to
kiomis sąlygomis yra visiškai 
neįmanoma. Ligos plečiasi bai
siu tempu. Vaikai ir seniai yra 
visiškai 
valsčiuje 
jau mirė 
tualus ir 
gali būti
dirvas bus galima apsėti be pa
šalinės pagelbos. Ūkininkai, 
klausiami, ar imtų sėjos pa
skolą, griežtai kratosi tokia 
paskola. Esą, jie dar nėra at
silyginę už 1929 ir 1930 m. pa
skolas ir labai gailisi, kad jas 
paėmė, nes negali išsimokėti : 
kainos dabar yra nukritusios, 
o anais metais už sėklas jie 
mokėjo 4—5 kartus brangiau.

nusivarę. Melagėnų 
vienoje šeimoje badu 
5 vaikai. Labai ak- 
sėjos klausimas. Ne
kalbos apie tai, kad

Rengias pirkti 
landžius

led

Fordas smerkia kė
limą kainų

DETROIT, Mich., b. 5. — 
Henry Ford ašriai pasmerkė, 
pastaruoju laiku pasireiškusį 
kėlimą kainų. Kėlimas kainų, 
sako Fordas, yra sąmoningas 
trukdymas atgaivinimo biznio. 
Valdžia turėtų tai sustabdyti. 
Nors kainos ir medžiagos pa
kilo, bet “tikroji kaina” prekių 
nėra pakilusi, nes yra padidė
jusi produkcija ir pareikalavi
mas. Tik tingus biznio vedėjai 
kapoja algas ir kelia kainas* 
nes tai yra lengviausias būdas 
semtis pelnus. Bet jeigu* jie 
daugiau dirbtų ir geriau su
tvarkytų biznį, tai jie galėtų 
pakelti algas ir be kėlimo kai
nų.

T1'1 l«lį ■■ lį^l ĘJ IfffH IIIMĮ

MEXIC0 CITY, b. 5. —Žy
miausias Meksikos politikas ir 
buvęs prezidentas Plūtraco 
Elias CallesisunĮciai serga savo 
namuose geltonuoju drugiu.

DETROIT, Mich., b. 5. — 
General Motors pakėlė kainas! 
savo išdirbystės automobiliams 
nuo $30 iki $300.

Fordas gi pareiškė, kad jis 
kainų savo automobiliams ne
kels, nes kėlimais kainų nega
lima tikėtis sulaukti geresnių 
laikų.

KAUNAS. — Kadangi veik 
kasmet Nemuno potvynis su
daro Kaimui pavojų ir tenka 
ledas natūraliomis priemonė
mis kirsti, tai susisiekimo mi
nisterija susidėjus su Kauno 
m. savyvaldybe numato įsigyti 
vieną ledlaužį.

GAISRAS SUNAIKINO HA
VANOS LAIKRAŠTĮ

BįAVANA, Kuboj, b. 5. — 
Gaisras sunaikino spaustuvę 
EI Pais, vieno iš žymiausių Ha
vanos ispanų laikraščių. Nuosto
liai siekia apie $700,000.

Trys vagiliai liko nušauti ir 
keli sužeisti kareivių, kurie ap
supo namą.

OAKLAND, Cal., b. 5. — 
Vieno jury nario knarkimas na
grinėjant $25,000 bylą, taip 
veikė teisėją, kad jis bylos 
grinėjimą nutraukė ir jury 
leido.

pa- 
na- 
pa-

OAKLAND, CaL, b. 5.—Ha - 
bert Hoover vakar traukini;! 
sugryžo namo. Jis lankėsi dau
gely vietų, kad pasitarti su 
republikonų vadais. Buvo pa
siekęs ir Chicago.

KALAMAZOO, Mich., b. 5. — 
Du kaliniai pasimirė ir 7 ran
dasi kalėjimo ligoninėj išgėrę 

‘ ‘ ; ............. S išalkoholį kuri jie išleido 
tomobilio radiatoriaus.

ALBANY, N. Y., b.

au-

j. 5. 
Penki žmonės liko sužeisti 
sidupus kryžkelėj dviems į 
bany

sų 
Al 

važiavusiems busams.
*

BEAVER DAM, Wis 
Per daugelį metų šio mieste
lio meru buvo socialistas Rae 
Waever. Senosios ’ partios ne
galėdamos socialisto nugalėti, 
stvėrėsi paprasto sentimento, 
pastatydami kandidatu seną 
vietos mokytoją Miss Mary 
Spellman, apie 70 m. amžiaus, 
kuri vietos mokykloj mokyto
jauja jau 49 metai ir atsišauk
dami į buvusius jos mokinius 
Už ją balsuoti. Tai pagelbėjo, 
septimentas laimėjo ir atžaga
reiviams pasisekė nugalėti so
cialistą.

b. 5.
Ar važiuosite pava

sary Lietuvon?
Tiems, kurie pavasary ren

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago. II..
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu iš pažiūros

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

STOMACH BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
Ulccr Powder MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St., Chicago, m.

TEL. VICTORY 7386-7048.

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO
Paul Dargis

Rengiamasi prie aviacijos 
dienos

Praeitą savaitę ALTASS Są
jungos skyriaus komitetas, Sie
lių Lietuvos svetainėje, Bei- 
mont St., N. S., turėjo posė
dį aptarimui tolimesnės sky
riaus darbuotės; svarbiausia 
dėl surengimo aviacijos dienos 
Pittsburghe. Komiteto nuomo
nė — kviesti kito daugiausia 
dr-jų veikėjų prisidėti prie sky
riaus veikimo, taip kad ben
drai dirbant pasisekimas butų 
užtikrintas.

Ateinantį pirmadienį, balan- 
džio-April 9 diena vakare, šv. 
Kazimiero parapijos svetainė
je įvyks 
dienai
dalyvaus ALTASS skyriaus ko
mitetas, katalikų federacija, 
abu Susivienijimai, t. y. — 
LRKSA. ir SLA. šiame posė
dyje bus išdirbti visapusiai pla
nai tolimesniam darbui.

JalIuaurpkefvavS Soho Pittsburgh, Pa. ir “Btastės namuose, < 
jaunuolių svečių, jų tarpe: Vy
tautas Virbickas, Pauliukonis, 
Kasarskas ir Jadžiukynas. De
ja yra nusistačiusi supažindin
ti vietinį jaunimą su1 “N. A.” 
tikslais, traukiant jaunimų į 
bendrąjį visuomeninį darbą.

“Kiaušinių mušimo vakarienė”

Ko mums trūksta”

tas ge-

Balandžio 1 d. LMD. svetai
nėje įvyko ALDLD. 33 kuo
pos “kiaušinių mušimo vaka
rienė”. Buvo taip pat rodomi 
judami paveikslai “Šventojo 
Peterburgo Galas”, žmonių at
silankė mažai.

Reiškia, “kiaušinių mušimo 
vakarienė” nekaip pavyko, nors 
ir Velykų dienoje, žmones jau 
nesiinteresuoja nė kiaušiniais, 
ne kiaušinių mušimu.

Praeitame “Pittsburgho Nau
jienų” numeryje A. L. parašė 
straipsnelį tema: “Ko Pittsbur
gh’o lietuviams trūksta”.

Straipsnelis vietomis parašy
tas vykusiai, daug duodama 
vėjo klikininkams,
rai, to jiems ir reikia. Tačiau 
A. L. berašydamas (a) per
daug įsismagino kritikuoti ir 
visa, kas Pittsburghe veikiama, 
daroma. 1

Mes visi žinome, jog būda
mi “griešninkais” dėl protėvių 
suvalgytų “uždraustų vaisių”, 
negalime būti “perfect”. Kas 
neveikia, tas, žinoma, ir ne
klysta, geriau pasakius — nė
ra taisyklės be išimties. Kiek 
man yra žinoma, Pittsburghe 
tarpe visose srovėje yra ir ge
rų nuoširdžių veikėjų, — ną, 
žinoma, pasitaiko ir klikinin- 
kų. A. L., ant galo, pabrėžia, 

Reikia tik džiaugtis ir svei-ĮjOg per praeitų Susivienijimo 
seimų kolonijų atstovai pama
tę, jog inteligentiškų vadų, vi
suomenes veikėjų Pittsbur
ghui baisiai trūksta.

žinoma, čia tai netiesioginiai 
gauna “velnių” seimo rengė
jai — 3-čio apskrities komi
tetas ir seimo rengimo komi
sija, kuriuos sulig A. L. ^pa
reiškimu, negalima vadinti 
suomenės veikėjais.

Nesiginčysiu su A. L. 
šių jo pareiškimų, nes esu 
tikinęs, jog tas pareiškimas 
yra ne visuomenės nuomonė, o 
palies A. L., nors jis tos vi
suomenės, neva vardu kalba.

Man yra žinoma, jog seimo 
rengėjai nuoširdžiai ir sąžinin
gai savo priedermes atliko, ta
čiau jei ir butų pasitaikę klai
dų, tai ne iš blogos valios.

pasitarimas aviacijos 
rengti reikalu. Posėdy

kinti, jog Įvairių srovių orga
nizacijos ir veikėjai rodo noro 
sutartinai dirbti šiame visiems 
bendrame reikale. Todėl pir
myn į darbą, o pasekmes bus 
neabejotinai geros.
Ir jaunimas neri prisidėti, prie 

ALTASS Sąjungos veikim# J
Pittburghe ir apylinkėje yra 

ištisa eilė jaunimo draugijėlių. 
Savaimi suprantama, tos drau
gijėlės turi įvairius tikslus, ta
čiau lakūno Janušausko žygis 
juos visus jungia. Jaunųjų tar
pe yra kilęs sumanymas, lakū
nui Janušauskui esant Pitts- 
burghe, surengti parengimų, 
kurio pelnas eitų skridimo fi
nansavimui. Kadangi laikas 
trumpas, tai jaunieji tu*rėtų 
tuojau griebtis už darbo, su
šaukiant jaunimo organizacijas 
krūvon, ir sulaukite išdirbti 
planus parengimo pasisekimui. 
Mano nuomone, bent šios jaun. 
dr-jos pradžioje turėtų imtis 
iniciatyvos: — “Naujoji Auš
ra”, jaun. SLA. kifopos, stu
dentų dr-ja, merg. P. S. S. 
ja ir Šv. Marijos Vaikelių 
ja. '

Todėl jaunieji griebkitės 
darbo.

dr 
dr

UŽ

P. S. S. — jaun. mergaičių 
rengimas' 'pasisekė

N. S. jaunų merginų P. S. S. 
dr-ja kovo 22 dienų, Pittsbur
gho Natatorium turėjo “swim- 
ming party”, į kurią atsilan
kė labai daug lietuviško jau
nimo.

Pasisekimas visapusis, pelno 
liks gana daug. Reikia pasa
kyti, jog šios draugijėlės narės 
yra labai veiklios, todėl jų pa
rengimai visada būna pasek
mingi.
“N. Aušros” susirinkime daly

vaus kiniečių atstovė
Pažangaus jaunimo organi

zacija “N. A.” kiekvienų an 
trų pirmadienį dr-jos narių na
muose laiko susirinkimus, ku
riuose be dr-jos bėgamųjų rei 
kalų yra laikomos paskaitos ii 
debatai. Sekančiame dr-jos su 
sirinkime, balandžio 9 dieną P 
Dargio namuose, be draugijos 
narių dalyvaus išmokslinta ki- 

*niečių atstovi kuri laikys pa 
skaitą* apie kinų tautos gyve
nimų ir papročius. Visi dr-jos 
nariai privalo šiame susirinki
me dalyvauti.

Praeitame dr-jos 
me, kifris įvyko p-lės

pa-

vi

dėl 
įsi-

Balandžio 2 d. kelios radi- 
kališkos organizacijos rengėsi 
nešti rezoliuciją prieš hitleriz- 
mų Vokietijos konsului.

Kaip pavyko, dar nesuspė
jome sužinoti.

— Keresp.

Atostogauja
P-lė Jadvyga Plukiutū, “Nau

josios Aušros” veikėja, šiomis 
dienomis išvažiuoja pas savo 
draugus į Buffalo, N. Y., ato
stogoms. P-lė Plukiutė prie pro
gos mano aplankyti garsųjį 
krioklį, Niagara Falls, ir pir
madienį parvyks Pittsburghan. 
Tiesa, ir p-lė Valkauskaitė s.< 
menininku Juozu Kozyva pra
eitą šeštadienį buvo išvykę 
praleisti, kaip amerikonai sa
ko, “week end” Clevelandar. 
Sakosi turėję “good time”.

Pastaba dėl Lietu
vių Kapinių Ben
drovės atskaitos

REPORTERIO
PRIETYKIAI

Pittsburgho lietuviai rengiasi 
prie aviacijos dienos

Pirmas koncertas ir teatras po 
Velykų

N. S. PITTSBURGH. Pa. —į 
Balandžio 8 d. Hippodrome 
Teatre, Beaver Avė. ir Juniata 
St., Marijos Vaikelių Draugi-, 
ja stato scenoj dvi juokingas 
komedijas: “Sulig naujausios' 
mados” ir “Tėtė pakliuvo”, Re 
virš minėtų lošimų, bus išpiL' 
dyla ir koncertinė programa 
dalis. Kaip teko patirti, tai ne 
tik vietiniai geriausi daininin
kai ir dainininkės dalyvaus, 
bet ir iš Carnegie, Pa., buk 
busią dalyvių.

Prasidės 8 vai. vakaro.
» » &

Tur būt, turės pasičiupinėti
Balan

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Kovo 29 d. Lietuvos Sūnų sve
tainėje įvyko ALTASS. Pitts
burgho skyriaus komiteto pa
sitarimas dėl rengimosi prie 
aviacijos dienos. Pittsburghui 
paskirta gegužės 6 d. Tačiau 
paskutinėmis dienomis teko su
žinoti, kad gegužės 6 d. Bet- 
ties Field a<£prtou .negalima 
bus jGš die
nai, nes jis yra užimtas. 0 ki 
to airporto, kuris butų tinka
mas ir parankus, nesiranda.

Todėl aviacijos diena turės 
bu’li nukelta. Betties Field air- 
portų galima gauti bile kurią 
kitų dieną, išėmus 6 gegužės.

Yra pageidaujama, kad 
ALTASS. Centro Komitetas 
skirtų dėl Pittsburgho aviaci
jos dienos gegužės 13 arba 20. 
Tai butų tinkamiausios ir pa
rankiausios dienos. Tik, sitei- 
mildami, neskirkite gegužės 27 
d. ir birželio 3 d., ba šios abi
dvi dienos jau yra užimtos 
SLA. 3-čio apskrities; viena dėl 
suvažiavimo, antra dėl pikni
ko.

Praeitame “Pittsburgho Nau
jienų” numeryje tilpo kapinių 
bendrovės atskaita, kurių pa
teikė knygų tvarkymo komisi
jos raštininkas, p. Jonas A. 
Katkus.

Iš minėtos atskaitos mes su
žinome, kas kiek yra atsiėmęs 
ir kam kiek yra išmokėta. Pa
sirodo, kad nuo 
įsikūrimo jau yra 
$27,542.01.

Bet aš norėčiau
tik knygų tvarkymo komisijos 
raštininko p. Jono A. Katkaife, 
bet kartu ir visos virš minė
tos komisijos, 
bėte įplaukų? 
susidarė ? Iš 
$27,542.01 ?

pat kapinių 
išmokėta net

paklausti ne

kodėl nepaskel- 
Iš kur įplaukos 
kur paimta tie

Katkų- ta.

Susimildami, paskelbkit įplau 
kas, tai tada bus pilna atakai 

Skaitytojas.

SLA. 3-čio apskrities vajus dėl 
prirašymo visų SLA. kuopų 
Pittsburgho apylinkėje

TAI yra plutai jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimai yra daromas ir jums.

l«M i»Ida<inh pagalio* tapo iš-

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 2S Ventai;

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-H W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Loais Avė. Tel. Kedzie 8902

Vano», lietaus ir druekoe vanoe.
«wimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterimi 
eeredomie iki 7 ▼. ▼.

GEGUŽINE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

PITTSBURGH, Pa. 
džio 8 d. Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje yra rengia
mas kortų lošimo vakaras Lie
tuvių Tautiškų kapinių naudai. 
Kortų lošimo ^vakare, tur būt. 
bus didelis susirėmimas tarpe 
Soho ir North Sidūs didžiųjų 
kortų “šarkų”.

Skaitėme “Pittsburgho Nau
jienose” Soho kortų lošiko pa'- 
reiškimą, kad North įSidės “šar
kai” buk gavę “šaltas kojas”. 
North Sidės “akademijų” lan
kęs atsako, kad jie balandžio 
8 d. atvažiuosią į Lietuvių Mo
kslo Draugystes svetainę pa
žiūrėti, ar “šį|los kojos” yra 
Soho kortų :į($ikyf

Jūsų Repoi’.įęiąs visai (neno
ri maišytis į tuos ginčtfs, tik 
tiek turi pasakyti, kad vien iš 
pažiūrėjimo negalima bus su
žinoti, ar kojos yra “šiltos”, 
ar “šaltos”. Tur būt, turės vie-, 
ni antriems pačiupinėti kojas. (

Toliau jūsų Reporteris ne
nori būti pranašu, bet ateinan
čioje nedėlioję gali atsitikti 
visaip: visai paprasti kortų lo
šikai gali nušluostyti nosis kor
tų' “šarkams” ir laimėti visa^ 
geriausias dovanas.

— Reporteris.

Stop
Jtching
E Skin

oj Nebesirūpinkite dėl
SO odos niežėjimo, Plai |

čažSa skanų, IŠb ė r i m y, :
.. Dėmiu ir kitu odos 

erzinimų. Gaukite bonka Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę Į 
niežėjimui pašalinti. Lengva var- I 
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s, 60c, $1.00.

iemo
F C R £ ru . i R R i TA Ti ONS

Delicious in crisp 

' salads... with crack- 
i; Bis ahd jam for dessert 
... with marmalade 
and toast for break- 

į . fa&t! “Philadelphia” 
| Brand Cream Cheese
| is pure, wholesome—

and always/rč$ft.

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonu įtalpos

“AQUITANIA”

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENĄ
Ekfkursantai perplauks per ^vandjenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursijų lydės gerai žinomas ekskursijų palyj- 
dovas — F*ius Bukšnaitis.

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

$107.50
........... $181.00
............ $138.00
.......... $241.00
“NAUJIENAS” dėl

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

Nieko nelaukę tuoj aus kreipkitės į
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS” 
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Genuine "Philadelphia” is 
sold Only in this silver-foil 

packagc

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Kovo 29 d. Lietuvių Sūnų sve
tainėje SLA. 3-čio apskrities 
komitetas ir parengimo komi
sija vėl laikė susirinkimų, šia
me susirinkime buvo apkalbė
ta rengiamas dėl kuopų nau
dos piknikas, kuris įvyks bir
želio 3 d.; iš kalno tikietų pla
tinimas ir kiti dalykai, suriš
ti su rengiamu pikniko. Buvo 
nutarta, kad organizatorius,, 
pirmininkas ir kiti komiteto 
nariai pasistengtų pritraukti 
ir tas kuopas prie apskričio, 
kurios dar nepriklauso arba yra 
atsimetusios.

Pittsburgho SLA. 3-čiam ap
skričiui dabartiniu laiku pri
klauso tik apie 20 kuopų, o 
Pittsburgho apylinkėje viso 
randasi apie 40 kuopų. Tame 
skaitliuje randasi kelios silp
nai gyvuojančios kuopos. Vy
riausia priežastis — tai' nedar
bas.

Apskrities komitetas dės pa
stangas nė tik visas kuopas 
įtraukti į apskritį, bet ir silp
nąsias sustiprinti arba miru
sias atgaivinti.

Beje, šiame susirinkime bu-

Be operacijos ar (čirškimu. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulčti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Ėmeraid Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pagalinti visus skausmus, kad Jus 
( trumpų laika galėsite atsikelti. Tiktai lai- 
kykitčs lengvu nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasitaikys jusu 
plplsru. jeigu neaorfeirit*.

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
'‘i -

• : • 1 ■ ■ ■ ■ ’ ■ ■ ; j j. . ■,

Listeiine bcveiK moine taliaii 
užmuša turinžias bendiumol > 
su paprastais šaižiais bakteri-A 
jas! Tas palengvina jųsd 
gerklę, kada bakterijos ją su-1 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai >.eiksmln$a 
prileidlme šalčio. Atsargas 
studijavimas 102 žmonių lai* h 
k< 2 žiemos minėsiu pa- ii 
rodS, kad tie,' karie plauna į 
gerklę 8U Listerine tiktai Mi 1 
tesirgo šalčiais, turėjo H Į 
trumpesnius ir U lengvesnius ' 
už tuos, kurie nesiplovi. 
L a m bert Pharmacal Cp.» St. 
Louis, Mo.

KELIAUKITE BUŠU!

vo išrinkti atstovai į Ayiaci 
jos Komitetą. Atstovais išrink 
tajyjonas Milleris, Ona Ivanau 
skaitė, Jonas Mažukna, Ipoli

Reduęes COLDS

NEPAVOJINGA, 
ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU
NEW YORK $15
Philadelphia $14 1 W

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

Perdėm Greitas PatamaVlinas.
Vienon pusėn i abi

PEORIA, ILL........ $2.50........ $3.50
QUINCY, ILL........ $4.00......... $6.00
ST. JOSEPH, MO- $6.00.......  $10.80
KANSAS CITY... $6.00........ $10.00
Du busai kasdien tfivažiuoja t virį minė
tus miestus-r-vienas persėdimas—vienu bu
sit vist* kelii>; Nauja miegojimut kėdė ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
duska DYKAI, Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Tek-f oliuokite:

Missouri Transit Line 
328 So. State St. 

Tel. HARRISON OO7»

Ekonomiškiausias

BUDAS
KELIAUTI

28 valandas smagios kelionės

pittsbuiiiig ......................—.......
CLEVELAND ....................-...................
DETROIT..
TOLEDO ............................ ...........
YOUNGSTOWN $«.................. AKKON 7.50

Bilo kur i RYTUS

$0.73
$7.30
$3.75

ST. LOUIS $3 Į abi pusi 
$500

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST 
H LIMITEDS—JOKIA B

KITA LINIJA NE ■

407 So. -Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby —

120 W. Madison
• Tėl. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

DETROIT $3
ŽEMOS BUŠŲ KAINOS 

Pašaukite:

Į abi pusi 
$500

VISUR.

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 8886

Expresinis 
Patarnavimas

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 smagia ke
lionę į bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
- 328 So State Street 

Tel. HARRI8ON 0072

Trumpiausias kelias i 
South’us

Southern Limited
407 So- Wabash Avė.

72 West Randolph St.

Tel. Calumet 4668—Wabash 6171 M
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ALTASS CHICAGOJE
(Tęsinys)

Naujas pasiryžimas
Sėkla didvyriškumo pagimdė 

naujus didvyrius. Tragedija 
“Lituanicos” Dariaus ir Girėno 
vedamos nenugąsdino “Jauno
sios Lietuvos”, kuriai Darius- 
Girėnas paliko užbaigimą išpil
dyti tą uždavinį. Tuoj kilo su
manymas parūpinti “Lituanica 
II” naujiems drąsuoliams skris- skaitliavimai visų išlaidų, suriš
ti Lietuvon. Susidarė draugija 
surinkimui reikalingų pinigų 
pasekmingam atlikimui to žy
gio, ir atsirado lakūnai, kurie 
su tokiu pačiu pasiryžimu su
tikti Neptūną ir galingą audrų 
Perkūną, kaip Darius-Girėnas, 
nusistatė. Drąsos mat pas lie
tuvius netrūksta. Kyla, tačiau, 
keli klausimai, į kuriuos prisiei
na atsakyti: vienas klausimas 
yra, Ari lietuvių visuomenė pri
taria tokiam žygiui, ir parems 
jį savo piniginėmis išgalėmis? 
Antra, ar turime tokius jau
nuolius, kurie turi tiek pat 
drąsos ir gabumo kaip Darius- 
Girėnas? Į tuos du klausimu 
jau yra duodamas atsakymas.

ALTASS
Kad lietuvių visuomenė pri

taria tokiam žygiui, rodo susi- 
interesavimas Amerikos lietu
vių susikurusia Amerikos Lie
tuvių Trans-Atlantinio Skridi
mo Sąjunga, kuri sutrumpini
me yra žinoma kaipo ALTASS. 
Centralinis Komitetas tosdrau-

gijos pasidarbavęs keletą mė
nesių, rado galimybę surinkti 
tiek pinigų, kad butų galima, 
nupirkti orlaivį. Orlaivis yra 
to paties tipo kaip ir tas, ku
riuo skrido aplink pasaulį Wi- 
ley Post. Jis kainavo $6800. 
Šitam orlaiviui reikalingas yra 
naujas motoras ir daugelis kitų 
naujų įtaisymų užtikrinimui 
pasekmingo atlikimo žygio. Ap-

Z

B

“Gražutė”

i

i

NAUJIENOS, Chicago, UI. ’

ir “žaltys”

•»

i

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Pirmų 

$500.00 
ir turim 

ant

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

Artinas Kapy Papuo- 
šymo Diena 

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

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

tų su šita kelione, rodo, kad 
reikalinga yra viso labo $15,- 
000, kurie turi būt kuo grei
čiausiai surinkti, kad skridi
mas galėtų įvykti ateinančią 
vasarą- Sukėlimui tos sumos 
yra uždaviniu ALTASS ir Ame
rikos lietuvių visuomenės. Yra 
mums žinoma, kad Amerikos 
vyriausybe kontroliuoja trans
atlantinius skridimus, ir duoda 
leidimą skridimui tik tada, ka
da orlaivis ir lakūnas atsako 
visiems Amerikos valdžios rei
kalavimams. Mes nenorėtume, 
kad antras lietuvių skridimas 
per Atlantiką Lietuvon įvyktų 
be Amerikos vyriausybės leidi
mo ir baigtųsi taip tragingai, 
kaip užsibaigė Dariaus-Girėno 
žygis. Nuo mus tad priklauso 
ar tas skridimas įvyks ir bus 
pasekmingas.

Pilotas
Pilotas, arba lakūnas, turi 

turėti užtektiną patyrimą, ži
nojimą ir fizines jėgas, kad 
gautų leidimą skristi. Visiems 
tokiems reikalavimams atsako 
lakūnas paskirtas dėl “Litua- 
nica II”, ponas Juozas James- 
Janušauskas. Jis yra patyrusiu 
lakimu, ir jis turi užtektinai 
drąsos, kad išpildyti Dariaus- 
Girėno testamento reikalavi
mus. Jis yra pasiryžęs skristi, 
nepaisant to ar audrų Perkū
nas bus rustas ar meilingas. 
Pasisekimas jo remiasi techni
kos lėktuvo klausimais, ir, be 
to, suprantama, oro bangomis. 
Tokioje kelionėje viskas gaU 
atsitikti, čia reikalinga rizika. 
Bet turint tokį didelį patyri
mą skraidyme, kaip turi p. 
James-Janu*šauskas, ir turint 
gerą lėktuvą, galima tikėtis, 
kad “Lituanica lt” nuneš Ame
rikos lietuvių pasveikinimus 
Kaunan.

TAI NAUJA!

O ■ ■ I 

f. •i

Heleną Vesprendaitė, >populiari ir sparčiai 
ti dainininkė, dainuos Gražutes rolėj operoj 
raliene.

Antanas Kaminskas, musų atsižymėjęs

pirmyn žengian- 
Eglė, žalčių Ka-

tenoras, dalyva
vęs beveik visuose svarbesniuose muzikališkuose parengimuose, 
pildys žalčio rolę sekmadienio operoje, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj.

j£.

z

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 6 IR 7 D- 
“FUGITIVE LOVERS”

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

taipgi Spalvuota Muzikais 
komedija

R AMO V A Theatre
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 6 IR 7

<‘DINNER AT 8”

su Marle Dressler, John Barry- 
more, Walace Beery, Jean Harlow, 
Lionei Barrymore, Lee Tracy, 

Edmund Lowe, Billie Burke.

taipgi komedija ir 
Mickey Mouse

I
M

į

y--"——~ .....

Girėno tragedija. Į tokią pat 
kelionę rengiasi p. James-Ja* 
nušauskas. Visi mes atjautėme 
svarbą to momento — to lin
kėjimo prasmę. Susijaudino p. 
James-Janušauskas; poniai Rač- 
kuvienei ašaros iš akių paby
rėjo. Aš pajutau, kad ir su ma
nim kas tai tokio darosi — 
sprukau 
sirodyt 
kad ir 
ašaros.
kia ir į mumis paprastus mir
tingus.

Juozas J. Hertmanavičius.

pro duris, kad ųepa 
tokiu minkšta širdžių*, 
iš mano akių byrėjo 
Didvyrių dvasia vei-

14 
va-

-r— ——

Žiūrėkite
Į šias Vertybes! štai yra išpardavimas, kuriame jus 

galite sutaupyti! Pirkite dabar!
IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio-April 6 ir 7

HH i|4A j puikiausioTkokybes Q p
mllldl 5 s 19c ■ VU
|f Hlf H Puikiausi “Midwest” sv. <iQAKAVA Golden Santos 3 sv. niaiš. 55c maiš.|

“Fairplay” Riekutės ar Pusės 4 _
Dideli No. 2>/į kenai |

Bridgeporto atsineši- 
mas i ALTASS

Man patekus į ALTASS 
Centralinį Komitetą, prisiėjo 
priimti ant savęs pareigą ap
lankyti Bridgeporto (Chicago
je) biznierius ir profesionalus 
reikale prisidėjimo prie to su
manymo. Su ponu* James-Janu- 
šausku ir ponia Račkuviene 
pradėjome lankymą. Mano nu
sistatymu buvo nereikalauti jo
kių aukų nuo tų, kurie neturi 
išgalės, arba kurie tam daly
kui nepritaria. Įeidami mes 
kiekvienam pareiškėme tikslą 
musų atsilankymo, ir palikome 
kiekvieno biznierio ar profesio
nalo laisvai valiai remti ar at
sisakyti nuo rėmimo šito su
manymo. Apėjome apie 50 
įstaigų bėgyje 5 valandų 
ko. Keliose vietose radome 
rius ALTASS, nuo Jtyrių, 
prantama, aukų nerinkome,
liose vietose radome biznierius 
labai suspaustus vargais, nuo 
kurių irgi aukų nereikalavome. 
Pasitaikė porą vietų. ki‘r biz
nieriai yra žinomais turtuliais, 
bet pasižymėjo tuomi, kad jo
kiems visuomeniškiems tiks
lams niekados neaukauja. Tai 
yra saumyliai, kurie kaip pa
razitai, augo ant visuomenės 
kūno. Bet tokių atsirado vos 
trys. Jeigu paduočiau jų var-

dus, nebūtų jiems jauku. Bet 
tokius ir be to visi žino. Apla
mai imant, tie musų biznieriai 
ir profesionalai, kurie užjau
čia lietuvystei, priėmė mumis 
labai nuoširdžiai, ir prisirašė 
prie ALTASS. Per tas kelias 
valandas gavome 26 naujus 
ALTASS narius ir septynius 
aukautojus, kurie davė nuo 50 
centų iki $1.00. Viso, surinko
me $80.00, kuriuos įteikėme 
ALTASS iždininkui, p. J. Mac
kevičiui. Jautėmės labai laimin
gi aplankę senus draugus, ku
rie tokį prakilnų sumanymą 
taip noriai remia. Bridgepor- 
tas remia ALTASS.

Gėlių Darželis
Gėlių Darželis balandžio 

d. rengia kauliukų lošimo 
karą Wodmano svetainėje. Pel
nas eis organizacijos reika
lams. Vakaro rengimo komisi
ja susideda iš p-ių Rypkevičie- 
nės, Kondrotienes, Žymantienės 
ir Kvederiencs.

Prie progos turiu pranešti, 
jog šį vakarą Gėlių Darželio 
pamoka įvyks paprastu laiku ir 
paprastoje vietoje.

—Jurginis.

Sheldon W. Govier
ROSELAND —R y t o j a u s 

“Naujienų” laidoje tilps Rose- 
lando ward 
Sheldon W. Govier
savo kandidatūros 
situacijos, 9-tam 
kalu. (Apg.)

committeemano 
pareiškimas 
ir politinės 
warde, rei-

lai- 
na
šu’- 
Ke

Nuplaunama Sienai Popiera
Daugiau kaip 300 naujoviškų, su sko
niu nupieštų, gražiai atspausdintų 
neblunkančių spalvų popiera-
Reikalaukite savo Maliavos ir Hard- 
ware Krautuvėje arba pas savo malio- 
rių, kad jie juins parodytų Novak’o 
Sienoms Popieros knygų.
Busite tikrai patenkinti.

Chas. Nova Sm
1652-54 Blue Island Avė. 

Chicago, III.

Dramatiškas momentas
Aplankydami Bridgeporto 

biznierius ir profesionalus, mes 
gerai žinojome, kad šiandien 
visiems yra su‘nku, ir todėl nie
kur nesitikėjome gauti stam
bių sumų — norėjome vien, 
kad kas išgali prisirašytų prie 
ALTASS, ir užsimokėtų nary
stės mokestį, kuri išneša $2.00. 
Už tą yra duodama paauksin
ta špilkutė^ Svarbu buvo su
žinot kas pritaria tam daly
ku*!, o kas nepritaria. Paduotas 
surašąs tos dienos naujų na
rių ir aukautojų aiškiai paro
do, kad pritarimas yra dide
lis. 26 nauji nariai penkiose 
valandose, tai geras ženklas. 
Bet svarbiausis dalykas tai 
tas, kad visi nauji nariai dėjo
si prie šio sumanymo su nuo
širdumu4. Net svetimtaučiai 
jam nuoširdžiai pritarė. Pa
vyzdžiu, p. J. H. Kirk, ne tik 
mumis nuoširdžiai priėmė, bet 
be jokio paraginimo davė 
$10.00, ir dabar dėvi ALTASS 
ženklą. Kiti nauji nariai pasi
žadėjo vėliau daugiau paaukau
ti. Visi lydėjo p. James-Janu< 
šauską su geriausiais linkėji
mais. Bet vienoje vietoje, ant 
Lituanica Avenue, arti 33-čios 
gatvės, neturtingas biznierius, 
siuvėjas, suteikęs auką ir pri
ėmęs ženkl^, atsisveikindamas 
su p. James-Jantfšausku su
spaudė jam ranką ir tarė: 
“Skrisk laimingai!” Balsas jc 
suvirpėjo, o akyse pasirodė 
ašaros. Tuo momentu atėjo 
mums visiems mintin Dariaus-

Nuo Išsinarinimu
Kuomet jums pasitaiko niksteltti ko> 

Jot riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį i pečius ir kuomet skausmas jus 
iŠ proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expellęriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimStis.

Per suvirš 60 mettj Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu raistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkotčs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

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

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

COMPANY 
Djstributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346
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“CAMPBELL’S” PORK and BEANS 2 kenai 9c
“MI»WEST” TOMATO ar VEGETABLE SRIUBA 4 kenai 25c 

ed” 3 kenai 25c
BEAN SPROUTS “Midwest” No. 2 kenai 2 už 17c 
“HARDING’S” CORNED BEEF HAŠTT sv. kenas 17c 
MINKŠTA SABAM! DEŠRA “Cudahy’s 
BAKED MEAT LPAf' “Drexel Farina^ 
“1-2-3” BLYNELIŲ MILTAI ....... —......
KRISPY CRACKERS “Sunsliine” ."........
cnrrcorATF^cooKies....... .......;,.r~
“DROMEDARY” DIXIE MIX pilnai su

SUGAh CORN

sv. 21c
sv. 19c
pak. 9c

sv. pak. 15c
........ sv.17c
..... pak. 39c

NAUJI KOPŪSTAI Texas Dideles galvos 5 sv. 14c
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 5 sv. 25c

tuz. 23cLEMONAI Dideli sultingi 
“BAKER’S” BREAKFAST COCOA 1/5 didžio kenas 5c 
GERMAN SWEET CHOCOLATE 
SOUTHERN STYLE COCONUT 
APPLE BUTTER “Brown’s” ......

4 unc. 2 už 17c
4 unc. ken. 12c

38 unc. džiaras 15c

RYŽIAI Baltieji “Gomet” 1 sv. pak. 2 už 19c 
“KARO” Blue Labcl SYRUPAS 
“MAZOLA” OII........... ...... .1........

PRIDE” Skalbimo pauderis

“Quick Arrow”
“Sunbrite”

H/2 sv- kenas 10c I 
paintės kenas 18c 

.........   1 1 ... . |
sv. pak. 9*4c

. Soap A did.
Flakesfi pak.CVV

Cleanser 3 ken. 13c
BLEACH “Midwest” Plūs 5c dep. už bonką kvorta 10c 
‘‘Nt)-RUB” Skystas padlagų vaškas ... ..... pt. kenas 39c
“JUSTICE” SKALBIMO MUILAS ........

n 0 W ' Dėl Puodų ir g
u.V*u. skauradų fa pak. fa\JC

3 šmotai 11c
(4

“Seminole” Bathroom JĮ Įp
Tissuc "Į rolės fa 9C

......""""i
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

PASTABA Dauguma "Miduieit Stoni'' turi ir meioi įkyrint, kur jut 
galite pirkti gerą mitą, paukltieną ir tt. ui žemiautiai kainai/
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

“BIRUTĖ” VAIDINA PIRMA LIETUVIU OPERA CHICAGOJE

EGLĖ -žalčiu karalienę
8 BALANDŽIO-APRIL

Lietuvių Auditorijoj
3133 SO. HALSTED ST. Pradžia lygiai 6 vai. vak.Pradžia lygiai 6 vai. vak 

Įžanga 75 Centai

W AIN'T THAT J(J$T 
THE. BEST E VE GI. 
SKEETS9 IF HE. 
C AM OMLY KEEP

t'M SO PPOUD OF VA 
BASE” JUST l.MAGlIME. 
j F yA KEEP GO«M' AM 
GET TwO EVEi?y OAV 
you'LL beat voure Į 
Pecoreb 'Fotee th ' /
SEASOM'S OVEte“ yl

įį 'HUUH 
į I Guess 
g LŲČk AM’ 
7 ME HAS>

' PARTEO 
\GOMPAMY

miu* ................. ............ . ■' """"
K -AFTER i SOCKE.D OUT THOSG

TVVO TODAY, TREIGE MUŠT H AVĖ 
i BEEM A MI UJO M TAMS WAlTlM' 
! To ę.HAKE AAMOS VVITH ME»Į

The V PUMPEO THE OLD SOUP HOME 
% ftCee out

Fore uavS!
\OUT OF COMMtS€tO

p

n

0

-Ii

j

■v—<r-

illliil

& r
•i

LŠ-pįįiimiS

LiNa’nOb'

C 4|'t ''



Penktadienis, balan. 6, 1934

Gražutė
ALTASS CHICAGOJE Žiūrėkite

Sheldon W. Govier

RYŽIAI Baltieji

MAZOLA

Quick Arrow
Sunbrite ken

rolės
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

TAI NAUJA!
4352 S.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSENuplaunama Sienai Popiera

8 BALANDŽIO-APRIL

THE TWO ORPHANS

RAMOVA Theatre

aOOEDg

BALANDŽIO 6 IR 7 D 
“FUGITIVE LOVERS”

svarų 
maiš.

BALANDŽIO 6 IR 7 
“DINNER AT 8”

taipgi komedija ir 
Mickey Mouse

UKTteHE H 8ABB 
BLIMP GETSTWO
HOMeras TO DM/M

na
šu4-

pirmyn zengian 
Eglė, Žalčių Ka

§ HUH1* 
s i
g LUČK AM'
7 Me HAS
/ PARTHD 
\GOMPAMY

3518 So. Halsted St
\OUT OF COMMtSS»O

“BIRUTE” VAIDINA PIRMA LIETUVIŲ OPERĄ CHICAGOJE

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

taipgi Spalvuota Muzikalė 
komedija

(M so praouo OF VA * 
BABE’l JUST IMAGINE, 

■j F y A KEEP GDI M' AM 
Get two everev OAV 
VOULL 3EAT VOGte 7 
raecoreb 'Foree th ' /
SEASOM'S OVErauy%

pro duris, kad ųepa 
tokiu minkšta širdžių4, 
iš mano akių byrėjo 
Didvyrių dvasia vei-

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

ROSELAND 
“Naujienų 
lando ward 
Sheldon W. Govier 
savo kandidatūros 
situacijos, 9-tam 
kalu. (Apg.)

iri wpst **
PUIKIAUSIOS KOKYBES

24sv 
maiš

Helena Vesprendaitū, populiari ir sparčiai 
ti dainininkė, dainuos Gražutės rolėj operoj 
ralienė.

Antanas Kaminskas, musų atsižymėjęs

Į šias Vertybes! štai yra išpardavimas, kuriame jus 
galite sutaupyti! Pirkite dabar!

Chas. Nova
1652-54 Blue Island Avė 

Chicago, III.

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

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

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

su Marle Dressler, John Barry- 
more, Walace Beery, Jean Harlow, 
Lionei Barrymore, Lee Tracy, 

Edmund Lowe, Billie Burke.

PASTABA — Dauguma "Midivest Stores’’ turi ir mrtot skyriui, kur jąi 
galite pirkti gerą metą, paukštieną ir tt. ui žtmiauiiat kainai!

AIN’T TUAT J(J$T 
THE. BEST E VE re. 
SKEETS ? IF HE. 
C AM ONLV KEEP 

A »T UP’’ A

gijos pasidarbavęs keletą mė
nesių, rado galimybę surinkti 
tiek pinigų, kad butų galima, 
nupirkti orlaivį. Orlaivis yra 
to paties tipo kaip ir tas, ku
riuo skrido aplink pasaulį Wi- 
ley Post. Jis kainavo $6800. 
šitam orlaiviui reikalingas yra 
naujas motoras ir daugelis kitų 
naujų įtaisymų užtikrinimui 
pasekmingo atlikimo žygio. Ap- 
skaitliavimai visų išlaidų, suriš
tų su šita kelione, rodo, kad 
reikalinga yra viso labo $15,- 
000, kurie turi būt kuo grei
čiausiai surinkti, kad skridi
mas galėtų įvykti ateinančią 
vasarą. Sukėlimui tos sumos 
yra uždaviniu ALTASS ir Ame
rikos lietuvių visuomenės. Yra 
mums žinoma, kad Amerikos 
vyriausybė kontroliuoja trans
atlantinius skridimus, ir duoda 
leidimą skridimui tik tada, ka
da orlaivis ir lakūnas atsako 
visiems Amerikos valdžios rei
kalavimams. Mes nenorėtume, 
kad antras lietuvių skridimas 
per Atlantiką Lietuvon įvyktų 
be Amerikos vyriausybės leidi
mo ir baigtųsi taip tragingai, 
kaip užsibaigė Dariaus-Girėno 
žygis. Nuo mus tad priklauso 
ar tas skridimas įvyks ir bus 
pasekmingas.

Pilotas
Pilotas, arba lakūnas, titfri 

turėti užtektiną patyrimą, ži
nojimą ir fizines jėgas, kad 
gautų leidimą skristi. Visiems 
tokiems reikalavimams atsako 
lakūnas paskirtas dėl “Litua- 
nica II”, ponas Juozas James- 
Janušauskas. Jis yra patyrusiu 
lakimu, ir jis turi užtektinai 
drąsos, kad išpildyti Dariaus- 
Girėno testamento reikalavi
mus. Jis yra pasiryžęs skristi, 
nepaisant to ar audrų Perkū
nas bus rustas ar meilingas. 
Pasisekimas jo remiasi techni
kos lėktuvo klausimais, ir, be 
to, suprantama, oro bangomis. 
Tokioje kelionėje viskas gab 
atsitikti, čia reikalinga rizika. 
Bet turint tokį didelį patyri
mą skraidyme, kaip turi p. 
James-Janušauskas, ir turint 
gerą lėktuvą, galima tikėtis, 
kad “Lituianica lt” nuneš Ame
rikos lietuvių pasveikinimus 
Kaunan.

Rytojaus 
laidoje tilps Rose- 

committeemano 
pareiškimas 
ir politinės 
warde, rei-

(Tęsinys)

Naujas pasiryžimas
Sėkla didvyriškumo pagimdė 

naujus didvyrius. Tragedija 
“Lituanicos” Dariaus ir Girėno 
vedamos nenugąsdino “Jauno
sios Lietuvos”, kuriai Darius- 
Girėnas paliko užbaigimą išpil
dyti tą uždavinį. Tuoj kilo su
manymas parūpinti “Lituanica 
H” naujiems drąsuoliams skris
ti Lietuvon. Susidarė draugija 
surinkimui reikalingų pinigų 
pasekmingam atlikimui to žy
gio, ir atsirado lakūnai, ku*rie 
su tokiu pačiu pasiryžimu su
tikti Neptūną ir galingą audrų 
Perkūną, kaip Darius-Girėnas, 
nusistatė. Drąsos mat pas lie
tuvius netrūksta. Kyla, tačiau, 
keli klausimai, į kuriuos prisiei
na atsakyti: vienas klausimas 
yra, A? lietuvių visuomenė pri
taria tokiam žygiui, ir parems 
jį savo piniginėmis išgalėmis? 
Antra, ar turime tokius jau
nuolius, kurie turi tiek pat 
drąsos ir gabumo kaip Darius- 
Girėnas? Į tuos du klausimu 
jau yra duodamas atsakymas.

ALTASS
Kad lietuvių visuomenė pri

taria tokiam žygiui, rodo susi- 
interesavimas Amerikos lietu
vių susikurusia Amerikos Lie
tuvių Trans-Atlantinio Skridi
mo Sąjunga, kuri sutrumpini
me yra žinoma kaipo ALTASS. 
Centralinis Komitetas tos drau-

Bridgeporto atsineši- 
mas j ALTASS

Man patekus į ALTASS 
Centralinį Komitetą, prisiėjo 
priimti ant savęs pareigą ap
lankyti Bridgeporto (Chicago
je) biznierius ir profesionalus 
reikale prisidėjimo prie to su
manymo. Su ponu4 James-Janu- 
šausku ir ponia Račkuviene 
pradėjome lankymą. Mano nu
sistatymu buvo nereikalauti jo
kių aukų nuo tų, kurie neturi 
išgalės, arba kurie tam daly
kui nepritaria. Įeidami mes 
kiekvienam pareiškėme tikslą 
musų atsilankymo, ir palikome 
kiekvieno biznierio ar profesio
nalo laisvai valiai remti ar 
sisakyti nuo rėmimo šito 
manymo. Apėjome apie 
įstaigų bėgyje 5 valandų 
ko. Keliose vietose radome 
rius ALTASS, nuo kuriu, 
prantama, aukų nerinkome, 
liose vietose radome biznierius 
labai suspaustus vargais, nuo 
kurių irgi aukų nereikalavome. 
Pasitaikė porą vietų. ki?r biz
nieriai yra žinomais turtuliais, 
bet pasižymėjo tuomi, kad jo
kiems visuomeniškiems tiks
lams niekados neaukauja. Tai 
yra saumyliai, kurie kaip pa
razitai, augo ant visuomenės 
kūno. Ret tokių atsirado vos 
trys. Jeigu paduočiau jų var-

Lietuvių Auditorijoj
Pradžia lygiai 6 vai. vak 

įžanga 75 Centai

f 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.

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III. 

Tel. Lafayette 7346

Nuo Išsinarinimu
Kuomet jnms pasitaiko nikstcUti ko- 

Imi rieią, išsinarinti tanką ar gauti 
diegi j i pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-ExpeUeriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus Jaimfttns. .

Per suvirš 60 mėty Anchor . Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkot&S.

T n Varo vs i utinėm VI i.

tenoras, dalyva
vęs beveik visuose svarbesniuose muzikališkuose parengimuose, 
pildys žalčio rolę sekmadienio operoje, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj.

-AFTER i SOCKE.D OUT THOSE 
TVva TODAY, THEI^E MUŠT H AVĖ. 
BHEM A MILLtOM FANS VVAlTlKi' 
TO ^HMCE AAMOS WITH ME’Į 
THE V PUMPEO THE OLC> SOOP KOKE 

—— A?eeouT 
rore davSĮ

Girėno tragedija. Į tokią pat 
kelionę rengiasi p. James-Ja* 
nušauskas. Visi mes atjautėme 
svarbą to momento 
kėjimo prasmę. Susijaudino p 
James-Janušauskas; poniai Rač- 
kuvienei ašaros iš akių paby
rėjo. Aš pajutau, kad ir su ma
nim kas tai tokio darosi — 
sprukau 
si rody t 
kad ir 
ašaros.
kia ir į mumis paprastus mir 
tingus.

Juozas J. Hertmanavičius.

Dramatiškas momentas
Aplankydami Bridgeporto 

biznierius ir profesionalus, mes 
gerai žinojome, kad šiandien 
visiems yra šiltoku, ir todėl nie
kur nesitikėjome gauti stam
bių sumų — norėjome vien, 
kad kas išgali prisirašytų prie 
ALTASS, ir užsimokėtų nary
stės mokestį, kuri išneša .$2.00. 
Už tą yra duodama paauksin
ta špilkutė, Svarbu buvo su
žinot kas pritaria tam daly- 
ku4i, o kas nepritaria. Paduotas 
surašąs tos dienos naujų na
rių ir aukautojų aiškiai paro
do, kad pritarimas yra dide
lis. 26 nauji nariai penkiose 
valandose, tai geras ženklas. 
Bet svarbiausia dalykas tai 
tas, kad visi nauji nariai dėjo
si prie šio sumanymo su nuo
širdumu*. Net svetimtaučiai 
jam nuoširdžiai pritarė. Pa
vyzdžiu, p. J. H. Kirk, ne tik 
mumis nuoširdžiai priėmė, bet 
be jokio paraginimo davė 
$10.00, ir dabar dėvi ALTASS 
ženklą. Kiti nauji nariai pasi
žadėjo vėliau daugiau paaukau
ti. Visi lydėjo p. James-Janu4- 
šauską su geriausiais linkėji
mais. Bet vienoje vietoje, ant 
Lituanica Avenue, arti 33-čios 
gatvės, neturtingas biznierius, 
siuvėjas, suteikęs auką ir pri
ėmęs ženklą, atsisveikindamas 
su p. James-Jau Lisausku su
spaudė jam ranką ir tarė: 
“Skrisk laimingai!” Balsas jc 
suvirpėjo, o akyse pasirodė 
ašaros. Tuo momentu atėjo 
mums visiems mintin Dariaus-

dus, nebūtų jiems jauku. Bet 
tokius ir be to visi žino. Apla
mai imant, tie musų biznieriai 
ir profesionalai, kurie užjau
čia lietuvystei, priėmė mumis 
labai nuoširdžiai, ir prisirašė 
prie ALTASS. Per tas kelias 
valandas gavome 26 naujus 
ALTASS narius ir septynius 
aukautojus, kurie davė nuo 50 
centų iki $1.00. Viso, surinko
me $80.00, kūrintos įteikėme 
ALTASS iždininkui, p. J. Mac
kevičiui. Jautėmės labai laimin
gi aplankę senus draugus, ku
rie tokį prakilnų sumanymą 
taip noriai remia. Bridgepor- 
tas remia ALTASS.

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

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsiu bė
ga po 30000 galionų j dienų — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbinmi Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

IŠPARDAVIMAS!
Petnyčioj ir Subatoj, Balandžio-April 6 ir 7

Gėlių Darželis
Gėlių Darželis balandžio 14 

d. rengia kauliukų lošimo va
karą Wodmano svetainėje. Pel
nas eis organizacijos reika
lams. Vakaro rengimo komisi
ja susideda iš p-ių Rypkevičie- 
nės, Kondrotienčs, Žymantienės 
ir Kvederienes.

Prie progos turiu pranešti, 
jog šį vakarą Gelių Darželio 
pamoka įvyks paprastu laiku ir 
paprastoje vietoje.

—Jurginis.

PRIDE” Skalbimo pauderis .............
. Soap 
Flakes

Daugiau kaip 300 naujoviškų, su sko
niu nupieštų, gražiai atspausdintų 
neblunkančių spalvų popiera-
Reikalaukite savo Maliavos ir Hard- 
ware Krautuvėje arba pas savo malio- 
rių, kad jie jums parodytų Novak’o 
Sienoms Popieros knygų.
Busite tikrai patenkinti.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

4 unc. 2 už 17c
4 unc. ken. 12c

MIDVVEST
J00 tNPUftNbBNl

APPLE BUTTER “Brown’s”
Comet

NAUJIENOS, Chicago, UI. ’
Į - -------------- ----------- Į— — ■ ' .Į

MINKŠTA SALAMI DEŠRA “Cudahy’ 
BAKEO MEAT LOaF “Drcxel Fa?™'

Dėl 'Puodų ir O 
skauradų Cpak.

Bathrooin
Tissue

STORES
hkiouivihooii rrutu

Thoraughbred”
BEAN SPROUTS “Midwest 
“HARDING’S” CORNED BEEF HAStl

If AHA Puikiausi “Midvvest” sv.KAVA Golden Santos 3 sv. maiš. 55c maiš
“Fairplay” Riekutės ar Pusės

r ibto Dideli No. 2M2 Kenai

KRISPY CRACKERS “Sunshine” .... 
nJUCGTATE“U(TOKIėS ............ IZ“
“DROMEDARY” DIXIE MIX pilnai su .......... pak. 39c
NAUJI KOPŪSTAI Texas Didelės galvos 5 sv. 14c
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1

“CAMPBELL’S” PORK and BEAKS 2 kenai 9c
“MI1)WEST” TOMATO ar VEGETABLE ŠRlUBA 4 kenai 25c 
SUGAh CČRN “Tlioroughbred” 3 kenai 25c

No. 2 kenai 2 už 17c 
konas 17c

Cleanser
BLEACH “Midwest” Plūs 5c dep* už bonką kvorta 10c 
“NO-RUB” Skystas padlagų vaškas . .... .. pt. kenas 39c 
“JUSTICE” SKALBIMO MUILAS ..............  3 šmotai 11c

LEMONAI Dideli sultingi .........
“BAKER’S” RREAKFAST COCO 
GERMAN SWEET CHOCOLATE 
SOUTHERN STYLE GOCONUT

.. 38 unc. džiaras 15c
1 sv. pak. 2 už 19c

KARO” Blue Label SYRUPAS H/2 sv. kenas 10c 
paintės kenas 18c

PAIN-EXPELLER
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Uiaiiakyao kaina t
Chicagoje — vaitu:

e tams
Pusei metų _________ _
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui __ __

Chicago j per Išnešioto jus:
Viena kopija __________
Savaitei ....... -...... —........
Mtnesiui_______________

Suvienytose Valstijose, ne Cklcagoj, 
paštu:

Metams ___ _____
Pusei metu ___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur ušslenluose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metu -____ 4.00
Trims mėnesiams----- —-— 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su ušsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

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

Entered aa Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, DL under tha act of 
March 8rd 1879.

18c
76c

$7.00
8.60
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leldiia Naujiena Ben
drovė, 1789 9. Halsted St. Chicago, 
UI. Telefonas CANal 8500.

sija anaunserio lupomis bandč 
atšaukti kokią tai partiją. Ge
nys margas, bet tos komisijos 
mintys dar margesnės.

Pirmiausiai Bulaw jokią par
tiją neatstovauja, o tik užra
šinėja “Naujienas”. Jis nėra 
jokios partijos narys. Komisi
ja pirma skelbė, kad naujasis 
choras, — _ ___..
choras. Tad jei kas buvo at
šaukta, - 
tas 
sis 
dą.

- tai bendro fronto

tai tik bendras fron 
Matomai, Morkūnas ir Ma 
pirma buvo

Vietos laikraščiai aprašo to
kį atsitikimą: vieno farmerio 
prapuolė kelios avys; jis pasi
ėmė šautuvą ir su4 savo dviem 
šunim išėjo į mišką ieškoti 
“vagies”. Medyje pastebėjo di
delę laukinę katę. Farmerys 
paleido šūvį. Truputį sužalota , 
katė iškrito iš medžio ir be nie
kur nieko puolė draskyti šunį. 
Vieną šunį ji mirtinai nukama
vo, o kitą pusėtinai apdraskė, 
kol farmerys ją kitu šuviu ne-

padarę kla

JEI TAIP BUTŲ!

Laikraščiai pilni straipsnių ir telegramų apie “sme
genų trustą” Kongreso spykeris paskyrė tam tikrą ko
misiją “smegenų trusto” veikimui ištirti. Taigi atrodo, 
kad Amerikoje smegens jau susiorganizavo į trustą ir 
yra tokia jėga, kuri gali visą kraštą “pavergti”.

Ar tai butų nelaimė?
Jeigu taip butų, kaip tie smegenų trusto griovikai 

skelbia, tai reikėtų ne bijotis, bet džiaugtis. Smegens 
gi nėra žmogaus priešas.

Bėda tačiau yra ta, kad kolkas Amerikoje smegenų 
susiorganizavimo labai mažai galima pastebėti. Vienas 
lašytojas neseniai nurodė, kad net tarpe artimiausiųjų 
prezidento Roosevelto patarėjų viešpatauja nuomonių 
sumišimas, ir tai yra labiau panašu j tiesą, negu pasa
ka apie smegenų trustą.

Ta pasaka tiktai tiek atatinka tikrenybę, kad ne
paprastai didelės įtakos valdžioje šiandie turi mokslo 
žmonės, jvairių valdžios įstaigų ir departamentų prie
šakyje stovi tai profesoriai, tai žymių mokslinių veika
lų autoriai. Tai yra geras reiškinys. Bet sakyti, kad tie 
mokslininkai sutaria viens su kitu ir veikia, kaip orga
nizacija, turinti vieną programą ir vieną vadovybę, tai 
— įsivaizduoti nebūtus dalykus.

Užtenka tik pastatyti klausimą, ar Amerikos žmo
nės šiandie žino, kokia valdžios politika bus už metų 
arba bent už pusės metų, kad butų aišku, jogei nusta
tyto programo valdžiai trūksta. Nes jeigu ji tokį pro
gramą turėtų, tai ji jo nuo publikos paslėpti negalėtų, 
ir nebūtų jai reikalo jį. slėpti.

Šiandie niekas negali atspėti, ką valdžia darys su 
užsienių skolomis, su muitais, su nusiginklavimo kon
ferencija, su bedarbiais, su N RA, su AAA, ir t. t.

Taigi ne smegenų trustas Ameriką valdo, bet val
džioje, kaip sakoma, kas galva, tai protas. Daug gerų 
galvų, daug išlavintų smegenų, bet vienos vadovaujan
čios minties, bendro programo ir plano nėra.

Jei butų smegenų trustas, butų gerai. Bijotis rei
kia dolerių trustų.

Balandžio 1 d. įvyko didžiu
lės SLA. 352 kuopos susirin
kimas. Pildomosios Tarybos 
rinkimuose laimėjo pažangieji. 
Nieko negelbėjo nei Strumskio 
atsilankymas prieš kiek laiko.

Įvyko balsavimai ir SLA. 21 
kuopoje. Progresyvių kandida
tai čia visus balsus gavo. Fain, 
vyrai!

W » 8
Su “Naujienų” kontestu rei 

kalai eina gana gerai, Sakysi 
mė,i Velykų dieną apie 1 vak 
po pietų su Bulaw išėjome 
“Naujienas” Užrašinėti. Pir
miausiai sustojome pas senus 
ir gerus draugus Kriaučiunus. 
Be jokių argumentų paklojo 
septynis doleriu‘3 ir užsirašė 
laikraštį. Jų namuose teko pa
stebėti labai įdomų ir istoriš
ką paveikslą. Paveikslas nuim
tas 1905 m. ir vaizduoja būrį 
Senapilės jaunuolių. Grupėje 
matosi studentų ir gimnazistų. 
Jų tarpe ir P. Grigaitis bei da
bartinė Kriaučiūnienė. Mat, ta 
grupė Mariampolėje vaidino 
veikalą.

Vargu' pas ką kitą iš tos gru
pės bėra užsilikęs tas paveik
slas. Bet Kriaučiūnienė jį tu
ri. Tai tikrai brangi atmintis. 
Manau, smagu jai pažiūrėti į 
paveikslą ir prisiminti tai, kas 
dėjosi prieš 30 metų, kada, vi
si buvo jauni ir kada kai ku
riems teko slapstytis miškuo
se nito caro žandarų.

Besikalbėdamas su 
naiš, patyriau
gyvena Jonas Viziris,

ISPANIJOJE

Dešinioji Ispanijos valdžia, pasiremdama savo dau
guma parlamente, pervarė įstatymą, kuriuo grąžinama 
algos ir pensijos 7,500 kunigų. Tai laimėjimas, įgytas 
“religijos” vardu.

Todėl jisai, žinoma, nėra materialistiškas.
Klerikalai sakosi esą didžiausi materializmo prie

šai, nes materializmas tai, girdi, godumas ir bedievybė. 
Sielą ir jos išganymą reikią statyti aukščiaus už viską. 
Kas “svieto marnastimis” rūpinasi, tas pražus po mir
ties.

Kažin ar tiems septyniems tūkstančiams kunigų 
Ispanija mokės algas ir pensijas dvasiškas, ar materia
liškas?

ĮkorespondencijosĮ

Kriaučiu- 
kad netoliese 

Naujie
nų” bendradarbio Adomo bro
lis. Nutarėme užsukti pas ji. 
Kai nuėjome, tai jo dar nebu
vo namie. Jo žmona mus malo 
niai pasitiko ir paprašė palauk
ti. Už kiek laiko grįžo ir Jo
nas. Pasakiau aš jam, kad su
tikau jo brolį Ne\v York e ir 
kad jo raštai telpa “Naujie
nose”. Nustebo Jonas. Sako, 
jog jis manęs, kad jo brolis 
Adomas jau yra miręs. Užtik
rinau, kad jis yra gyvas ir svei
kas, kaip ridikas.

Buvo tikrai smagu susipa
žinti su Viziriais, kurie yra ma
lonus žmonės. Išėjome ne tuš
čiomis: užsirašė “Naujienas” 
visiems metams.

» » »
Teisėjas W. McKay nubaudė 

kelis vyrus už girtavimą, pa
skirdamas jiems didelę “baus
mę”: pasimokėti po 5 ir 10 
centų. Dauguma jų daugiau, 
kaip 10 centų, nei neturėjo — 
ir tie patys buvo pasiskolin
ti.

Detroit, Mich
Spirgučiai

Balandžio 1 d. man teko gir- 
f dėti lietuvių radio programą, 

kurį duoda taip vadinamas ne
priklausomas Dailės choras po 
vadovyste Žiūrono, 
kad choras yra sklokininkų 
priežiūroje. Programo anaun
seris nežinomas. Kiek girdė
jau, tai komisijos pastatytas 
žmogus. Programas susideda iš 
dainų, — dainuoja solistai, du
etai ir choras. Tenka pasaky
ti, jog dainininkai parinkti ge
ri, kaip tai: Valukas. Stankie- 
nė, Širvaitienė, Zigmantiene ir 
kiti, kurie buvo susispietę apie 
Miką Petrauską.

Tai programo daliai nieko 
negalima primesti, — eina ga-

Kalbama,

na sklandžiai. Gaila, kad to ne
galima pasakyti apie garsini
mus. Garsinama tikrai nuobo
džiai ir monotoniškai: nueiki
te, nusipirkite ir t.t. Biznie
rių garsinimas visai jokio įspū
džio nepadaro.

Tačiau įdomiausias dalykas 
buvo tas, kad programo pabai
goje anaunseris paskelbė labai 
svarbią žinią: girdi, pereitą 
nedėldienį pas mus buvo at
ėjęs kažkoks “Naujienų” at
stovas ir išrėžė savo karštą ir 
partyviską spyčiuką.
padare be musų žinios. Mes at
šaukiame tai, ką “Naujienų” 
Bulaw kalbėjo. Už jo kalbą 
mes neimame jokios atsako
mybės.

Well, yra žmonių, kurie, taip 
sakant, rimtai juokauja, — 
save ant juoko pastato. Komi

Tai jis

pribaigė.
Ot, jeigu tokius nagus tu

rėtų Bimba, tai jis tikrai dra
skytų savo priešus.

K &8
Detroitas sumušė savo 

kordą: per paskutinius keturis 
mėnesius čia apsivedė 1,526 po
ros. Well, 
gams bus 
dėl i ai s ir

re-

Be to, vienas iš visų laimes įei- 
gos dovaną. Įžanga bus tik 35c. 
Bus lošiama: Five Hundred, 
Pinochle, Pitch ir Bingo.

Tikslas yra svarbus ir vertas 
visų paramos.

Tūkstančiai metų atgal tau
tos aukavosi karuose bei kūry
boje įbrėžimui savo vardo bei 
nuotykių į akmens šmotą, kad 
ateinančios gentkartės 
likučius bei braižinius ir 
ką nors apie jas.

Amerikos lietuviams 
auksine proga įamžinti 
Katedroje savo istoriją 
kaina, įrengiant minimą 
barį, jei tik visos musų
nijos prisidės su savo duokle.

Baltimoriečiai! Dalyvaudami 
šiame parengime, mes padary
sime dvigubą naudą: ne tik kad 
suteiksime paramą minėtam 
prakilniam tikslui, bet ir patys 
turėsime malonumo savųjų tar
pe linksmai vakarą praleisti — 
ir dar ką nors laimėti.

Tad — visos' ir visi dalyvau
kime šiame parengime.

Anib Kurelaitis.

rastų 
žinotų

yra 
šioje 
maža 
Kam- 
kolo-

Charles Bausch iš Vineland, 
N. J., vištų augintojas, kalti
namas brutališkai nužudęs sa
vo žmoną ir paskui sudeginęs 
savo namus, kad paslėpti žmog
žudystę. t

naujoviški, kurie suteikia daug 
geresnę apsaugą. Mat. ir susi
daužius automobiliams tie stik
lai laikosi krūvoje. Tu'o tarpu 
senoviški stiklai subyra ir len
gviau ar sunkiau sužeidžia va
žiuojančius.

’ Hamtramck politikieriams 
užėjo blogi laikai: keturi jų 
už visokias suktybes tapo pa
siųsti į kalėjimą. Jaeob Y. Kap- 
lan turės pakutavoti nuo pus
ketvirtų ligi penkių metų. To
kios pat bausmes susilaukė ii. 
Dr. Rudolph G. Tenerowiez, 
buvusis majoras, bei Joseph 
Rupinski, policijos kapitonas.

» » p
Nuo gegužės 1 d. gatveka- 

rių konduktoriai ir kiti darbi
ninkai susilauks didesnės al
gos, — bus pakelta 12 nuo
šimčių. Autobusų šoferiams ir
gi bus mokama daugiau.

Kai darbai pagerėjo, tai ir 
judėjimas pasidarė didesnis 
Gatvekarių ir autobusų skai 
čius padidinta ant 150.

Nuo liepos 1 d. pradės veik 
ti nauji valstijos įstatymai, ku 
rie draus važinėtis automobi
liais su trapaus stiklo langais 
Bus žiūrima, kad stiklai būti;

atrodo, kad ir kairi 
daugiau darbo su di 
mažais...

— F. Lavinskasi

Baltimore Md

Mrs. Eugene Chenevert, žino
ma scenoje kaipo Peggy Vin- 
cent, viena iš šešių žmonių, ku
riuos rasta nuožmiai nužudytus 
vasarnamy ties Bremerton, 
Wash. Spėjama, kad juos iš
žudė plėšikai.

Korta vinto 
tedroje 
naudai,

Ka-vakaras Mokslo
Lietuvių Kambario

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba su pagelba vietinio 
komiteto, susikurusio rėmimui 
Lietuvių Kambario Pittsburgho 
Universiteto Mokslo Katedroje, 
rengia kuo didžiausį kortavi-

mą šeštadieni, balandžio 14 d., 
8 vai. vakaro, Lietuvių Svetai
nėje, didžiojoje salėje (851 
Hollins St.). Visas pelnas šio 
parengimo skiriamas naudai 
Pittsburgho Universiteto Moks
lo Katedroje Lietuvių Kamba
riui.

Daug bus visokių dovanų, 
gražių ir vertingų, laimėjimui.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. >1 
Andelman, 284 Tremont 
Boston, Maso.

GarsinkitSs Naujienose

LITHUANIA BUILDING LOAN & HOMESTEAD ASSOCIATION

Lietuva Skolinimo ir Namii Statymo Draugija
Uždėta Vasario 4-tą, 1904 — Inkorporuota Kovo 31-mą, 1904

30-ta METINĖ ATSKAITA
BAIGIANT METUS SAUSIO 31-ma, 1934

TURTAS
Loans on Real Estate ........... ......
Loans ori Stock ............... .............
Interest Unpaid .............. ............
Installments Unpaid .....................
Real Estate ..................................
Master’s Certificates ................ ...
Real Estate sold on Contract .... 
Taxes Advanced ...........................
Insurance premiums advanced .. 
Bills Receivable, Bonds ......... ......
Federal Home Loan Bank Stock 
Accounts Receivable ................ ...
Cash in Hands of Treasurer .....
Cash in Hands of Secretary ......

$176,000.00 
10,600.00 
3,111.23 
9,590.83 

16,239.35 
4,830.49 

35,304.50 
338.22 
498.35 

5,000.00 
1,800.00 

73.48 
.... 1,292.12 

100.00

Paskolos ant Namu
Paskolos ant Šerų
Nuošimčiai Nedamokėti
įnešimai Nedamoketi
Nuosavybe
Masterio Certifikatai
Nejudinamas Turtas parduotas ant Kontrakto
Taksai apmokėti
Apdrauda apmokėta
Priimamos Bilos, Bondsai
Federal Home Loan Bankos Šerai
Sąskaita Priimama
Pinigai pas Kasierių
Pinigai pas Sekretorių

Totai Assets $264,778.57 Visas Turtas.

LIABILITIES
o n stock ..................
on advance ..............

ATSAKOMYBĖS
Installments paid in 
Installments paid in 
Istallments unpaid 
Stock noticed for withdrawal ...........................
Paid-up Stock ........................................................
Incomplete Loans .......................................... .
Bills Payable ............................................... ........
Accounts Payable .......... ...................................
Interest accrued on Bills Payable ....................
Profits apportioned and Dividends payable on

Paid-up Stock ..............................................
Reserve for Delinųuent Interest. Premiums 

and Fines Receivable .........................
Contingent Fund .................................................
Reserve for Real Estate Depreciation .. ..........
Profits (divided) .......................................... .......
Profits (undivided) .........................................

$59,409.69
666.22

9,590.83
14,058.28 

117,435.00 
4,800.00 

20,000.00 
94.46 
64.50

2,573.96

3,111.23 
19,000.00 
4,000.00 
8,931.24 
1,043.16

Inešimai įmokėti
Įnešimai įmokėti iš kalno 
įnešimai nedamoketi 
Šerai užsakyti ištraukti 
Užmokėtos akcijos 
Neužbaigtos Paskolos 
Mokamos Bilos 
Sąskaitos Mokamos 
Užaugęs nuošimtis ant Mokamu Bilų 
Pelnas padalintas ir Dividendai Mokami ant Užmokėtų 

akcijų
Reservai dėl “Užsilikusiu Nuošimčių, Premijų ir 

bausmių
Atsargos Fondas
Reserva dėl Nejudinamojo Turto 
Pelnas (išdalintas) 
Pelnas (neišdalintas)

Totai Liabilities Visos Atsakomybės

SPULKA SAUGIAUSIA VIETA TAUPYTI PINIGUS
Aukštas atlyginimas, saugumas ir pergalėjimas sunkių laikų yra faktai, kurie gali buri užtvirtinti, NES NEI VIENAS ŽMOGUS 

CHICAGOJE NĖRA PRALAIMĖJĘS NEI VIENO DOLERIO SUTAUPYTO SPULKOJE iš priežasties biznio sumažėjimo arba sumaže-

ve.tcj,. šiandie 441 Spulka daro Apyvartą Chicagoje.
Metai 1930, 1931 ir 1932 BUVO METAI IŠTYRIMO—“IŠLAIKYMAS TINKAMIAUSIŲ”. Tie metai parodė taupiems darbininkams, 

kad iu pinigai buvo saugus Spulkoie ir kad Spulkos pergyveno sunkius laikus su geriausiu rekordu saugumo ir gero atlyginimo.
AR GIRDĖJOTE, KAD KOKIA SPULKA UŽSIDARĖ Iš PRIEŽASTIES SUNKIŲ LAIKŲ arba kad kokia Spulka buvo priversta 

pakeisti savo užstatus atmokėjinio ištraukų. / , .
Jeigu taupysite kelis dolerius kas savaite arba kas mėnesi arba investuosite kelis šimtus arba tūkstančius doleriu i musų Spulką, 

jūsų pinigai visuomet bus SAUGUS ir atneš jums gera UŽDARBĮ.

Lietuva “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda iš sekančių skyrių:—
A”, Akcija kainuoja 121/2-C.—išmoka apie į IP/j metų 
B”, Akcija kainuoja 

Akcija kainuoja 
Akcija kainuoja

G”, Akcija kainuoja 
Akcija kainuoja

Skyrius
Skyrius

a

“D”,

««(!»»

“M”,
Skyrius
Skyrius
Skyrius “P”, Akcija kainuoja

25c—išmoka apie į 6^ metų 
100.
10c.—išmoka apie į
15c.—išmoka apie į
30c.—‘išmoka apie į
40c.—išmoka apie į

PAVELYTAS KAPITALAS

moka 3%
15 metų 

9% metų 
5% metų 
4% metų

$2,500,000.00
11 UI liti..................................................  '   ............... ............■■■ '  ................................ .  ■ ■ ..     ...... »

Sįiulkos raštinė atidaryta Antradieniais nuo 7:00 iki 8:30 valandos vakaro.
713 West Į8th StreetDIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE,

DIREKTORIAI

Antanas Tamkevičia Adam Subaitis
John Walantinas A. Kontrimas

John J’,’ Ewald
JOHN P. EWALQ, Secretary, 840 W. 33rd St

Frank Margevičia 
John Bogvilas

Jos. R. Šliuzas Peter Leepus

Federal Home Loan Bank System, 
United States Building afid Loan League 

Illinois Building and Loan League, 
Lithuanian Building and Loan Group.

J. KUCHINSKAS, Atlorney, 2221 W. Cerinak Rd

League



o opo
Įstojimas veltui, kaip

mas

Adv

2343

Mikužiu

Successor to

Lietuviai Daktarai
Opposite Dovis Store, 2d Floor

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai

ranadsi

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Teisybės Mylėtojų 
Draugystės žinios

J. Vi- 
sek ve
li ir

tuvių Politikos ir Pašalpos klu 
bo Jaunuolių 
balius 
18th ir Union. Pradžia 7 
vakaro.

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W, 63 St. 
Chicago, III.

1—3 ir 7—8 
pagal sutarti

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

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

BAL. 7 d.—20-to Wardo Lie
Susirinkimas [vyks balan. 8 d

sulaukęs pu- 
Petraičių 

Luokės mieste, Rasei'
vieni mc

seserį Petronėlę

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Vido

B. žolynas -- 
vičius — 14.

Į delegatus 
roite, birželio

Lithuanian Democratic
6823 S. Western

Bilietai 25c. Pradžia
M. Rengia Marųuette

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

Kalbės apie darbi 
ninku šių dienų 

problemas

BRIDGEPORT
Gugis, Dr. M. Vinikas, Dr. A. 
L. Graičunas trečiadienį vaka
re laimėjo SLA Centro valdy
bos rinkimus, kurie įvyko SLA 
36 kuopos susirinkime, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje.

BAL. 6 d.—“BARN DANCE 
AND CARD PARTY” ALTASS 
naudai 
Headųuarters 
avenue. 
8:00 P 
PARK ALTASS skyrius,

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 Brunsvvick 0597

SLA seimą Det- 
mėnesį, išrinkti 

A. Zalatorius, J. 
Platkauskas, Dr. 
r. A. L. Graiču-

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVES

Daug Brightonpar 
kiečių lanko CWES 

pamokas

vyksta ofise, kas antradienį ir 
ketvirtadienį, nuo 7:00 vakare 
iki 8:30
ir pačios pamokos. Visi ragi 
narni klases lankyti.

iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

:porto skyriaus
Bažnyčios svetainėje.,

vai.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

DR. A. L. YUŠKA 
2122 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 nedeliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKIUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avc, 

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

Nedeldieniais pagal sutartį.

nuo 
O dabar 
r silsėkis. 

būna

toju
tingo pradžia 8 v. vakaro. Įžan 
ga veltui.

Balčiūnas, 
V. Šimkus 
nas, M. Vaidyla ir Dr. A. Dran 
gelis.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Phone Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos
Seredomis ir nedėl

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

York, N. Y. Kurie nariai var
tojate anglų kalbų, patartina 
žurnalų užsirašyti, nes jame 
bendradarbiauja garsiausi A- 
merikos žurnalistai. Kaina me
tams tik $3.

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

Didelė ir graži 
koplvėia dykai.

£092 ARCHER AVI

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St.
CICERO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._________

Adv. K. P. Gugis į centro iž 
dininkus gavo 63 balsus 
nentai, adv. Lopatto — 
įp. Mažeika 
nikas gavo 88 balsus į 
torius, o J. Miliauskas - 
M. A. Raginskas — 5. 
L. Graičunas pralenkė savo 
oponentus gaudamas 61, palik
damas Dr. J. Staneslow su 27, 
Dr. 1. B. Bronušą su 15 balsų 
ir Dr. V. Šimkų su 3.

Kiti rezultatai buvo sekami: 
Į prezidentus 

gočius

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikal'e meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1430 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Dnaugai-ės, daugiaus darbo
Yra faktas, kad musų drau

gystė1 susideda iš apie 600 na
rių ir turi apie $19,000 turto, 
bet reikia pripažinti, kad veiki
mas yra silpnas. Mes turime 
daugiaus veikti ir dirbti dėl 
draugystes labo, o tada ji augs 
ir bujos. Daugiaus parengimų, 
daugiaus prakalbų, paskaitų ir 
išvažiavimų. Daugiaus naujų 
narių! Taigi visi teisybiečiai į 
darbų. 

*
Ačiū uraugams-ėms

Ačiū visiems draugams-ėms 
už tokį skaitlingą dalyvavimą 
tragingai ir misteriškai žuvu
sio musų draugystes nario K. 
Makuteno laidotuvėse, kurios 
įvyko kovo 29 d. Ačiū musų 
draugystes nariui A. Masalskiui 
už gerą tvarką. Ačiū musų na
rio J. Grušo dudoriams, kurie 
taip sutartinai grojo gedulin
gas melodijas.

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės sekretorius St. Narkis.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel, REPUBLIC 8100

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Marijoną Noreikienė 
PO TĖVAIS SKIRMANTAITĖ

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

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

Paliko dideliame nuliudime vyrų Antanų, 3 dukteris Stanislavų, 
Agnieška ir vienuolę Hermanų, 2 sūnūs Petrų ir Kazimierų, 2 žen
tus J. Yuskų ir W. Zabavičių, marčių Elenų 
Laušiene, o Lietuvoje 2 seseris, 1 brolį, 4 anukus ir giminės.

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

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

Laidotuvės įvyks šeštadieny Balandžio 7 d- 8 valandų ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už vėlionės sielų, 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
kutinį patarnavimų ir atsisveikinmų-

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

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

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

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

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

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

sūnus
Bernardas, 2 žentus Pet- 

Gaidomavičius ir Antanas 
Lietu-

The Truth Seeker
Aš jau sykį buvau rašęs, kad 

musų draugystes kilmė paeina 
nuo plačiai Amerikoj žinomos 
organizacijos “The Truth 
Seekers”, kuri išleidžia gražiai 
iliustruotą žurnalą “The Truth 
Seeker”, 49 Vasey St., New

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

BRIGiHTON PABK.—Pasta
ruoju laiku daiVgelis lietuvių 
pradėjo lankyti CWES pamo
kas, kurios yra duodamos ne
galintiems reguliariai lankyti 
mokyklų įvairiose kolonijose 
dalyse.

Suaugusiems lietuviams yra 
įsteigta specialė anglų kalbos 
klasa lietuvių realestatininko 
V. Pietkevicziaų's ofise, kurio 
adresas yra 2608 West 47th 
street (o ne 3608, kaip buvo 
pažymėta klaidingai pereitą 
šeštadienį. Mokytoja yra p. 
Dorothy Griebei!. Pamokos į-

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarimų.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

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 vaįkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Sekantį sekmadienį, balan
džio 8 d., įvyks Teisybes Mylė
tojų Draugystes mėnesinis su
sirinkimas Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted

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.

Įvyks subatojo 
dienų, 8:30 vai.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optmnetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų
^_BraU.gijos. Nariai.____

Išrinkti aštuoni delegatai į or
ganizacijos seimą Detroite, 
birželio mėn.

šiuo pasauliu 
dienų 1931 m., su
metu amžiaus, gi- 
parapijos, Karklic-

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

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

DR. G. SERNER
l^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 

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

dienų.

Siunčiame Gėlės Telegramų į visi 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7814

Kūnas pašarvotas, randasi J. J. Bagdono koplyčioj 2506 West 
63 Street.

Laidotuvė 
koplyčios i ši 
gos pamaldos už velionio sielų 
Kazimiero kapines.

Visi a. h. Juozapo Pociaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskiP 
tnj patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Broliene, Teta, Dėdiene ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, Telefonas 
Republic 3100.

Laidotuvėmis rūpinasi pusbrolis Stanislovas Pocius ir jo mote
ris, Tel. Hemlock 5727.

Juozapas Pocius
Apleido ši pasaulį Balandžio 5 dienų, 3 valandų po pietų, 1934 

m., sulaukę* 53 m. amž., nevedęs, gimęs žigaičių parap., Vilaičių 
kaime, Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime Lietuvoje motinų, brolius, seseris 
ir daug kitų giminių, o Amerikoj pusbroli Stanislovų Pocių, bro
lienę Barbo»ų ir ju šeimynų, pusbroli Jonų Pocių, Benediktų, tetų 
Julijonų Kimbartienę Rhinelander, Wis., dėdienę Onų Pocienę ir 
daug giminių

AUGUSTINAS JANULIS
Kuris persiskyrė su šiuo 

pasauliu balandžio 1, 1933 m. 
sulaukęs 36 metu amžiaus, 
gimęs Panevėžio aspkr., šilų 
parapijos. I^aukagelių kaime.

Liūdnai atminčiai bus atlai
kytos Šv. Mišios balandžio 7 
diena. 8 vai. ryto Church of 
St. Symphorosa. W. 62nd and 
Austin Avė. Meldžiam visus 
gimines ir draugus atsilankyti 
j pamaldas, o paskui į namus, 
5645 W. 64 St

Liūdnai praslink 
tai kaip ta negailestinga mir
tis išplėšė man mylimiausi vy
ra ir vaikeliams brangiausi 
tėvų, kuris mus taip širdingai 
mylėjo ir sunkiai ir rūpestin
gai dėl musu dirbo iki pasku
tines savo valandos Mes ne- 
surandam sau jokios ramybės 
ir niekados nesurasime be ta
vęs musu brangiausias vyre ir 
tėvelj. Ir gailios ašaros nuo
lat vilgo musų blakstienas. 
Žiauri mirti 
anksti nuo musų. Bet 
pavyzdys niekados nuo 
akiu nenueis. Ir tavo 
tikra ir širdinga meilė 
su niekado 
siskirs. 
ramiai 
ta žemelė 
pūkas dėl tavęs

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Res. Hyde Park ' 3395

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

Valandos 1—4 po pretiį, 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

įvyks pirmadieny, balandžio 9 dienų, 8 vai. ryto iš 
Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulin- 

ten bus nulydėtas j švento

Adv. Gugis, Vinikas 
laimėjo SLA 36 kuo

pos rinkimus

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Šįvakar Henry Booth House.
West place, yra rengia 
masinis mitingas, kuriame 
kalbama apie “Darbininkų 
Dienų Problemas”. Kalbe- 
bus M r. Monte Kling. Mi-

* TĖVAS ”
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse........ Pašaukite.

ĮREPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

adv. F. J. Ba- 
X. Strumskis — 

J. Gataveckas — 7.
Į vice-prez: A. S. Trečiokas 

43; A. Mikalauskas — 41 ;
J. Mažukna — 22.

Į iždo globėjus: S. Mockus — 
81; J. šlikas
te 30; J. Bučinskas — 27;

JAn tiško-1

Persiskyrė 
balandžio 1 
laukęs 52 
męs Kulių 
nu kaimas.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nulidimo 

gerus draugus, kurie rūpinas 
laidotuvėmis Frank Rūta, Jo
nas Luksas ir J. Dudo 150 
Kensingtoii Avė. Tel, Pullman 
1411.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Dūdos name, 150 Kensington 
Avenue.

Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 7 d., 2 vai. po piet bus 
iškilmingos laidotuvės iš namų 
i Tautiškas kapines.

Viši a. a. Frank Kaminskio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Draugai..

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone M1DWAY 2880

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: 645SLS. Rockwell Street

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

DOMININKAS TUTLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 5 dienų, 1 valandų 
naktį 1931 met. 
sės amžiaus, gimęs 
kaimu 
niu apskr

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotų, 2 dukteris Anna 
Gaidomavičienė, Alice Naivi-, 
licne, sūnus Stanislovas po
sūnis 
ras 
Narvilas ir giminės 
voj broli ir seserį.

Kūnas pašarvotas,
S. M. Skudo koplyčioj, 718 W< 
18 St.

Laidotuvė 
balandžio 'J 
ryto iš koplyčios i Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. ų. Domininkas Tutlis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
žentai ir Gimines..

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

Ir gailios 
musų 
i atskyrė tavę taip 
musų. Bet tavo 

niekados nuo musų 
nenueis. Ir tavo taip 

lel mu- 
musu neat
miegok sau 

Tegul šal- 
lengva kaip

O mes dar 
vargsime keliaudami pas tave. 
O kada musų kelias mums pa
sibaigs neužmiršk musų myli
miausias vyre ir tėvelį pasi
tikti mus,

Nuliude esame.
Moteris Felicija Janulienė, 
Dukterys ir Sunus.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

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

DENffISTAS
4143 Archer av., kam p. Francisco av.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- [K . :x 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais i 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių w
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

prie 47th St. ant 2 lubų. 
Tel. Boulevard 1242
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Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai►►
1 — p——

Lietuvių statybos ir paskollų 
bendrovės (spulkos)

(Tęsinys)
Kada spulkų padėtis pagerės

Klausimas: kada spulkų pa
dėtis pagerės? Spulkų darbuo
tojai atsako: tada, kai page
rės bendra šalies būklė ir kai 
taps likviduota savastis, kuri 
buvo forklozuota. Į klausimų, 
kaip greitai galima to viskd 
tikėtis, atsargesnieji darbuoto* 
jai kategoriško atsakymo ne
duoda.

Tačiau visi spulkų darbuo
tojai yra įsitikinę, jogei joms 
lemta 
besnė

lių įstatymų, bus verčiami kei
stis j nacionalius bankus, jei 
iki to laiko netaps išleista ki
tokių patvarkymų. Ir kadan
gi nacionaliai bankai neduoda 
paskolų ant namų, tai kas jas 
duos?

kaip
var

mažų nekilno- 
gabalų.
kad finansuo- 
teks spulkoms.

-NAUJIENOS, M Penktadienis, balan. 6, 1934

Namų

lošti ateity daug svar- 
rolė, negu iki šiol.
finansavimas ir spulkos 

ateity
• '‘'T'.1 •!:&■ V” ' f''!' ■ V'V':'.i/

Kaip žinoma, iki šiol žymią 
dalį valstijų bankų (State 
banks) verslo sudarė tranzak- 
cijos real estatu. Antrą vertus, 
nacionaliai bankai (national 
banks) neturėjo ir neturi tei
ses duoti paskolas ant namų.

Bet dabartinė VVashingtono 
vyriausybes politika ^na prie 
pakeitimo valstijų bankų į na- 
cionalius. Kokiu budu?

Kad užtikrinti depozitoriams 
jų įdėlių saugumą ir kad su
grąžinti finansininkams depo- 
zitorių pasitikėjimą jų ban
kais, tapo įvesta depozitų ap- 
drauda taip nacionaliuose, taip 
valstijų bankuose. Bet nuo lie
pos mėnesio 1 dienos 1936 jn. 
visi valstijų bankai, norintys 
turėti apdraudę, bus reikalau* 
jami pasiduoti nacionalio’komp- 
trolieriaus ar federalės rezer
vų sistemos priežiūrai. Valsti
jų bankai, spaudžiami fedefa-

.. dit 
(Hoteter £o.

Cordials and Liąueurs
Skaniausių gėrimų 

Bdirbyste 
Pagal geriausius 

Europos receptus:.— ,Bene- 
dektinas, Romas ir kiti 

Likeriai.

Valdžia ir spulkos
Kombinuotos kontroliuojan 

čios stambų kapitalą 
apdraudos kompanijos
giai norės finansuoti mažus 
namus. Joms neparanku kon
troliuoti daug 
jamos sąvasties

Atrodo todėl, 
ti mažus namus
Nes matyti, kad ir pati val
džia skyria joms tą rolę atei
ty ir nutarė prie šio biznio pa
ti prisidėti.

Valdžia yra asignavusi $100,- 
000,000 įdėjimui į spulkas. Val
džios atstovai organizuoja 
spulkas. Ir organizitoja jas to
kiu bildu: ant kiekvieno dole
rio žmonių sudėtų pinigų ji 
padeda 1 dolerį valstybės pini
gų — iki $100,000. šitokios 
spulkos vadinama federalėmis 
spulkomis.

Tose apielinkėse ir tuose gy
ventojų sluoksniuose, kito spul
kos jau veikia, naujos, t. y. 
federalės spulkos neorganizuo
jama. Bet ir dabar veikiančios 
spulkos gali tapti federalėmis. 
išpildydamos tam tikrus vald
žios reikalavimus. Ir spulkų 
darbuotojai supranta paranka
mų ir net būtiną reikalą jų va
dovaujamoms įstaigoms tapti 
federalėmis statybos ir pasko
lų bendrovėmis.
Mažesnėms spulkoms atrodo 
reikalinga jungtis j daiktą
Tačiau yra mažesnių spulkų 

tgip lietuvių, taip kitataučių 
tarpe, kuriąs gal nepajėgs šian
die išpildyti visus valdžios rei- 
kąlavimufe, kad galėtų federa- 
lizuotis. Taigi pp. Varkala, Ryp- 
kevičius ir kiti numato, jogei 
netolimoj ateity mažesnėms lie
tuvių spulkoms teks ieškoti bu
do susijungti į daiktą federa- 
lizavimosi tikslu.

o o

Kviečiam visus tavernų sa
vininkus atsilankyt. Seiripe- 

liai veltui ‘
Daug tavernų < pripažįsta 

šiuos gėrimus kaip 
geriausius. ,

The Cloister Co.
3251 So. Morgan St

Tel. Boulevard 0505
M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertiaement Is not iotended to 
whiak«*y tor aale or deUvcrjr lp >ny 
or communUy wherein tbe adver*

Thl»
oltw
State ___________________ __

tįsint, sale or usė thereot is Ūnlawful

RADIO —

stotą savo krautuvę. Nover sa
ko:

—Jei bučiau buvęs tuo laiku 
savo krautuvėj, tikrai bučiau 
paleidęs iš revolverio šūvį. Gal 
bučiau ir pats kritęs nuo ban
dito 
čia u

kulkos, bet visvien nebu- 
galčjęs išlaikyti, matant, 
mano 'turtą krausto.

Susiedas.

Nepamirškite! Šian
dien L. S. S. kuopos 

svarbus susirin
kimas

-------------- ------ -,,—r.......—... ——
Bus įvairių ryšių ristynes 

Ijei'sunkių vogų kilnojimas.
Kadangi tarp lietuvių yra ne

mažai ristikų ir vogų kilnotojų, 
tai ir jie dalyvaus rungtynėse. 
Pageidaujama, kad kuo didės-' 
nis skaičius dalyvautų.

Visi lietuvių atletai (ristikai 
ir šitokių jų vogų kilnotojai), 
kurie nori dalyvauti čempiona
to rungtynėse, sekamą sekma
dienį, balandžio 9 d., turi susi
rinkti Universal Atletikos Kliu- 
be, 3236 S. Halsted st., 12 
dienos. Tuo laiku kliube 
karnivalo promoteris, kuris 
darys su atletais sutartį.

Apie 3 vai. jx> pietų prasi
dės treiniravimosi.—r.

PRANEŠIMAI Todėl draugysčių bei kliubų atsto-

vai, 
bus 
pa-

Chicagos 
susirinki-

šį vakarą atsibus 
Socialistų Sąjungos 
Centralinės' kuopos 
mas “Naujienų” name, 7:30 v.
vakare. Bus svarstoma kaip iš
kilmingiau apvaikščioti darbi
ninkų šventę — Pirmąją Gegu
žės.

Socialistai ir simpatizatoriai 
yra kviečiami skaitlingai atsi
lankyti ir prisidėti savo darbu 
prie los dienos tinkamo atžy
moj imo. —Sekretorius.

Velykos jau praėjo, 
bet štai proga mar

gučių gauti
SLA 301 

smagią 
vakare.

kuopa Cicero ruošia 
pramogą šeštadienį

RADIO
Geras Velykinis programas

Labai įdomų programą teko 
girdėti 11 vai. Velykų rytą iš 
stoties WGES, kurį pateikė 
Progress Furniture Krautuvė 
ir kuris buvo pritaikintas prie 
šio sezono šventės.

Kalbėjo Alex. G. Kumskis, 
Progress Furniture Kompani
jos vedėjas Jonas Kaledinskas, 
cainavo K. Menkeliuniutė, Pro
gress maišytas kvartetas ir 
duetas Onos Biežienes su He- 
ena Bartush. Programo vedė
jas pateikė įdomių žinių apie 
jiznį ir įdomių pranešimų.

Sekantis šios firmos progra
mas įvyks sekmadienį, bal. 8 d.

Klausytojas.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys mėnesi
ni susirinkimą penktadieny, balan
džio 6 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- P"

SLA. 134 kuopos 
jvyks penktadieny balandžio 6 d- 
7:30 vai. vakare McKiyley Park svet. 
So. Western Blvd. ir &) St.

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

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

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 — šokiai, apie 50 
dovanų bus išdalinama Bunco lošė
jams.

Burniside S. L. A. 63 kp. susirin
kimas bus balandžio 6 d. 1934 m- 
7 v. vak. Tuley Parko svetainėj, 90 
St- ir St. Lavvrence 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 ištaiga S. L. A. užtat nariai 
atsilankykite kuoskaitlingiausiai, kad 
išrinkus atsakančius delegtus.

Sekretorius-

Kviečia Valdyba.
susirinkimas

Komitetas*

vai bei rėmėjai esate kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti, nes tu
rėsime daug reikalu išspręsti, ypač

Komisija.
Lietuvių Politikos

skaitlingiausiai atsilankyti, nes CLASSIFIEDADS
kas link parengimo kuris Jvyks ge
gužio 5 d.

Bridgeporto
Kliubas ir Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga, šaukia lietuvių masini susi
rinkimą, pirmadieny, balandžio 9, 
7 vai. vak. Lietuvių Auditorium. Vi
si lietuviai ir lietuves ateikite, nes 
šisai susirinkimas šaukiamas dėl jū
sų naudos. įžanga dykai.

Kviečia Komitetai.

Kruopiškių Progres, Kliubo mėne
sinis susirinkimas {vyks sekmadieny 
balandžio 8 d., 10 vai. ryto Moming 
Star Kliubo buveinėje, 1054 North 
Damen Avė.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
turime svarbių tarimų ir bus renka
mi darbininkai ateinančiam vakarui, 
kuris atsibus šešt. balandžio 14, Yuš- 
kos svetainėj. V. čepulevičius.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas {vyks penkta
dieny, balandžio 6, 1934 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. 8 vai. vakare. Visi kliubiečiai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, taigi kurie dar nemokėjote duo
klių, šiame susirinkime turėto būti
nai užsimokėti.
_______ _______A. Kaulakis, rašt.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ___

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

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

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. Western Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00. Nauji — Vartoti Par
lor Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, Orientališkio Styliaus Kaurai 
—$10—$15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

Par^tners Wanted
REIKALINGAS pusininkas 

sininkė, turinti kiek naminių 
dų. Pinigų mažai tereikia. 
House randasi ant geriausio 
South West.

CLUB RIDGE, 
103rd ir Ridgeland Avė.

Chicago Ridge. III.
Tel. Oaklawn 199

ar pu- 
rakan-

Road 
kampo

Furnished Rooms
RENDAI šviesus kambarys prie 

mažos šeimynos- Garu šildomas —- 
antros lubos, fronte, 2622 W. 69 St. 
Hemlock 1628.

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

. . O
Šiame straipsnely išdėstyta 

keletas pamatinių minčių apie 
spulkų padėtį šiandie ir numa
tomų jų rytojų, paimtų iš pa^ 

įsikalbėjimų su pp. Gugiu, Var- 
kala, Geniu, ii- kitais. 
Toliau eis trumpi atskirų spul
kų aprašymai. V. P.

Apiplėšė P. Nover, 
Brighton Parko lie
tuvį laikrodininką

Buvo atvažiavę trys plėšikai 
apsiginklavę su dviem kulko
svaidžiais.

CICERO. — Ciceroje tuojaus 
po Velykų ir vėl pramogos pra
sideda.

štai SLA 301 kuopa rengia 
margučių vakarą šeštadienį, 
bal. 7 dieną, .1. Shemet salėje, 
1500 So. 49th Avenue. Vakaro 
programas susidės iš dainų ir 
prakalbų, o taipgi skani vaka
rienė ir magaryčioms gražus 
margutis laukia visų už tą pa
čią įžangą, vadinasi; viskas už 
30c ypatai. Taipgi šokiai prie 
geros muzikos iki vėlyvos nak
ties.

Šis vakaras rengiamas, kad 
kuopos nariai sueitų į didesnę 
pažintį, o taipgi, kad įrodžius 
vietiniems gyventojams, kad ir 
musų kolonijoj randasi skyrius 
tos milžiniškos organizacijos, 
prie kurios priklauso suviršum 
15 tūkstančių narių, t. y. Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je.

šį vakarą ir vėl šaunusis Ra- 
< io Kliubo programas iš stoties 
WWAE, 1200 kilocycles, nuo 
6:15 iki 6:45 valandos vakaro.

Tai yra vienatinis lietuvių 
radio programas, kuris yra lei
džiamas oro bangomis tuoj po] 
vakarienės, kol dar visi žmo
nės tebėra namie ir turi pro
gos pasiklausyti šio programo. 
Pogromų vedėjas visuomet yra 
Antanas žymontas. —M.

.t

Prisiraiykitc j motą apnikę
TEL. LAFAYETTB 1083

2608 West 47th St

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vedusių arba pavienio ar merginos. 
Elizabeth Strazdas, 4438 South 
Sawyer Avė.

For Rent

Naujieną spulkos 
narių atydai

Bus labai įdomus lietuvių 
programas iš WCFL stoties

Nedėlioję 
Balandžio 8 d., 1934 

nuo 8:45 vai. ryto
KALBĖS

S. BENECKAS 
kuris yra gerai susipažinęs 
su Sv. Rato mokslu. Jis kąl- 
bės temoje: ,
“šventųjų Metų Atsi
liepimas j Ramybę ir

Gerovę”
Bus kalbėta apie tuos šYpn* 
tus metus, kuriuos .
žius -atidarė Ryme 1933 įįi. 
Girdėsite apie tas palaimas 
kokias parnešė arba dar 
patpeš dėl žmonių :tiė šven
ti metai. ‘

Apart tę bus pajudinti 
svarini dilyje*!. ‘ Ta W5a ‘ tęsis 
per keletą sekmadienių. Prą|opąe. 
nepamiršti pašįklaųsyti. -

JEHOVOS JJUDININKAL

BRIGHTON PARK. — Perei
tą penktadienį, kovo 30 dieną, 
8:40 valandą vakare, atvažiavo 
trys vyrai su Forduku, apsi
stojo tiesiog ant šalygatvio prie 
(P, Nbyer krautuvės, 4148 Ar
cher Avenue.

Du vyrai, akies mirksnyje, 
iššoko iš Forduko, vienas apsi
ginklavęs su kulkosvaidžiu, o 
kitas su geležine štanga* Ban
ditas sy kulkosvaidžiu įpuolė į 

[krautuvę, o kitas su štanga iš
mušė langą, kuriame buvo su
dėti deimantai ir Žaibo greitu
mu pagrobė 17 deimantų, ver
tės apie $800.

Tretysis banditas sėdėjo For- 
Įdūke su kulkosvaidžiu rankoje. 
| Noris žmonių tuo laiku buvo 
pilna gatvėje, bet niekas nei 

Į nepastebėjo, kaip jie vikriai ap- 
įidffbp ir nudumė savais ke
liais.
T -Tuo^Tarpu-P.-Never- buvo iš* 
ėjęs j Hardware krautuvę; kuo
met' grįžo namo, rado viską 
jąu apkrgustytą ir žmonių ap-

Kur kai kurie klydo?
“Prosperity” laikais kai kas 

pasakydavo, kuriems galams 
man priklausyti prie kokios ap
draudos arba pašelpinės orga
nizacijos. Aš pinigų turiu dau
giau kaip šieno ir reikalui 
esant nereikės rūpintis. Dau
guma iš jų klydo taip sakyda
mi, nes ne vienas jau atsidūrė 
sriubos eilėse, ir reikalui esarnt 
jų giminės turi su kepure bė
gioti po publiką. O kas priklau
so prie SLA, tam ateitis už
tikrinta.

Tad, gerbiamosios ir gerbia
mieji,* esat kviečiami atsilanky
ti kuo skaitlingiausiai, ypač 
301 kuopos nariai-ės atsiveski
te savo pažįstamus, o tuomi 
paremsit savo organizacijos 
skyrių, t. y. 301 kuopą, ir links
mai

Visi naujienų Spulkos na
riai kurie turite spulkos kny
geles, malonėkite priduoti į 
Naujienų ofisą dėl metinio pa
tikrinimo.

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

S. L.. A. 6to Apskričio susirinkimas 
jvyks šiandie balandžiQ 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.

18 Apielinkės S. L. A. 129 kuopos 
susirinkimas jvyks balandžio 8 d. 1 
vai. po pietų G. Chernausko svet.. 
1900 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkit dalyvauti, nes šis susirinki- 
bus svarbus thom, kad bus balsavi
mai centro valdybos ir rinkimas de
legatų j busimą seimą. Taigi visų 

[narių pareiga dalyvauti ir išrinkti 
tinkamus delegatus i seimą.

Valdyba.

S. L. A. 238 kuopos susirinkimas 
ivyks balandžio 6 d., 7:30 vai. vak. 
K. Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwell St. Visi nariai ir narės 
priklausanti prie minėtos kuopos ma
lonėkit atsilankyti. Bus rinkimas 
delegatų i busianti seimą Detroite. 
Kviečia vistis 238 kuopos Valdyba.

Cicero, III. — Domei rėmėjų Ant
rojo Skridimo i Lietuvą sekmadieny 
balandžio 8 d., {vyksta ALTASS vie
tinio skyriaus susirinkimas šv. An
tano parapijos svetainėje ant antro 
aukšto mokyklos kambariuose, 3 vai. 
po pietų.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
lovv ir 2 flatu.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMU PREŽIURA

CLASSIFIEDADS

j, , ą

laikų praleisto.

SPORTAS
820

Kaip Reikia Taupyti!

North Side Tutner Hali,
N. Clark st., balandžio 16, 17, 
18 ir 19 dd. yra rengiamas at
letikos karnivalas, kuriame bus 
reprezentuojamos įvairios tau
tos. Įvairių tautų atletai da
lyvaus rungtynėse dėl laimėji
mo nacionalio čempionato.

Per visus keturis vakarus eis 
eliminavimo rungtynes Vadina
si, pasiliks tik geriausi atle- 
tai.

Tai yra problema, kuria kiekviena 
šeimininkė yra nuolat susirupinus- 
Pirkimas maisto sudaro vieną iš di
džiausių išlaidų. ši problema yra 
atiduota i jos rankas ir todėl kiek
vienas geras patarimas gali jai būti 
didžiai naudingas ir ji gerą patari
mą be abejo {vertins.

Keletą metų atgal namų šeiminin- 
<es eidavo iš krautuves { krautuvę 
ieškodamos kur pigiau nusipirkti, 
šiandien, joms nebereikia tiek vargo 
tęsti, nes krautuves atėjo joms { 
pagelbą savo garsinimais. Viskas 
cas jai šiandien reikia daryti, tai pa
siimti laikrašti ir atsisėdus kur nors 
smagioj vietoj ji perskaityti, o pas
kui susirašyti viską kas jąi reikalin
ga.

Pavyzdžiui šios dieųos laikraščio 
laidoje jus rasite dideli “Midwest 
Stores” skelbimą. Skelbime sumi
nėta beveik viskas kas sdel nąjnų rei
kalinga. Nėt paduota išdirbėjų ir 
produktų užvardijimai, taip, kad 
joms butų patogiau, be to paduota 
didis ir kaina. Todėl, kad namų 
šeimininkės priverstos pirkinėti kas
dien, jos gerai susipažinusios su kai
nomis- Joms tik reikia palyginti ir 
jos pamatys, kad gauna tikras ver
tybes-

Faktinai “Midwest Stores” krautu
vių savininkai skelbiasi kas savaitę 
ir todėl reikia pripažinti jiems ge
rą norą ir prisirengimą joms tikrai 
gerai patarnauti. Kas savaite pa
daromas listas reikalingiausių na
muose dalykų ir jie paskelbiami lai
krašty. dėl namų šeimininkių pato
gumo. Iš tų laikraščių skelbimų na
mų šeimininkes gali be jokių nepo- 
togumų pasirinkti kas joms reika
linga.

Chicagoje ir apielinkėse yra virš 
300 “Midwest Stores” krautuvių. Tai 
yra grosernių organizacija kuri val
do nuosavas warehouses, Todėl kad 
maistas superkamas vagonais tiesiog 
iš išdirbėjų ir iš manufaktūrų jis gali 
būt parduodamas pigesne kaina.

Skelb.

Priklausykite į Gera 
Draugiją

Kurioje

Pašalpa Ligoje ir Po 
mirtinė Pilnai Yra 

Užtikrinta
Kam priklausyti { dvi arba 

pašelpos draugijas ir dar kur 
šalpa ligoje, nei pomirtinė nėra 
tikrinta, tai geriau įsirašykite { 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
— čia pašalpa ligoje yra trijų sky
rių: $6, $10 ir $16 savaitėje, pomir
tinė $250 ir { mėhesi reikia mokėti 
tiktai 50c., 75c- arba $1-25 sulig to 
kokio skyriaus pašalpą nori gauti.

Kam lankyti dviejų arba trijų 
draugijų susirinkimus, parengimus, 
ligonis ir nešti naštą bereikalingų 
bausmių, kad CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJE priklausydami galite 
gauti pašalpą ligoje tokią kaip ir 
dviejose arba trijose draugijose ir 
nėra verstina lankyti susirinkimai,, 
parengimai, ligonis ir nėra jokių 

[ bausmių — vien reikia užsimokėti 
mėnesines duokles paskirtu laiku. 
Pašalpa nariams išmokama bite kur 
gyvenantiems Jungtinėse Valstijose.

Šimtai vyrų ir moterų priklauso 
šiai DRAUGIJAI, tai kviečiam ir 
Jumis čia prisidėti—kiekvienas svei
kas lietuvis, vyras ir moteris, nuo 
15 iki 48 metų yrą laukiamu svečiu i 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ.

DRAUGIJOS ofisas atidaras tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subatoje nuo 4 iki 7:30 vai. 
vakare — 1739 SO. HALSTED ST. 
Prašopie atvykti čia pažymėtoms die
noms dėl įsirašymo DRAUGIJON. 
Arba telefonuokite Canal 0117, kac 
norite {stoti DRAUGIJON, musų at
stovas atvyks į jūsų namus*

tris 
pa- 
už-

Business Service
Biznio Pątarnavlmaa

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraiistome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, IU 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

PASIRENDUOJA namas, labai 
gera vieta dėl road house Willow 
Springs apielinkėj. Kreipkitės A. M. 
Butchas, 4414 S. Rockwell St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas * reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
8216 So. Halsted St.

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

8641 So. Morgan St.

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

6759 So. Halsted St.

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

Tel. Triangle 5339

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties 
dvieju biznių, apgyventa skirtingo
mis tautomis. 2942 W. 39th St-

TAVERN pardavimui su laisniu. 
Kaina labai prieinama.

1715 W. 46 St.

TAVERN pardavimui gerai {steig
ta — bargenas, 6 pagyvenimui kam
bariai, arti gelžkelio šapų.

2122 W. 63 St.

PARDAVIMUI saliunas. vienai mo- 
terei persunku apsidirbti.

1707 So. Halsted St.

Kas Tas Abejotinas Asmuo?

Garfield Park
LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ 

PAŠELPINIS KLIUBAS 
rengia 

BAtlU
SUBATOJ, BALANDŽIO 7 d .

I Lawler Hali, 3929 W* Madison St*
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga perkant 

iškalno 25c.. prie durų 80c.
Įstojimas i kliubą laike baliaus iki 

125 metų dykai, nuo 25—40 metų $1,

1934

■■gili

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

PARDAVIMUI ar mainymui Ta
vern, gera vieta. Svarbi pardavi
mui priežastis.

832 W. Jackson Blvd.

PARSIDUODA Aludės biznis iš
dirbtas gerai, pardavimo priežastis 
du bizniai.

6000 So. Carpenter St.

Miscellaneous PARSIDUODA Alude geroj apie- 
linkėj.

6627 So. Ashland Avė.
MOKAME augščiausią kainą už 

senus auksinius daiktus, senus lai
krodžius. auksinius dantis.

WARSHAWSKI SMELTING CO. 
1617 No. Damen Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAŠLĖ moteris parduoda pigiai 
arba mainys ant mažo namo 40 
akerių farrną, su gyvuliais netoli 
Chicagos. Busiu Chicagoje iki su- 
batos. Tel. Grovehill 1965.

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

BARGENASW.. A. akrų farma, 125 
mylios nuo Chicagos, visa dirbama, 
prie Ladd, III. su triobomis ir gy
vuliais. Kreipkitės laiškų J. K. Box 
46, Ladd. III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas su bizniu 
arba atskyrai priešais lietuviškas ka- 

MODERNIŠKI BARAMS PINČERIAI P*”®?’-
itivfttg arpvivr a ei I savaivcs isranduotos. Alcx Iviicinskcis,14 dMu Akus Barai, laitod miierniš. ĮWlllow SPrin*s- 82th ant Kean Ave~ 

ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping '................ ;
work tables, kabinetas, pilnas jren- PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
gimas už $217.50 ir augščiau. — galow Moiint Greenwoode, 50x125 pe- 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos dų lotas, didelis 1 karo garadžius, 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų vištininkas, dideles viškos. Kaina 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas $2600, $500 įmokėti, likusi išmokėji- 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučernių mais. Agentai teneatsišąukia. 
delicatessen, duonkepyklų ir tt. Kreipkitės pas j

JULIUS BENDER. Ine. VVILLIAM KNOPF,
910-915 W. Madison St. ^onroel710' 3458 W. U4th St.

1
■Jt. J.kA Aid'-.- iw.




