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Uola Nukrito Jūron, 50 
Žmonių Žuvo

Norvegijoj didelei uolai nukritus jūron du 
kaimai liko sugriauti išsiliejusio van

dens. Daug žmonių pasigendama
OSLO, Norvegijoj, bal. 8.— 

Vakariniame Norvegijos pakraš
tyje ištiko nepaprasta nelai
mė, kurioj žuvo virš 50 žmo
nių ir kurioj liko sunaikinti du 
žvejų kaimai.

Nelaime ištiko milžiniškai 
uolai, kuri jau senai buvo skai
toma pavojinga, atitrukus nuo 
kranto ir nukritus j jurą.

Pirmiausia mJirito jūron 
nedidelė uolos dalis, po jos se 
kė dar du kritimai jūron. Ne
laime ištiko 3 vai. naktį.

Kaip tik dideliu trenksmu jū
ron nukrito tukstančii.‘s tonų 
sveriančios uolos, tuoj pakilo 
sujudintas juros vanduo ir gal 
kokių 50 pėdų augštumu išsi 
liejo ant kranto, išliedamas ant 
Nordals Fjordo du žvejų kai
mus—Tafjord ir Fjoraa ir ra 
miai miegojusius tų kaimų gy
ventojus.

Arčiau kranto buvę namai Ii,

sisekč išgelbėti. 50 žmonių tik 
rai žuvo, bet dar daugelio pasi 
gendama ir galbūt yra nunešti 
jūron. Daug žuvo ištisų šeimy
nų. Tarp žuvusių, manoma, yra 
apie 20 vaikų.

Juroje buvusios valtys liko 
arba sudaužytos į uolas, arba 
toli nuneštos ant sausumos.

Vanduo kaip staigiai užlicji 
šiuos du kaimus, tai beveik tiek 
pat staigiai ir nuslūgo.

Išlikę gyvi irgi turėjo kęsti 
didelį šaltį, nes oras tebėra šal 
tas, ypač rytais, o čia teko gel
bėtis skubiai, vien apatiniais 
rūbais, nes drabužius pasiimti 
niekas nespėjo.

Jau pasiųsti keli laivai teik
ti pagelbą išsigelbėjusiems. Val
džia irgi pasiūlė savo pagelbą. 
Tokios didelės nelaimės Norve
gijoj nebuvo jai? daugelį metų.

Fjordas, ant kurio tie kai
mai stovėjo, yra augštas ir kai 
n uotas, bet nuo krintančių uo 
lų išsiliejęs juros vanduo visą 
fjordą buvo užliejęs.

AUTOMOBILIŲ DARBO TARYBA

SSSR;

mm

Mrs. Pinchot kaltina 
NRA administrato

rių Johnson
Suko, kad Johnson nuleido nan 

kas ir puddavė didžiosioms 
korporacijoms

Nash Motors Keno
sha darbininkai at
metė susitaikymą
Ra ei ne dirbtuvės darbininkai 

susitaikymą betgi priėmė

LIETUVOS ŽINIOS
Pral. Januševičiaus ap

gavikų byla

ko nunešti į jurą, o visi kiti liko 
sugriauti ir paversti į šipulius.

Tik nedaugeliui žmonių pa-

Automobilių taryba Valdžia ruošia platų 
bando taikinti Dėt- namų statybos 

roito streikus programą
DETROIT, Mich., b. 8. — 

Automobilių darbo taryba at
vyko sutaikinti darbininkų 
strekią Motors Products Corp 
ir taipgi gręsiantį didelį die ii 
tool meikerių streiką, dėl ku
rio paskelbimo balsavimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį.

Taryba yra nepatenkinta, 
kad Nash Motors darbininkai 
Kenoshoj atmetė susitaikymo 
sąlygas. Taryba tikėjosi tą 
streiką * sutaikinti ir džiaugėsi 
aplaikytu pirmu laimėjimu, bet 
dabar pasirodė, kad darbinin
kai nepriėmė tarybos sutartų 
sąlygų. Taryba sakosi niekn 
nebegalėsianti daryli sąryšy sū 
Kenoshos streiku, nors ji pa
laiko nuolatinį susižinojimą te 
lefonu su Nash viršininkais.

Yra ginčo ar taryba gali 
kištis į die ir tool meikerių rei 
kalus ir juos taikinti, nes jie 
neprikaluso Amerikos Darbo 
Federacijai. Prof. Wolman sa
ko, kad jis nepakęsiąs jokių 
technikališkumų ir visomis jė 
gomis stengsis išlaikyti taiką 
automobilių pramonėje.

VVASHINGTON, bal. 8. — 
Prezidento nacionalio skubos 
komiteto pirmininkas Frank 
Walker, paskelbė, kad seka
mas didelis prezidento Roose- 
velto žingsnis kovoje su depre 
sija, bus pravedimas didelio na
mų statybos programo.

Einant tuo programų, valdžia 
išleis milionus dolerių namų 
statybai visose Jungt. Valsti* 
jose.

Tuo tikslu valdžia statys nau
jus namus, taipgi taisys ir gra
žins senuosius namus. Paskolom 
bus duodamos lengvomis sąly 
gomis, žemais nuošimčiais ir 
išsimokėjimais per 10 ar 20 
metų.

Kad sėkmingiau pravesti vi
są šį programą, visos su juo 
surištos įstaigos, kaip namų sta
tybos, paskolų ant namų, far- 
mų kreditų ir namų statymo 
farmeriams įstaigos bus suriš 
tos į vieną ir bus vedamos vie
nos administracijos.J

LAIMĖJO “SPELINIMO” 
ČEMPIONATĄ

MIESTO SALĖ SUGRIUVO, 
2 UŽMUŠTI

VERA CRUZ, Meksikoj, b. 8. 
—Du žmonės, jų tarpe atsto- 
vas Perez, liko užmušti ir apie 
75 žmonės liko sužeitsi įgriu
vas labai senai Aguila miesto 
salei.

Chieagai ir apielinkei tedenk 
lis oro biuras iiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ryte; daug šal
čiau.

Saulė tekd 3:21, leidžiasi 6:- 
23.

Automobilių darbo taryba, kuri tapo paskirta prižiūrėti 
vykinimą sutarties tarp automobilių fabrikantų ir darbininkų. 
Iš kairės į dešinę: prof. Leo Wolman, neutralis arbitratorius; 
Micholas Kelley, kuris atstovauja fabrikantus ir Richard Byrd, 
automobilių darbininkų atstovas. ši taryba jau laimėjo vieną 
pergalę, sutaikydama Nash Motors ir Seaman Body Corp. dar
bininkų streikus Kenosha, Racine ir Milwaukee, Wis. Dabar ji 
taiko streikus automobilių pramonėje Detroite.

Streikai ir nepasiten 
kinimas lėktuvų 

pramonėje

23 precinktai balsuos 
dėl uždraudimo 

smuklių
BUFFALO, N. Y„ b. 8. — 

Jau virš 10 dienų streikuoja 
2,000 darbininkų Aircraft Corp 
ir Curtis Aeroplane .and M°toi 
Co., kuri dirba valdžios lėktu
vus. Darbininkai reikalauja 
pakelti algas. Darbo departa
mento pastangos sutaikyti strei
ką buvo nesėkmingos, nes tau 
kintbjai negalėjo duoti darbi
ninkams jokių užtikrinimų.

HARTFORD, Conn., b. 8. — 
Trijų aviacijos komp.— Prati 
VVhitney Aircraft Co., Chancė 
Vought Corp ir Hamilton Pro 
pellei’ Co. darbininkai nutarė 
šustreikuoti šią4 savaitę, jei ne
bus išpildyta reikalavimas pa
kelti algas. Reikalavimas bus 
įteiktas pirmadieny.

CHICAGO. — Cook paviete 
pradinių mokyklų “speUnimo** 
kompeticijoj, čempionatą lai
mėjo Betty Jane McCarrell, 11 
m., Maywod, 8 grade mokinė 
Irving mokykloj.

Antrą prizą laimėjo Betty 
Kettering, 14 m., iš Lemont. 
Trečią prizą laimėjo France* 
Tottenhagen, 14 m. iš Bartlett

COLUMBUS, Ind., b. 7. - 
Mrs. Reed pagimdė kūdikį ii 
jos motina patapo močiutė* 
nors ji yra tik 28 m. amžiaus. 
Mrs. Reed gi yra tik 14 m. am
žiaus. 

. 1l ■ . * t ■

DETROJT, Mich., bal. 8. — 
čia sustreikavo 100 Westem 
Union Telegraph Co. pasiunti
nių, reikalaudami pakelti algas.

CHICAGO

Bevalydamas šautu
vą nušovė žmoną
PEORIA, III., b. 8. —E. I. 

Rogers, 57 m., prezidentas Pe- 
oria and Pekin Union geležin
kelio ir Peoria vaizbos buto, 
bevalydamas šautuvą netyčio
mis nušovė savo žmoną Ethel.

Dar 5 išgelbėjo
MASKVA, b. 8. — Lakūnai 

Kamanin ir Molokov išgelbėjo 
dar 5 žmones iš 89 žmonių eks
pedicijos plūduriuojančios ant 
ledo lyties. Pirmiau nuo ly
ties kitas lakūnas paėmė 8 mo
teris ir 2 vaikus. Dabar gi bu
vo paimti 5 silpniausi ekspedi
cijos žmones.

CHICAGO. —* Rytdienos pri- 
mary balsavimuose, 28 precink
tai balsuos dėl uždraudimo 
smukliųtų pįecinktų rybosei 
19 tų precinktų randasi 19tame 
warde—Beverly Hills apielinke- 
je. Jie balsuos einant “local 
option” įstatymais, kurie lei
džia atskiriems precinktams 
apsispręsti, ar jie nori leisti sa
vo rybose pardavinėti svaiga- 
lūs.

ROCHESTER, N. Y., b. 8.— 
Prof. Rogers, kuris prieš kelis 
metus buvo pataręs savo stu
dentams nesivesti su stenogra- 
fėmis, bet su bosų dukterimis, 
dabar prisipažino klydęs ir da
bar pataria verčiau vesti ste* 
nografes, nes jos nors darbą 
turi, o bosų dukterys esančios 
nUsibankrutijusios. Klaidą jis 
padaręs delei tada buvusių “ge
rų laikų”.

....... ........ . ■';—
LVOVAS, Lenkijoj, b. 8. 

Vakar čia pasimirė garsus leiy 
kų istorikas Henryk Biegelei< 
šen, 78 m.

WA$HINGTON. b. 8. —Mrs 
Pinchot, Pennsylvanijos guber 
natorius žmona, kuri jau ilg? 
laiką kovoja prakaitines pra
monėje ir padėtį plieno trusto 
liejiklose, kalbėdamas senate 
darbo komitetui ir remdama 
vVagnerio bilių, labai aštria 
pasmerkė NRA. administrato 
rių gen. Johnson, kaipo nulei
dusį rankas ir pasidavus; 
kapitalistams ir tuo pakenkus’ 
darbininkų organizacijoms.

“Sulig dabartiniu NRA nusi
statymu, plieno trustas yra stip
resnis, negu Jungt. Valstijų 
valdžia. Jis gali ir atvirai prie
šinasi valdžiai”, sake Mrs. Pin
chot. *

“Gen. Johnson rūpinasi padi
dinti Wall gavtės jėgą ir tur
tą ir daro tai kaina darbininkų 
ir vartotojų”.

Prie Johnsono NRA esą tik 
stimuliuoja kompanijų unijas 
ir silpnina darbininkų unijas, 
šimtais būdų iš darbininkų yra 
atimamos teisės. Didysis biznio 
pildo darbo valandų ir algų 
kodeksus, bet jis sąmoningai, 
sistematiškai ir begėdiškai dir 
ba, kad kenkti valdžiai ir su 
naikinti darbininkų organizaci
jas. Jis tiek toli nueina, kad 
iš kUlkosvaidžių , šaudo. savo 
darblhihktts. ‘

Prezidento žmona 
reikalauja pagel
tos mokykloms

■ • *" ■-—> -*■

COLUMBUS, O., b. 7. —Pre
zidento žmona, Mrs. Roosevelt, 
kalbėdama National Citizens 
konferencijoj apie krizį švieti
me, reikalavo didesnės pHgelbos 
mokykloms ir mokytojams. Ji 
sakė, kad mokytojų švietimui 
turi būti išleidžiama daugiau 
pinigų, nes nuo mokytojų pri 
klauso išmokslinimas ateities 
gentkartės. Ji taipgi reikala
vo, kad nebūtų skirtumo tarp 
vyrų ir moterų mokytojų algų 
ir kad mokytojomis galėtų bu' 
ti ir vedusios moterys.

Šalis dabar pergyvena dide
les permainas,, sakė ji, kurias 
mokytojai turi suprasti ir iš
aiškinti jas vaikams—ateities 
gentkartei.

9 žuvo traukiny

KENOSHA, \Vis., bal. 8. - 
Nors automobilių darbo tarybp 
ir sutaikė penktadieny Nash 
Motors ir Seaman Body Corp 
streiką, bet tą susitarimą turė
jo patvirtinti tų dirbtuvių dar
bininkai.

Nash kompanijos Racine dirb
tuvės darbininkai sutartį rati
fikavo 9 balsais prieš 1. Tečiąus 
2,000 Kenoshos dirbtuvės dar
bininkų, susirinkę Moose salėj, 
atviru balsavimu 1,900 balsais 
prieš 100 susitarimą atsisakė 
ratifikuoti ir pasiliko toliau 
streikuoti.

Kenoshos darbininkų atsisa
kymas ratifikuoti sutartį panai? 
kiną ir Racine darbininkų ra
tifikavimą sutarties.

Nash darbininkai reikalavę, 
vyriausia, pirpažinti jų uniją ii 
pakelti algas 20 nuoš.

Susitaikymo gi sąlygos, dar
bininkų unija nėra t>ripažin 
pažinti kolektyves derybas ir 
nevartoti diskriminacijas prieš 
organizuotus darbininkus. 'į'aip 
gi sutiko pakelti algas 10 nuoš.

Dar nėra tikslių žinių kaįp 
si tarimą priėmė Seaman

KAUNAS.—Kauno apygar
dos teismas sprendė kelių jau
nuolių bylą kaltinamų apgavys 
temis ir suklastojimais.

M. Andriuškevičius, baigęs 
vieną Kauno gimnaziją, tarna
vo perrašinėjimo biure ir ver
tės šunadvokatura, bet vistiek 
mažai uždirbo. Pradėjo tartis 
<u draugai, kaip pasipelnyti, 
kur pinigų gauti. Jis susitarė 
su Vaclovu Jasioniu, Antanu 
Marausku ir Česlovu Januškevi
čium pasipelnyti. Vaikelio Jė
zaus d-jos sąskaitom Jie pasi
dirbo tos draugijos v-bos štam
pus, antpsaudus, suklastojo pra
loto Januševičiaus ir dr-jos rei
kalų vedėjo Tamašausko para 
šus ir parašę reikalavimus ėjo 
į įvairias senamiesčio parduo 
įtuves ir ėmę skolon skardą, ge
ležį, dažus, cementą ir kt. pre
kes. Kai parduotuvės su są
skaitomis nuėjo Į Vaikelio Jė
zaus dr-ją, paaiškėjo didelė ap
gavystė. Nusikalteilai buvo su 
rasti, pasodinti kalėj iman ir 
atiduoti teismui.

Kauno apyg. teismas Andriuš
kevičių ir Jasionį nubaudė po 
9 mėn. kalėjimo, Marauską 6 
mėn. kalėjimo, o Januškevičių 
išteisino.

Ginkluoti plėšikai Satci- 
-->kiųklebonijoj

U, SIĮdk ‘ ,

KAUNAS; -W-. r? Si<>- 
pakl apie 23 vai. dw-ginkluoti 

[plėšikai įsiveržė į Šateikių, Kre
tingos aps., Platelių valsč. kle
boniją ir pareikalavo, kad kle
bonas St. Kolesinskas atiduotų 
pinigui . f

Plėšikai pasisakė esą iš Ba
jorų kalėjimo pabėgę Balsys su 
Kazfciusku; girdi, eina į Lat
viją.

'Klebonui atsikalbant, kad pi
nigų nėturjs, piktadariai grasi- 
Wl/LA»žiįdyU.

IŠ klebono plėšikai smurtu 
LtČmė SOO lt. ir du revolverius. 

‘ISu grobiu plėšikai tuojaus pa-

H * ’ '' „ „ i'
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’ Nusišovė korespon-
, dentas

susitarimą priėmė Seaman 
į dy Corp., Mihvaukee, darbiiiin. 
M; .^įr^ieji balsavimai rodir] 
kad sutartis bus priimtą, bei 
galutinais balsavimais buvo at| į 
dėtas iki susirinžime galės da
lyvauti visi streikieriai. Ten' 
svarbiausias klausimas yra! 
Streiklaužių. Kompaniją ąako-; 
si, kad ji tūrinti .užtektinai 

|darbo visiems-^ir streikieriaius;
f ■ *

323 žmonės žuvo au
tomobilių nelaimėse 

Cook paviete 
■■ ■ " 'U ’ • ’ ' , ' ' r " , ' ' ■■ ' . ■

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

CHICAGO. — Gerėjant laL, . ja
kams atsirado daugiau auto- ir streiklauži&s. 
mobilių ir todėl padidėjo skai- 1 , Įy •_
čius automobilių nelaimių. ; .į; - . . .

Nuą.sausio 1 d. iki vakar die- Kcllft (IfirbinillklĮ 
nai nelaimėse su. automobiliąu \ / algas
Cook paviete žu'vo jau net 8231 , ,
žmonės, arba daug daugiau, ne i lANCESTBR, Pa., b. 8. — 
gu žuvo, pernai per tą patį lai4 Ąrmstrong Cbrk Co. paskelbė.

. , . ' ’ kad ji nuo bal. 15 d. pakelė
Daugiausia nelaimių įvyksta aigas saVo 4,000 darbininkų į 

dėl greito vaižavimo, o dabar Įvairiuose miestuose.
visi naujieji automobiliai yra MERIDEN? Conn., b. 8. — 
pagaminti greitam važiavimui, internacional Silver Co. pa- 
Iš pėsčių daugiausia žūna ei- skelbė nuo bal. 16 d. pakelsian 
nant skersai gatvę vidury blo-.Lj ajgas sąvo 3,500 darbininkų 
ko. žūna ir daug vaikų, kurie | nil0§t 
žaidžia gatvėse.

CHICAGO

1 f '• ■ t •. I

BRIDGEPORT, Conn., b. 8. 
. —Bridgeport Brass Co. pakėlė 

SCOTTS BLUFF, Neb., b. 8. ^jgag 2,000 darbininkų 10 nuoš. 
—Del iškilusio kainų karo tarp NIAGARA FALLS, N. Y., b 
barzdaskučių, plaukų kirpimas g, Carborundum Co. paskelbė, 
nupigo iki 5c., o už skutimų j j nuo baĮ, j j pakelia ai

visai nieko neimama. Barzda- lgas 10 nuoj. pak6iimas liepia 
akučiai turi labai daug darbo. 1>6oo darbininkų.
bet pelno iš to darbo nčra. HAMILTON, O., b. 8—Estae

(,i I 11 , •' ' '
Stove Co. pakėlė algas 10 nuoš. 

P1*6: visiems savo darbininkams.
'I NEW YORK, b. 8. — Con-

MAŽEIKIAI.-— Del nežinomų 
priežasčių nusikovęs Povylas 
Virkutis (27 metų amž.), būva 
kelių laikraščių koresponden
tas.

Nelaimingasis paliko žmoną 
ir du vaikučius.

RIO DE JANEIĘO, Brazi 
lijoj, b. 8. —9 žmonės liko 
užmušti, 8 sunkiai sužeisti ii 
daug sužeista lengviau, garve- 
čiui ir trims vagonams nušo
kus nuo bėgių Mantiųueira kai 
nuošė, 100 m. j šiaurę nuo čia

WASH1NGTON, b. 8 ........ .  ... .................... .....
zidentas Roosevetlas paširašė __________ _ ’__
warrantQ areštavimui Samuei goieum-NairaUlnč-, "pakJlUal 
Insull ir jo išgabenimui iš Tuf- nuoš. 
kijos. Warrantaš tapo pasiųs- , l 
tas kablegrhma Turkijos val
džiai.

VARŠUVA. III. 15. Elta. — 
Lenkų radio praneša, kad vi- 
dąufc reikalų ministeris paleido 
Vilniaus savivaldybės tarybą. 
Ta priemonė motyvuojama tuo. 
kad miesto savivaldybės taryba 
blogai tvarkė miesto reikalus. 
Pąskirtas laikinas pirmininkas, 
kaipo vyriausybės komisaras.

RYTOJ-
•NAUJIENOSE’ TILPS PIR
MIEJI SPECIALIAI GAUTI 
PAVEISKSLAI "LITUANI- 
CA II” LĖKTUVO, kuri la
kūnas Jumus^Junušauskas iš
vyko j Californijij parsivežti 
j Chicago ir kuriuo vasa
ry jis skris j Lietuvę.

NEW YORK, b. 6. — Eng-j 
land, sūnūs žymaus Baltimore 
advokato, pasimirė nuo ąpde- 
gimo kai jo ’ rankose eksploda- 
vo 5 galionų gasolino bakas. Jo 
močiutė irgi liko apdeginta ir 
yra kritiškoj padėty.

NEW YORK, b. 8. —Iš 8,000 
svaigalų pardavėjų apie pusė 
nebeatnaujino savo laianių jr 
kaip išrodo, 4,000 svaigalų par
davėjų traukiasi iš biznio delei 
stokos pelno.

COSHOCOT, O-, b. 8.—Ame 
lia Webb Wardrop, 43 m., liko 
apkąltintą už nunuodijamą savo; 
dviejų vakių.DĖS MOINES, la., b. 8. — 

Valstija ruošiasi atidąryti Dės 
Moines pirmą svaigalų sankro . 
Vų, kuri kartu bus ir mokyk. «• Konduktorius Andersou liko 
la pardavėjams kitose sankro- užmuštas ir 18 žmonių sužeis, 
vose, kurios bus atidarytos v8- ta susidaužius Northern Paci

fic traukiniui.

MOŲNT VERNON, WWh., b.

liau.

•riiŲ' . .......... *.....  1 -

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Jiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas iŠlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatldė*- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite j musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1T39 So. Halsted St_, 

Chicago, U..
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Kenosha, Wis.
Nash kompanijos automobilių 

streikas tebesitęsia

darbininkų. Jie maršavb eilė
mis, bet visai nemanė grįžti 
į darbų. Dirba tik ofiso dar
bininkai ir bosai.

— J. M.

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo rašyta, kad automo
bilių pramonėje bus išvengtas 
streikas. Tas streikas grūmo
jo įvykti Detroite. Federalės 
valdžios pastangomis streiko 
pavojus tapo pašalintas. Bet 
visai kitaip yra Kenoshoje, Bu
cine ir Milwaukee, kur randa
si Nash automobilių kompani
jos dirbtuvės. Tų dirbtuvių 
darbininkai streikuoja jau an
tras mėnesis. Jie yra pasiry
žę negrįžti į darbų, kol nebus 
pripažinta unija.

Darbininkams jau tapo pa
siųsta po antrų laiškų, kad grį
žtų dirbti. Ypač norima pa
traukti Kenoshos darbininkai, 
kur boseliai bėginėja net po 
darbininkų namus ir ragina 
juos grįžti darban. Girdi. Ba- 
cine ir M’hvaukee darbininku 
jai.* dirba, tad nebėra prasmės 
jums bestreikuoti.

Tai netiesa. Tu miertų dar
bininkai streikuoja ir \is i ne
mano pasiduoti, kol nebus uni
ja pripažinta. Jie pilnai pasi
tiki savo unijos pirmininku, 
kuris kartu su komitetu* vado
vauja streikui. Svarbiausi dar
bininkų reikalavimai yra uni
jos pripažinimas ir pakėlimas 
algos 20 nuošimčių.

Reikia pasakyti, jog Keno
shos./ biznieriai simpatizuoja 
streikininkams ir juos remia. 
Mat, jie gerai supranta, kad 
jų biznio pasisekimas žymia
me laipsnyje priklaiteo nuo 
darbininkų būklės pagerėjimo.

Teko patirti, jog balandžio 
2 d. prie Nash kompanijos di
džiulio ofiso susirinko apie 80Q

Detroit,- Mich.
Darbo beieškant

Pas mus su darbais vis dar 
nekokie reikalai. Bedarbių daug, 
o darbas kur gauti sunku. Prie 
Dodge dirbtuvės Visuomet sto
vi daug žmonių. Bet priima tik 
patyrusius darbininkus. Pas 
Chevrolet irgi tas pat: didžiau-* 
sios eilės sustojusios. Visi lau
kia, kada juos pašauks dirb- 
ti. Išeina iš ofiso bosas, per
bėga akimis, paklaiteinėja kas 
kokį darbų dirba, pakrato gal
vų ir pareiškia, kad šiandien 
nėra progos darbas gauti.

Tokiu budu diena iš dienos 
tenka slankioti nuo vienos 
dirbtuvės prie kitos. Ir visur 
tas pat. štai prie Murry dirb
tuvės stovi dideli būriai dar
bininkų. Stovi jie nuo 6 vai. 
ryto ligi 2 vai. po pietų. Bet 
ten priima tik patyrusius vel- 
dy tojus ir polišuotojus, — ki
tiems nėra vietos. Briggs dirb
tuvėje irgi nieko. Susirinkusie
ji darbininkai tik ir girdi: “ne 
šiandien”. Ir taip diena iš die
nos.

Blogiausias dalykas tai s’i 
darbininkais, kurie turi dau
giai? nei 40 metų. Jiems tai 
tikrai sunku gauti kur nors 
darbas. Dažnai pasitaiko taip, 
kad pašaukia darbininkų, lie
pia jam išpildyti aplikacija. 
Ale kai patiria jo amžių, tai 
— “nothing d’oing”.

Teko patirti, kad Briggs ir 
Murry priima darbininkus mo
kytis tam tikrų darbų. Bet kol

ir grįžti namo, kaip 
tuščiomis.
musų padėtis, kurie 
darbo, yra gana ne-

Bu tėti t, Bužas, V. 
tur būt, Lavins- 
kad Detroite yra 
ir bus neblogos

» . q ■ 

mus labai nepa- 
Balandžio 3

i Iii n « i ■ tiniii'i ii r n h i

Gera Proga

jie išmoksta, tai niėko jiems 
nemokama. Be to, po dienos 
darbo dar turi pasilikti Vaka
rais ir mokytis.

Bevaikštinėdamas nuo dirb
tuvės į dirbtuvę, sutikau dmtg 
ieškančių dArbo. Pasirodo, jog 
pusėtinai yra privažiavusių iŠ 
kitų miestų. Jie stovi susitrau
kę ir sušalę ir vis laukia. Vei
dai jų paniurę, nusiminę. Nė
ra juokas išlaukti prie ofiso 
durų po keturias ir daugiau 
valandų 
sakoma,

Taip, 
ieškome
maloni. Skurdas ir vargas mus 
spaudžia.

s » 0
Balandžio 4 d. apleido De

troitą “Naujienų” kontestan- 
tas ir išvyko į kitas lietuvių 
kolonijas. Pas mus tuo tarpu 
dirbs, rodosi, net trys kon- 
testantai.
Budvidis ir
kas. Atrodo, 
gera dirva 
pasekmės.

Oras pas
stovite ir šaltas, 
d. smarkiai lijo, žaibavo ir pef- 
kunaVo. Buvo tikras liūtis, ku 
ri dalinai suparaližavo susisie
kimą. Vietomis nebegalėjo 
vaikščioti nei gatVekai'iai, nei 
autobusai. Po lietaus oras ge
rokai atvėso.

o » o
Lietuvių fadio programų 

žmones džiaugiasi, bet bižnie- 
riai nėra patenkinti. Sako, jog 
juos blogai garsina. Nežinau, 
kiek jie turi pagrindo rugoti. 
Kai jie išmeta dolerį kitų, tai. 
nori, kad apie juos tik ir bu- 
rnytų. Bet tai juk nefa gali

ma. Jei biznieriai labiau rom- 
tų radio valanda, tai ji galė
tų pilnai pasilaikyti. Bet kuo* 
met gaunama tik keli garsini 
mai, tai, žinoma, sunku* pašil
ki ikyti. Juo labiau, kad stato* 
ma dideli reikalavimai: už mjp 
žą atlyginimą norima didėles 
reklamos.

Kiek teko nugirsti, tai or
ganizuojama ir kita lietuvių 
radio valanda. Kad kokios, ją 
pridys, kaip grybų, bet rengė
jams pelno greičiausiai bus tik 
tiek, kaip Zabločkiui ant mui* 
lo. — F. Lavirtskas.

Kenosha, Wis.
SLA. 212 kuopos balsuivimai 

delegatų rinkimas, 
cinkevičius tapo 
miesto tarybos nariu.

11
. J. Mar- 
išrinktas

Namų šcimyninkein įsigyti Elektrikinę Lcdaunę Re- 1 
frigeralorį už 25 centus į dienų. Už tiek kiek ledas 
kainuoja, o polam tapsite savininku Ledaunes — Refri- 
geratorio. Tie 25 centai bus priskaityti už Lcdaunę, 
taip kad Lcdaunę pati per save išsimokės ir už jūsų 
senų Lcdaunę gausite nuolaidų.

Budriko krautuve yra pirmieji leidėjai Lietuvių Ra- 
dio Programų duoda šį pasiulijimų: 500 kostUmerią 
mokėti už Elektrikinę Ledaunę ant niitetio po 25 cen
tus į dienų. Kada Lcdauhė išsimokės per save, mi toris 
bus nujungtas ir Ledaiinė pasiliks jūsų.

Budrikes užlaiko VVESTING1IOUSE, NORGE, LEO- 
NARD, APEX Refrigeratorius. Kainos nuo

$89.00 “ $200.00

JOS. F. BUDHIK
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8107-4705

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Atcordionų.

................  I............................................. ................................... iii I.Hl HAliillAlI, t t

Liet. Radio programai: Nedalioj WCFL, 070 k. nuo 1 iki 1:30 V. p.p. 
NedSlioj WAAF, 920 k. nuo 1:80 Iki 2 Vai

Ketverge WftFČ. 1420 k. ftuo 7:80 iki 8:30 v.t.
4* . ž;... * .. J,

■I, «.t >.lf,hllJ

Balandžio 1 d. įvyko SLA. 
212 kuopos narių susirinkimas. 
Susirinkime narių dalyvavo ne- 
daugiausiai. Mat, Velykos dau
gelį sulaikė nuo atvykimo.

Atlikus paprastute kuopos rei
kalus, eita prie seimo delega
tų rinkimo. Išrinkta trys. Bu 
tent, J. Marcinkevičius, E. Mar
cinkevičienė ir II. Labanau
skas. Visi geri ir pa/žangiKt 
žmonės, kurie seime stos į tal
ką progresyviams, kad užkir
sti kelių tokiems . dalykams, 
kokie įvyko Pittsburgho sei
me. Nėra mažiausios abejonės, 
jog paneigimas narių valios 
žymiame laipsnyje prisidėjo 
prie to, kad Susivienijimui suki
ku bėra gauti naujų narių.

Pildomosios Tarybos balsa
vimuose daugiausiai balsų ga
vo pažangieji kandidatai: F. 
Bagočius gavo 28 balsus; J. K. 
Mažukna 22; Dr. M. Vinikas 
28', adv. K. Gtfgis 28; Bučin 
skas 14; Mikužiutė 22, ir Dr. 
A. Graičunas 1D.

» » fc
“Naujienose” jau porų kartų 

buvo rašyta, kad musų tautie
tis J. Martin-Marcinkevičius 
kandidatuoja į miesto tarybos 
narius (konsilmamte). Smagu 
dabar praneštu kad balandžio 
8 d. įvyko balsavimai ir J. 
Martin laimėjo. Vadinasi, tapo 
išrinktas miesto konsilmanUh

Turiu pasakyti, jog mes pir
meiviai' dėjome visas pastan, 
gas, kad išrinkus savo tautiei(

į.' ‘ Dirborfie, taip sakant, ifcsh i 
ūošę. Ir, kaif) matote, mttsų 

darbas nėhUėjb niekale. Didė- 
iš kreditas priklaušb taip pat 
ir vietos šv. Petro parapijos 
debonui, kita. M. UrbanaviČiuk 
kuris visą laiką ragino lietu 
vius balsuoti už J. Martiną. 
Jis nesivadavo siaurais politi
kais ir kitokiais sumetimais, 
kaip tai darė musų neva pa
triotai, kurie tiek praeityje, 
tiek šį kartų negražiai niekino 
Martinų ir net atkalbinėjo k:- 
tus, kad u'ž jį nebalshotų.

Reikia manyti, kad jie da
bar labai blogai jaučiasi dėliai 
J. Martino lairnėjfmo. To jie 
tikrai nesitikėjo. Well, gyve* 
nimas iškirto ir jiems siurpri
zą.

Lietuviai gali pasididžiuoti 
tuo, kad jiems pasisekė prave
sti į miešto tarybos narius sa
vo tautietį* Viso tarybos na
rių yra Šeši, kurią tarpe da- 
jar bus ir J. Martin. Manau, 
nėra reikalo aiškinti, jog mie
sto tvarką, taksai ir daug ki
tų dalyką priklauso nuo kop
si Įmanų. Jie, taip sakant, yra 
miesto gaspadoriai.

Juo labiau yra smagu, kad 
visgi pusėtinai nemažame mie
ste mums pasisekė pravesti j 
tarybos narius lietuvį.

Nors lietuviai šį kartą pa
rėmė savo tautietį, bet visgi 
ne visi. Nebuvo automobilių, 
airie butų nuvežę balsuotojus 
į balsavimo vietas. Mums dar 
trūksta vienybės, todėl ir Ame
rikos politikoje mes tokių men
kų rolę telošiame,

Jau pirma minėjau, kad kun-. 
Urbanavičius rėmė J. Martino 
kandidatūrą. Jis keliais atve
jais pareiškė, jog balsuotojai 
neprivalo kreipti dėmesio į re 
liginius kandidato įsitikinimus. 
Mums lietuviams, sakė jis, yra 
svarbu išrinktiJ’savo tautietį, 
nežiūrint jo partinio nusieta' 
tymo. Kai lietuviai rengs ko 
kj parengimą, tpj miesto tary
boje mes turėsime, savoj atsto
vą-, kuris pagelbės mums rei 
kalus sutvarkyti.

Mes komiteto nariai, kurie 
darbavomės dėl Martino išrin
kimo, esame labai dėkingi kle
bonui Urbanavieįui ir linkimė 
jam ilgiausių metų. Ačiū ta
riame ir visiem^,, tiems, kuriė 
vienokiu ar kitokiu budu* pri
sidėjo prie musų kandidate 
Martino išrinkimo. Be to, Ri
time vilties, kad ateityje li'e’- 
tuviai dar labiau įvertins vie
nybę ir Veiks sutartinai.

Ne pro šalį bus pažymėjus, 
kad buvo skleidžiama visokie 
prasimanymai. Girdi, jei jau 
kunigas remia šočiallstų Mar
tiną, tai kas nors nėra gerai. 
Komunistai tiesiog pradėjo 
įtarti kunigą, jog jis agitavęs 
už pinigus. Kiti Vėl paieido 
“antį”, jog BrazėVičiUS ir Mar
tin jau virtę katalikais. Tie 
prasimanymai perdaug jau yH 
kvaili.

Ką darysi. Komtihistai tiek 
yra fanatižmu persistfnkę, jog 

• jiems štmku šūimti į galvą, 
kad ir skirtingą pažvalgą žmo
nės tam tikruose Atsitikimuo
se gali sutartinai dirbti.

strfeikdbja Ir reikalauja unijos 
pripažinimo bei darbo i 
^agerihimo. Nežinia, kada 

aam tam bus galas.
— C. K. Bruže.

A

aš SOLUS
F. Bulaw apleido De 

troitą: išvyko į 
Cleveland, 0

>1...................1'1

Detroite turėjo geras 
mes: gavo nemažai 
skaitytojų.

pasek- 
naujų

“Nau-Frank Bulaw misija 
j ifenų” kontesto reikalu Detroi
te pavyko kūo geriausiai, — 
gavo daug naujų skaitytojų. 
Dabar Detroitas turės didelį 
skaičių “Naujienų” skaitytojų. 
Bet tai dar neviskas, p. Bu- 
la\v, išvažiuodamas iš Detroi
to, paliko savo vietoje gerai 
Detroito lietuviams žinomą 
“N-ną” bendradarbį Frank La 
vinską tęsti kontesto darbų to- 
liau.

Frank Bulavv išvažiavo į 
Clevelandų, Ohio, tuo pačiu 
reikalu. Jis ten apsistos pas 
p. J. Armoną (1782 E. 47th 
St.) arba pas p-nią A, Paulie- 
nę (1330 Giddings Rd.) ir pra
leis keletą dienų, platindamas 
drėhtaštj “Naujienas”.

Tad CieVelando lietuviai pa
sirūpinkite Užsisakyti “Naujie
nas” kontesto laiku, kuomet 
prenumerata yra nupiginta.

— T. Rypkevičia

Nuo fceumatlžky Skausmų

lino VJ?
aut lausita taalonia illuma. kas liudys, įSk-EjtpalhtU 6lrba tavo darb*.

.fafankfalrfte, fcttomet £afa-txoaL 

didumo bohkuttia.
TtktU tttraila t«H Inkaro vaiabaienklL

PAINE KPELLER
Mx.

Kc
BAKINO 

POWDER
&&ub1eActfon

unc< fbfr 
254

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

TAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

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

TEL. VICTORY 7386-7048.

STOMAS!!
Ulčer Powder

41 I

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W, fcOOSEVELT ROAD 
arti St. Ldttil Art. Tel. Kcdžie 8902

V anot. lietaus it druskos ▼anos, 
•vimming pool. 

Rnsiika ir turkiika pirtie 
teredomia iki 7 V.

mottrimi

*

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visą Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

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

GEGUŽfiS-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip (> 
dienas. Ekskursijų lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas -U Pius BUkšhaitis. -

Balandžio 2$ d. Geimam 
American Home svetainėje* 
įvyks perstatymas ir koncėl1-. 
tas. Scenoje statoma “Pašau-. 
lis be moterų”. Pradžia 6:30 
vai. Vakaro. Įžanga tik 35 cen
tai. Rengia SLAv 212 kuopa, 
Visi lietuviai yra kviečiami at 
silankyti-.

Nuo širdies ligos staiga pa-, 
simire R. N. KimbAll, Alioti -A.. 
Co. prezidentas. Jiš buvo dide
lis unijų priešas. Anhis metais, 
jis sulaužė streiką «u pagalba, 
streiklaužių. Pastaruoju laiki 
toje kompanijoje' V^l bUvO ki
lę tarp darbininkų neramumai.. 
Tačiau kompanija sutiko išpik 
dyti darbininkų reikalavimus ii 
tokiu Budu streikas buvo iš
vengtas.

I

Streikai pas mus vis dar ne
sibaigia. Vįnoeįit MeCool ir 
Nash kompanijų darbininkai

SAMEFRICE

AS42YEARS
AGO

MILLlCNSCr rCL’NDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

--------  i

MM

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

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

Nieko nelaukę tuoj aus kreipkitės į “NAUJIENAS0 dėl 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS” 
1739 So. Halsted Street 

Ofisas atdaras nUo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

i

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

KELIAUKITE
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU
NEW YORK $ 1R
PhiladelllMa 414 1 u

JJ8 valandas smagios keHontis

PITTSBUKHG ........
■cLėVkLASIj ....-
W«COIT.. 
TOLEDO
YOUNGSTOWN $8.

Bile kur į RYTUS

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

Perdėm Greitas Patarnavimas. 
. Vienom

PfeORlA, ILL.
QUINCY, ILL.
ST. JOSEPH, MO« $6.06
KANSAS CITY
Du busai kasdien iSvažiuoja | vlrR minti* 
tus miestus—vienas peYstialhias—vionti bu
sti vist, kelią. Nauja niie<ojiniui kedti ap
rūpinta srr.vno audeklo apdangalu ir pa
durku DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telefonuokite:

Missouri Transit Line 
328 So. State St

Tel. nARW0N OO7Ž

pustin
.. $2.50
.. $4.00

$6.00

i abi
$3.50
$6.00

$10.80
$10.00

*

BUŠU!
Ekonomiškiausias

BUDAS
KELIAUTI

......._____  $o.7«-
................... $7.SO
«««<.«« •••<■-•-«-•• $ 3 • 7 O
.J., AKROSj 7.50

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FASl 
LlMlTEDS—J OKI A 

KITA linija ne 
NUVEŠ TAIP SAUGIAI 

BEI TAIP 
PARANKIAI. 

Safeway «iui° 
skirtingo budo 

tartam avim#.

407 So. Wabash Avė.
arba Brevdott Lobby -X— ■ / J 

120 Mšdtebh
Tel. Wabash 6171

Prašome patinsti "NAUJIENOS*’I
■ ‘‘ ■ ■ . M . Ii, i

t

t abi pusi 
$500

I abi pusi 
$500

ST. LOUIS '$3
' ................................... ulilliil

DETROIT $3
ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR. 

Pašaukite:

De Luxe Motor Stages
746 & Wabash Avė.

Tel. Wabash 3886

Trumpiausias kelias j 
South”us

Southern Limited
407 &>• Wabash Avė. 

7'2 West Rarrdolph St.
Tėl. Čalumęt 4688—Wabash 6171

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar- 
navimas-
Duokite mums surengti smagią ke
lionę i bylę vietą Su v. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street

Tel. HARRISO.N 6072
«
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CHICAGOS 
ŽINIOS

sų kolektavimo 
reikalu

Naminacijų balsavi- 
mai-kvotimai “Nau

jajai Dalybai”
Antradienį, bal. 10 d., Illinois 

valstijoj įvyksta nominacijų 
balsavimai (primary eleetions), 
Kandidatūrą nominacijai stato 
16 demokratų, dabar esančių 
kongresmanų, perrinkimui. Visi 
jie yra prez. Roosevelto “Nau
josios Dalybos” rėmėjai. Visi 
jie šiose nominacijose susiduria 
su opozicija kitų kandidatų. 
Taigi į antradienio balsavimus 
žiūrima kaip į kvotimą prez. 
Roosevelto darbuotei. Ypatin
gai įdomaujama klausimu, ko
kias pasėkas duos balsavimai 
pietinėse valstijos kauntčse, 
kur republikonai skelbiasi kon
troliuoją balsų didžiumą.

Dangraidžiu gadynė 
pasibaigs

.. ■"■»■■■ ■■■■■■
Dangraižių (skyserapers) ga

dynė netolimoj ateity pasibaigs 
— taip pareiškė Frank Lloyd 
Wright, žymus arkitektas, kal
bėdamas Northwestern univer
siteto studentams. Pasak jo, 
ateities architektūros siekiu 
bus ne sukrovimas juo aukš
čiausios krūvos plieno ir plytų, 
bet pritaikymas namų žmonių 
sielai, kuri toli gražu neatjau
čia dangraižių.

Atsisakė pardavinėti 
Vokietij'os tavoms

Vienos stambiausių Chicagos 
departamentinių krautuvių — 
The Mandel Brothers Store — 
vedėjai išleido pareiškimą, kad 
dūliai kostumerių priešingumo 
Vokietijos tavorams, jie liovė
si pirkę tuos tavorus. Mandel 
Brothers firma sakosi dabar 
dedanti visas pastangas Ameri
koj išdirbamoms reikmenėms 
platinti.

Leis pardavinėti gė
rimus

Lake Forcst miestelis išdigo 
74 metai . atgal. Visą laiką jis 
buvo “sausas”. Bet dabar mies
telio tėtušiai (aldermanai) se
kamame savo susirinkime ge
gužės 7 d. ketina priimti pa
tvarkymą leidžiantį pardavinė
ti alų ir likerius. Sakoma, al
dermanai visi kaip vienas pri
tartą kalbamam sumanymui.

2,000 Dryden kom
panijos darbininkų 

sustreikavo
Ketvirtadienį, bal. 5 d., su

streikavo 2,000 Dryden Rubber 
Company darbininkų, ši dirb
tuvė randasi adresu 1014 So. 
Kildare avė.

NRA patvarkymus pradėjus 
vykinti gyveniman, Dryden 
kompanija pasiskubino suorga
nizuoti savą, kompanijos uniją. 
Tačiau ir šis žygis kompanijos 
naudai ilgai negiliavo, ir darbi
ninkai išėjo į streiką reikalau
dami algų pakėlimo.

GelžkeBų viršilų 
konferencija

Ketvirtadienį Chicagoj įvyko 
(geležinkelių viršilų konferenci
ja.' Vienas svarbiausių konfe
rencijos klausimų esąs tai pra
tęsimas nukapotų 10 nuošimčių 
darbininkų algų dar šešius mė
nesius. Mait, algų nukaposimas, 
sulig sutartimi, kai jam sutik
ta, pasibaigia liepos 1 d. šių 
metų.

Karštas posėdis tak- be™«i‘i »»■i i . . • vus vagiliu. Vėliau pasirodė

Cook kauntės taksų rinkimo ?,o-oco atlySinimo iš miesto, 
valdininkų ir mero Kelly kon-| "
ferencijoj pasirodė nemažai Jau 2,000,000 bilietu 
kX3oroKeiiy norėjo sužinoti parduotą Pasaulinei
ką daro asesorius Jacobs, kad Parodai pamatyti
• V • 1 1 X • A • • • T t*išpildyti teisėjo Jareckio 
sprendį, kuris numušė 15 
šimčių ant 1931 m. taksų 
žiems namams.

Jacobs atsakė, kad jis

nuo- 
nuo- 
ma- jau parduota 2,344,895 bilietų 

įėjimui į pasaulinę parodų Chi- 
turi-eagoj ateinančių vasarų. Taigi

pakeisti rekordus, kurie liečia jau dabar į busimą šią vasarą 
apie 2,000,000 kortelių.

Kiti norėjo sužinoti, kokios 
yra 1932 m. taksos. Jacobs at
sakė, kad jos jau numuštos 25 
nuošimčiais.

Chicagos busti kom 
panija atsisako pri 

pažinti NRA

Motor 
ketvir-

tarybai

NIRA Chicagos apskrities ta
ryba svarstė v Chicago 
Coach kompanijos bylą 
tadienį, bal. 5 d.

Kompanija atsiuntė 
laišką, kuriame pareikšta, kad 
ji nepripažįstanti nė Chicagos 
apskrities, ne nacionalės darbo 
tarybos autoriteto.

Kompanija yra kaltinama 
tuo, kad persekiojanti savo 
darbininkus, kurie darbuojasi 
nepriklausomai unijai.

Chicagos apskrities darbo ta
ryba įspėjo busų kompaniją, 
kad arba jos atstovai turi at
silankyti į jos (tarybos) posė
dį pasiaiškinimui, arba skun
das prieš kompaniją bus pa
siųstas nacionalei darbo tary
bai tikslu iškelti bylą teismuo- t ■ .!: j .

se.

IEŠKO $10,000 ATLYGINIMO 
Iš MIESTO

Edward Hartnett, Maxwell 
stoties policininkas, pernai nu
šovė Frankį Goreckį, 16 me«tų 
bernaitį, 2826 W. Cermak Rd.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų MorgiČių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Juštin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

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

John P. Stankowicz
6000 So. Honore St.

Tek Grovehill 1965

, kad policininkas pada ęš klai- 
Įdų. Dabar nušautojo tėvai iš- 
l kėlė bylų teisme, ieškodami

parduota Pasaulinei

Iki praėjusio ketvirtadienio 

parodą parduota 40,000 bilietų 
daugiau, negu jų buvo perduo-| 
ta per visų prisirengimo laika 
pernykščių metų parodai.

Registruojami pa 
mokoms

Civilių darbų apšvietus itar- 
nybcn priima registravimąsi 
pamokoms, kurios 
veltui suaugusiems 
kams — vyrams ir moteriš
kėms.

duodama 
darbinin-

BALSUOKITE
GEORGE

UŽ
A. CARNEY

DEMOKRATŲ KANDIDATAS Į
Kongreso Narius

nuo Penkto Kongressionalio Distrikto
Yra tikras draugas privačių namų savi
ninkų, biznierių ir darbininkų. Pats bū
damas darbininku ir legionierium, jis at
stovaus jus kaip Amerikos pilietis turė
tų būti atstovaujamas- Eikite i Balsavi
mo Vietas, Antradieny, Balandžio 10 d. 
1934 ir padėkite kryželį prie jo pavar
dės, jeigu jus nenorite būti nepatenkin
tas dar du mėtus, kaip kad jus buvote 
praeity. Jis yra sąžiningas, pilnai atsa
kantis, patikėjimo vertas ir ištikimas.

Vienybe 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

V I E N Y B Ė S K A I N A
Amerikoje Užsieny

> $3.00 ........ metui .......  $4.00
$1.75 ... p.usmečiui .... J $2.00

Brooklyne ........ ....... $3.50 r • SS 
S Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1984 m. kožnas naujas skąitytojas S 
įS Raus geru knygų $1.00 vertės veltuj. S

Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštj. - 
Jis bus Jusu kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus j švie- W 
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis S 

— pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą S 
® pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve- «S 
__ nime. = 
sss_____ Užsirašydami Vienybę adresuokite: SS

g LITHUANIAN PRESS CORPORATION S 
(g 193 Grand St., Brooklyn, N. Y. j| 
I VIENYBES VAJUS B

Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia natijų skaitytojų gavimo § 
S vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero- S 
= mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- £ 
SS jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną dolerj pini- F5 
[+] gaiš už kozną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti S 
—s keletą ar keliolika dolerių ir Įsigyti dvasinio maisto — geni S 
= knygų. Kviečiame visus lietuvius j ši vajų stoti. Norintieji laimė- SS 
ss ti dovanas, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- ss 
zs formacijas suteiksime laišku.
r==j Adresuokite: 1 Į+j

s Vajaus Komisija g
= 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. g

• tee^D THe amuouncemėmt 
IN THE OAILV BL.ADE THIS 
MOONINGI! HE'S WGUTTlN' H1S 
MEMOlRt!! HARI-HAR! - i ODMV

. KNOVV THAT BOOB COUU> >

X Svarbus Pranešimas Balsuotojams Primary ir 
Rinkimų Dienai, kuri Įvyks Balandžio 10,1934

THE TWO n»»WA.NS
WE L L vVEL L ' v h fe

TUO KIDS OUQ*WALLOPING 
V7AMPVSfSABe BLIN\F> 
AOOPTED.H SĄVVYOUR / 
nicTu^es im the / 

ha papers'.’

HE-e’ ue-e-e!
TUteMEp UTĖreAi^V;
TOO'.» THIS IS-TOO 
MUCHP.THAt GUV'S 
KILLiM'Mė!! <jj

Ayes.ste/ 
'-THAT'S usl!

TAI NAUJA!
Nuplaunama Sienai Popiera

Daugiau kaip 300 naujoviškų, su sko- 
. w niu nupieštų* grafai atspausdintų 

neblunkančių spalvų poplcra-
Ijr Reikalaukite savo Maliavos ir Hard- 
jr ware Krautuvėje arba pas savo malio- 
F. rių, kad jie jums t»rodytų Novak’o

Sienoms Popieros knygų.
Busite tikrai patenkinti.

Chas. NovaklSon 
1652-54 Blue Island Avė.

Chicago, III.

NAUJIENOS. Chicajfo. III

pa-

reikalų m misteris 
of interior), Harold 
kaltina du Chicagos

mail” ir jis reikalauja, kad Chi
cagos advokatų asociacija pa
balintų tuos du advokatus iš 
savo <arpo.

.... .......... »•» — ... .
metų svetainėje, šokiai, vaka
rienė, prizai, margučiai.

Pamokos taip sutvarkytos, 
kad norintieji jas lank.. ti gali 
mokintis ilgesnį ar trumpesni 
laikų, netrukdydami programo 
kitų ir pasisemdami teikiamo 
žinojimo iš kiekvienos pamo
kos.
Pamokos bus duodamos dar 

iki 1 d. birželio mėnesio. Nuo 
sausio menes'o 10 d. 1934 m. 
šioms pamokoms užsiregistravo 
55,000 asmenų.

Vidaus reikalų mi
nisteris skundžia du 
Chicagos advokatus

Vidaus 
(secretary 
L. Ickes, 
advokatus, L. Malminų ir C. W. 
Larsenų. Ickes sako, jogei tuo
du advokatu grūmoję padaryti 
nesmagumų jam asmeniškai ir 
prez. Roosevelto administraci
jai, jeigu jis nepavartos savo 
įtakos j prezidentų, kad duoti 
Malininui aukštų vietų valdžioj. 
Pasak Ickeso, toks tų dviejų 
advokatų elgesys esąs “black-

Mrtino Insulto teis 
mas paskirtas 

bal. 13 d.
. I ■

Martino Insulto teismas
Marti- i SU SU- > 
• West 
kurios 1 
ir ku-! 
Insull, j

skirtas 13 d. balandžio, 
nas yra kaltinamas ryšy 
bankrotavimu Middle 
Utilities korporacijos, 
turtas siekė $40,000,000 
riai vadovavo Šamas
Martino brolis. IPaslarasis da
bar randasi Turkijoj areštuo
tas. Suv. Valstijų vyriausybė 
reikalauja, kad Turkija atiduo
tų Samų į Amerikos valdžios 
agentų rankas.

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

BAL. 7 d.-— CICERO SLA. 
kuopos Margučių Vakaras, Še-

šia Primary ir Balsavimo Diena kandidatai nominuojami į Fcderalius, Valsti
jos, Kauntės, Municipalius ir Teisdariškus ofisus ir wardus ir kitų partijų komittec- 
manai bus renkami, ir taipgi bus balsuojama už proponuojamą Parkų Suvienijimo 
Propozicijų. -

Jeigu balsuotojų vardai kurie gyvena Chicagoje, Chicago Heights, Berwyn, Cice
ro, Summit, Evergreen Park, Stickney ir Morton Grove yra pažymėti tegistry, kaipo 
kvalifikuoti ptecinkte balsuotojai, kuriuose jie gyvena Balandžio 10 d. ir kitaip yra 
kvalifikuoti—turi teisę balsuoti. r

Gcneralis Primary Aktas savo esmėj draudžia, kad nei vienas asmuo negali bal
suoti Demokratų arba Republikonų Primary Balotų:—

s
1. Jeigu nėra pareiškęs savo partijos affiliaciją kaip reikalauja General Primary 

Aktas;
.2,..,Ęąs pasirašė peticijų dėl nomiiiavimo kandidato į bylę. politiškų partijų, ku

riai jis nepriklauso kuomet už tokį kandidatų balsuojama Primary laiku arba
3. Kas pasirašė nominacijos popieras (petition) bile kurio nepriklausomo kan

didato į byle kurį ofisų į kurį kandidatai nominuojami, gali balsuoti už juos 
šiose primary; arba

4. Jeigu jis balsavo tokiose primary laikytose po šiuo Aktu ir už kurių kitų poli
tinę partijų laike dviejų metų periodo prieš primary Balandžio 10, 1934.

Paskiausi liudijimai šiuo klausimu dėl balsuotojų tiesų mainyti Primary balsavi- 
| mų Balandžio 10-to, matomai reikalauja ką nors daugiau negu išdėstymą tiesų.

Nuo įvedimo pirmų tiesioginių Primary tiesų 190$ iki šiam Aktui 1927 Legislatu- 
ra paskyrė dviejų metų aprubežiavimą permainyme Primary partijinį balsavimą.

Pagrindu šių įstatymų įvairus advokatai iš Board of Election Kommissioniers, 
be išėmimo, nuo 1905 iki šiam laikui įskaitant Ex-Gubernatoriiį * Dunhe, dabartinį 
Boardo advokatų, tvirtina, kad- dviejų- metų limifacija tiesų pamainyti Primary Par
tijos balsavimą reiškia, kad niekas negali .padaryti jokią permainų iki pakol neišsi
baigs pilnai 2 kalendoriaus metai arba dusyk "po-365, dienas po paskutiniaip Primary 
balsavimui. ’ . ?• / ■ ; \t* •’ -> '

Keletą General Attorneys praėjusiais metais pareiškė savo nuomoheS Šios teisės 
klausimu. Board of Election Kommissidnierihi seks tą opiniją kurių palaiko dabarti
nį advokatai kaipo seniai įvestą teisę. •’ 1

Rinkimo Teisėjai ,ir Klerkai bus instruktuoti, kad tie balsuotojai, kurie balsavo 
vienos Partijos Primary Balandžio 12, 1932 negali šioj Primary, Balandžio 10, 1934 
balsuoti už kurią kitą politinę partiją.

Tie balsuotojai, kurie nenori pareikšti savo politinę affiliaciją gali atsisakyti nuo 
rinkimuose laiky-privilegijos balsuoti šioje Primary ir dalyvauti proponuojamose 

tuose Primary dienoje.

BOARD OF ELECTION 
THE CITY OF CHICAGO

COMMISSIONERS OF
_ AND EX-OFFICIO OF

MABEL G. REINECKE <JTHE CITIES OF CHICAGO HEIGHTS, AND BER- 

HARRY A. LIPSKY
APPROVED

FRĖD V. MAGUIftE

)WYN, THE TOWN OF CICERO AND THE 
fVILLAGES OF SUMMIT, EVERGREEN PARK, 
VSTICKNEY AND MORTON GROVE.

EDMUMD K. JARECKI Z:™-
COUNTY JUDGE. EDWARD F.JJUN E,

W(2.»Te

BAL. 7 d.—BL'NCO ir Card 
Party su šokiais—-ALT ASS nau- 
dai. Rengia Northwest Side 
Moterų Klubas, J. Grigaičio sve
tainėje, 3804 Armitage avenue. 
Pradžia 6 v.v.

- iiah m „į   i'ii, Įj i h—'hii ..J—

BAL. 8 d.—“Birutė” stato 
lietuvišką operą “EGLĖ, ŽAL
ČIŲ KARALIENĖ” Miko Pet
rausko, paminėjimui autoriaus 
ir choro steigėjo 60-tų metų ju- 
biliejaus Chicagos Lietuvių Au
ditorija, 3133 South Halsted st. 
Pradžių 6 vai. Vakaro.

Faw/we 
OOM'l KNOVVg 
MDU GOULO 
K ReAO ‘!/x

j- . < j 
Į.< ’ 

■* '*‘5?
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renkami delegatai j unijos kon
venciją, kuri įvyks Roches- 
teryje, N. Y. Komunistų frak
cija atėjo j mitingą susiorgani-* 
zavusi ir pervarė nutarimą, 
kad delegatų kelionei butų pa
skirta šimtas dolerių, nors lo- 
kalo ižde pinigų mažai. Paskui 
komunistai prastume j delega
tus du saviškiu.

Iš Brooklyno į Rochesterj 
kelione nebrangi, bet komunis
tai nori savo bičiuoliams duoti 
progos ir gražiuose koteliuose 
pagyventi. Jie tik kitus smer
kia už “buržuaziškumą”.

OTTO BAUERIO BROŠIŪRA

Austrijos socialdemokratų te
oretinis vadas, Otto Bauer, ku
riam, pasibaigus pilietiniam ka
rui Austrijoje, pavyko pasiša
linti į Čekoslovakiją, paiwe 
knygelę apie tą kruviną kovą 
— jos priežastis bei pasekmes 
ir darbininkų taktiką. Tik-ką 
gavome vieną brošiūros ekzem- 
pliorių ir prie progos supažin
dinsime, skaitytojus su jos tu
riniu'.

ir 
sa- 
iš

drovi, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
UI. Telefonas CANaI 8500. Orderiu

LIETUVIAI POLITIKOJE

Pastaruoju laiku Amerikos lietuviai įvairiuose 
miestuose ėmė aktingiau dalyvauti politikoje. Ypatin
gai jie sukruto Chicagoje, kur mėginama kiek galint 
didesnis lietuvių balsuotojų skaičius sujungti į vieną 
grupę.

Žinoma, tai yra tik pradiniai žinksniai. Politika ne
gali apsieiti be politinių partijų, o partijos turi turėti 
programus arba platformas. Aiškus dalykas, kad lietu
viai Amerikoje negali sudaryti savo “lietuviškos” parti
jos. Jiems tenka dėtis prie gyvuojančiųjų partijų — 
demokratų, republikonų, socialistų, komunistų ir k. 
Taip faktinai ir dabar yra daroma. Negalima tikėti, 
kad visi lietuviai prisidėtų prie kurios nors vienos par
tijos, todėl jų yra ir bus ne viena grupė, bet kelios.

Bet pirma negu balsuotojų masės galės sąmonin
gai pasirinkti, prie kurių partijų joms dėtis, jom teks 
įgyti daugiau patyrimo politikoje. Šituo atžvilgiu tas 
veikimas atneš naudos.

Kalbant apie Chieagą tačiau, nereikia užmiršti, kad 
ir kitose kolonijose žmonės kruta, štai iš Kenosbos, 
Wis., pereitą savaitę atėjo žinia, kad J. Martin-Marcin- 
kevičius tapo išrinktas “kaunsilmanu” — miesto tary
bos nariu. Jisai yra senas socialistų veikėjas ir geras 
“Naujienų” draugas. Malonu mums yra pasveikinti jį 
su laimėjimu!

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo

dirbti 
kabi- 
raso-

TRAGINGA KLAIDA

Beveik nepastebėta spaudoje praėjo balandžio 6 
diena, kuri šio krašto ir viso pasaulio istorijoje yra 
viena žymiausiųjų datų. Tą dieną prieš 17 metų Jungti-, 
nes Valstijos įstojo į karą.

Sunku šiandie ir apsakyti, kiek nelaimių žmonija 
butų išvengusi, jeigu Amerika nebūtų tos klaidas pada
riusi. Karas butų pasibaigęs greičiau, jeigu jame nebū
tų dalyvavusi Amerika. Jisai butų buvęs užbaigtas ge
resnėmis sąlygomis, nes Amerika, būdama nertralė, bu
tų galėjusi tarpininkauti kariaujančioms šalims ir ra
ginti jas prie taikos,

O jeigu butų buvusi padaryta žmoniška taika, tai 
nebūtų buvę nei bolševizmo, nei fašizmo.

Bet Amerikos valdžią įstūmė j tą kruviną verpetą 
piniguočiai, kurie norėjo pasipelnyti iš žmonių skerdy
nės. Ir jie pasipelnė! Niekuomet šios šalies istorijoje 
kapitalas neturėjo tokių pelnų, koki jam teko, kada Dė-i 
dė Šamas susijungė su Santarve mūšių laukuose.

Bet kiek jaunų gyvasčių už tai Amerika tuose lau
kuose paliko!

Karo priešai buvo tuomet persekiojami ir baudžia
mi, kaip "krašto išdavikai”. Bet jų buvo tiesa. Jie no-

* rėjo apsaugoti kraštą nuo nelaimės. Jeigu jų balsas bu
tų paėmęs viršų, viskas šiandie kitaip atrodytų ir čia, 
ir kitur.

Taigi reikia energingiau kovoti už taiką, kad pa-' 
naši nelaimė nepasikartotų ateityje.

(Tęsinys)
Morgičiai suėdė vieną paskui 
kitą jo namus. Jis išvyliojo pi
nigų iš geriausių savo draugų, 
prietelių ir bičiulių, kol pasta
rieji dar nesuprato jo mate- 
rialės padėties. O dabar jau ir 
jo gyvenimas slydo jam iš 
rankų. Turėjo jis sveikatą ir 
patyrimą, tik nebeturėjo drą
sos ir noro nusileisti į pakal
nę ir iš naujo kopti aukštyn. 
Nebebuvo jame tų stebuklingų 
sulčių, kurios menkų išorioi 
akstinų padilgintos plaukia 
per kūną verčia tave kas mi
nutę, dieną ir naktį žengti 
pirmyn prie tikslo.

Jo kabinetas baigė 
trečią valandą. Tuščias 
netas. Stalai neužimti,
mos mašinėles dulkėmis ap
neštus ir tik viena darbinin
ke. Salomėja Vyšniauskaitė, 
ilgų metų jo bendradarbe. Ra- 
pinuota biznio maniera pa- 
puošus gestus ir kalbos toną. 
Nieko sau juodplauke, rudo
mis, plokščiomis ir įdubusio
mis akimis, labai rimtais ir 
atsargiais ženklais veide ir 
bendrai išrodanti peranksti 
prinokus, padarius keistą šuo
lį iš jaunos mergaitės į senes
nę kartą. Bet ir ji pati ne
berado ką veikti ir buvo čia 
mažai reikalinga. Vienok kol 
šis kabinetas bandė dar ope
ruoti, tol ji buvo nepavaduo
jamai reikalinga.

Ji sėdėjo su jauna viešnia. 
Mironas tuojau pažino tą jau
ną, gražiai apsirengusią po
nią. Jo koja paabejojo, kaip 
žengti. Jis mandagiai nusilen
kė moterims ir pakartojo Sa
lomėjai tą seną savo klausi
mą:

—Kaip šiandie?
—Puikus kontrastas. Tik 

skepetaitė netinka, — pataisė 
Salomėja.

Jis išraukė skepetaitę iš vir
šutinės kišenės,

—Žinomą, kad balta skepe
taite yra be

—-Graužinė 
nesnė.

—Daugiau
kianti, ar ne?

Jis numėtė ant kėdes juodą 
lengvą apsiaustą ir juodą 
skrybėlę. Jis dėvėjo vidutinio: 
šviesumo pilką kostiumą, mė
lynus marškinius ir tamsiai 
mėlyną kaklaraištį. Jo čeve- 
■rykai blizgėjo, neseniai nu- 
šyeisti pas tą greką prie te
atro.

Paskui jo ir tos jaunos mo
ters akys tiesiai ir tvirtai su
sitiko ir kalbėjo. Jauna mote
ris prieš savo norą trulktelėjo. 
Ji stengėsi šypsotis, bet ta 
šypsena -tik daugiau /parodė,; 
kaip prastai ji buvo šią valau-, 
dą nusiteikus.

Jiedu kasdieniniai pašlsvei- 
kno. Paskui Mironas (pavadi
no ją j savo, privątišką kamba
rį. čia jis juokavo:

—Tamsta —matyta, ar ne?
—Ir tamsta matytas.
—Kur mes susipažinome?
—Gal kur laive keliaujan

čiame į Europą, kur žmonės

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

mezgė ktir nors kitur.
—Būtinai turėjo, jei dar 

mes ją atmename.
—Ponia Justina Rudiene, 

daktaro Rudžio žmona. Būti
nai daktaro žmona. Dažnai 
mes geriau atmename jų žmo
nas, negu juos pačius, ar ne
tiesa?

—Gal tu palaikysi mane už 
balamutę... Bet, aš turėjau 
ateiti dar kartą su tavim pa
sikalbėti.

—Ar aš galėčiau rasti malo
nesnį momentą?

Kelios savaites atgal jiedu 
pasimatė viename šoky, kur 
teko jiem labai mažai pasi
kalbėti. Justinos asmeny jis 
rado savo pirmą meilę. Tai 
buvo seniai, dešimt metų at
gal. Dabar galėjo būti visiš
kai pamirštas reikalas.

—Taip nelauktai atsivilkau. 
Juk iš visko negražu...

—-Kam reikia taip kalbėti? 
Dažnai man pasirodo, kad 
musų reikalas yra dar nepa
baigtas. Kaip einasi, Justina?

—Gerai, — ji atsake vienu 
žodžiu ir tą patį lyg praryda
ma. 1

—Gerai? Viskas gerai? Ge
riau negali būti?

—Tu gerai išrodai, Kostai.
Justina stengėsi juoktis, 

bet jos veidu jau riedėjo aša
ros.

Jis paėmė ją už pečių:
—Stebiuosi, kad tu nepase

ntai. Atsimenu. Atsimenu skaž-i 
ką surištą su tavo veidu, anais 
metais... Musų dienos taip toli 
nubėgo, kad net sunku yra 
viską gerai atsiminti. Pažvel
gus atgal, išrodo dingęs pa
saulis.

—Musų pasaulis.
—Taip, musų pasaulis.
—Pasaulis ir graži praeitis. 

Ateities nebėra. Jei- ir hutų,

jaunesnis. Apsiėjime ir kal
boj, pasitraukęs nuo pareigų, 
jis visiškai neišrodė savo biz
nio vedėju ir tų neseniai bu
vusių didelių turtų valdytojas. 
Jis išrodė kažin koks nonša- 
lantas, beveik vėjavaikis. Mė
go prašmatniai rėdytis. Be
veik kasdieną pasirodydavo 
nauju garnitoriu apsivilkęs 
ir naują marškinių ir kakla
raiščių kontrastą pasirinkęs. 
Ir vis parinktos, nepaprastos,, 
beveik mįslingo išdidumo ma
dos. Ir dabar kai jo gyveni
mas slydo jam iš rankų, jis 
tebesirūpino savo rūbų tvar
ka.

Jiedu ilgai žiurėjo vienas į 
kitą, lyg neturėdami ką dau
giau kalbėti. Pagaliaus ji nu
traukė tylą

—Tu myli gražius rubus.
—Aš manau, kad neblogiau 

kaip rinkti pašto markių ko
lekcijas. Tavo vyras užsiima 
pašto markulėmis, ar ne? Ant 
galų galo, mes visi nesigėdi- 
me eikvoti liuosas valandas.

Ir čia nuplaukė jo veidu 
liūdna šypsena — tokia, ku
ria mes palydime išplaukiantį 
laivą. Tas spekuliantas, dvi
dešimto amžiaus nekilnojamo 
turto romantikas, kuris viena 
diena uždirbdavo, arba pra
dirbdavo tūkstančiais, taip il
gai žiurėjo į miražą ir manė, 
kad tai tikras vaizdas. Bet kai 
tas miražas staiga dingo, jis 
nuleido galvą ir paklausė sa
vęs; Kas toliau?

—Justina, aš nebuvau tik
ras vyras. Aš niekada nebu
vau sau žmogus. Kažkas stū
mė mane, varė nežinia kam 
ir kur. Buvau nepriklausomas, 
savirankiškai gyvenau, turė
jau turtą. Saugu gyventi neį- 
mant iš kitų įsakymų ir nesi
rūpinant pinigais. Bet buvau 
silpnas, paklausaus aplinky
bių vergas. Nemokėjau kovo
ti. Dabar viskas subyrėjo. 
Kur aš atsidūriau? Dar jau
nas, ir sveikas, bet štai stovi 
prieš akis mano .galas.

—Galima pradėti iš naujo. 
—Nebegalima,
—Galima*. Tik neikia noro 

įr drąsos.
Prieš jį stovėjo tikra mote

ris, pirma jo mylimoji. Tik
rai, giliai jis ją myįlėjo. Per 
jos veidą, akis, visą figūrą, 
kaip per stebuklų atidarytas 
akis, jis mate praeitį, dingu
sį savo pasaulį, linksmus jau-

sumiši

veidai. Vaikų 
charakterio

prašmatnumo.
butų prašmat-

glomuros sutei-

Apžvalga
M

BAGOČIAUS ATSAKYMAS 
LOPATTAI

Ryto įdėsime adv. F. J. Ba- 
gočiaus pareiškimą, kuriuo ji
sai atsako į adv. J. S. Loparttos 
laišką, tilipuių “Naujieaose” 
pereitą šeštadienį.

AR NEVERTĖTŲ JAM 
NUSIPRAUSTI?

Kalbėdamas apie SLA. rinki-Į 
mą kampaniją, sahdariečių dva
siškas vadas prikišo pažangiųjų 
kandidatų rėmėjams “visuome
nės demoralizavimą”, o dabar 
jieai pas juos pasigenda svei
ko proto ir vadina jų argumen
tus “kvailais”. Atrodo, lyg kadi 
jisai turėtų padorumo ir išmln-J 
ties monopolį.

Dedantis tokiu išmintingu j
vyru tačiau, netinka painioti!

• paprastus dalykus. Kodėl dau-j 
gelis SLA. narių piktinosi pp. 
Gegužio ir Račiūno frakcijų; 
elgesiu Pittsburgho seime? Vie
na, dėl to, kad tos frakcijos 
sulaužė per ilgus metus įsigy
venusią Susivienijime tradiciją 
visuotino balsavimo klausime; 
antra, dėl to, kad Devenio “pa
skolos” redkale jos nubaltino 
kaltininkus, neatsižvelgdamos į 
tiesą.

O pas tą gudruolį viskas su
siveda tik prie to, už ką balsa
vo “didžiuma”. Lyg kad jis ne
žinotų, kokiu budu ta “didžiu
ma” buvo sudaryta!

Bet ir apsimetant nežinančiu, 
visgi nereikėtų “kvailinti” .ki
tokios nuomonės žmones.
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NE VISAI PROLETARISKI 
APETITAI i

Brooklyno lietuviškame rub- 
siuvjų unijos 54 lokale buvo

grenai susipažįsta ir (dar grei
čiau užmiršta tas pažinttis.

Mironas juokėsi.* Jis \ taip 
garsiai ir giliai juokėsi, kad 
visas kambarys virpėjo, f

-—Ne, musą pažintis u;<si-

■i;

ronas buvo dar neseniai tur
tingas žmogus, nekilnojamo 
turto ekspertas, kad priklausė 
jam daug aukštų Čikagos mū
rų turtingųjų ekskliuzivėse re
zidencijose ir mažų namelių 
biednųjų kvartaluose, kad jis 
buvo visų gerbiamas ir myli
mas. Ir žinomas. Ji žinojo jo 
gyvenimo pradžią, jo (karjeros 
pradžią, didelę energiją 
ambiciją. , Jis pradėjo 
vo karjerą labai jaunas,
apačios, pardavinėdamas lie
tuviškų bendrovių Lietuvą at
statyti Šerus. Tada amerikie
čiai lietuviai buvo apsvaigę 
laisva Lietuva, pilni vilčių ir 
entuziazmo, tutėjo daug pini
gų. Nepagalvoję pirko tuos 
Šerus, visi norėjo prisidėti 
Lietuvą atstatyti. Buvo pinigų 
gadynė! Pirko Šerus, aukavo 
šimtais, tūkstančiais, grūdosi 
į svetaines klausyti girdėtų ir 
negirdėtų, iš Lietuvos atkelia
vusių ir saviškių, visokių kal
bėtojų ir pasakorių. Klausėsi 
ir aukavo. Vadovaudamasi 
tuo duosniu lietuvių upu, vė
liau ir jis pats sugalvojo Šu
kiai pavadintą bendrovę pa
dėti Lietuvą atstatyti ir par
davė daug šėrų. Jq bendrove,, 
žinoma, žlugo. Bet per ją jis 
paliko nekilnojamo, turto eks
pertas, plačiai žinomas ir ger
biamas žmogus, tikras ponas.

Tai buvo, auksinių progų 
laikas!

Aplink ir kelios netikėtos 
progos jį tokį padarė. Kai ka
da jam rodėsi, ypač Justinai 
rodėsi, kad toks jis buvo prieš 
savo valią. Materialiam darbe 
ir pasisekime jo širdis nesu
tilpo ir pilno džiaugsmo ne
rado. Ilgėjimąsi kito kelio 
sunkiai ir dažnai jį kankino.

Kai saulė leidžiasi, žmonės 
grįžta namo iš darbo, tolimi 
balsai klajoja ir paukštelis 
lyg išbaidytas, skubiai skren
da į savo guštą, dažnai žmo
gus pajunti ant krutinės kaž
ką sunkųj pradeda širdį plė
šyt neaiškus ilgėšyš. Toksai il
gesys gyveno Mirono širdyje 
greta šalto dolerio. Dažnai jis 
jautė, kad jo koja kažin kur 
klumpa, kad jo pėdos pasilie
ka ten, kur jis nenorėtų jas 
palikti. Bet gi jis negalėjo nė 
pagalvoti pasukti į kitą kelią. 
Ta sriauni -gyvenimo srovė, j 
kurią jis netikėtai pakliuvo, 
nešė jį pirmyn.

Palyginus,, Mironas buvo] 
dar jaunas vyras. Išrodė dar nystės metus, neužmirštamus 
j?

veidai, 
veidai, 
veidai.
veidai, 
veidai,

vaizdus. Jis matė Justiną 
anuose laikuose. Matė ją aug- 
gančią ir užaugusią. Bėgo jau
nos dienos, gražios, linksmos 
dienos. Plati gyvenimo srovė, 
surišta su konfliktais, nuoty
kiais, katastrofomis,
mais, streikais, meilės vaizde
liais ir visokiais mažmožiais, 
šmikštelėjo jo akyse 
veidai, veidai! Vyrų 
moterų 
Visokio
Gražus veidai, jauni 
kurie išsiblaškė ir išnyko. Ir 
ta Amerikos lietuvių išeivijos 
gadynė—pilna ūpo, pilna vil
čių, noro dirbti, ieškoti naujo, 
ieškoti laimės, džiaugtis maž
možiais, mylėti ir norėti gy
venti, ta gadynė — išsiblaškė, 
dingo kartų su tais jaunais, 
pilnais, raudonais ir maištin
gais veidais. Ttfeheatvažiuoja 
jaunimo iš Lietuvos, o iš ilgai 
čia gyvenusios lietuvių išeivi
jos paliko nudžiūvęs medis, 
kuris payasarį nebesprogstą, 
vasarą nebelapuoja ir nebe
žydi. Nebeužsidega kraujas, 
nebesuliepsnoja liepsna mušti 
išeivijoj. Pamaži ji blaškosi, 
miršta ir ištautėję.

Kaip galėjo išnykti ta ener
gija, tie dideli darbai, jaunie
ji metai, seni draugai, daug, 
daug gerų draugų ir tie vilio
jantys, žavintys jaunuolio 
sapnai, svajones ir viltys? Dėl 
ko dabar tenka žiūrėti į pra
eitį, lyg į kokį brangų sapnuo
tą sapną? Ir gyventi be tų vil
čių, be savimi pasitikėjimo, 
be drąsos bandyti pradėti ką 
naują, ieškoti naujų kelių?

Bet ir dabar Justina buvo 
dar graži moteris. J/i buvo lin
ksnis, maloni ir simpatinga 
moteris. Gražiai apsirėdžius, 
gražiai plaukus susitaisius, 
pudra ir ružu skoningai pa- 
puošus veidą. Greitai ji jam 
pasakojo, kaip jį gyvena,. Ji 
gyveno lietuvių puikiosios 
draugijos užmiršta, žinoma 
tik bažnytiniuose rateliuose. 
Ji augino vieną dukterį, ‘kuri 
buvo tik trejų metų. Jos vyras 
buvo
chirurgas, tnuputį pralobęs.

—Nenuleisk rankų, — ji ra
gino Kostą.

—Ar beapsimoka?
XBus daugiau)

vidutinio pasisekimo

— ............................................ .. .......—..........................  -l.i

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

NE TAIP LENGVA TĄ LYGSVARĄ IŠLAIKYTI
................... n o..........>«■....

, -« ima <*«• tou ,

ir džiau.- 
dionomis. 
neĮbedžiu-

—Taigi! Prasčiausia, kai 
nebėra kas laukti.

—žiūrėk į praėitj 
gkis dingusiomis 
Dabartis ir ateitis 
gina.

—Jei gali, lauk, kad vaikai 
užaugtų ir^lšeitų į žmones ir 
žmonėmis butų... Bot.,, jau ne
be sau. ‘

—Nebesuprantu, kai noriu 
noriu suprasti, viskas išrodo^ 
rustu ir neverta.

Vienas prieš kitą stovėjo du 
.pirmos meiles draugai. Du 
tikri draugai. Du žmonės, ku
rie dešimt metų vienas kito 
nematė, bet neužsimiršo.

Prieš ją stovėjo patogus, la
bai patogus džentclmonas. Jis* 
buvo .aukštas, diktas, tamsiais 
plaukais ir giedriomis, bron
zinėmis .akimis, pilnas sveika
tos. Jo veido bruožai buvo di
deli, aiškus, nemaža tiesi nosis 
ir plati kakta. Jp veidas buvo 
skaistus ir visiškai be raukš
lių, plaukai tankus, vingiuoti 
ėjo apie jo kaktą tiesiu pusiau 
račių, be mažiausių įsilenki-. 
aną šonuose, kaip dvidešimt 
įmetu vaikino. Jis buvo lygiai 
trisdešimt penkerių metų 
amžiaus, bet dar ’be mažiausių 
amžiaus žymių. IŠ visko mato
si. kad iis vp.dn sveik n. romu J
niekur neperdėdantį gyveni
mą. Bendrai jo išvaizda buvo 
reta lietuviuose primenanti 
aristokratą, imponuojantį vy
rą. ir ji gerai žinojo, kad Mi J

< anmiMki*
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Lietuviai Daktarai
Opposlte DnV* Store, 2d Floor

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Ofiso Tel. Boulevard 5914

balandžio

Graboriai

Siunčiame Gėlės Telegramų J vist
Phone

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

UOZAPAS EUDEIKI

Lietuviai, nesisarma- 
tinkime savo vardo!

Bro
Juo

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Anibulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

randasi
Avė. Tel.

reikia žinojimo
nuveikti. Aš

DR. A. L. YUŠKA 
2122 West Marąuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimą.

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

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

arp Ghicagos 
Lietuvių

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Atlikti kokį-nors didesnį dar
bą yra labai sunku be pagelbi- 
ninku, o kartais ir visai negali
mu* daiktu esti. Dar gerai pa 
mename kaip Lietuvoje ūkinin
kai eidavo viens pas kitą ar 
javams kulti, ar mėšlams vežti 
arba kokį-kitą panašų ūkės dar
bą atlikti. Ištikus kokiam-nors 
pavojui tuoj ieškoma pagelbos- 
talkininkų. Jeigu užsidegus na-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

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

2400 Westi Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki B vak.

Tel. Sėeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

. Rez. 6515 S6. Rotkwell St. 
Tel. Republic 9*723

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

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

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais. pagal sutartį.
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DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanika Avė 
Tel. Boulevard 4139

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
, Gicero 3724. Koplyčia dykai

Vasario 1 dieną 1934 yra je 
jęs į galę įstatymas, kuris už 
deda atsakomybę ne tik ani 
ypatų, kurios parduoda s vai 
ginamus gėrimus, bet ir ani

namų savininkų, kurie tuos na
mus išrenduoja.

pavyzdžiui, jeigu pasigėrę 
įtokiame saliune, kuris yra jū
sų name, susipeštų ir užsimuš
tą arba susižeistų, namo savi
ninkas gali būt apskųstas už 
skriaudą ir turėtų atsakyti už 
nuostolius vien tik dėl to, kad 
tas atsitiko jo name, nežiūrint, 
kad jis tą namą buvo išrenda- 
vęs saliunininkui.

Todėl patartina tokiems na
mų savininkams apsidrausti 
nuo tokios nelaimes.

Apdrauda kainuoja:
Už $2,500 
Už 5,000 
Už 10,000 
Tokią apdraudą turėdamas 

namo savininkas bus apsaugo-
Taip, vienybe mums, lietu

viams, yra labai reikalinga, 
ypač dabar kada graftas irki 
tokios politikierių suktybės pa
siekė augšeiausio laipsnio. Mes

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimąs geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroė 3377

kaimynas Antanas nueina ba! 
suoti. Gauna balotą ir prade
da jį markiuoti. Kaipo geras 
lietuvis Antanas balsuoja Už 
abudu tautiečiu; bet jam to 
neužtenka ir jis pabriežia po 
kryžiuką ir kitiems astuoniems 
kandidatams, šitoks Antano 
balsavimas jokios paramos lie
tuvių kandidatams nesuteikė. 
Jis turėjo balsuoti tik už savo 
du kandidatus, o kitus į tą 
urėdą—palikti ramybėje.

Rinkimai, kurie įvyks balan
džio 10 dieną yra labai svar
bus, nes tai yra kandidatų rin
kimais Nemažai ir lietuvių 
kandidatuoja j įvairius urėdus. 
Kiekvieno lietuvio pareiga yra 
paremti savo tautiečius.

Chicagoje ir apielinkėje lie
tuvių yra apie 100,000. Bet aš 
norėčiau matyti tą gudragalvį 
lietuvį, kuris galėtų įtikinti val- 
dininką-amerikohą, kad toks 
skaičius musų čia tikrai yra. 
Ne, čia ne vieno darbas, bet 
bendrai veikdami mes galime 
to atsiekti. Tegul balandžio 10 
dieną nelieka nė vieno lietu
vio piliečio, kuris nedalyvautų 
“Primary Election’e” ir nebal
suotų už lietuvius-kandidatus. 
Daleiskime, kad musų kandida
tai ir nelaimėtų rinkimų, —tai 
vis viena butų didelis žingsnis 
pirmyn padaryta lietuvių gero
vei, nes amerikiečiai pamatytų 
kad musų yra ištikro didelis 
skaitlius.

Lietuviai, nesisarmatinkime 
vardo! Belsuokime už savuo
sius.—L. Apolis. v

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

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

Didele ir graži 
kopsią dykai.
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matome kaip visokie taksai die 
na iš dienos auga, kaip milijo-į 
nai dolerių yra švaistoma į vi 
sas puses... Taip tolinu būti 
nebegali, tokia padėtis daugiau 
nebepakenčiama. Permaina tik- Į 
rai įvyks. Bet ar mes lietuviai 
ką-nors laimėsime, tas priklau
sys nuo musų pačių veikimo, 
nuo musų prisirengimo kovoti 
už geresnę ir šviesesnę ateitį.

žinome gerai, kad joks meist
ras arba specialistas nepadarys 
gero darbo be tam tikrų įran
kių. Panašiai yra ir žmonių: 
gyvenime. Joks socialinis mu
sų gyvenimo pagerinimas yra 
neįmanomas be gerų ir sąžinių 
gų valdininkų. Rinkimai jau 
nebetoli. Nesėdėkime rankas 
sudėję, dirbkime. Gana jau 
tarnavome ir vergavome ki
tiems. Kodėl žydai, airišiai, 
lenkai ir kiti turi savo guber
natorių, mayorą, teisėjus? At
sakymas-—'kad pas juos yra 
vienybė.

Paskutiniu laiku ir lietuviai 
jau pradeda vienytis, bet į au- 
gštesnius valdininkus vis dai 
neprasimuša. Tas parodo, kad 
mums stoka ir praktikos. Ne
užtenka turėti gerą širdį ir pra
kilnių jausmų- 
kaip tą darbą 
manau, kad nemažas skaičius iŠ 
lietuvių nežino kaip markiuoti 
balotą. Ir pasekmės esti ap
gailėtinos. Del šitos priežas 
ties ne vienas lietuvis pasilie
ka namie, neina balsuoti; o ki
ti kad ir eina bet ar balotą su
gadina visai arba jokios pa
ramos nesuteikia sayb kandi:, 
datams, nes balsiroja už: šiokį 
ir tokį kas tik; ant balo f o esti.

Musų iąikraš^žų j 
mažai tepAsy
svari 
kiavimui. Kliubai bei draugi
jos irgi mažai domės tekreipia! 
į šį reikalą. Per susirinkimus i 
daug laiko gaišinama išskait- 
liavimui vieno kandidato grie- 
kų, o kito—nuopelnų. Aš ma
nau, kad butų naudinga atsi
nešti susirinkiman “sample bal ■ 
lot” ir paaiškinti susirinku • ; 
siems kaip markiuoti balotą bal
savimo dienoje.

Del vietos trukumo, šiandien 
aš noriu paliesti tik vieną klai- 
dą> kurią daugelis balsuotoji) 
daro. Sakysime į Cook Coun- 
ty komisionierius reikia išrink
ti 10 žmonių. Į tą urėdą kan
didatuoja 2 lietuviai. Mano

Kreipkitės į “Naujienas” < 
platesnių informacijų.

T. Rypkevičia

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.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
!■ Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se at - 'ligoninėse, 
duodu ! massage 
eleetirie tr e a t- 

YYient ir mągne- 
< .tie blankets ir tt. 
' > ‘ Mtfteipiųp ir mert 

finoms,?! patari
mai dovanai.

mui žmogus pats vienas mėgin
tų gesinti gaisrą neprisiimda- 
mas jokių pagelbininkų, mes 
tokį “gudruolį” pavadintume 
pamišėliu. Arba įsivaizdinkime 
dirbtuvės darbininką einantį 
pas savo bosą reikalauti trum
pesnių darbo valandų ar di
desnio užmokesnio. Aišku, kad 
norint ką geresnio iškovoti ai 
tai dėl savo šeimynos, ar dei 
gerovės tam tikros sroves žmo 
nių, ar net ir dėl labo žmoni
jos, vienas nedaug tenuveiksh 
—kitaip sakant, prieš veją ne
papūsi. Taigi kad atsiekus sa
vo tikslo žmonės jungiasi į 
draugijas, unijas arba partijas. 
Kiekvienas sveiko proto žmogus 
supranta kad vienybėje yraga-

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexėl 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visfc 
chronišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

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

diena.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo iŠ Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarime.

Dentistaš
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tek Ganai 6174

CHICAGO, ILL.

Lachaviuh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o Inu- 
_ sų datbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI, Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
1439 & 49 CŽT 'Čimo, UI.

W. Cicero '5927

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktaru Drau-

A. L. Davidams, M.I).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwoad 5107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. G. SERNER
_ ^1*61. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
ifiCTRįfiĮįg?* Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas, i 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-Į 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-1 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nUo 10 iki 8 v. Ne
dėlios nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

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

REPublic 8340
5340 So. Kcdzie Avenue 

(Nėtttrhtae batV^hj sh įdrttfa ftte) pa&tt vatdti)

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankiėtams 11* 

Pagrabams
Pristatome i visas ttrfesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicagb, I1L 
Phone Boulevard 7314

.. ...I---------------- ----

KATHERINE MOCKIENĖ 
po tėvais Abramavičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 8 diena. 5:45 valan
da ryto 1934 m., sulaukus 50 
metų amžiaus, gimus Pakad- 
žiupiu kaime, Panevėžio para
pijos ir apskričio.

Paliko dideliame nubudimo 
vyra Juozapa, 3 sūnūs Dr. Jonų 
Mockus, Adv. Juozapa Mockų 
ir Edvardą, dukterį Katherine, 
2 brolius Mikalojų ir Joną Ab- 
ramavičius, seserį Ona Gelgau- 
diene ir švogerį Antaną Gel
gaudą ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, 
5349 So. Hermitage 
Yards 3572.

Laidotuvės įvyks
12 diena, 2:00 vak po pietų iš 
namų į Tautiškas kapines,

Viei a. a. Katherine Mockie
nės giminės, draugai ir pažįs- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi- 
ma ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Simai, Duktė,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

laidotuvėse patarnaują gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

ELENA VASILIAUSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio 7 dieną, 9:30 valan
da ryte 1934 m., sulaukus 17 
metu amžiaus, gimus Chicago, 
m. birželio 20, 1916.

Paliko dideliame nubudime 
motina Juzefą (po tėvais 
c.kaitė), tėvą Petrą, seserį 
nislavą, 3 brolius, Petrą, 
žapa ir Edvardą, 2 dėdes 
tana Maciką ir Boleslovą 
sibauską, 2 cioces Jadvygą if 
dėdę Čepulius, Oną ir Aleksan
dra Zakarus, babunią Bernotie
ne, 2 pusbrolius, pussesere ir 
giminės. ' '

Kūnas pašarvotas, randasi 
457 \V; 43 St. ti ; i I

Laidotuyės įvyks antradieny, 
balandžio 10 dieną, 8 vali iš 
ryto iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sįdlą, .o i| tęn bUs nulydėta 
j 4ŠV.4 ra>’kjapineer

Visi a. a. Elehos Vasiliaus
kaitės giminės,, drhugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų,.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvas, Sesuo, Broliai, 
Dėdės, Cioces, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A.Masalskis, tel.Boulevard 4139

Tel. Ofice Wentworth 6330
Ros. Kyde Park 3395

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

Valandos 1^-4 t>o protų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3843 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

>>,1, I l n , i.itit ll.HIIH M ....

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis1 ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s 
kaipomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- f 
t ą i kinirpas akinių 
teisingai mažiems! 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė.

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

les. 6600 South Artesian Avėnue 
Phone Prospect 6659

_ Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Strfcet 

CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
1S RUSIJOS

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

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

Ofisas it Laboratorijai
1034 W. IBth St, netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite saVo 

, itopesčiiis man. .
2506 Wcst 63rd St

M REPtJBtlC 31M)

Tel. Cicero 2109 lt 859sf
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th SL 
CICERO, ILL.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 IttboB 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phohe MIDVVAY 2880

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W, Mnnroe St, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėbo, Sėred. ir Pėtn. vak. 6iki0 

Telefonas Canal 6122 
Namai t 6459 S. Rockvell Street 

Ųtarn.. Ketv, ir Sub. vak. 7 iH 9 
Telefonas Reputdic 9600.

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

PąvoįušTiaiRą^savi- 
riinkams,kiirie renį- 
Rfflp iiOš Pa

liūnams

Dr. MAU® 1‘AHN
4631 South .Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piett 

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

J, J, Bagdonas 
Tel. Hepubiic 3100 

250'6 W. 63 St.
Chicago, III.

i.iim m ,> i.ihii .i m ,i i. Kili

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Ona Waišvilienė 
PO TĖVAIS VENSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 6 d. 11:35 vak 
vakare 1934 m., sulaukus puses amžiaus; ginais Kaseinią 
apskr., žigaičių parap., ZaliŠkių kaime, Lietuvoje. Ame
rikoje išgyveno 29 metus. Paliko dideliame nuliūdime vy
rą Joną, sūnų Joną 22 metų, dukterį Oną 18 metų, brolį 
Mikodimą Venskų, dvi pusseseri Oną Aukštakalnienę ir 
Oną Petkienę, du pusbrolius Stanislovą ir Jotią Petrašius; 
o Kenosha, Wisco'nsin, seserį Marijoną Beitienę ir švogerj 
Antaną; Bacine, Wisconsin, sesers dukterį Petronėlę Pili
pavičienę ir šVogeiĮ Jeronimą; o Lietuvoje seserį Domi
cėlę Gečienę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 6111 S. 
Albany avė. Tel. Hendock 1707.

Ląidotuvės įvyks seredoj, balandžio 11 d. 8 vai. ryte iŠ 
namų į Gimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iŠ teh bus 
nulydėta į šv. Kazamiero kapines.

Visi a. a- Onos Waišvilienes giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyrai?, Sūnūs, Duktė, Brolis, Sesuo, Pusseserės, 

Pusbroliai, Sesers duktė, Svogeriai ir Giminės,
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.

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.

1 - -— —   ---------------------- --
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TŪKSTANTIS SUSIRINKO PAMATYTI
PIRMA LIETUVIŠKA OPERA

1 ——RI■ Rl IĮ II m   

Eglės, žalčių Karalienės pastatymas praėjo 
dideliu pasisekimu

NAUJIENOS, ęhiQ9£O, III. Pirmadienis, Lalan. 9, 1934

Kuris iš jų yra tas 
“Abejotinas asmuo”?

AR

lietuvių muzikos veteraną, 
jeigu, ne Mikas Petrauskas, gal 
Birutė ir nebūtų gimusi.

Vadovaujamas roles pasek
mingai dainavo Antanas Ka-

Su virš tūkstantis muziką 
mylinčių lietuvių vakar atsi
lankė į Chicągos Lietuvių Au
ditoriją, kur Birutės Choras 
statė pirmą lietuvių operą Eglę
Žalčių Karalienę. Vakaras buvo minkąs, Julija Gapšienč, Anta- 
surengtas pagerbimui komp. nas Stelmokas, Bronė Tverijo- 
Miko Petrausko, kuris šiemet naitė ir kiti.
švenčia 60 metų sukaktuves. Į Eglės, žalčių Karalienės tu- 

Birutei ir išpuolė pagerbti rinys yra sekantis:

TURINYS

Aktas Pirmas.
Vaidevučio, Eglės tėvo kieme, kaimynai pasitinka pa

vasarį. Senas vaidyla Rimonas ragina garbinti Lietu
vos dievus, o ypatingai pavasario dievaitę ir gausos ap
rūpintoją Pergrubę. Po apeigų Vaidevutis kviečia vai- 
dylą ir visus žmones į savo namus pasilinksminti.

Aktas Antras.
Būrys mergaičių ateina į gojelį prie ežero uogauti ir 

pasimaudyti. Su jomis ateina Eglė ir jos dvi seserys 
Gražutė ir Auskė. Jos pasideda savo drabužius krūmuo
se ir vienmarškinės uogauja ir gėles renka. Tuo tarpu 
atėjęs Žaltys, žalčių karalius, pagriebia Eglės drabužį, 
ir sako neatiduosiąs jo kol viena jų nepažadės už jo 
ištekėti. Eglė pasižada.

Aktas Trečias.
Vaidevutis su savo žmona Audrone laukia žalčio 

piršlių ir galvoja ar negalėtų jie piršlių apgauti. Kada 
atvyksta žalčio piršlys Gulbė Dievaitis jie įsodina į jo 
vežimą žąsį. Bet gegutė išduoda klastą, ir tada Gulbe 
Dievaitis sugryžęs griežtai reikalauja Egles. Eglė atsi
sveikina su savo tėvais, broliais ir seserim.

Aktas Ketvirtas.
Eglei jos vyras Žaltys davė plieninius batus. Kada ji 

juos sudėvėsianti, galėsianti aplankyti savo tėvelius. Tų 
batų pakakę jai visam amželiui, bet savo gudrumu ji 
sudėvėjo juos į penkiolikę metų. Dabar ji su savo vai
kais rengiasi apleisti Žalčio karališkus ritmus ežero 
gelmėje. Vyras ją leidžia ir atsisveikindamas pasako jai 
slaptus žodžius, kuriais ji galėsianti prisišaukti savo 
vyrą iš ežero: “kad gyvas pasirodyk pieno 
kad miręs apsireišk krauju.”

Aktas Penktas.
Belaukdami Eglės sugryžtant, jos tėvai, 

kaimynai švenčia rudens šventę ir garbina 
vą Vaišgantį. Aktas atsidaro baletu, kurs vaizduoja die
vo Vaišgančio garbinimą už gerą derlių rugių ir kvie
čių. Vaidelytė Baniutė ir vaidyla Rimonas veda diev- 
maldybą. Po to mergaitės šoka Ragutį. Vos jom baigus 
šokti, pranešama, kad Eglė atvažiuoja “aukso vežime, 
žalčiais kinkytame.” Pasirodo Egle su savo vaikučiais, 
Kerniu ir Milde, ir visi ją širdingai sveikina ir dar sykį 
garbina Vaišgantį.

, Aktas šeštas.
Eglės brolai, Rustulis ir Vainys, nenorėdami, kad 

Eglė gryžtų pas Žaltį, nusitarė Žaltį nužudyti. Iš Eglės 
dukrelės Mildės jie išgavo slapus žodžius žalčiui iš eže
ro prišaukti. Prišaukę, jie jį užkapojo dalgiais. Ir kada 
atėjo Eglė ir šaukė savo vyrą* kraujas pasirodė ežero 
bangose. Uievas Akapirmas tada paėmė ją ir jos vaiku
čius į savo prieglobstį. J,i pavirto į ėglę, o jos vaikučiai 
—Kernius į ąžuolą, o Mildė į epušę.
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Vytautas Tarutis?

(Tąsa rytoj)

putomis, o

gimines ir 
gausos flic-

ilgus laikus buvo tos bendro
vės iždininku.

Vincentas Makaveckas paliko 
žmoną, p. Makąveckienė, sū
nų VVilliam ir dukterį 
Pauliną. Jis bus laidojamas, 
spėjama, ketvirtadienį j Tau
tiškas kapines. «'
Mockienė bus laidojama ket

virtadienį
Kotryna Mockienė mirė va

kar, apie 5:30 ryto. Ji paliko 
vyrą, p. Juozapą Mockų, tris 
sūnūs, Dr. Joną Mockų-dentis- 
tą, adv. Juozapą Mockų, Jr., ir 
Edvardą, taipgi dukterį Kotry
ną ir eilę kitų giminių. Ji bus 
laidojama ketvirtadienį, Tau
tiškose kapinėse.

šešius kartus laimė
jęs čempionatus, tik

rai yra čempionas
Nusinuodijo mote 
riškė; sako lietuvė
BERWYN — Ona Petrikienė 

(sako, lietuvė), 2617 Clinton 
avenue, vakar buvo atrasta ne
gyva namo skiepe. Ji nusi
nuodijo gasu.

Mirtis pakirto du žy 
miu lietuviu, Maka 
vecka ir Mockiene

Nestebėtina, kad ui vienas ris- 
1 tynęs šilam kandidatui siū

lė $2,000.

risis George Mąek. iv Jack 
Smith.

Jeigu kas nori tą “kurą” pa
matyti, lai dabar nusiperka bi
lietą nuo Legijęno narių, 
“Naujienose“ už 55 centus, 80 
centų ar $1.10 ir nuo Altass 
narių Wip. J. Kareivos ir P. 
šalUmicro.

Negalima praeiti nepaminė
jus fakto, kad Jack Smith, 
kaip ir jo oponentas, yra ne
menki čempionai. Jack Smith, 
ypatingai, yra laimėjęs šeštus 
čempionatus, tarp jų Olimpia
dos čempionatą, dar kuomet 
buvo mėgėjas. Dabar jis yru 
profesionalas.

Sporto Turnyras rengiamas 
Lituanicos II” naudai.

konsulas A. Kalvaitis,- adv. žu- 
ris, Henry Nowack, T. J. Ku
činskas, “Sandaros” red. M. 
Biekša, dr. A. Montvidas ir k.

įžanga nebus imama.

Lietuvių Jaunimo 
Draugijos dailės 

paroda

CLASSIF1ED ADS

Su- 
P. 

šias 
me-

Organizuoja 7,800 ! 
kandidatus į C. C.

C. stovyklas
Ima jaunuolius mišką darbams 
š šeimynų gaunančių pašalpą

apysakas

Iš to skaičiaus

šią savaitę Illinois valstijoje 
eina mobilizavimas 7,800 jau
nuolių, tarp 18 ir 25 m. am
žiaus į Civilian Conservation 
Corps, kurie dirba prie miškų 
darbų. Mobilizavimą veda Illi
nois Emergency Relief Com- 
mission.

Pasibaigus antram šešių mė
nesių terminui, 7,800 jaunuo
lių iš 15,000 (tokia yra Illinois 
kvota) yra pakeičiami kitais 
kandidatais.
4,071 bus iš Cook apskričio, o 
likusieji iš kitų valstijos apskri
čių. . •:

C. C. C. dirbantiems jaunuo
liams yra mokama $30 į mėne
sį ir padengiamos kitos išlai
dos. Iš algos jaunuoliai turi 
grąžinti $25 užlaikymui savo 
tėvų. Norintieji įstoti informa
cijų reikalu turit kreiptis į ar
timiausią šelpimo stotį.

Didėja šelpiamų šeimynų 
skaičius

Laike kovo mėnesio šelpiamų
jų šeimynų skaičius padidėjo 
nuo 181,286 vasario mėnesį iki 
211,515 laike kovo mėn. Tas 
padidėjimas priklauso nuo 
CWA darbininkų atleidimo. 
Spėjama, kad federalei valdžiai 
atleidus visus CWA darbinin
kus pašalpą gaunančių šeimynų 
skaičius dar daugiau padidės. 
Skaitlines reprezentuoja Illinois 
valstiją.

’Už 8' centus
šiandien vidudienį, Illinois 

Emergency Relief ęommission 
užlaikomoj pastogėj bedar
biams, 2641 S. Wabash avė., 
žymiems Chicągos lyderiams 
bus suteikti pietus, kuriuos pa-

šią vasarą Lietuvių Jaunimo 
Draugija rengia paveikslų ir 
rankdarbių parodą Carson Pie
ne rūmuose (didmiesčio krau
tuvėje). Visi lietuvių menu 
ninkai (profesionalai ir moki
niai) kviečiami prisidėti su 
savo paveikslais.

Lietuvių Jaunimo Draugija 
siųs savo atstovus po kolonijas. 
Jie rinks įvairius rankdarbius 
parodai. Iš rankdarbių savinin
kų atstovai prašys tik pasiža 
dėjimo, kad sutinka savo rank
darbius parodoj išstatyti. Kai 
bus nustatytas parodos laikas, 
tai visi pažadėti daiktai bus 
nuvežti j vietą, o vėliau sugrą
žinti savininkams.

į Be to, draugija išleis vien- 
įkartini leidinį (žurnalą). Jau
nieji rašytojai esate kviečiami 
siųsti savo raštus,
ir straipsnius. Visi raštai rei
kia priduoti ligi gegužes 27 d. 
Adresas: 3259 S. Halsted st., 
Chicago, III.

žemiau telpa žurnalo redak 
toriaus atsišaukimas:

WRITERS ATTENTION!
Here is your chance to have 

your Creative masterpieces in 
print. We, the L. Y. S., are 
publishing a magazine that will 
make its first appearance ai 
our xbibit in June. It will be 
solely a literary produet.

We will appreciate, muteh, 
any contributions you have in 
the way of short stories, es- 
says, poetry and historical 
sketehes.

For the best in each type of 
work there wiU be prizes.

This magazine will be added 
to the shelVes o? the Public 
Library, rėpresenting the' best 
in the way of literary work by 
young Lithuanians.

rodys, kad ši Bendrove yra 
viena iš pirmaeilinių Chicagoj. 
Direktoriai šios Bendrovės su
sideda iš patyrusių asmenų 
kaip tai: Antanas Tamkevičia, 
pirmininkas;. Jonas Walantinas, 
vice-pirmininkas; Adomas 
baitis, kasierius; Jonas 
Evvaldas, sekretorius, kuris 
apeigas eina jau suvirš 20
tų, Antanas Kontrimas, Pranas 
Margevičia, Jonas Bogvilas, 
Juozas Sliazas ir 'Petras Lee- 
pus.

Teisių patarėjas šios Bendro
vės, yra adv. Jonas Kuchinskas, 
uolus ir nenuilstantis veikėjas 
Spulkų srityje, kuris yra susi
pažinęs su Spulkų veikimais ne 
tik Chicagoj, bet ir visoj Illi
nois valstijoj. P-as Kuchinskas 
šias apeigas eina suvirš 18 me
tų. —Narys. 

—.. ........... _
Šaukia du janitorių 

unijos narių su
sirinkimus

Antradienį ir trečiadienį, ba
landžio 10 ir JI, yra šaukiami 
du Fiat janitorių unijos narių 
susirinkimai. Pirmas susirinki
mas įvyks bal. 10 d., Culture 
Center Hali, 3223 West Roose- 
velt Road, o antras bal. 11 d-, 
Northsidėje, 1756 West Lunt 
avenue, į vakarus nuo Clark 
gatves. Abu susirinkimai pra
sidės 2 vai. po pietų. Juos šau
kia unijos narių komitetas, ku
ris esąs nepatenkintas dabarti
niais unijos viršininkais.

Business Service
BĮzaio P«tF-n«vimas , , 
lei. Yards 8408

\ ICTOR BAGDONAS
Per kraustome ant vietos

N u vežame ir į tolesnias vieta* 
Su pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

pekraustytojas
Hfik So. Halsted 81. Chicago. IU 

Ofisas 8406 S. Halsted Si.

Fuinitiire & Fixtures 
Kakandai-Itaisai

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

STORAGE RAKANDU BARGENA1. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, piiegkamb. ar valdo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At- 

’.ura vakarais ir Nedėlioj, Rajų 
ttorage. 5746 S. Ashland Avė.

NEATIMTI RAKANDAI 
TUPI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
•eros išlygos, he procentų. 3 šm. 
>arlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
>ario setas $39.00. 7 šm. va!g. 
cambario “etai $22.00.

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. VVestern 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 c«sh. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

Partners Wanted

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS DRAUGAMS IR 

PAŽYSTAMIEMS
šiuomi pranešame draugams ir 

pažįstamiems, kad mes atidarėme 
aludę toj pačioj vietoj kur per 24 
metus laikome grosernę ir bučemę. 
Kviečiame savo draugus ir pažysta
mus prie progos atlankyti musų už
eigą. su mumis išsigerti skanaus 
alaus ir degtinės.

BUCZINSKAI,
11853 So. Michigan Avė. 

Roseland, III.
y •* k » ■ | 

Janitorių Local Nor 1 laikys su
sirinkimą utaminke, balandžio 10 d. 
Westsidėj 3223 W. Roosevelt St., o 
seredoj jvyks susirinkimas North 
Sidėj, 1756 W. Lunt Avė. Visi jani- 
toriai prašomi skaitlingai susirinkti.

..... ‘ Narys.

REIKALINGAS pusininkas ar pu- 
sininkė, turinti kiek naminių rakan
dų. Pinigu mažai tereikia. Road 
House randasi ant geriausio kampo 
South West.

CLUB RIDGE,
103rd ir Ridgeland Avė. 

Chicago Ridge, III. 
Tel. Oaklawn 199

Help Wanted—Malė 
Darbininką reikia

REIKIA shearmonų ir shearmonų 
pagelbininkų, su patyrimu dirbti 
serap geležies yarde. Apex Iron & 
Metai Co., 4000 Wenworth Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA, apsitrinus, patyrus 
prie namų darbo, ir pagelbėti virti. 
Turi mėgti kūdikius, geri namai dėl 
eeros merginos, su liudijimais. Tel. 
Stewart 1985.

V. Makaveckas žymus biznie
rius* vienas iš steigėjų Peoples 
bendrovės; p. Mockienė —mo
tina daktaro ir advokato

Trumpą laiką atgal žymus 
ristynių promoteris Chicagoje, 
Doc Krone, vadinamas ristikų 
tėvu, siūlė $2,000, kad ristikas 
Jack Smith, vienas iš žymiųjų 
“bariecų” Chicagoje, persiim
tų su kitu ristiku, George 
Mack.

Bet Jack Smith neapsiėmė 
ristis, $2,000 pasirodė perma
nai.

Bet jam nerupi vien finansi- 
nis atlyginimas. Atėjus progai 
pasidarbuoti geram, kilniam, 
nors ir svetimtaučių, tikslui, 
šis ristikas užmiršo apie atlygi
nimą, apie tūkstančius.

Gavęs pakvietimą dalyvauti 
Dariaus ir Girėno legiono pos
to rengiamam Kumštynių ir 

I Ristynių Turnyre, šis ristikas,
—7..—

Y tuo pačiu George Mack, su ku- 
’lriuo pirmiau nenorėjo ristis,

Iš Stevens Point, Wisconsin 
atėjo žinia, kad ten mirė Vin
centas Makaveckas, apie 55 me
tų amžiaus, žymus Chicągos 
biznierius.

O Chicagoje vakar rytą mi
rė Kotryna AbramaviČiute- 
Mockienė, 50 m., 5349 South 
Hermitage avenue, lietuvė, ku
ri suteikė du nariu musų pro
fesionalų būreliui.

Makaveckas ilgai sirgo
Vincentas Makaveckas mirė I jack Smith, apsiėmė ristis su 

šeštadienį, po ilgos ligos. <T~ 
kūnas vakar vakare buvo at-|L 
gabentas Chicagon ir pašarvo- nors galėjo gauti $2,000! 

i tas graboriaus J. J. Bagdono' 
koplyčioje, 2506 
street.

Velionis buvo vienas iš stam
biųjų lietuvių biznierių Chica
goje, pastaruoju laiku nedaly
vavęs biznyje aktyviai. Jis bu
vo vienas iš steigėjų'Peoples 
Furaiture Company didžiulės 
rakandų firmos Chicagoje. Per

Spulkų stovis sun
kiuose laikose de

presijos I
. ■ . • ' - T*-; ............. ;;

Staitistika parodo, kad me
tai 1930,: 1931, 1932 ir 1933 
buvo, siinkiaiisi metai ’ depresi
jos, bet Skolinimo' ir Budavoji- 
mo Bendrovėms ■ * (Spiilkoms) 
jie buvo metai iškilimo. Metai 
ištvermės.

i Iš 912 Skolinimo ir Būdavo-1 
prastarglunaP?“0 Be^rovių Illinois Valsti- 
pastogėj gyvena. Tie pietus £•>’ P"e kurlų pnklauso suvlrš 
kainuoja 8 centus. 'Pakviestieji ®90’°°° "arnJ’x ”6ra. nel .vle"os- 
lyderiai tiek turės užsimokėti. uri bu ų u sidanusi ir nėra 

■ nei vieno nario, kuris butų pra-j. * l x žudęs bent vieną dolerį. Tos Šiandien įvyksta912 Skolinimo ir Budavojimo 

Bridgeporto lietuviu keturių šimtų milijonų dolerių.
• • 2X*_- Chicagoje ir Cook paviete yramasinis mitingas 441 Budavojimo ir Skolinimo

... ^.,4 [Bendrovių turinčių 130 milijo
nų dolerių investuotų pinigų.

Vakar “Naujienose” tilpo at
skaita vienos iš tų spulkų, bū
tent Lietuva Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovės, 18-toj 
apielinkėj, kuri laiko šavo su
sirinkimus Dievo Apveizdos 
Parapijos Svetainėje, 713 West 
18th Street, kas antradienį, ši 
Bendrovė buvo įsteigta vasario

Jį šaukia Chiėagoa Lietuvių 
Auditorijoje, $ yal. vakare; 
daug kalbėtojų;

’ O tai bus ir ristyiiės, nes 
West 63rd|abu yra “amžini vienas-kito- 

priešai” ir susikibę ringėje, 
nedykaduoniaus. Jeigu kar
tais St. Agnės Auditorijos, prie 
Rockwell ir Archer, kur jvyks 
turnyras balandžio 13 d., sie
nos pradės drebėti, ir lubos j 
viršų išlėks, lai visi Brighton- 
parkieČiai nenusigąsta. Tai

J
J.;

REIKALINGA patyrus mergina 
prie mažos šeimynos, geri namai. 
Turi gyventi ant vietos.

Tel. Lawndale 9788.
< DAUG AlLUftlUS, matai pelenų 
puikug pavaduotojas dėl Pocahontas 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine rdn, $5.75; Screenings, $4.75 
Grundy Mirūng Co.. Cedarcrest 201J MERGAITĖ patyrus prie lengvo 

namų darbo ir prižiūrėjimo kūdikio. 
Geri namai. Gyventi ąnt vietos ar
ba eiti namo, $3—4. Kedzie 0131.

atHORTOME BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis paautnotMi trisingnmn

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Pririraiykitc | amą apniki

TEL. LAFAYBTTB 1083

2608 West 47th St,

I Help VVantėd—Male-Female 
. Darbininkų Reikta

REIKALINGA mergina ir vaiki
nas, kurie gali būt užtikrinti su ge
ra rekomendacija dirbimui saldainių 
krautuvėje, patyrimas nefeikalingas.

Atsišaukite pas
SILVER BROOK NAMO DARBO 

ICE CREAM ĮSTAIGA 
11110 So. Indiana Avė.

Roseland 
Pullman 4206

Furnisfied Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

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

For RentP fftNRAD1 • I PASIRENDUOJA namas. labai
PHOTOGRAFISTAS gera vieta dėl road house Willow.

Fotografuoju jūsų na- Springs apielinkėj. Kreipkitės A. M.
muose arba studijoj | Butchas, 4414 S. Rockwell St.

Rezidencija
730 W. 62nd St
TeL Englewood 5840

Business Chances
Pardavimui Bizniai

»

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos klubas ir Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga šiandien rengia 
masinį susirinkimą Chicągos 
Lietuvių Auditorijoje, 3183 So. 
Halsted street, ,
sako pranešimas, “bus aiškina- 4, 1904 metais šų $2,500,000 
ma apie lietuvių, kaipo piliečių, pavelytu kapitalu, ši Bendrove 
teisės, ir ką jię galėtų atsiekti priklauso prie Fedėral Home 
vieningai veikdami politikoje.” Loan Banko, U. S. Bųilding

Masinis mitingas prąsidės 7 and Įx>ah Lygos, Illinois Build- 
val. vakare. | kalbėtojų sąsta- ing and Loan Lygos ir Lith- 
tą įeina adv. Bordenr teisėjas uanian Bųilding and Loan Gru- 
Eugene Holland, p. JJolpienė, pės. Jeigu patėmysite minėtą 
Maziliauskienė įr p. Kvietkięnė, atskaitą, pamatysite, kad šios 
Thomas Janulis^ “D.” redakto-| Bendrovės reservai siekia- virš 
rius šimutis, o dainuos p. J. 
Romanas, p. Schults ir Garuc- 
kąitė. šią programo dalį ren
gia LMPL. .
Nuo Bridgeporto Lietuvių Po

litikos klubo kalbės Lietuvos

$38,000. ši suma garantuoji 
saugumą Šios Bendrovės taupy- 
tojams ir taipgi garantuoja, 
kad jie pelną už savo sutaupy
tus pinigus gaus ir prapulties 
neturės, ši atskaita taipgi pdr

'v

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskola 
ant pirmu morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatu.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMU PREŽIURA

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTE
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.

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

Tel. Triangle 5339

P ARSI DUODA aptieka, labai pi
giai. Del platesniu informacijų pa
šaukite Tel. Pullman 0071.

Įclassifieoaos Į

Business Service 
Biznio Patarnavimas _

Exchange—Mainai
MAINYSIU du namu vienas medi

nis, kitas mūrinis ant farmos apie 
80—40 akerių. Namai randasi Clin
ton, Ind. Atsišaukite pas savininką. 
Geo. Bakas, 1319 Ąddison St.

POPIERVOJAME IR PENTINAME
1934 m. popiera 7c. Rolis

A Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotos ir pigiai. t a ,
Pirkite popierą per mane, gausite PARSIDUODA namas su bizniu 

daug pigiau nei kitur. arba atskyrai priešais Ifetuviškas ka-
Sempelių knygas pristatome i namus, pines; yra pletforma dėl šokių, visos 

JOS. AUGAITIS. t savaitės išranduotos. Alex Kučinskas, 
11608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645[Willow Springs, 82th ant Kean Avė.

Real Ėstate tor Sale 
Namai-žemė Pardavimai

'S




