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Johnson remiąs 
Wagnerio bilių

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

Giedra ir gal biskį šilčiau.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 6:*

Dabar Jungt. Valsti 
jos šmugeliuoja deg 

tinę į Kanadą

MADRIDAS, b. 11. - 
bombos buvo mestos ir 
revolverio šūviai buvo paleisti 
j Jose Antonio Prime de Ri- 
vera automobilių, bet de Rive 
ra išliko gyvas. Jis yra sū
nūs buvusio nuožmaus Ispani
jos diktatoriaus Primo de Ri- 
vera ir dabar yra vadas Ispa
nijos fašistų.

Chicago, III. Ketvirtadienis, Balandis-Ap ii 12 d., 1934

ISTANBUL, Turkijoj, b. 11. 
—Kalbama, kad Samuel Insifll 
bus išgabentas į Jungt. Vals
tijas penktadieny, Amerikos lai
vu. Jį lydės ambasados sekre
torius Berry, 32 m.

—NRA 
Johnson

Dvi 
trys

RIO DE JANEIRO, b. 11. — 
Vienas darbininkas liko iržmub- 
tas ir keli .sužeisti, policijai ir 
kavalerijai puolus streikuojan
čius Čen tralinės Brazilijos gele
žinkelių dirbtuvių darbininkus.

Trys lakūnai nuėmė nuo ledo lyties dar 62 
rusų šiaurės ekspedicijos narius. Bandys 

išgelbėti ir likusius 28 žmones

• Reika 
mirties’

Bombos ir ginkluoti 
susirėmimai Kubo

je; 13 užmuštų

Brokeris išžudė visą 
savo šeimyną ir pats 

nusižudė

Skrenda jis naujuoju Lituanica II lėktuvu 
Chicagoj bus ateinanti sekmadieni

TOKIO, b. 11 
karo ministeris gen. Hayashi 
įteikė rezignaciją, kadangi jo 
brolis liko nuteistas kalėjiman 
už prigavystes. Bet veikiausia 
jis pasiliks savo vietoj.

Džiova kainuojanti 
biliona dol.

RYYMAS, bal. 11. — Italų 
lakūnas Renato Donato, 40 m., 
specialiai pabudavotu lėktuvu 
pasikėlė į orą virš Rymo 9 my
lias, beviek iki pakraščio at
mosferos. Už 75 min. po pa
sikėlimo jis nusileido aerodro 
me ir tuoj aus neteko sąmonės 
delei tokių greitų permainų oro 
spaudime. Tečiaus greit atsi
gavo.

Jis btfyo pasikėlęs 14,500 met
rų (47,560 pėdų). Temperatūra 
ten siekė 67.8 laipsnius žemiau 
zero F. 'tai yra pasaulinis re 
kordas, nes pirmesnis augštumo 
rekordas, padarytas francuzo 
Lemoine, buvo 13,661 metras.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, IL

Pasikėlė lėktuvu 9 
mylias

MIAMI, Fla., b. 1 
administratorius gen 
atvyko vakar į Miami pasima
tyti su atostogaujančiu prezi
dentu ir pranešti jam apie “la
bai aiškų biznio pagerėjimą”.

Johnson taipgi esąs prisi- 
ruošęs rekomenduoti preziden
tui paremti Wagnerio bilių, ku
ris panaikina kompanijų unijas 
ir suteikia nacionalei darbo ta
rybai plačių galių taikinti iš- 
kilančius nesusipratimus tam 
darbininkų ir samdytojų ir nu
statyti industrinius santikiirs.

CHICAGO.— Prieš kelias die
nas prapuolė Dorette Zietlow, 
pustrečių metų mergaitė, 1942 
N. Central Park Avė. Ją nu
sivedęs kokis tai vaikas, priža
dėjęs duoti jai nikelį. Tai buvo 
sekmadieny.

Tik užvakar vakare netyčio
mis pasisekė mergaitę rasti 
tuščiame tvarte 1780 Milwaukee 
Avė., kur ji išbuvo dvi paras. 
Mergaitė buvo visai nuoga ir 
visą laiką išbuvo šaltyje ir ne
valgiusi. Kai ją surasta, ji bu
vo jau be sąmonės. Atvežus į 
ligoninę ją nebepasisekė atgai
vinti ir ji mirė.

Pasirodė, kad ją pastvėrė 13 
metų vaikas George Rogalski, 
1863 N. Oakley Avė., kuris grei
tai prie kaltes prisipažino. Ko
dėl jis tai padarė, jis negalėjo 
pasakyti, žinią apie jos mirtį 
jis pasitiko labai šaltai. Taipjau 
šaltai pasitiko ir koronerio jin 
ry, kuris j j apkaltino už žmog
žudystę.

Dabar jis bus laikomas pa
vieto ligoninėj, kad ištirti jo 
protą. Pirmieji tyrimai paro
dė, kad jis nėra legalis pami
šėlis, ar silpnaprotis, bet tik 
dorinis pakrikėlis. Liudydamas 
jis sakė, kad jis buvo pas dė
dienę, bet jos neradęs namie. 
Eidamas ele jis pamatė mergai
tę ir paviliojo ją prižadėdamas 
nikelį. Mergaitę jis nusivedė 
į antrą tvarto augštą, kur ją 
nurėdė ir paliko nuogą. Jis po 
to dar porą kartų buvo sugry- 
žęs į daržinę, bet radęs ją mie
gančią. Maisto 
atnešti,— bijojęs, kad motina 
nepastebėtų.

GENEVA, b. 11 
lavimo konferencijos dieno
tvarkes komiteto susirinkime, 
Rusija atsisakė nusiginkluoti, 
jei to nepadarys ir Japonija.

Rusijos atstovas Boris Stein 
pareiškė, kad Rusija pasirašys 
nusiginklavimo sutartį, “bet tik 
su sąlyga, kad ją priims visos 
šalys, svarbiausia, visi Rusijos 
kaimynai”. Jis apibudino pa
vojingą padėtį visame pasaulyj 
ir gręsiantį karą, ir reikalavo 
nusiginklavimo, o ne stabili
zavimo dabartiniame apsigink
lavimo augštume.

Nusiginklavimo reikalavo ir 
Anglijos atstovas. Francijos at
stovas nepasakė Francijos nu
sistatymo, tik priminė, kad Vo
kietijos atsiginklavimas pakei
tė visą problemą ir kad jis yra 
nesuderinamas su kitų šalių nu
siginklavimu.

SIOUX CITY, la., b. 11. p. 
—-Per Sioux City perėjo staigi 
ir nepaprastai smarki smilčių 
audra, kirti nuėjo į South Da- 
kotą ir Minnesotą. Audros pa
sėkų dar nežinoma. Kelionė 
automobiliais pasidarė labai pa 
vojinga, o lėktuvai 
biai tūpti

Kartu su lakūnu Janušausku 
iš Ca*fornijos išskrido žymus 
lakūnas Wiley Post, kuris pa
garsėjo pats vienas apskridęs 
aplink žemės kamitolį perna’. 
metais, jo žmona Mrs. W. Post 
ir lakūnas Col. Art Goebel, ku
ris pagarsėjo perskrisdamas 
Pacifiko vandenyną, iš Califor- 
nijos į Hawaii salas.

Žymi lakūnų grupė!
Visi, ir pp. Postai ir Art Go* 

ebel ketina skristi iki Chica- 
gos.

ĘAVANA, b. 11 
laudami “laisvės 
280 pblitinių kalinių Principee 
kalėjime paskebė bado streiką 
ir badauja jau 12 dienų. Val
džia sako, kad didžiuma ba
daujančiųjų yra svetimšalia’, 
agitatoriai ir komunistai.

Lakūnai išgelbėjo 
dar 62 žmones

MASKVA, b. 11 
zijos sovietų valdininkas atvy
ko į Maskvą valdžios reikalais 
ir. nutarė prie progos gerai pa
ūžti
ilos, pateko į GPU nagus. 18 
suimtųjų liko pasodinti 30 die
nų kalėjiman už girtavimą ir 
tvirkavimą ir tada bus parvež
ti po sargyba į savo Gruziją, 
iš kurios yra kilęs ir Stalinas. 
Likusieji 13 sunkiau nusidėjo, 
ir todėl bus atiduoti teismui, 
kuris gal dar didesnę bausmę 
jiems paskirs. .

VARŽA VA, b. 11. — 4 vai 
kai liko užmušti ties Barwo 
wice sprogus granatai, kuri bu
vo užsilikusi dar nuo pasauli 
nio karo. Vaikai rado grana 
tą laukuose ir ėmė su ja žaisti

•SANTA CLARA. Kuboj, b. 
11.—Pereitą naktį sprogo trys 
bombos, kurios užmušė 3 žmo
nes ir 4 • gal mirtinai sužeidė. 
Nuostoliai siekia $50,000, nes 
bombos sugriovė dvi dideles san
krovas.

LONDON, Ont., Kanadoj, b. 
11.—Pirmiau ėjo platus degti
nės šmugelis iš Kanados j 
Jungt. Valstijas. Tai buvopro- 
hibicijos laikais. Dabar pro- 
hibiciją Jungt. Valstijose pa
naikinus, prasidėjo didelis deg
tinės šmugelis iš Michigano ir 
New Yorko valstijų į Ontario, 
nes degtinė Kanadoj yra bran
gi ir todėl ją apsimoka šmu- 
geliuoti iš užsienio. Provinci
jos policija jau suėmė daug į- 
šmugeliuotos iš Jungt. Valsti
jų degtinės.

Atmetė reikalavimą 
pakelti algas tool- 

meikeriams

HAVANA 
paskelbė dviejų metų morato 
riumą $50,000,000 užsienio sko
lų, kurias ji yra skolinga Ame 
rikos ir Anglijos bankams. Mo 
ratoriumas galėsiąs būti prail 
gintas, jei bus reikalas.

BURBANK, CALIFORNIA 
bal. 11.—Lakūnas Juozas R 
James-Janušauskas šiandie pc 
pietų apleido Burbank, Califor 
nia su “LITUANICA ANTRĄ

Rusija atsisako nu 
siginkluoti viena, 

be Japonijos

Kuba paskelbė užsie 
nio skolų mora

toriumą

kusią nelaimę.
Kadangi tik stipirais ledlau

žiais galima buvo pasiekti 
juos, o tų ledlaužių ten nėra, 
tai bandyta gelbėti lėktuvais. 
Bet ir lėktuvais sunku buvo 
pasiekti, delei prasto oro ir ne
ištirtų kelių. Tečiaus vienam 
lakūnui po kelių bandymų pa
sisekė pasiekti ledo lytį ir pa
siimti su savim visas moteris ir 
kūdikius. Paskui dar po kelių 
bandymų kitam lakūnui pasise
kė pasiekti lytį ir paimti dar 
5 žmones. Dabar gi lakūnams 
pasisekė paimti dar 62 žmones, 
taip kad ant ledo lyties liko 
tik 28 žmonės, kuriuos irgi ti
kimasi išgelbėti.

Gyvenimas ant lyties nebuvo 
malonus, nors išsigelbėjusieji ir 
buvo apsirūpinę šėtromis ir šil
tais drabužiais. Tečiaus stoka- 
vo šviežio maišto ir jau buv> 
pradėję reikštis susigimai 
cynga. Tečiaus prieš kiek lai
ko jiems pasisekė nifšauti bal
tąjį lokį ir padėtis pagerėjo.

Lakūnas Juozas R. James-Janušauskas stovi sale “LITUANICOS ANTROSIOS”, su kuria šią va
sarą pasileis Kauno link per Atlantiko vandenyną. Dabartiniu laiku lakūnas Janušauskas yra 
kelyje iš Californijos į Chicago. Jis apleido Burbank, California, vakar trečią valandą po pietų. 
Paveikslas trauktas Californijoje. 4

do. Visa ekspedicija tada per
sikėlė ant ledo lyties, išėmus 
vieną įgulos narį, kuris žuvo 
nelaimėj su laivu. Su ekspedi
cija buvo 8 moterys ir du kū
dikiai, kirtių vienas gimė ant 
laivo. Ekspedicija su savim tu
rėjo ir radio, taip kad galėjo

Pasiekęs Chicago, sekmadie
nį po pietų, lakūnas nusile;s 
Lansing-Ford Airporte, kur 
pernai įvyko pirmoji ALTASS 
aviacijos diena. Altass Centro 
valdyba ir visų ALTASS sky
rių, Cliicagoje, valdybos ir gar
bės nariai sutiks lakūną ir 
“LITUANICA ANTRĄJĄ” po 
pirmosios kelionės oru.
Wiley Post skrenda su Janu

šausku

DETROIT, Mich., bal. 11.- 
Nežiurint gręsiančio automobi 
lių tool ir die meikerių strei 
kui, 62 kompanijų atstovai at 
metė jų reikalavimą pakelti ai 
gas. Streikas jie jis kils, tu 
retų prasidėti rytoj.

MINNEAPOLIS, Minn., b. 11. 
Apdraudos brokerio A. J. Freu- 
denfeld namuose policija už
tiko baisią tragediją,—kaimynų 
pašaukta įsilaužus) į vidų po
licija rado savo lovose nušaltus 
šešis žmones. Nušauti pats 
Freudenfeld, 48 m., žmona. 38 
m., trys jų vaikai, 14, 11 ir 8 
m. m. ir žmonos motina, šalę 
Freudenfeld gulėjo brauningas. 
Rūsy gi rastas nušauta Augo 
ra kate ir paskui rūpestingai 
paguldyta ant suolelio.

Policija spėja, kad Freuden
feld išžudė visą savo šeimyną 
ir paskui pats nusižudė.

Paliktame raštelyje jis pra
šo, kad jo palaikais rūpintųsi 
jo artimas draugas Fred Weil 
ir kad visi kūnai birtų sude
ginti.

Weil sako, kad Freudenfeld 
pastaruoju laiku turėjo didelių 
finansinių nepasisekimų.

MASKVA. bal. 11.—Trys drą
sus rusų lakūnai per pastarą
sias dvi dienas išgelbėjo net 62 

ekspedicijos narius, 
kurie ph.’duruoja ant dideles 
ledo lyties tolimos šiaurės Ber
ingo juroje, tarp Alaskos irSi- 
berijos.

Dabar bus dedama pastangos' pranešti pasauliui apie ją išti 
išgelbėti likusius 28 ekspedici
jos narius.

Tarp išgelbėtųjų yra ir prof. 
Otto Schmidt, kuris vadovavo 
ekspedicijai į Vrangel salą. Jis 
buvo atsisakęs vykti ir norėjo 
pasilikti ant ledo iki bus išgel
bėtas paskutinis žmogių, bet 
buvo įneštas į lėktuvą, nes jis 
serga plaučių liga.

Trys lakūnai
kov ir Slepney, pastarasis Ame
rikos lėktuvu, pasinaudodami 
patogiu oru, vakar ir šiandie 
padarė kelis skridimus į ledo 
lytį. Vakar jis išgelbėjo 33 
žmones, o šiandie—29. Išgel
bėtieji lėktuvų atnešti į Van 
Karėm iškišulį, Siberijoj. Prof. 
Schmidt galbūt bus nuneštas Į 
Alaską gydytis. Lakūnams rei
kėjo skristi pavojingu, dar ne
ištirtu keliu;

Ekspedicija iš 102 žmonių 
plaukė laivu čeliuskin ieškoda 
ma naujo šiaurinio kelio. Vas. 
13 d. jų laivą ištiko nelaimė: 
jis atsimušė į ledą ir pasken-

Armija paskelbė karo stovį. 
Susirėmime tarp kareivių ir 
komunistų du kareiviai ir pen
ki komunistai liko užmušti ir 
daugelis sužeisti.

CAMAGUEY, b. 11. — Trys 
darbininkai liko užmiršti spro
gus bombai Central Senado, 
vienoj iš didžiausių cukraus 
dirbtuvių Kanadoj. Nuostoliai 
siekia $25,000. Policija kalti
na streikierius.

Nuodugniai išbandęs aeropla
ną, jį išegzaminavęs su eksper
tų pagalba, lakūnas išskrido 
Chicangon, kur žada būti sek
madienį po pietų. Lakūnas 
skris pietiniu keliu per EI Pa
so, Texas ir sustos Oklahomn 
City, Oklahoma, k irt tarsis dėl 
gazolino tankų įrengimo.
Lietuviai lakūną lauks Kansa?

City
Ves derybas su Braniff Air 

Lines aeroplanų dirbtuve, ir. 
manoma, kad užtruks dieną, ki
tą. Iš ten trauks į Kansas Ci
ty, kur jį sutiks vietiniai lie
tuviai Fairfax Airporte. Ten 
laktfną taipgi sutiks Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skri
dimo Sekretorius A. Vaivada.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

Informacijas vėl-

13 m. vaikas nužudė Kubos politiniai ka 
mažą mergaitę

CHICAGO.—Chicagos džiovos 
institutas apskaito, kad džiova 
Jungt. Valstijų gyventojams 
kainuoja vieną bilioną dol. į 

Nusigink- Į metus. Tai įskaitant praras
tas algas ir gydymą.

Amerikiečiai, sako institutas, 
mažai kreipia domės į sveika
tą. Vidutiniškai amerikietis iš 
leidžia į metus vaistams ir gy
dymuisi $30, o sveikatai išlei
džia tik 99c. Amerkios mies
tai vidutiniškai išleidžia po 75c 
į metus nuo kiekvieno gyven
tojo savo sveikatos departa
mentams, kurių veikimas šiais 
depresijos laikais liko labai su
siaurintas.
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KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y.

ALTASS darbuote; rengiamas 
didelis balius.

ALTASS vietinis skyrius 
darbuojasi, kad butų pirmas 
išpildyme savo kvotos, t. y. 
sukėlime 400.00 dol. Jau ne
daug ir trūksta; tikimasi šį 
mėnesį užpildyti.

Narių prirašinėjime geriau
sia pasižymi p. Jonas Cinikas. 
Jis jau spėjo prirašyti iki 50 
narių į ALTASS.

Sekantis po jo seka p. M. 
Urbas ir vejasi pirmąjį, o tre
čiuoju yra p. K. Almonas.

Motiejus Kazlauskas, vienin
telis vietos lietuvis pentų ir 
popierių krautuvės užlaikyto- 
jas, paaukavo $25.00 Lituani
kai 11 ir nieko nelaukiant pi
nigai buvo pasiųsti centram 
Biskį prieš tai vietinio A. L. 
T. A. S. S. skyriaus iždininkas 
p. D. Chamo pasiuntė $131.00.

Aviacijos dienoje buvo pel
nyta $161.00, iš kurių $40.00 
buvo įteikta pačiam lakūnui, o 
$121.00 buvo pasiųsta centran, 
taip kad Binghamtonas iki 
šiam laikui jau yra davęs 
$317.00, bet dar randasi ir ant 
rankų, ypatingai pas narių 
prirašinėtojus.

Ruošiamas didelis balius.
Aviacijos balius, kuris įvyks 

balandžio 14 d., t. y. šeštadie
nį. Lietuvių Svetainėje, bus 
vienas iš įdomiausių balių, ko
kis kada buvo Binghamtone. 
Bus šaunus programas, ku
riame dalyvaus ir musų vietos 
dainininkas p. St. Vaineikis, 
p-įe A. Kazlauskiute, p-lė Kal- 
pakiutė ir daugelis kitų. Taip
gi kalbės miesto mayoras Dr. 
Milės M. Smitli.

Programas tęsis laike šokių 
pertraukų, taip kad nei laiko 
negaišins veltui. Salės,. pa
kraščiuose bus paruošti stalai 
svečiams, prie kurių publika 
galės linksmintis. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, kuriuos ruo
šia musų darbščios moterys.

ALTASS baliaus rengimo 
komisija deda visas pastan
gas, kad balius butų kuo sėk
mingiausias ir įvairiausias. 
Tad dabar tik vietos lietuviai 
turi šį balių nuoširdžiai pa
remti ir padaryti jį sėkmingu.

—P. B. Balčikonis.

kultūrinės organizacijos. Jis 
nėra pasakęs nei vienos rimtos 
kalbos, nei parašęs straipsnio 
“Dirvoje“, orijentuojantis logi
ka bei teisingumu. Ir tuo ke
liu eidamas, jis {klampojo į 
dumblyną. Veik visiems pažan
gesniems Clevelando lietuviams 
tas “3-jų pėdų milžinas”, ku
ris didžiuojasi savo “tautiš
kais” darbeliais yra įsipykęs 
ir jie ieško būdų, kad pastot 
jo naiviai politikai kelią ir eit 
prie ko pažangesnio, kilnesnio 
ir naudingesnio Clevelando lie 
tuviams. Tuo reikalu p. J. Ar
gonas, Dr. Vitkus, p. A. S. 
Rulbickas ir kiti visuomenes 
veikėjai ketina įsteigt vietinių 
žinių skyrių “Naujienose”, pa
didinti “Naujienų” cirkuliaciją 
Clevelande ir surengt birželio 
mėnesį pikniką.

Clevelande yra plati dirva 
“Naujienoms”, kaip man teko 
patirti būnant praeitą savaitę 
Tik reikia daugiau solidarumo 
tarp vietos lietuvių; o pasek
mės bus užtikrintos.

— Fr. Bulaw.

Detroit, Midi.
šis tas iš musų padangės
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Kas veikiama tarp 
Clevelando lietuvių
Trumpa apžvalga iš Clevelan

do lietuvių gyvenimo

Clevelando, kaip daugeli ri 
žinoma, yra stambi lietuvių ko- 
lioriija. Ten gyvenančių lietu
vių randasi apie 15,000. Jų vei
kimas kultūriniais bei visuo
meniniais klausimais per pra
ėjusius 4-rius depresijos metu* 
dalinai bi/vo nublukęs. Gal ne
darbo priežastis daugelį jų pa
stūmėjo į apatijų ir jie taip 
sau leido gyvenimo dienas 
Blaškantis nedarbo ūkanoms 
arba, tikriau sakant, grįžtant 
gerbūvio laikams, kyla ūpas 
tarp lietuvių ir tuo patim kar
tu darosi gyvesnis veikimas 
taip politikos, kaip ir kultūros 
dirvoje. Bet kurie turi imti va
dovybę? Clevelande daugiausia 
yra socialių pažvalgų žmonės, 
bet jiems stambus oponentai, 
k. t. komunistai ir kraštuti
niai tautininkai, vadovaujami 
“Dirvos” redaktoriaus p. Kar- 
piaus, trtfkdė pažangos dar
bą*

Per praeitus kelis metus, ar 
susirinkimuose, ar steigime 
bent kokių kultūrinių organi
zacijų, net ir žymesniuose dai
lės parengimose, jis darė truk
dymų ir ardė ramybę tarp pa
žangesnių lietuvių veikimo.

Bet ką Karpius davė Cleve
lando lietuviams? Nieko ■ dau* 
giau, kaip tik O. Jis nėra įstei
gęs nė vienos pašelpinės ne?

Neramumai vis dar nesi
baigia, — apie streikus nuolat 
kalbama. Pavyzdžiui, Motor 
Products kompanijos darbi
ninkai rengėsi streikuoti, rei
kalaudami algos pakėlimo. 
Prie -dirbtuvės buvo pašaukta 
daug policijos. Tačiau pasku
tinę valandą, rodosi, priėjo 
prie susitaikymo. Tad streikas 
bent laikinai tapo išvengtas. 
Bet mažesnėse dirbtuvėse, ku
rių priskaitoma ligi 60, tarp 
darbininkų eina smarkus ju
dėjimas. Streikas gali kilti 
bilc valandą. Kiek teko girdė
ti, tai kai kuriose dirbtuvėse 
streikas prasidėjo. Kalbama, 
kad ir Dodge kompanijoje ne
ramu. Bet ar ten bus paskelb
tas streikas, tai nėra žinios.

Su darbais reikalai beveik 
nesitaiso. Sunku kur darbas 
gauti.

o o o
Balandžio 7 d. East Sidės 

lietuviai turėjo parengimą, 
kurio pelnas buvo skiriamas 
lakūno Janušausko' naudai. Iš 
pradžių viskas ėjo sklandžiai. 
Pirmininkas Steponauckas ati
darė vakarą ir pristatė kalbė
ti Dr. Jonikaitį. Pastarasis 
nuosakiai ir tinkamai išdės
tė skridimo reikalą ir kvietė 
visus prisidėti bei paremti 
Janušausko sumanymą. Pas
kui buvo pakviesti kiti kalbė
ti. Atsirado ir tokių, kurie ne
iškentė tą darbą kliudyti; jie 
su savo kabliukais norėjo pa
kenkti vakaro pasisekimui.

Bet štai pirmininkas Ste
ponauckas praneša, kad ge
ros valios lietuviai antrą skri
dimą pilnai remia. Adomai
tis paaukavo pusbačkį alaus, 
o Vasikonis ir Stankevičius 
po vieną ketvirtadalį. Užkand
žius suaukavo Jurėnas, Gai- 
liunas ir Žvirbliai. Muzikan
tai taip pat grojo dykai, jo
kio atlyginimo neimdami. Po 
prakalbų buvo renkamos au
kos. Kiek kas išgalėjo, tiek ir 
davė. Aukas rinko Karpšlys 
ir Vaitkus.

Dr. Jonikaitis paskelbė, jog 
šios kolonijos kvota yra $150. 
Kadangi aukų tapo surinkta 
$56.31, tai dar reikės sukelti 
beveik šimtą dolerių. Well, 
castridiečiai surengs dar porą 
tokių vakarų ir bus kvota iš
pildyta. West Side jau turėjo 
tris parengimus ir sukėlė apie 
du šimtus dolerių. Daugiau
siai ten pasidarbavo Dr. Joni
kaitis, Kėblaitienč, Strazdienė, 
Dermaitienė ir kiti. Vadinasi, 
reikia tik dari?o, o pasekmės 
gali būti neblogos.

Programo išpildyme dalyva
vo Visokių pažvalgų Žmonės. 
Dvi merginos sudainavo duetą, 
o žiūronas ir juodsniukiutė

solo. Dainininkams akompona- 
vo p. žiūronas. Buvo kviestas 
dainuoti ir p. Valas, kuris sa
vo laiku leido ir redagavo “Kui- 
jerą”, nedidelį laikraštuką. Pa
sirodė, kad p. žiūronas neturi 
gaidų, todėl jis negalėjo dai
nuoti.

Laike aukų rinkimo įvyko 
mažas ktfrjozas. Vienas rinkė
jų priėjo prie Miko, sklokos 
tėvo. Mikas ištraukė iš kiše
nės peną, parodė jį aukų rin
kėjui ir su pašaipa pareiškė, 
kad, girdi, skridimo reikalui 
jis nei to peno neduosiąs. Jis, 
esą, remiąs tik sovietų Rusi
jos lakūnus.

Tai, žinoma, humbugas. Ma
skvos dėdės stf sklokininkaij 
nieko bendro nenori turėti ir 
juos visaip niekina. Bet Mikas 
ir kiti jam panašus, lyg spar
domi šunyčiai, gerinasi Stali
nui ir klaupiasi prieš jį. Pas 
juos, matomai, nėra jokios sa
vigarbos.

Buvo ir nemalonumų. Mat, 
pasižadėta daugiau nei ištesė
ta. Tai negerai.

0 0 O
Jau teko rašyti pirma, kad 

pas mute gimė naujas choras. 
Pasiskelbė jis, jog esąs nepri
klausomas ir su jokia partija 
nieko bendro neturįs. Bet tai 
tik žodžiai. Tikrenybėje visai 
kitaip yra. Sklokos tėvas, pa
sirodo, Dailės chorui iškirto 
šposą. Visai nepasitaręs nei su 
dainininkais, nei su p. žiūro
nu, jis pasikvietė iš Clevelan
do dainininkus, kurie išpildys 
operetę “Natalka Poltavką”. 
Jau pradėta dalinti ir garsini
mai.

Toks sauvaliavimas, supran
tama, negali ant naudos išei
ti. Tarp narių kyla nepasiten
kinimas, kuomet su jais nebe- 
siskaitoma. Visiems aišku da
rosi, kad Mikas su savo karna - 
rotais nori chorą pasižaboti. 
Bet jeigu taip, tai choras nu
stos savo “nepriklausomybės”.

O to pilnai galima laukti. 
Gerai atsimename, kokia mar- 
maliene buvo kihfei prieš dve
jus metus “Ateities” chore, 
kur Mikas irgi bandė bosauti. 
Jeigu nieko nebus daroma, tai 
lyginai tas pat atsitiks ir su 
naujuoju choru, kur Mikas jau 
pradėjo varinėti intrigas.

0 0 0
Balandžio 8 d. vėl teko gir

dėti lietuvių radio programą. 
Muzikalis programas buvo vi
sai geras. Dalyvavo pusėtinas 
skaičius dainininkų. Buvo 12 
garsinimų. Reiškia, biznieriai 
jau pradeda radio remti. Gai
la tik, jog atsiranda kliudyto
jų. Jie vienaip kalba, o kitaip 
daro. Prisimeta neva neparty- 
viškais, o paskui varo savotiš
kai bimbišką darbą, kuris su
siveda prie griovimo ir demo
ralizavimo.

0 0 0
Balandžio 21 d. Seimo Ren

gimo Komisija ruošia balių ru‘ 
sų svetainėje, kuri randasi 
Russell gatvėje. Balius prasi
dės 7:30 vai. vakaro. Komisi
jos nariai sako, jog visko bus 
ligi valiai. Parengimo pelnas 
eis seimo reikalams. 

0 0 »
Balandžio 6 d. City Univer* 

sity svetainėje socialistai laikė 
prakalbas, žmonių susirinko 
pilna svetainė. Išleista pusėti
nai literatūros., Buvo trys kal
bėtojai. Gegužės 1 d. socialis
tai irgi rengiasi prie darbinin
kiškos šventės apvaikščiojimo. 
Cass Technical High School 
auditorijoje rengiama masinis 
mitingas. Bute geri kalbėtojai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

0 0 0
Prieš porą dienų nusitroški- 

no šviečiamosiomis dujomis 
Auna E. Pilson, 50 metų any
žiaus moteris. Kai sūnūs įėjo 
j kambarį, ji jau buvo negy
va. Geso tūta ji laikė prisidė
jusi prie burnos.

Prieš kiek laiko mirė jos vy- 
ras. Dėliai to ji labai susikrim
to ir netarė nusižudyti.

0 0 0
Turiu priminti detroitie* 

čiams, kad Lavhiskas užraši

nėja “Naujienas“ ir “Keleivį”. 
Norintieji tuos laikraščius už** 
sirfcšyti arba atnaujinti, kreip
kitės į jį.

F. Lavtnekas.

Iš Visur
Latrobe, Pa.

Mirė Jacob Blanset, 87 me
tų senukas. Tai buvo seniau
sias Šio miestelio civilio karo 
veteranas; 18 metų būdamas, 
įstojo į U. S. kariuomenės 93 
regimentą ir kariavo ties Har- 
per Ferry ir Shenandoah Va- 
lley, Pa. Paskutinius 35 metus 
buvo šio miestelio policistas.

McKeesrocks, Pa.
Steel Car Co. dirbtuvė pa

šaukė prie darbo 1800 darbi
ninkų. Tik kažin kaip ilgai jie 
gaus dirbti. '

Dr. J. H. Humeš, Ohio Va- 
lley ligoninės viršininkas, auto
mobiliu važiuodamas atsimušė 
į stulpą ir tapo sunkiai sužeis
tas. Vėliaus tapo nuvežtas j li
goninę.

Monongahela, Pa.
B. H. Buchheit krutamu pa

veikslų teatro savininkas tapo 
policijos areštuotas ir nubaus
tas pasimokėti $4’ už tai, kad 
sekmadieniais rodė paveikslus 
Ir darė biznį.

McGovern, Pa.
United States BureaU of 

Minės saugumo inspektorius, 
Albert Munsech, automobiliu 
važiuodamas mirtinai suvažinė
jo W. Balentyne. Ot, tau ir i 
saugumo inspektorius.

Homestead, Pa.
Savo namuose (Paulina Fed- 

kowa, 4 metų mergaitė, priėjo 
prie atdaro anglimi kūrenamo 
pečiaus; drabužiai užsidegė. 
Mergaitė labai apdegė ir nuve
žti s į Homestead(ligoninę vaši-, 
mirė. 1 b b (•* !

E. A. Davisoniėnčs burdin- 
gierius R* ArmstUtz įėjo į 
prausiamąjį kambarį nusiprau
sti. Ten jo drabužiai užsidegė 
nuo gesinio pečiuko. Labai ap
degė ir vėliaus ligoninėje pasi
mirė. i

-l

Turtle Creek, Pa. į

W. M. Strathern teisme rei
kalauja atsiskyrimo nuo savo 
moters dėl to, kad ji Vagia jo 
pinigus.

Ardmore, Pa.
Plėšikai įsiveržė 4 Vietinį paš

tą ir pavogė kelis šimtus laiš
kų, tikėdami juose rasti pini
gų. •

Vėliau policija nužiūrimus 
vagis areštavo, bet laiškų ne
rado,

Shaton, PA.
CWA 600 darbininkų sustrei

kavo, reikalaudami, kad jiems 
butų mokama pirmesnės algos 
— 50 cehtų per valandą. Mat, 
vietiniai taip vadinami “good 
sitizenai” ir CWA. darbo pri
žiūrėtojai pradėjo darbinin
kams mokėti tik 40 centų per1 
valandą. -

Wąrren? Pa.
W. Gross, metų senukas^ 

ėjo į ligoninę pažiūrėti savo, 
sergančios moters. Jam einant; 
A. Serdnton atvažiavo automo-' 
biliu ir suvažinėjo jį. Senukas j 
vietoje mirė.

G. L. Hartson, 47: metų am
žiaus ir 9 vaikų tėvas, persišo
vė ir tuojaus mirė. Saužudy^tės 
priežastis nežinoma.

Treveskyn, Pa.
S. Saboskio audęge dviejų 

gyvenimų namas,1 vertęs apie 
$4,000. Sudegimo priežastis ne
žinoma, A

Export, Pa.
‘ ' ■ A ‘

The First National bankas 
buvo subankrutavęs. Dabar ne
užilgo žada pradėti iš naujo

bankinį biznį, atmokėdamas 
visiems pirmesniems depozito- 
riams pilną sumą pinigų ir da 
su nuošimčiais.

Žiūrėsime, ar tie ponaičiai iš
pildys savo pažadą.

Wilmerding, Pa.
Ruth Sinclair, komunistė’ su

rinko npie 125 vaikų ir suau
gusių bedarbių ir maršavo tarp 
Wilmerding, East Pittsburgh ir 
Turtle Creek, Pa., reikalauda
mi bedarbiams dykai plaukus 
nukirpti ir daug kitokių daly
kų.

Greensburg, Pa.
The First National bankas 

buvo subankrutavęs. Dabar vėl 
iš naujo pradeda bankinį biznį 
ir jo buvusiems depozitoriams 
už jų pirmiau įdėtus pinigus 
išmokės tik 50 nuošimčių. Ge
ras biznis subankrutyti ir vėl 
iš naujo pradėti biznį.

Jenner, Pa.
Mirė J. A. Shofber, 75 metų 

senukas. Kuomet atvažiavo jo 
brolis į pagrabą, tai kaip tik 
įėjo į stubą, kur jo brolis bu
vo pašarvotas, puolė ant grin
dų ir numirė. Tad juodu abu
du palaidojo į vieną duobę.

Russelton, Pa.
Republic Steel and Coal Co* 

jau pasirašė sutartį su U. M. 
Nat. A. unija. Pirmiau čia bu
vo kompanična unija.

Bellefonte, Pa.
Iš Rockview kalėjimo per 

sieną išlipo ir pabėgo du kali
niai, — L. McNeil ir F. Rausch. 
Dabar policija jų dviejų ieško, 
bet neranda. Mat, bėgančiam 
tik vienas kelias, o vejančiam 
100 kelių.

McKeesport, Pa.
Alex Easton, civilių darbų 

inžinierius, nuėjo į skiepą ir 
pasikorė. Paliko moterį ir duk
terį. Mat, jis per ilgą laiką bu
vo be darbo. »:.-ę

Irondalel Ohio
Vietinio ūkininko H. C. Id- 

dings sudegė didelis kluonas ir 
grudų sandėlis. Nuostoliai sie
kia virš $10»000. Ugnis kilo iš 
kornų malimo mašinos.

Arnold, Pa.
Mykolas NaČajus ir jo sūnūs 

Antanas Načajus įlaužė Juozui 
KurpeikiUi du šonkaulius. Da
bar senis Načajus tupi Už gro
tų, o jaunasis Načajus girioje 
po eglaite bundavojasi.

O, je, Kurpeikis vaikščioja 
gatvėmis ir dejuoja, kad šon
kauliai skauda.

Barking, Pa.
Sausio 24 d. Hillman Coal 

and Coke Co. atleido visus nak
timis dirbusius angliakasius. 
Dabar vėl pradėjo dirbti 40 va
landų per savaitę ir priėmė vi
sus pirmiau dirbusius anglia
kasius.

K. Stadelnikas gavo valdišką 
pakvietimą, kad važiuotų į Wa- 
shington, D. C., j tam tikrą 
valdišką įstaigą ir išaiškintų, 
kodėl jis apie 20 metų tam 
atgal Škotijoje paliko savo mo
terį ir 3 vaikus ir atvažiavo į 
Ameriką ir prieš kelis metus 
apsivedė su kita moteria, ne- 
atsiskyręs nuo pirmesnes savo 
moters.

New Kensington, Pa.
United States Aluminum Co. 

darbininkai streikavo dvi sa
vaites, reikalaudami pripažini
mo unijos ir daugiau algos ir 
6 vai. darbo dienos. Algos pa
kelta vienuolika nuošimčių, o 
unijos pripažinimas liko atviras 
tolimesniam laikui.

Miesto majoro Daniel Būras | 
motina, sulaukusi 87 metų, mi
rė ir buvo palaidota su viso
mis bažnytinėmis apeigomis.

SLA 192 kuopa rengia balių 
balandžio 14 dieną. Pelnas ski
riamas antram skridimui per 
vandenyną Juozui Janušauskui. 
Taipgi tam tikslui renkia ir 
aukas kas kiek, duoda.

Balius bus Ukrainiečių sve
tainėje, kampas 4th Avė. ir 
14th St. Prasidės 7:30 vai. va
karo. įžanga tiktai 25 centai. 
SLA 192 kuopa kviečia visus 
šios apylinkės lietuvius atsi
lankyti į vakarą ir balių ir 
linksmai laiką praleisti, o tuo 
pačiu laiku Juozą Janušauską 
paremti, kad jis galėtų laimin
gai nulėkti iš New Yorko į Kau
ną ateinančią vasarą.

Pittsburgh, Pa.
Miesto majoro McNairs sek

retorius T. Maritz Henry 
George Kliube pareiškė, kad 
visus nevedusius vyrus reikia 
apdėti tam tikrais mokesčiais 
dęl ta, kad jie gyvena nevedę.

Jeigu kas serga, tai pasima- 
tykite su sena patyrusia lietu
vių gydytoja J. T. Baltrušaitie
ne. Ji yra gerai žinoma ne (tik 
įPittsburghe, bet ir visoje A- 
merikoje kaipo gydytoja ir vi
suomenės veikėja, tarpe lietu
vių.

0 0 0
Bimbinių komunistų agentas 

Petras J. Martinkus užsimanė 
Pittsburgho lietuvius darbinin
kus suvienyti į bendrą frontą 
neva prieš kapitalistinį karą, 
prieš fašizmą ir prieš kitus 
žmonijos nevidonus-parazitus. 
Tas viskas daroma tik bimbi- 
ninkų naudai. Todėl aš kaipo 
“geram“ draugui P. J. Martin- 
kui patariu pirmiaus padaryti 
bendrą frontą savo šeimynoje, 
tada daugiau turėsi naudos ir 
kaimynus nejuokinsi.

0 0 0
Visiems Pittsburgho ir apy

linkės lietuviams biznieriams 
patariu nors vieną sykį savai
tėje duoti savo biznio garsini
mus į “Naujienas”. Tąsyk mes 
jūsų kostumeriai žinosime, kur 
ir ką musų tautiečiai parduoda 
ir, reikalui esant, žinosime, kur 
yra lietuviškas biznierius. St. 
Bakanas, “Pittsburgho Naujie
nų” skyriaus administratorius, 
turėtų pasirūpinti gauti iš Pitt
sburgho biznierių garsinimų.

0 0 0
iPernai metais Pittsburgho 

Vilniui Vaduoti Sąjungos kuo
pos komitetas sutvėrė taip va
dinamą Balsuotojų Lygą ir nu
ėjo tarnauti lenkui Piekarskiui.

Dabar vėl matyti, kad bimbi
nių agentas P. J. Martinkus su
organizavo Lietuvių Lvgą Ko
vai Prieš Karą ir Fašizmą. 
Man rodos, kad ir iš šitos 
Martinkinės lygos lietuviams 
bus tiek naudos, kiek buvo iš 
V. V. S. Pivoruninės lygos. To
dėl aš nuo savęs patariu Pitts
burgho ir apylinkės lietuviams 
su tokiais agentukais nedrau
gauti, nes jie yra vilkai nekal
to avinėliou.kailyje* Mat, bim- 
bukų biznis' nupuolė žemiau ze- 
ro, tai reilci^ visokiais gražiais' 
vardais jį atsteigti.

Zanavykas.

Amerikoj vienas seniausias 
vokiečių kalba einantis laikraš
tis “Volksbott” šiais metais 
švenčia 100 metų jubiliejų.

0 0 0
St. Paul katedroje jvyko di

delės militariškos ir gedulo mi
šios už dūšią Belgijos karaliaus 
Alberto, kuris neseniai nukri
to nuo kalno ir užsimušė. Cere
monijose dalyvavo gailios šir
dies dykaduoniai.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir bu *‘mūrus! ai B*' narvais — jaurtatZs silp
nas ir pavarręs — tik pusiau fmons. Jei- 
ffu taip, Štai yra «eras tonikas, suteikiantis 
r»T*ARnAfl dienas

Nuža-Tond
yra uivardinimas TONIKO. kuri Gydyto
jos SpeeiaHstas iSrftdo. Ir kuris dabar par
duodamas visose vatstynydiose. NUGA-TON h 
yra kombinacija tam tikrų tonikų alterati- 
vų, kurtos stimuliuoja, atratvina visus or
ganus, duoda naujų gyvenimų ir energijų. 
Jus valgysite gertaus,—miegosite Baldžiaus. 
Tūkstančiams vyru ir moterų tapo pagel
bėta. TrisdeMniUes dienų treatmentas už 
Vienų Dolerj — gauktto tikrų j t—garantuo
tus.

KELIAUKITE
NEPAVOJINGA,

• ŠVARU, 
SMAGU,

PARANKU

BUŠU!

NEW YORK $ 16
Philadelphia $14 lv

28 valaodae smagios keliones

mTtsburNg ...------------------------- »o*w
iCi.KVKLAhO t' $-r ••ir •• ___„ W

-— ----- ’3-75
YOUNGSTOiVN >8. - ----- „ AKRON 7.50

Bile kur i RY^US

407 So. Wabash Avė.
arba Brevsort Lobby tam— 

120 W. Madison 
Tel. Wabąsh 6171 

Prašome įminėti “NAUJIENOS”
v«isa0Mamdiaw«MaMaMaM

Ekonomiškiausias

BUDAS
KELIAUTI

Į abi pusi 
$540

Į abi pūsi 
$540

Southern Limited
407 So* Wūba«h Avė.

72 Wost Randolph St.
Tek -Calumet 4668-**Wfibash 0171

ST. LOUIS $3
DETROIT $3
ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR.

Pašaukite:

De Luxe Motor States 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 8886
.... . u. .. .. ..... _ . . ■_■ .

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

PenUm Orei tas Patarnavhnaa. 
Vienon puefin

PEORIA. ILL. .... $2.00, 
QUINCY, ILL. .... $4.00 
ST. JOSEPH, MG* $6.60. 
KANSAS CITY.... $640.

t aM 
$3.50 
$640 

$10.80 
$10,00

Pu butai kasdien iSvaliuoia 1 viri minė
tus miestus—vienas persėdimu—vienu ba
sų visų kelia. Nauja miegojimui kėdė ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
tta&ka DYKAI. Porterio patamavimM.

Ateikite arba Telefonu skite:

Missouri Transit Line 
328 So. State St.

Tel. RArRISON 6072

Trumpiausias kelias j 
South’us

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet.
Patosus miegojimui Krėslai.
Dideli, moderniški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai*
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas*
Duokite mums surengti smagią ke
lione i byla vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. HARUI80N 0079
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Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti
Warch<»uao ISpardavimo Kaina

dabar žinoma

komitetas taria

DALYVAUS RISTYNeSE ALTASS NAUDAI

Pilsen White Linoleum Varnish

THE TWO ORPHANS

l'M DOlM' VA A BlG FA.VOR 
AND eESIDES IT'S ME. ' 
JVHATS THE ATTržACnON!

Mii

choro 
udito-

AvVl MOW L IŠTEKI, 
BABE» YOU JUST 
60TTER FOR/GeV 
’BASEBALL MUILE. 
yot/R.E HEfeE on 
A VACATIOH J! j

HO VV'STUtS, v 
MR. BLIK\P? 5 
we oughter. 
pack'em im 
U/ITH VOUR/

Name!! /

FINAI. 
CUT 

PHICS8 
Tr»d» 

U 
Yo«f 
014 

PlM*

JHE KIDS HAVE MADE 
HlM ACCEPT HlS 

PUMISHMENT AND 
SPEMDTHE TIME 

IN THE COUNTRV.

Įmokė 
jimo

F HE BASE HAS BEEN 
*) Suspended Para 
A WEE< , FOI? JAVVIN6 

THE UM.PIK’E!!

VER RAGHT,T£SS!l l'M 
INCOGNITO HERE.AM 
nobodv betver 
EVEM MEMTIOM TH' 

kOL'GAMETO ME!|.

' SAV H yoU'LL HAVE TO 
PLAV ME UP A LtTTLE

ir muzikos vakarą bus tik 60c. 
Iš kalno perkant gi bilietai tik 
50c. Bilietus galima gauti pas 
visus choro narius.

Po vaidinimo bus šokiai prie 
smagios Jurgio Steponavičiaus 
muzikos. —pp. i,

Visai Nauji
GRAND 

PIANOS
Sąlygos $1.50 

j Savaitę

Take Aidilund 
Avė. Street ('ar 

to 39th Street

yEAlTHAT BIG OME
R.EMIMDS ME OF HoGA^. 
Tfe IfeAM'S MANAGEV2 ? *

< VVpNDEte, Holu THE QLD 
\ 6ATTLE AX IS*? 7

Greit išdžiųsta turi vandens nenuplaiijamą tvirtą varnišų 
kuris padaro karpetą išrodyti kaip naują. Lengvai nuva
lomas—priduoda gyvumo ir grožio byle karpetui.

SĄLYGOS f 1.00 
I SAVAITĘ

Illinois Boxing Commission aprobuoja 
Sporto Turnyrą ALTASS naudai

12 l’prlKht 
Pianų 

Vi«l gerai 
žinomi) ifi- 

dirby*<’4ų. 
Parduodami 

tik už caah 
Pasini nkitc

—tiktai »Q

Tiktai vieną dieną
BALANDŽIO 12 

“FLYING D0WN TO RIO

W. Šimkus, S 
Stonis, L. Mer

Draugai ir pažįstami 
palaidojo kensingto- 

nietį Praną Ka
minską

KAM REIKALINGI
PINIGAI

Gollv. pigs 
IS FUNMV 

creawr.es, 
A/N'-f TMey

BABE? 2

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tek Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Aukotojų sąrašas
P. Kaminskio palaidojimui: 

$10 — J. Bertašius, po $5.00: 
J. Dūda, F. Rūta ir J. J. Bag
donas, po $2.00 J. Lukšas, J. 
Buividas ir B.‘ Majauskas, po 
$1.50: A. Nagienė ir K. Riau- 
ka, po $1.00 
Domarkas, J 
kis, S. Sudent, L. Staruška, F 
Viršilas, J. Talačka, A. Tut- 
lis, E. Sadauskas, J. Matuliai!- 
skienė, O. Zobelienej J. Kairis 
J. Kendelis, J. Mitkiene, L Vai
čiulis, F. Pronskus, P. Lokis 
L. Repšis, J. Žebrauskas, P. Se- 
reikis, S. Špokas, J. Černaus- 
kas. 
ris, 
kasSaką gimines nei nedalyvavo. 

Rinko aukas laidotuvėms.
KENSINGTON Balandžio 

7 d. įvyko laidotuvės Prano 
Kaminskio. Apie 2 vai. po pie
tų prie J. Dūdos namų, kur 
buvo pašarvotas velionio kū
nas, pradėjo rinkties žmones, 
kad dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti paskutinį patarnavi
mą, o 2:30 v. p. p. pasileido 
skaitlinga procesija į Tautiš
kas kapines, kur velionis ir 
tapo palaidotas.

Velionis turėjo giminių Chi
cagoje, bet jie ne tiktai kad 
nesirūpino jo laidojimu, bet ir 
laidotuvėse visiškai nedalyva
vo. Prisiėjo svetimiems tą pa
daryti.

Laidotuvėmis rūpinosi J. 
Dūda, savininkas valgomųjų

iki 9 vai vakaro, o Nedėlioj nuo 1

Komisijos pirmininkas Joseph Triner prižada at 
silankyti Turnyne St. Agnės Auditorium ir 

suteikia rengėjams savo pagalbą

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

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

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

P. Barbaruša, J. Stumb- 
A. Žilevičius, J. Kavaliaus- 

ir K. Frenčius — $62.00 
Smulkių .... 44.24

no

VISAI NAUJI
MAŽI UPRIGIIT

PIANOSFrank Keter, “Rocky” 
Pele NVistart ir Tom

Automobilių pa«idėjitnas 
DYKAI, jeigu Jum važiuo
jate automobiliam, tui at
važiuokite MII viso HIIVO 
ftr.ima ir galenite pasidėti 
aulo dykai. •

iš žymiausių 
Chicagos ristikų, kuris risis su šešių Čempionatų laimėtoju 
Jack Smith, rytoj vakare. Ristynės įvyks St. Agnės Audito
rium, Rockwell ir Archer.

BABE BLIMP

12un I
KiNG"

WILL UMPIR.E. 
ouq bau. Game

NEXT SUMDA/I! 
MICK'GVU.IE C1AKIT5 

vi. - _____

Iš visų jo 'vyručių ir operų, 
populiariškiausia buvo komiška 
operetė “Kaminkretis ir Malū
nininkas”. Tokia ji pasilieka ir 
dabar. Tai nesenstanti operetė, 
nuolatos kartojama ir nuolatos 
visų mėgiama. Dabar jos kom
pozitorius paseno, šiemet šven
čia 60 metų sukaktuves, bet 
visi prisimena tą operetę ir ne
užmirštamąją kaminkrėčio Sa-

8UTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IALAIDA8

Jeigu Jum manote kraustytis arti
moj ateity, mes galime pasiimti 
Jūsų seną planą Ir pristatyti Jums 
naują po to kaip pers i k raustysi te 
naujon vieton.

gaus prie durų. Pradžia 8 
vai. vakare.

šio parengimo visas pelnas 
skiriamas “LITUANICOS AN
TROSIOS” naudai. Md.

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h St.

Atd&ra TrcČ., Ketv. ir Penkt. nuo 9 vai ryto

Ristikas George “Roughhouse” Mack, vienas

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento

Pradeki! mokėt
Birželio mėnesi

BALANDŽIO 13 IR 14
Jus numirsite besijuokdami pa

matę komediją 
"HORSE PLAY”

su Slim Summerville ir Andy 
Devine, taipgi komedija

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St. 
Tel. Canal j!678 
CHICAGO, ILL.

Night and Morning
Promote a ClearhHealthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
IPritc for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

IŠ LIETUVOS IR RUSIJOS DEGTINĖ 
RANDASI PAS J. AŽUKA

Gerbiamieji tautiečiai, kurie per daugeli metų esate neragavę iš Lie
tuvos ar Rusijos degtinės, tai šiandien galima gauti pas draugišką 
biznierių. Yra didelis pasirinkimas visokios rūšies pas

J. AŽUKA
3301 So. Lituanica Avė., buvus Auburn

Thiu ailvertiBement i« not intended to offer whinkey for sale or delivery in 
any stato or coinniiinity wherein the advcrtlHing, »ale or uho 

thercof Ir uniawful.

su Dolores Del Rio, Gene Raymond 
ir kitais, taipgi komedija 

“Mixed Nuts”

Užtai jau 
kad šimtas lietuvių įsigijo bi
lietus ir turnyre atsilankys, 
užpildydami svetainę. Bet 
joje vietos yra daug, tad ku
rie mano būti, o dar neturi bi
lieto, lai nebijo. Bilietų dar

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 12 
"CALLANT LADY” 

su Ann Harding ir Clive Brook 
taipgi 

“TRIS NUDE WORD” 
Seredos vakare apie 9 vai. 

•‘SCREENO” — $15. PIRMAS 
PRIZAS ir 15 kitų cash prizų.

BALANDŽIO 13 IR 14 

“DARK HAZARD” 
su Edw. G. Robinson, Genevieve 

Tobin, taipgi “Dirty Work” 
NEDALIOJ BALANDŽIO 15 

“NANA” 
ra Anna Sten

Visi senesni chicagiečiai dar 
gerai atsimena, kaip virš 25 
motų atgal čia veikė komppzb 
torius ir dainininkas Mikas Pe
trauskas, statė operetes ir or
ganizavo chorus. Jis pirmas 
pažadino lietuvių dainą Ameri
koj ir išvedė ją scenon. Per 
daugelj metų chorai vien jo 
dainas dainavo, nes kitų kom
pozitorių tuo laiku veik nebu-

Dabar ši popu iiirė operetė bus 
pa dalyta akinantį sekai, die- 
nj, Chicagos Lietuvių 
“Pirmyn” St. Agnės £ 
rijoj.

daiktų krautuvės, 150 Kensing- 
ton Avė., kuris priėmė į savo 
namus velionio kūną už dyką, 
rinko aukas ir pats gausiai au
kavo. P-ni L. šatkienė, 128 
Kensington Avė., aukavo duo
bę savo gražiame lote. F. Rū
ta, J. Lukšas, A. Šimkus, K. 
Černauskienė ir I. Vaičiulis 
rinko aukas ir patys aukavo. 
J. Žebrauskas be jokio atligi- 
nimo prižiūrėjo ligonį iki jo 
mirties.

Laidojimo 
širdingą ačiū visiems, kas šio
kiu ar tokiu bildu prisidėjo 
prie palaidojimo a. a. P. Ka
minskio.

Garbė kensingtonicčiains 
kad suteikė savo tautiečiui to
kį gražų paskutinį patarnavi
mu. A. S—s.

rr.AlEK PIANOS
Nauji parsiduoda už 
virž $450. PaatoltA- 
tina vertybė, ne nau
ji, bet verti dvigu
bai tiek____ *27
Sąlygos 50c Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas Bein'-ius ir 
Rolės.

po piet iki 6 v. i

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

įžanga žema 
komisijos užgyrimą, 
pajėgė ir įžanga pa

daryti žemą — Paprastai įžan
ga į kumštynes ar ristynės, 
kuriose suminėti sportininkai 
dalyvauja, imama $2.20 iki 
$6.60, o rytoj vakare įžanga į 
St. Agnės Auditoriją bus tik 
55 centai iki $1.10!

Jeigu svetimtaučiai teikia 
pagalbą, kad parengimas pasi
sektų, argi 
neatsilankę 
kuomet.

buko dainą “Menkas mane y re 
stonas.”

Kai šią populiai ę operetę pir
mą kartą statė Vilniuje, tai 
joje malūnininko partiją daina
vo dabartinis Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona.

Dabar šią popi.Harę Miko 
Petrausko operetę stato sceno
je didžiulis Chicagos Lietuvių 
choras “Pirmyn” ateinantį sek
madienį, balandžio 15 d., 5 vai. 
po piet, St. Agnės Auditorijoj, 
prie Rockwell ir Archer gatvių, 
Brighton Parke.
Dalyvaus Amerikos premienos 

dalyvis
Kada Mikas Petrauskas šią 

operetę pirmą kartą statė Ame
rikoje - Chicagoje, apie 1910 
m., tai joje Sabuko partiją dai
navo .J. Uktveris. Dainavo ir 
vaidino gerai, taip, kad geres
nio Sabuko nė paskiau Chica
go neturėjo, nors ta operetė 
buvo daug sykių su pasiseki
mu kartojama.

Ir ateinantį sekmadienį J. 
Uktveris dainuos tą pačią Sa- 
nuko partiją, kurią dainavo ir 
Mikui Petrauskui pirmą kartą 
tą operetę statant apie >4 me
tai atgal. 24 metai yra didelis 
tarpas žmogaus gyvenime ir 
bus visiems įdomu pamatyti 
kaip dabar tą partiją išpildys 
J. Uktveris, vienas gabiausių 
tų laikų aktorius.

Be to tą patį vakarą bus 
pastatyta, dar pirmą kartą 
Amerikoje, originale lietuvių 
komiška operetė “Abejotinas 
Asmuo”, parašyta komp. J. 
Bertulio, Klaipėdos muzikos 
konservatorijos mokytojo. Tai 
bus Amerikos premiera. v

Tai bus nepaprastas Chica
gos Lietuvių choro “Pirmyn” 
vakaras, nes jame pamatysite 
seniausią ir naujausią lietuvių 
operetes. Galėsite palyginti kaip 
toli pažengė lietuvių muzika ir 
daina per 30 metų.

USB

DIENŲ
IŠMĖGINIMUI

Šie pnBtobOtlnl nauji InMtrumental yra paimti IA rern- 
liarauM Btako, bu pilnu, turtingu tonu, artistiAku <le- 
zalnu, ir gražiu iAbaigimu. NauJauBlos mados Orand ir 
Upright pianų koiiBtrukciJofl. Specialiai pabudavoti dėl 
mažų apartinentų, arba namų bu mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog f. o. b. iA warehouse. Jūsų 
Benį) piana arba muzikali instrumentą priimsimo kaipo

Minios lietuvių užpildys SI. 
Agnės Auditoriją ryt vakare 
Illinois x Athletic Commis-

< ion, kuri tvarko profesionalių 
sportininkų rengimus Illinois 
valstijoje užgyrė Kumštynių ir 
Ristyniu Turnyrą, kuris įvyks- kų Eddie Ward, llarold Dun 
ta rytoj, penktadienį, St. Ag- nington 
nes auditorijoųe, Rockwell ir Adams, 
Archer avenue, “LITUANICOS Jonės. 
ANTROSIOS” naudai.

Komisijos pirmininkas žino
mas lietuviams fabrikantas 
Joseph Triner, .Ir., kuris yra rengėjai 
prezidentas firmos išdirban
čios “kartųjį vyną” ir likie- 
riiis, teikia rengėjams, Da
riaus ir Girėno Legijono pos
tui visokeriopą pagalbą ir 
pats pasižadėjo atsilankyti. 
Užgyrimas iš komisijos pusės, 
o ne vien paprastas leidimas 
turnyrą įvykinti, reiškia, kad 
komisija ir jos nariai suteikia 
visokias lengvatas rengėjams, 
kad pasisekimą užtikrinti, tuo 
bildu suteikiant galimybę ren
gėjams sutraukti geresnius ir 
žymesnius sportininkus, negu 
prie paprastų aplinkybių.

Programas puikus
Pasinaudodami to komisijos 

iižgyriinii, rengėjai, Dariaus ir 
Girėno postas, ir pajėgė su
traukti visas sporto pasaulio 
žvaigždes, kurios randasi Chi
cagoje.

A. Smetona dainavo 
operetėj Kaminkre-

Risis žvmųr ristikai, kaip • • i
.Inek Smili., šešių čemnionntų f1S jr MallHlininkaS 
laimėtojas, George “Roiigh- 
bonse” Mack, Johnny Mason 
Rudy Hofman, Joe Marųuette 
Louis Mingela, o iš kumštiniu-

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIU SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

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

TEL. VICTORY 7386-7048.

AUKAS
LIETUVIAMS

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BAMK

Halsted St. ir 19th PI
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

Taupykit savo pinigus 
šiame bahlče

M
iįi;

Fullnl i k ©J į| j

a Imlinilu
1

creawr.es


NAUJIENOS, CHcagSl UL Ketvirtadienis, bal. 12, 1934

NAUJIENOS
fhe Lithuanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8600

Edltor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai
88.00 per year in Canada
87.00 per year outaide of Chieago
•8.00 per year in Chieago 
8c per eopy

Užsisakymo kalnai
Chieago je — paltu: 
Metams 18.00
Pusei metu _______________  4.00
Trims mėnesiams __________2.00
Dviem mėnesiams_____ _____ 1.60
Vienam mėnesiui____________,76

Chieagoj per išnešioto jus:
Viena kopija ____ ______ — 8c
Savaitei  -------------- 18c

■ Minėsiu! ................................. 76c

ka jau nebebus “free country”, ir tai toks trumpas lai
kas, kad dauguma nesuspės nė pabėgti kur nors, kur 
dar diktatorių nėra. Nenuostabu^ kad ir Insullas bijo 
grįžti i šių šalį.

Entered aa Seeond Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chieago, III. undar the art of 
Man* 1879

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams_________________ 17.00
Pusei meti 8.60
Trims mėnesiams —________1.76
Dviem mėnesiams  1.26 
Vienam mėnesiui ______ ___ .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

SVEIKATOS SKYRIUS
amnMamwMs»~ *umMBvnmmmsn8mmBunmnmsam«uuanmnmm8msBnBMmaBannmBmnmmoaummc«mBSBMHMgng|s

S| Skyrių Tvarko Ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Naujienos eina kasdien, lAsHriant 
■sekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chieago, 
UI Telefonas CANal 8600.

Metams 88.00 
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams   _____  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Vaikų Kačiukas

STUDENTŲ STREIKAS

Rašo Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas ir Chirurgas 

Chieago, III.

įvairiuose Amerikos universitetuose studentai keti
na vieną valandą “streikuoti”, pareikšdami savo pro
testą prieš karą, kurį, anot jų, ruošia amunicijos fab
rikantai ir pramonininkai.

Neklausydami lekcijų per valandą laiko, jie, žino
ma, nepakenks nei amunicijos bizniui, nei kapitalistų 
klasei. Jie tik demonstruos savo priešingumą karui.

Panašias demonstracijas, bet atkreiptas prieš val
džią, kitąsyk dažnai darydavo cariškos Rusijos studen
tai. Bet jie turėdavo da ir kitą tikslą: streiko laiką 
moksleivija panaudodavo “ėjimui į žmones”. Jie išvaži- 
nėdavo iš didmiesčių į provinciją ir skleisdavo revoliu
cinę propagandą.

Amerikoje revoliucijos kelti nėra reikalo, ir nebus, 
iki čia pasiliks tokia santvarka, kurioje kiekvienas žmo
gus gali atvirai dalyvauti politinėse organizacijose ir, 
jei yra sulaukęs pilnų metų, balsuoti, renkant valdžią. 
Butų nesąmonė daryti sukilimą prieš valdžią, kuomet 
ją galima pašalinti baliotu.

Čia studentai turi progą susipažinti su politika 
praktiškam patyrime ir ją taisyti pagal savo išmanymą. 
Radikališka nuotaika be praktiško žinojimo mažai at
neš naudos, jeigu ji bus paremta ir dar taip kilniu idea
lizmu.

“GULIAT” UŽDRAUSTA

Maskvos kalėjime sėdi 33 komunistai, atvykę iš 
Gruzijos. Juos suėmė Stalino žvalgyba už tai, kad jie 
atvažiavę j Sovietų Sąjungos sostinę, norėjo paūžti ir 
per naktis lėbavo kabaretuose.

Gruzija yra, kaip žinoma, bolševikų užkariauta ir 
okupuota Kaukazo šalis, kuri po pasaulio karo buvo 
pasiskelbusi nepriklausoma respublika ir buvo sovietų 
pripažinta. Bolševikai (tada dar buvo gyvas Leninas), 
susitarę su Turkijos diktatorium Kemal’iu Paša, užpuo
lė Gruziją banditišku budu ir okupavo. Žmonių išrinkta 
valdžia buvo panaikinta; jos gynėjai išžudyti arba su
grusti į kalėjimus, ir kraštui valdyti tapo paskirti ko
misarai iš komunistų partijos, kuri okupacijos metu 
vargiai beturėjo keletą tūkstančių šalininkų.

Dabar, žinoma, Gruzijoje jau yra daugiau komu
nistų, nes tie, kurie tai partijai priklauso, gauna val
diškus “džabus”. Bet matyt, kad šitie “proletariato va
dai” buvo kuo nors nepatenkinti, jeigu jų susyk net 33 
atkeliavo į Maskvą. Gal būt, jie tenai norėjo paduoti 
kokį skundą prieš savo viršininkus.

Bet Tiflise, tur būt, nėra tiek smagių užeigų, kaip 
Maskvoje, kur komisaras gali “poguliat”. Taigi juos 
paėmė pagunda paragauti sovietų sostinės gyvenimo. 
Tačiau nespėjo jie išsipagirioti, kai nenuilstančioji Sta
lino žvalgyba čiupt juos už pakarpos ir į belangę. Pro- 
letariškoje šalyje lėbaut nevalia — kada policija mato!

Ta gruzinų grupe dabar sugrįš į savo gimtąjį Kau
kazą, sarmatydamasi parodyt akis publikai, o gal ir ne
tekusi savo šiltų vietelių. Ir jeigu jie turėjo kokią nors 
nemalonią jų viršininkams “prošeniją” pas batiušką 
Staliną, tai jie nedrįs apie ją ir užsiminti.

Bet tuo tarpu, sėdėdami GPU belangėje, jie turi 
nemenką galvosūkį: kokiems paraliams vyriausybė lai
ko Maskvoje visokius naktinius restoranus ir kabare
tus, jeigu padoriam komunistui uždrausta tenai pasi
linksminti?!

BAISU!

Kai prezidentavo Hooveris, tai Amerika nuolat gir
dėdavo, kad ryt-poryt grįš gerovė — “prosperity 
around the corner”. Dabar kiti pranašai skelbia, kad 
ši šalis greitai susilauksianti diktatūros.

Diktatūros pavojus, ir dagi ne bet kokios, bet bol
ševikiškos diktatūros, bandė nugąsdinti žmones Gary 
mokytojas Wirt, kurio pasakojimus komisijai Washing- 
tone, daugelis kongresmanų pripažino esant žioplais. 
Bet. kitas panašus pranašas Iowa valstijoje užvakar 
pareiškė, kad diktatūra ne tik tikrai ateisianti, bet ji
sai jau žinąs ir kada ji čia busianti. Būtent, lygiai už 
60 dienų!

Ar ne baisu?. Už dviejų mėnesių, vadinasi, Ameri-
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šukavimas ar baladojimos yra 
kenksminga. Dėlto, reikia vai
ką apitamsiain kambary ramiai 
paguldyti ir daboti. Į burną 
nepilti jokių gyduolių, nes li
gonis, būdamas be sąmonės, 
gali įtraukti į plaučius ir už
trokšti. Reikia pataisyti vieną 
kvortą šilto vandens, įdėti ma
žą šaukštuką valgomos drus
kos ir išplauti vidurius. Pas
kiau greitai priruošti vaną iš 
šilto vandens, į kurį galima 
įdėti šaukštą garstičių ir pa
lengva įdėti ligonį į šitokią va
lią. Kada vaikas pradeda su
šilti, ant galvos dėti šaltas ska
ras, kad neužkaistų smegenys, gų.

Kada traukimas aprimsta, įvy
nioti j šlapią, šiltą drobulę ir 
ramiai paguldyti. Tokią pirma 
pagelbą suteikus, kreiptis gy
dytojo patarimo.

Apsaugojimo patarimai, kad 
vaikai nesusirgtų. Mažumoje 
vaikai suserga nuo staigių, už
krečiamųjų ligų. Tokiuose at
sitikimuose motinos negali pa
gelbėti. Bet daugumoje vaikai 
serga dėl nesuvirškinto valgio, 
kuris pūva viduriuose ir nuo
dija jaunus, ir silpnus kūdikio 
nervus. Taigi, prieš einant gul
ti vaikui neduoti sunkių val
gių, k. t. mėsos, kopūstų, rau
gintų agurkų, saldainių ir t.

tavo lupų.
tavo bučiavi- 

viso mano 
ausiu. Kas 
naktį?

vei- 
gali

jau

Vaikui susirgus pasirodo ko
kie nors ženklai: k. t., galvos 
svaigimas, pakilimas karščio, 
širdies plakimas, kai kurių są
narių skaudėjimas, vėmimas, o, 
retkarčiais, kada smarkesnė li
ga veikia ant nervų, tai ir kon
vulsija arba kačiukas. Tuos 
įvairius apsireiškimus mes va
diname simptomais, čionai aš 
kalbėsit* apie vieną svarbiausi 
simptomą, t. y. vaikų konvul
siją arba kačiuką.

Kaduko traukimas pats per 
save nėra liga, o tik parod) 
mums, kad ligonio nervai yra 
smarkiai suerzinti kokios nor.3 
ligos perais, prieš kuriuos ne
gali atsilaikyti, nes jaunų vai
kučių nervai yra opus ir leng
vai pasiduoda visokioms li
goms.

Dėlto bile kokis smarkus 
kutenimas nervų galūnių pa
siekia nugarkaulio ir galvos 
smegenis, o iš ten kitais dirk- 
sniais pasiekia skirtingus rau$ judriai žaidė įvairiomis elek- 
menis, ir pasirodo kaduko pir
mieji ženklai. Vaikas būna ne
ramus, iš miego pašoksta, dre
ba, kojų ir rankų raumenys 
trūkčioja. Veidas pabala, tąso 
vemti, blakstėnas lupas į ša
lis sukinėja, galvą augštyn per
verčia, ant lupų pasirodo bal
tos putos, visas kūnas pamė
lynuoja, sustirsią, Vaikas lie
ka be sąmonės. Tokis trauki 
mas tęsiasi maždaug 5 minu- 
tas. Vėliau ta pati veikmė ga
li atsikartoti ir t. t. Kaduku 
serga mažyčiai vos kelių die
nų kūdikiai ir didesni vaikai 
net iki 5 metų ir senesni.

Priežasčių, nuo kurių vai
kai suserga, yra daug. Kaiku- 
rie vaikai turi silpnus nervus 
iš prigimimo. Jei vienas iš te 
vų yra sirgęs reumatizmu, 
džiova, limpančiomis ligomis, 
arba kurie yra pavartoję daug 
tvirtų gėrimų, tos ligos gali 
pereiti ant jų ainių arba gent- 
karčių. Vaikai paliegę sumink
štėjimu kaulų (rikets) ar ki
tokiomis ligomis, greitai pasi
duoda kaduko traukimui. Taip
gi netiesioginiai kokiu nors bū
du suerzinti nervai, k. t. pilnai 
ne sugromuliuotas valgis, kir
minai žarnose, nešvarumas šla- 
pinimo organų, nosyse adenoi- 
dai, dygimas ar gedimas dan
tų, išgąstis, nuovargis ir skau
smai kur nors sąnariuose. Tie
sioginiai nuodai, limpančios, 
staigios ligos, k. t. nugarkau
lio ir smegenų uždegimas, 
škarletina, tymai arba jadra 
ir plaučių uždegimas ir t. t.

Aišku visiems, jogei konvul 
sija yra pavojingas simpto
mas. Ar susirgęs vaikas išgys 
ar mirs, priklauso nuo to, ko
ki priežastis pagamina trauki
mą. Tik atsargiai ir nuodug
niai su laboratorijos priemonė
mis išegzaminavus ligonį gy
dytoj as gali spręsti jo padė-

Patarimai motinoms: Ant 
laimes, susirgimai kaduku nė
ra jau taip dažnus, bet kada 
suserga, tai labai greitai ir 
smarkiai. Nėra kada mąstyti, 
užtat motina vaiką pagriebusi 
purto, krato ir trauko, lig no* 
redama perviršyti aną konvul
sijos traukimą. Tokia pagelba 
yra visai klaidinga ir pavojin
ga.

Vaikas jau taip perdaug 
kratomas ligos; jo nervai 
įtempti. Mažiausis triukšmas,

Vaikų maistas turi būti su
taisytas iš pieno, kiaušinių, 
daržovių ir vaisių. Valgydin
ti nedažniau kaip 3 vai. ir da
boti, kad neužkietetų viduriai. 
Vaikams yra nesveika vėlai ei 
ti gulti, jie turėtų pakankamai 
miegoti. Bendrai, reikia pavar
toti paprastą, supratimo sen- 
są. Tai pagelbės išvengti ka- 
duko ir daug visokių kitų Ii-

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
(Tęsinys)

Gatvėse buvo kaip dieną 
šviesu. Krautuvių langai kaip 
saule pilė šviesą į gatves. Tik 
pakėlus galvą, matėsi naktis. 
Didnamių viršūnės niūrojo 
dingusios tamsumoj, iš kur

tros šviesos formomis visokos 
reklamos, šaligatviuose žmo
nės grūdosi vieni pro kitus. 
Prie teatrų laukė ilgos eilės 
vyrų ir moterų.

Automobilį palikę, jiedu pė
sti nuėjo prie Mišigano ežero, 
kuris dabar buvo juodas, tam
sus ir viliojantis. Jiedu susė
do ant akmenų, arti prie van
dens, tiesiai prieš vidurmiestį. 
Vienoj pust j drumstėsi eže
ras, didžioji jura, antroj pusėj 
svote ir ūžę Čikaga, kuri da
bar žibėjo tvirtos elektros 
šviesoj. Dangarėžiai atrodė 
taip arti prie jų, kad griūdami 
ant jų užgriūtų. Bet tarp eže
ro ir dangarėžiij dėjosi dar 
daug dalykų. Bėgo traukiniai 
į žemę nuleisti, plačiu bulva
ru skrido automobiliai. Stovė
jo nemažas parkas, parke fan
tastingai žaidė fontanas, to
liau pilkavo muziejai.

—Čikagą, geriau pamatysi iš 
čionai, — pastebėjo Justina.

—Kiek bokštų, Bokštai, bok
štai, bokštai. Milijonas domų! 
Ir kiekvienas kitaip apšvies
tas.

—Kiek langų! Langai, lan
gai ir langai. Milijonas langų! 
Daugiausia viešbučių langai.

—Jie dideli, bet kaip mažy
čiai iš čia išrodo — šviesos 
taškai kažkokių juodų, į pa
dangų iškilusių milžinų.

—Tai dvidešimto amžiaus 
civilizacijos žemčiūgas.

—Dvidešimto amžiaus ste
buklas.

—Micsths ūžia ir spiegia. 
—O ežeras daužo krantą. 
—Du mylėtojai klaidžioja 

akimi horizonte.
—Du mylėtojai sėdi tarp 

miesto ir vandens.
—Du mylėtojai sėdi susika

binę.
—Tai musų Čikaga.
Čia buvo šalta. Vilnys pik

tai daužėsi į granitą. Šaltas, 
šlapias vejas aštriai putė nuo 
ežero. Atsargos žiburiai mirk
sėjo arti ir toli, visur, aplink. 
O ten dar toliau buvo vanduo, 
dangus ir naktis, visi trys, 
susilieję į kažką tokį baisų, 
paslaptingą, Viliojantį ir pilną 
ilgesio. O arčiau mėnulis tvis
kėjo ant vandens. Naktis bu
vo nusileidus arti prie van
dens. Buvo šalta ant vandens. 
H glaudėsi prie jo.

—Vilnys rūsčiai kalba, 
ramina.

menulis? O
Menulis jas 
•Ramina jas

ežero ir
ne-

tik

No-

gal jis to didžiulio 
musų nė žinot nežino ir 
mato?

—Žinoma, kad ne. Mes 
taip sakome.

—Kad butų romantiška,
rėčiau dabar aš būti mažoj 
valtelėj ir ten toli, toli, ten 
horizonte, kur vanduo,, dan
gus ir naktis subėgę į vieną 
tašką.

—Ir aš norėčiau ten būti, 
tave ten apkabinęs.

—Iš tikro baisiai mane ten 
traukia ta baisi tamsuma.

—Nusisamdykim valtelę.
Mažą valtelę.

—Nuštsaindykim valtelę, iš- 
plaukim į juodą naktį ir kar
tu dingkim.

—Ar
—Ar

?atsimeni tą naktį 
tą pirmą naktį? 

—Tą pirmą naktį. 
—O! tą pirmą naktį!

naktį, kai tu išdrįsai 
prispausti mane prie kruti
nės ir švelniai pasakyti: “Jus
tina, aš myliu tave.”

Tq

Tu nieko neatsakius, prispau
dei savo lupas prie mano se
niai laukiančių 
Paskui aistrus 
mai krito ant 
do, plaukų ir 
užmiršti tokią

—Paskui mudu buvom 
amžini draugai.

—Užmiršom pasaulį.
—-Paskui tik tu ir aš.
—Visada mudu dviese...
—Rankas į dangų tiesėm.
—O kai tu pasukai į tą ki

tą kelią, aš laukiau, kažko ie
škojau...

—4) kai tu pasukai į tą savo 
kelią, dienos paliko tokios tu
ščios ir menkos, kad net gaila 
buvo jas žiūrėti. Rate sukėsi 
vaizdai prieš akis — tie gra
žus vaizdai dingusių dienų.

—Be galo aš noriu įlįsti į 
tavo sielą.

—Ir iš jos pavogt kai ką?
—Ne. Pamatyti, ką tu slepi 

ten giliai. Svarbu, ką kalbi, 
dar svarbiau—ką galvoji.

—Šią sekundą aš galvojau: 
Kaip iš nieko iškyla žmogus: 
gauna vardą, turtą, garbę.

—Ar negaila, kad į tą patį 
nieką vėliau jis pavirsta?

—Ar negaila, kai štai tos 
mažos, gražios rankos pavirs 
į nieką?

—Pavirs į nieką musų sva
jonės ir musų meile.

—Kai taip mes nusiteikę 
galvoti, sakau, smagiau butų, 
jei dangus ir pragaras 
kur mes galėtumėm vėl 
tikti ir kalbėti ir savimi 
ti. Rodos, nesvarbu tai 
danguj ar pragare mes 
matytumei!).

—Taigi, ar ne puiku 
jei mes galėtumėm į tas gra
žias, viltingas pasakas tikėti?

Jiedu persiskyrė vėlai nak
tį. Dideliam sielos pokily, už- 
megstų vilčių ir pradėto nau
jo gyvenimo pumpuruose pa
baigta diena! Šiandien buvo 
užmirštos bėdos ir kliūtys, 
kurios galėjo pulti iš naujo at
gimusią meilę.

Kai išnyko Mirono auto-. 
mdbilis, Justina stovėjo skers
gatvy. Ji susimaišius ir pakly
dus žiurėjo į pilką, nutriušusį 
stulpą. Jos gatvė buvo jai sve
tine. Visas pasaulis buvo jai 
svetimas. Jos pasaulis 
buvo jos galvoj. Puikus 
lis.

Mironas rūpestingai 
vo savo materialius reikalus. 
Kaip susitvarkyti, iš naujo

dėti? Gyvent dar verta. Gy
vent dar reikia. Didelis džiau
gsmas ateina, kai jo nelauki.

n.
Ekspresinis traukinys skri

do toli laukuose. Garvežio 
pūkštimas ir vagonų ratų 
klegėjimas vingavo oro vilni
mis tylioj nakty. Nykstantis, 
sunkiai girdimas, traukinio 
bildesys pasiekė savo gonkc 
stovinčią, išsiblaškiuosią Jus
tiną. Nežinojo ji iš kur trau
kinys keliavo, bet baisiai troš
ko pleškėti tuo traukiniu per 
laukus, kaimus ir miestus. 
Smagiai ji žiūrėtų į paliekan
čius vaizdus: trobias, pareigo
mis skubančius žmones — tą 
paliekantį prozaišką, kasdie
ninį gyvenimą. Butų dar sma
gesne kelionė, jei ji keliautų 
su Kostu. Priglaudus galvą 
prie jo peties, ji džiaugtųsi ir 
svajotų.

Ji ilgėjosi. Ji kentėjo. Ji 
džiaugėsi praleista diena. Tas 
puikus, didelis vyras, 
mylėjo ją ir žavėjo 
metų atgal, dabar vėl 
žavi ją!

Pamaži ir bijodama,
atsirakino duris ir tuojau prie 
durų papsaudė elektros guzi- 
kutį. Blikstelėjo ir tvirta elek
tros šviesa apšvietė gražiai į- 
rengtą salioną, kuriame ji 
praleido daug ilgų dienų ir 
vakarų, viena sėdėdama, kaž
ko laukdama ir svajodama il
gesio pilnas durnas.

Ji žvilgterėjo į laikrodį. Ke
turios ryto. Ji nusigando. Kaip 
galėjo taip nejaučiamai pra
bėgti diena ir naktis? Vogtinai 
ji žvilgterėjo į vyro miegamą
jį. Vyro dar nebuvo namie. 

• Ji džiaugėsi, kad nereikės jai 
. meluoti, kur ir kaip ji pralei- 
. do dieną ir naktį. Jos sesuo su 

jos dukteria ramiai miegojo 
kitam kambary.

(Bus daugiau)

kuris 
dešimt 

myli ir

Justina

butų, 
susi- 
jaus-
butų, 
pasi-

dabar
pasau-

plana-

"KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1934 m. num. Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

Gražiai atsimenu tų naktį, pradėti? Viską iš naujo pra-

tfMV

Garsinkitčs Naujienose

NUSILEIS JIE Iš PADANGIŲ
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Lilhuanian Neivs Building 
and Loan Association.

Naujienų Statybos ir Pasko
lų Bendrove, kaip galima 
spręsti iš jo vardo, suorgani- 
vo naujieniečiai. Jos buveinė 
yra Naujienų ofise, 1739 So. 
Halsted St. tel. Canal 8500.

Naujienų spulka suorgani
zuota 1923 m. Tvėrėjai buvo: 
P. Grigaitis, M. Jurgelionienė, 
V. Mišeika, Juozas Šmotelis, 
A. Žymontas, Agota Viščiuliu- 
tė, K. J. Sukis, J. Mockus, Wm- 
Rušinskas ir P. Galskis.

Dabartiniai jos vedėjai yra: 
A. Rypkevičius — sekretorius, 
A. šilimas —prezidentas, K. 
Augustas — iždininkas, K. 
Gugės —advokatas; direkto
riai: J. Smith, J. Markus, V. 
Maukus, P. Grigaitis, J. Če
ponis ir Charles Garon.

Naujienų spulkos kontro
liuojamas turtas siekia $32,900 
Per 10 metų paskolų išduota 
apie $32,000.

Kai dėl forklozavimų, tai 
spulka paėmė tik vienų namų, 
t. y. paėmė to namo decd’ų. 
Vienok namo savininkui duo
ta pirmenybės teisė (option), 
kai jo finansiniai reikalai pa
gerės, pasiimti tų namų.

Kada šalį suspaudė sunkus 
laikai, kada užsidarė bankai 
sulaikydami visas žmonių su
taupąs, tai ir iš Naujienų 
spulkos, kaip iš kitų, pradėta 
traukti pinigai. Kaip kitos, 
taip ir Naujienų spulka mo
kėjo dalimis. Pastaruoju ta
riau laiku traukimas pinigų 
apsistojo.

Kaip dalininkai reagavo į 
tai, kad negalėjo gauti visų 
pinigų iš karto? Tenka pasa
kyti, kad žmonės suprato sun
kių padėtį ir kooperavo su 
spulka, nemėgindami ištrauk
ti visus savo pinigus.

Antrų vertus, skolininkai 
nors ir atsjiikdami, visgi mo
kėjo kiek galėdami paskolas 
visų laikų. Taigi, atsižvelgiant 
į išmokėtų jau paskolų dalį ir 
į likusių, tenka pasakyti, jogei 
Naujienų spulka turi saugų 
užstatų.

Naujienų spulkos sekreto
riaus A. Rypkevičiaus many
mu, ateity taip lietuvių, taip 
kitataučių spulkoms teks per
siorganizuoti į federalcs spul- 
kas. Jau ir šiandien užsitikėji- 
mas spulkomis grįžta. O to
liau, su valdžios pagelba, 
spulkų veikiantis kapitalas 
(liquid assets) padidės, jos 
pajėgs išmokėti reikalaujan
tiems sutaupąs ir pasitikėji
mas jomis pilnai sugrįš.
•Ateitį spulkoms A. Rypkevi

čius mato labai svarbių. Ban
kai, turint omenėj reguliaci
jos priemones taikomas jų 
kontrolei, negalės finansuoti 
namų. Apdraudų kompanijos 
vargiai norės veltis į mažų na
mų kontrolę. Spulkoms gal 
vienintelėms bus lemta finan
suoti tokius namus.

Darbo žmones turėtų supra
sti tatai ir remti spulkas, ha 
kas kitas finansuos jų namus?

— V. P.

Lietuvos Vyčių Paskolos ii\ 
Taupymo Bendrovė.

Lietuvos Vyčių Taupymo ir 
Paskolos Bendrovė buvo įkor- 
poruota kovo 1 d., 1915 m. 
Pirmas jos susirinkimas įvyko 
balandžio 2 d. 1915 m. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
32 pi. ir Auburn avė.

Pirmieji bendrovės direkto
riai išrinkta šie: J. Kaupas, 
P. Baltutis, J. J. Kazanauskas,, 
P. Mažeika, V. Rutkauskas, 
M. Janušauskienė, J. Micke- 
liunas, F. Gudas ir M. Zaldo- 
kas. Pirmų valdybų sudarė šie 
asmenys: J. Kaupas, pirm.; P. 
Baltutis, vice-pirm.; J. J. Ka
zanauskas, raštininkas; P. Ma
žeika, iždininkas; A. A. Sla- 
kis, notaras ir advokatas.

Per 19 gyvavimo metų ben
drovė išmokėjo savo nariams

suvirš $700,000. Skaitlius na
rių per tuos metus siekė arti 
700. Senuose nariuose prigijo 
paprotis taupyti savo dolerius 
šioj bendrovėj ar kitose.

Pastaraisiais keletu metų 
pergyvename bedarbę. Dauge
lio žmonių pinigai laikyta 
bankuose. Nekurie bankai už
sidarė ir žmonės paliko be pi
nigų. Bet tie asmenys, kurie 
turėjo pasitikėjimo spulkomis, 
šiandie jaučiasi geriau, ka
dangi jų turtas yra saugioj 
vietoj ir jie gali jį dalimis at
siimti. 0 tai yra svarbu, ba 
ypač šiais laikais pinigai kiek
vienam reikalingi kad apmo
kėti įvairias skolas.

Spulkos yra padariusios 
daug gero žmonėms. Ne vienų 
išgelbėjo iš nelaimės. Kuomet 
žmonės turi pinigų spulkosc, 
jie gauna paramos iš krautu
vių, savininkai namų palaukia 
rendų; trumpai kalbant, turin
čiųjų spulkosc sutaupąs žmo
nių kreditas yra geras.

Depresija suspaudė spulkas 
—teisybė. Bet spulkų nariai 
supranta, kad laikams pagerė
jus jie bus pilnai apmokėti, 
h* tie, kurie yra spulkų nariai, 
turėtų būti spulkų garsinto- 
jais ir mokinti kitus taupyti 
savo pinigus spulkosc. Nes jei
gu žmogus papranta taupyti 
savo pinigus, jis ir taupina. 
Tai yra pagirtinas paprotis. 
Visi lietuviai turi remti spul
kas tapdami jų nariais arba 
tardami gerų žodį už jas kur 
tik galima.

Dabartinė Lietuvos Vyčių 
spulkos raštinė randasi adre
su 3251 So. Halsted St. Susi
rinkimai laikoma kiekvienų 
antradienį nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Spulkos valdyba yra: J. 
Baltulis—pirm., J. Puisbys — 
vice-pirm., A. J. Garuckas — 
rast., V. Stulpinas—ižd., V. W. 
Rutkauskas —advokatas; di
rektoriai: J. Baltutis, J. Pui
sbys, V. Stulpinas, G. Žakas, 
A. J. Garuckas, E. Rastis, F. 
Gudas, C. Stulas. — Narys.

Teisių žinojimas — 
didelė pagelba poli

tikoje ir biznyje
Kiekvienam žmogui, kuris 

nori turėti pasisekimo bizny
je arba profesijoje, teisių mok
slas turi be galo didelės reikš
mės. Jisai praplečia žmogaus 
apyregę, suteikia jam svarbių 
žinių ir duoda galimumo susi
tikti su apšviestais žmonėmis, 
kaip lygus su lygiais.

Jeigu jus norite pasiekti ką 
nors žymesnio politikoje, jums 
būtinai reikia žinoti įstatymui. 
Didelis skaičius Jungtinių Val
stijų prezidentų, senatorių, 
kongresmanų ir gubernatorių 
studijavo teises, pirma negu jie 
pradėjo savo karjerą politiko
je. Net ir dauguma Illinois 
valstijos legislaturos narių yra 
baigę teisių mokslų.

Panašiai yra ir biznyje, šiais 
sunkiais laikais žmogui, norin
čiam pakilti aukščiau bet ku
rioje biznio šakoje, išsilavini
mas teisių moksle gali būti la
bai didelė pagelba. Sakysime, 
bankiniame biznyje kuone kiek
viena tranzakcija rišasi su ko
kiu nors įstatymų klausimu, ir 
žmogui, apsipažinusiam su tei
sėmis, todėl yra lengviau gau
ti banke atsakomingų vietų ar
ba, turint ją, joje pasilikti.

Atsiminkite, be to, apie te
lefono, telegrafo, geležinkelių 
ir kitas didžiąsias biznio kor
poracijas. Kiekviena jų turi 
Teisių Departamentus, kuriuo
se dirba didelis skaičius žmo
nių, baigusių teisių mokslą. O 
jeigu kuris turi dar didesnę 
ambiciją ir nori valdyti visų 
biznj, kaip generolas Johnson, 
tai jisai turi neužmiršti, kad 
teisių žinojimas ir supratimas

jam bus dar labiau reikalingas. 
Nes ir generolas Johnson yra 
baigęs teisių mokslų (Califor- 
nijos universitete), ir jisai dar 
turi vyriausių legalį patarėją 
su šešiasdešimt-dviem advoka
tais, kurie padeda jam tvarky
ti NRA reikalus.

Teises studijuoti nėra keb
lu, vartojant naujovišką meto
dų, su kurios pagelba kiekvie
nas asmuo, turįs šiek-tiek iš
tvermės ir gabumo, gali sėk
mingai išeiti visą kursų ir iš
laikyti kvotimus. Norintiems 
yra proga lankyti teisių moky
klą, kurioje dėstoma atskirai 
kiekvienas dalykas, nemaišant 
kelių dalykų kartu, ir mokslas 
tęsiais per ištisus metus, duo
dant galimumo studijuoti per 
vasarų tiems, kurie geidžia pa
baigti kursą greičiau.

įstoti į tų mokyklų galima 
bet kuriuo laiku. Norintiems 
pradėti mokintis tuoj aite arti
moje ateityje yra šiuo laiku 
dar specialis paskatinimas, nes 
vieno asmens žinioje randasi 
tam tikras skaičius stipendijų 
(scholarship), paskirtų paramai 
vertų studentų. Tos stipendi
jos padengia mokestį už vienų 
metų, mokslą arba ir už visą 
kursų, taip kad ir neturtingam 
žmogui šios mokyklos lankymas 
gali būti prieinamas.

Suinteresuoti žmonės, kuri?, 
perskaitę šitą straipsnį, norė
tų gauti smulkesnių informa
cijų apie paminėtas stipendijas, 
tesikreipia šio laikraščio adre
su j “C. L. S.”. Proga duodama 
tiems, kurie pirmutiniai atsi
lieps.

AR JIS BUS ABEJOTINAS 
ASMUO? Al. G. Kumskis gavo 

23,000 balsų į ko- 
misionierius

Kas nori keliauti 
Lietuvon

Ruoškitės iš anksto; apsižiūrė
kite su dokumentais ir tuo
jau užsisakykite kambarį

Šiais metais didelis skaitlius 
lietuvių rengiasi keliauti Lie
tuvon atlankyti .savo tėvynę.

Naujienų Laivakorčių Sky
rius kasdieną gauna po kelis 
užklausimus laiškais ir telefo
nu, kada jiems pradėti rengtis.

Todėl čionais paduodu pluoš
tą informacijų.

Didžiausios ir patogiausios 
lietuvių ekskursijos išplauks 
sekančiais laivais.

Gegužės 3 d. laivu “Aqui- 
tania” į Klaipėdą per Londoną 
laivu, arba per Chebourgą gelž- 
keliu. Yra labai didelis laivas 
ir i 6 dienas pereina juras.

Gegužes 12 d. laivu “United 
•States” į Klaipėdą per Copen- 
hagen.

Gegužės 28 d. laivu “Grip- 
sholm” tiesiai į Klaipėdą.

Birželio 16 d. laivu “Beren- 
garia” į Klaipėdą per Sou‘th- 
hampton, arba per Cherbourgų 
gelžkeliu.

Liepos 3 d. laivu Gripsholm 
į Klaipėdą per Gothenburgą ar
ba Cherbourgą.

Liepos 12 d. tiesiai į Klaipė 
dų laivu “Stuttgard”.

Lietuvos piliečiams, kurie no 
ri gauti sugrįžimui permitą už
trunka nuo 20 dienų iki 2 mė
nesių laiko.

Amerikos piliečiams ima daug 
mažiaus laiko. Amerikos pas- 
portą galima gauti j apie 8 die
nas laiko. Bet svarbiausia, tai 
iškalno užsisakyti kambarį anc 
laivo, nes kambariai ant laivų 
yra nevienodi, vieni arčiau prie 
vidurio laivo, kiti ant galo lai
vo. Laivų kompanija parduo
da pirma geresnius kambarius, 
o pabaigai palieka prastesnius.

Man teko girdėti lietuvius 
rugojant, kad svetimtaučiai tu
ri geresnius kambarius. Reikia, 
pasakyti, kad svetimtaučiai pa
prastai turi pasidarę planus va
žiuoti apie 5 ar 6 mėnesius iš 
anksto. Tai žinoma jie ir gau
na geresnius kambarius.

Todėl, nieko nelaukę ateikite 
į Naujienas ir užsisakykit kam
barį, mes užtikriname, kad tu
rėsite smagią kelionę ir nerei 
kės vėliaus rugoti.

Naujienų Laivakorčių Sky
riaus vedėjas T, Rypkevičia.

Ne! Jis bus Kaminkretis Mi
ko Petrausko operetėj, “Malū
nininkas ir Kaminkretis”.

ALDONA GRIGONIS

Jus atmenat ją kaipo Pašau 
lines Parodos gražuolę. Sekma
dienį ji loš Petronės rolę ope
retėj “Malūnininkas ir Kamin
kretis”. Tikiin, kad po vaidi
nimo jus ją atminsi t kaipo ge
ra dainininke, įx lošėja.

Geras Sumanymas

Lietuvis Aleksandras G. 
Kumskis, kuris kandidatavo į 
Cook apskričio komisionie- 
rius, ieškodamas demokratų 
partijos nominacijos, antra
dienio primary rinkimuose 
gavo 23,400 balsų — pagal 
paskutines skaitlines.

Kandidatavo apie 40 kandi
datų, o dešimts turėjo būti no
minuota. Laimėjo visi kandi
datai, kuriuos rėmė reguliari 
demokratų mašina — Smith, 
Kavanaugh, Kelly, Ryan, Ba- 
brytzkc, Fischman, Conkcy, 
Tracgcr, McEnerney ir Mrs. 
Palermo. Jie gavo vidutiniš
kai apie 250,000 balsų kiekvie
nas. Kandidatas Comise (de
mokratas) gavo mažiausiai, 
balsų, būtent — 9,784.

Sbeldon W. Govier, kuris 
rėmė Al. G. Kumskio kandida
tūrą, laimėjo demokratų ward 
committeemano vietą 9-tam 
wardc. Prieš jį kandidatavo 
Stcfan Michuda.

Kas nauja Art 
Institute

Graži tarptautinė akvarelės 
paroda

BukJaunakartusu
Savo Kūdikiais

Tegul jie ne prisimina apie motu
te kaipo apie nuolat besibarantį as
menį. Laimingi namai priklauso nuo 
jus. Jeigu jūsų darbas yra jums na
šta—jeigu jūsų kūdikiai yra jums 
įkirųs—padarykite ką nors dėl to 
šiandien. Pradėkite vartoti Lydla E. 
Plnkham’s Vegetable Compound. Jie 
sutvirtins jūsų nervus—priduos jums 
ta taip reikalinga energija ir tvir
tuma.

IŠ tikrų rekordų, 98 i šlOO moterų 
sako: “Jie man pagelbsti.” Duokite 
jiems progos ir jums pagelbėti taip
gi. Parsiduoda visose vaistynyčiose.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound

O tas sumanymas yra sureng
ti lietuvių dailės darbių pa
rodėlę vasaros metu.

“Naujienose” pas tebėjau 
trumpus pranešimus, kuY kal
ba, jog yra bandoma rengti lie
tuvių dailūs parodą Carson 
Pirie & ‘Scott galerijose. Ta 
mintis buvo ir praeitą vasarą 
pajudinta, rodosi, Lithtfaniap. 
University klubo studentų, bet 
viskas tuo if*' pasibaigė.

Reikia pasakyti, kad lietu
viai, nors ir 'vadina save dai
lės ir meno mėgėjais, bet to
je srityj buvo labai atsilikę. 
Jiems daile nerūpėjo. Jie ir 
dailininkų veik neturėjo. Jei
gu atsirado vienas-kitas, ku
rie mokinosi dailės, tai lietu
viai jų nė nežinojo. Dau‘g lie
tuvių dailininkų ir šiandie1 lie
tuviams nėra žinomi, nes jie 
nuskendo svetimtaučių bango
se.

Jaunoji lietuvių karta jau 
daug geriau įvertina dailę. Jie 
mato, kad lenkai lipa mums 
ant kalnų, sumanė surengti 
parodą. O tas lengvai galima 
padaryti.

Aš norėčiau patarti, kad pa
roda butų generalė — kaip ta
pybos, skulptūros, taip ir siu
vinių, mezginių bei kitokių 
rankdarbių. Vadinasi, reikia 
padaryti ją bendra ir įvairia 
“amatorių” paroda. Taipgi, jei
gu uores, tai galės joje daly
vauti ir profesionaliai bei di
plomuoti dailininkai. Butų ge
rai, kad būti) pakviesti visi lie
tuviai prisidėti prie parodos, 
ne vien Chicagiečiai.

Parodos vieta yra labai ge
ra, nes Carson Pirie departa- 
mentiriės krautuvės galerijo 
yra aukštos klases vieta, kur 
lankosi turčiai, dailės mėgėjai 
ir spaudos atstovai.

Dirbkite, kad pradėjote, o 
mes eisime pažiūrėti.

— Kaimynas.

Art Institute1, Adams ir Mi- 
chigan gatvių, tęsiasi labai įdo
mi ir įvairi akvareles (water 
color) tarptautinė paroda. Yra 
išstatyta apie tūkstantis pa
veikslų. Parodoje dalyvauja, ir 
užsienio dailininkai. Paroda tę
sis dar ilgą laiką. O kai ši pa
roda užsibaigs, tai atsidarys 
nauja, vadinama Pasaulinės 
Parodos Dailės skyrius Art 
Institute. Bus daug naujų eks
ponatų atgabenta iš Europos. 
Yra manoma, kad bus ir gar
saus Michel Angelo, Leonardo 
Da Vinci ir kitų senųjų mae
strų kuęįpiai čia išstatyti.

Lietuviai, ypatingai jauni
mas, turėtų atsilankyti į Dai
lės Institutą ir pamatyti daug 
įdomių ir pamokinančių daly
kų. Įžanga šeštadieniais, sek
madieniais ir trečiadieniais dy
kai.

Sekmadieniais Fullerton Hali 
(Art Institute) nuo 3:15 ir 
4:15 po piet yra duodami kla
siškos muzikos koncertai. Nuo 
5 vai. esti paskaitos įvairiose 
temose, kurias skaito žymus 
menininkai. — S.

Kruopiškių Kliubas
K! i ubas paskyrė ALTASS 

5 dolerius

NORTH SIDE. — Praeito 
nedėldienio susirinkime Kruo
piškių Kliubas paskyrė penki
nę iš iždo rėmimui James-Ja- 
nušausko skridimo į Lietuvą.
Krucpiškiečiai turės šokių va

karą naudai laisvų kapinių
Ateinantį šeštadienio vakarą, 

balandžio 14 d., kruopiškėnai 
turės linksmus pavasarinius 
šokius Hollywood Hali, 2417 
West 43rd St. Uždarbis visas 
eina dėl įrengimo laisvų kapi
nių Kruopiuose. Kruopiškiečiai 
prašo savo kaimynų, kad juos 
paremtų tame naudingame dar
be ir atsilankytų į jųjų ren
giamą vakarą.

Kruopiškis.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos. 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi ji paštą (Clark Ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba "Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

906 Gilditis Joseph
914 Kupris Werionika

GARSINKITE
NAUJIENOSE

GEGUŽINĖ EKSKURSIJAI

Į LIETUVĄ
Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje.

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

GEGUŽ6S-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas — Pins Bukšnaitis.

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

Trečia Klase į vieną pusę ......  $107.50
Į abi pusi  ............................................. $181.00
Turistine Klase į vieną pusę .................  $138.00
Į abi pusi ..................   $241.00

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

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

žiisiiiiniiiiraniiiiiiiisiiiiiiiiiiiiaiiiHiiiiH

V ieny be
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

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

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

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

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

S VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
vaju. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero- 

B"*" mis knygomis ir pinigais. Daugiausia nauju skaitytojų gavę va- 
jininkai knvgoinis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną dolerį pini
gais už kožna skaitytoja. Gera proga kožnam lietuviui užsidirbti 

ss; keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto — gerų 
== knygų. Kviečiame visus lietuvius į šį vajų stoti. Norintieji talmė- 
Ss ti dovani* 5, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes 
S formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite: fl Vajaus Komisija 
s 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
MMSi T"!1:.1”*

..
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NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

KONTESTO EIGA

Laipsnis Pirmas—Reikia 1100 Balsų

SINKUS

Turi 2421 balsu

DOM. ŽUKAS

Turi 1150 balsų

P. ATKOČIŪNAS
MARTIN

1634 S. 48 Ct

Turi 1370 balsų

NON GRADUS

BARNIšKIS VILIS

NARBUTAS
BALČIŪNAS

1033 W. 103 St,

Turi 280 balsųTuri 887 balsu
Turi 713 balsų

KAZAKEVIČIA
J. ADAMS

Turi 188 balsus Pittston
Turi 180 balsų

Turi 110 balsų

Turi 125 balsų

Turi 120 balsų

212

Turi 80 balsųTuri 80 balsų

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.

Z. A. JUCAITIS 
Turi 80 balsų

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 560 balsų

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė 

Rockford. UI. 
Turi 630 balsų

ONA VILIENfi 
(Uždrovaitė)

1646 N. Irvlng Av<
Turi 535 balsų

M. ŠEŠTOKAS
1323 N. 35th St 
Melrose Prk, III

SUODINAS
E. Clark St. 
Frankfort, III.

9424 Burnside Avė 
ChicaRo, III.

Turi 12407 balsu

6941 S. Talman Av 
Chicago, UI.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 
Wabkegan. III 

Turi 1320 balsų

ALBERT DIKSAS

ANT. KAZAITIS 
3450 S. Halsted St 
Turi 2030 balsų

E. NORGAILIENfi 
4459 So. Richniond 
Tel. Lafarette 5647 

Turi 2015 balsų

A. FRENZELfS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų

Pasekmės kontesto darbuo
tėj priklairso ne vien nuo kon- 
testanto pastangų, bet daugiau-

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė.

Chicago

ketų prašyti pratęsti kontesto 
laiką, nes prailginimo nebus.

T. Rypkevičia.

26 Palmerston Avė. 

Toronto, Ontario, 

Canada. 

Turi 100 balsų

V. TUMOSAITfi
3252 N. Nagle Avė. 

‘ Chicago, III.
Turi 1188 balsų

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

Cleveland, Ohio.

Laipsnis Antras—'Reikia 2,800 Balsų

V. BUDVITIS 
4094—9th St. 

Ecorae, Mich.
Detroit 

Turi 80 balsų

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

Turi 160 balsu

A. S.
KAVALIŪNAS

ANT. RUŽAS
8409 Williams Av0, 

Detroit, Mich.

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

•Chicago. III.
Turi 124J balsų

kreditas priklauso 
Clevelando lietu- 

Daugiausia Fr. Lavin- 
, kurie 
Jų pa

gavau kelias de-
Kai praeitą savaitę Senas 

Petras užėmė pirmą vietą kon- 
teste, tai jis ir jo rėmėjai džiū
gavo milžinišku laimėjimu. Bet

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48ch Ct

Cicero. III.
Turi 1838 balsu

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR 
BALSŲ SKAITLIUS

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av. 

Chicago 
Turi 315 balsų

M. KOVAlTIENfi 
700 S. 9th Street 

Herrin, III.
Turi 40 balsų

A. UŽDRAV.UTIS
4031 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1126 balsų

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 260 balsų

K. G. URNEŽTS
4607 S. Talman Av

Chicago.
Turi 1587 balsų

2135 N. Spaulding 
Avenue

Turi 240 balsų

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1350 balsų

3341 S. Auburn Av 
Chicago •

Turi 179 balsų

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 12594 balsu

Fr. Bulaw pareiški
mas apie “N-mf 
kontesto pasekmes

vienas mėnesis lai- 
iki kontesto pabai- 
dratfgai sukruskite, 
prospektus suspėtu- 

kad nerei-

Seno Petro Biznis 
Konteste

ELS1E 
4508—8th Avė 

Kenosha, Wis.
Turi 1780 balsų

tie draugai, kurie remia ma
no pastangas, katučių neploja 
ir jie matomai stengiasi, kad 
aš bučiau* laimėtoju.

žinoma 
Detroito 
viams 
skui ir pp. Strazdams, 
pasidarbavo Detroite, 
stangomis 
šimts naujų skaitytojų.

Taipgi ir Clevelande atsiek
ta kuo geriausios pasekmės, 
kooperuojant su J. A. Armo- 
nu, p-nia Pauliene, Dr. Vitkų 
ir k. t.

O dabar toliau, bus tęsiama 
darbas Chicago j. Visi esate 
kviečiami aktyviai veikti, kad 
kuo daugiausia gauti naujų 
skaitytojų,.

Kitų kolionijų lietuviai, irgi 
prisidėkite prie to kilnaus dar
bo. Užsisakydami bei atsinau
jindami 
ratą 
šiuo

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

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

Well, gerbiamieji “Naujie
nų” dienraščio skaitytojai ir 
rėmėjai, jau kontestas eina 
prie pabaigos. Lieka vienas mė
nuo laiko. Lieka dar proga įsi
gyti laikraštį tiems, kurie mėg
sta jį skaityti. Specialės sąly
gos laike kontesto. Užmoki irž 
12 mėnesių, gauni laikraštį per 
15 mėnesių. Reikalui atėjus, 
neužmirškite Seno Petro.

šie žmonės darė biznį su 
Senu Petru paskutiniu laiku:

J. Yuška, 2417 West 43rd 
Street, “Hollywood Inn” savi
ninkas, mylimai uošvei Marijo
nai Noreikienei mirus, pašau
kė Seną Petrą ir davė laidotu
vių ir padėkos pagarsinimus.

Kazys Norkus, 1629 South 
2nd Street, Philadelphia, Pa., 
prisiuntė $10.00 — septynius 
už “Naujienas”, o $3.00 antro 
skridimo naudai.

Veronika Walush, 6227 So. 
Ashland avenue, kuri užlaiko 
aludę, užrašė “Naujienas” į 
Lietuvą broliui K. Dargiui.

Marijona Kunza, 821 West 
34 Street, kuri užlaiko alinę, 
davė garsinimą.

D. GriČius, 2452 West 69th 
Street, kuri užlaiko alinę, už
sirašė “Naujienas”, o p. Eli- 
zabeth Strazdas, 4438 So. Saw- 
yer avenue, pašaukė jį per te
lefoną ir davė apgarsinimą.

Milda Restaurant, 3206 So. 
Halsted Street, kur yra gami
nami šviežus ir skanus valgiai 
davė garsinimą ir užsirašė 
“Naujienas’* 15 mėnesių.

P. SeJintis, 8258 So. Emerald

šia nuo tų draugų, kurie įver
tina jo pastangas.

Jei kieKvienas ‘‘Naujienų’ 
skaitytojas, kurių randasi ke
lios dešimts tūkstančių Ame
rikoj, priduotų kontestantui p) 
du prenumeratorius, tai butų 
labai ■ didelis skaičius “Naujie
nų” skaitytojų.

Yra smagu pažymėti, kad 
šią savaitę nekurie kontestan
tai pasivarė gana smarkiai pir
myn 
pabaigos kontesto, t 
mes bus geros, štai 
kus, A. Uždravaitis ir D. Žu
kas iš “Non Gradus” skyriaus 
persikėlė į pirmą laipsnį. Apa
čioje, patėmysite, šiame kon
teste dar naują paveikslą. Tai 
yra Frano Lavinsko, iš De
troit, Mich. Senas, darbštus 
Naujienų bendradarbis ir bu
vęs pereitame konteste pasek
mingas kontestantas. Beiškia, 
Detroite dabar dirbs net 3 
kontestantai. Tai, Ant. Bužas 
Vincas Budvidis ir Franas La

šį naują 1934 metų, 8 cylinderių
Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks 25,000 balsų šiame “Naujienų 
Konteste.

vinskas. Pamatysime katram te 
jų gerinus seksis.

Kenosha, Wis., Mrs. Elsie 
Martin, vakar prisiuntė 2 pre
numeratas. O jau maniau, kad 
sustojo dirbus, nes per porą 
savaičių jos balsų skaitlius ne
buvo pasikeitęs. Tai tur bu t 
buvo labai “bizi” su rinkimais. 
Bet dabar, kada rinkimus la;- 
mėjo ir iš paprastos pilietės 
tapo Kenoshos aldermono žmo
na, tai dar pasekmingiaus ga
lės darbuotis. Sveikiname Mrs. 
Martin su jos vyro laimėji
mais ir velijame geriausio pa
sisekimo.

Jau tik 
ko beliko 
gai. Todėl 
kad visus 
mėtė išnaudoti

Fr. Laivnskas 
7475 Prairie Avė.

Detroit, Mich.
Turi 40 balsų

Naujienų” prenume 
siųskite “money order” 

adresu:
Frank Bulaw,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois

jeigu taip dirbs iki j 
pasek-

Rim-

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

Turi 558 balsų
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Naujienas

Frank Lavinskas

BOULEVARD 9199

2343

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Urnėžis,

Graboriai

Ofiso Tel

vairus Gydytojai

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Yards 0994Telefoni

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai
Cicero, III

UOZAPAS EUDEIKI
Tel, REPUBLIC 8100

CICERO, ILL.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Bukšnio
Lavin-

kadangi 
prie pa- 
visų ju-

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victo:

armo- 
Davis 

skaitė. 
J. žu-

Tai buvo senas ir visų mylimas 
biznierius prieš šv. Kazimie
ro kapinių

J. J. Bagdonas 
Tel. Rfepubjic 3100 

2506 W$3 St. 
Chicago, III.

nas Bitinas atsiskyrė.iš gyvų
jų tarpo. Bet ką padarysi. Vi
siems reikės tai padaryti, ankš
čiau, ar vėliau.

Reiškiu širdingos užuojautos 
poniai Onai Bitinienei 
kams

1—3 ir 7—8 
pagal sutarti

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

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

DR. STRIKOLTS 
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 
Namu Tel. Prospect 1930

nuo 10 r. iki 2 po pietų 
6 iki 8 vakaro.

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

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

Didele ir graži 
koplyčia Hykai.

r<092 ARCHER AVI 4631 South Ashland Avenue 
ieną, 2 iki 8 po pietų 
edėl. nuo 10 iki 12

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

i.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Reputilic 9600.

ris yra liųksmi žmonės, visuto- 
met šypsosi, sutinka maloniai 
žmogų. Pasikalbėjus, prisimin
ta ir apie “Naujienų” kontes- 
tą. Neatsisakė. Užsimokėjo už 

Sako.

Alex Kuchinskis, kuris už
laiko užeigą Justice Parke ir 
alinę prie 59th ir Union avė., 
davė garsinimą ir atsinaujino 
“Naujienas” 15 menesių.

Visiems, kurie darė biznį per 
Seną Petrą tariu širdingą ačiū*. 
Reikalui atėjus, šaukite jį te
lefonu, CANal 8500 arba laiš
ku. Senas Petras.

ir vai
Neliuskite ir neverkite.

-—A. ž.

Atsilankiau pas p. W. Buk 
šnį, 3436 Howard Street.

Jis turi lietuvišką užeigų, 
kur šinkuoja alų, degtinę. Kaip 
p. Bukšnis taip ir jo partne-

Iš Kenosha 
rašo:

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12

7 iki 8 vai.
Rez. Telephone Plaza 8200

suteikia 
harzdasku tykioj 

komfortą 
skutimoa 

namie

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Visi a. a. Anna Sagot gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisveb 
kinimą.

Nuliude liekame,
Motina, Sesuo, Brolis, 
Pusbroliai. Pusseserės, 
Dėdės, Tetos ir Giminės.

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

1646
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 d. 11:50 vai. 
vakare 1934 m-, sulaukęs 63 metų amžiaus; gimęs Eimon- 
tų kaime, Gaurės parap., Tauragės apskr. Amerikoj išgy
veno 42 metu. Paliko dideliame nubudime moterį Oną po 
tėvais Bukauskaitė, 2 aunu Antaną ir Joną, 2 dukterį Oną 
ir Josephine, 5 švogerius Antanas, Andriejus, Stanislo
vas, Jonas ir Vincentas Bukauskius ir švogerkas ir gi
mines. Mylimą draugą Julijoną Strumilą ir jo šeimyną. 
Kūnas pašarvotas randasi 3958 W. 111 St., Mount Green-» 
wood, III. Tel. Beverly 0005. Corner Crawford avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, balandžio 16 d. 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bitino giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Simai, Dukterys,, švogeriai, Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, telefonas 
Boulevard 5203.

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

cuktė). Kuomet p-nia Bitinie- 
nė man tai pasakė, tai Josephine 
;aip pradėjo graudžiai verkti, 
cad ir man ašaras iš akių iš
spaudė.

Jau nuo 1903 metų a. a. An
tanas Bitinas turėjo biznį. O 
nuo 1918 metų uždėjo ir pa
minklų dirbtuvę. Tai viena
tinė lietuvių paminklų išdirbys- 
tė Amerikoje.

A. a. Antanas Bitinas buvo 
labai geras žmogus. Su visais 
sugyveno kuogeriausiai.

Jo laidotuvės įvyks pirmadie
ny, balandžio 16 dieną. BuSpa- 
aidotas šv. Kazimiero kapi- 
lėse.

Labai gaila, kad a. a. Anta-

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct “
Tel. Cicero 5927

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

ANNA SAGOT
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio 10 dieną, 8:15 valan
dą ryto 1934 m., sulaukus 2Q 
metų amžiaus, gimus E. Chi
cago, Ind.

Paliko dideliame nuliūdimų 
motiną Pauliną, seserį Mary, 
broli Frank, pusbrolius, pusse
seres. dėdes, tetas ir daug ki
tu giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4945 Baring Avė., Ė. Chicago# 
Ind.

Laidotuvės įvyks subatoj ba- 
landžio 14 dieną, 8 vai. rytų 
iš namų j šv. Pranciškaus 
bažnyčią, Indiana Harbor, Ind. 
o iš ten bus nulydėta į šv. 
Juozapo kapines, Hammond,

Tol. Cicero 3109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

Gerbiama visuomene! Nepa
mirškite, kad jau kontestas 
eina prie pabaigos. Jau, drau
gai, turėsite ilgai laukti, kad 
galėtumėte su tokia nuolaida 
įsigyti “Naujienas”. Pasinau
dokite proga ir nerugokite vė
liau, kad nežinojote apie nuo
laidą. Pasiuskit man vieno cen
to atviruką, o aš su mielu no
ru jums patarnausiu.

Reiškiu padėką sekamiems, 
kurie atsinaujino prenumeratas 
per mane 
South Bishop Street, 
muzikališkas žmogus 
groja 
taipgi

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

(Tąsa iš pusi. 6-to) 
avenue, kur užlaiko alinę, prie 
kurios yra gražus daržas atrto- 
mobiliams, užsirašė “Naujie
nas” 15 mėnesių. Savininkas 
dabar naujai dekoruoja alinę.

T. Paul, Archer avenue, ne
toli Kean avenue, kur ant kal
nelio užlaiko “roadhouse”, už
sirašė “Naujienas” 15 mėne-

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. I?rexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street 

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

dienų.

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

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 sutarimų.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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.

7-ius mėnesius, $3.50 
kad butų tik geresni laikai, tai 
imčiau ir visiems metams.

Laimingos kloties p. Bukš- 
niams jų biznyje. Aš norėčiau, 
kad ir kiti mtfeų biznieriai pa
imtų pavyzdį nuo p 
remti

DR. A. L. YUŠKA 
2422 Wėst 

kampas 67th 
Telefonas

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

ėst 46th St

Prirengiu kūną dėl grabo- 
rių, nuvežu ant dipo arba par
sivežu iš kitų miestų su kara- 
bonu arba nuvežu. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40. Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Nenorėčiau tikėt, kad tie ma
no draugai, kurie man pasiža
dėjo suteikti progą, butų nu
stoję skaitę “Naujienas”, ar 
kad per daug keblu'mo prisių
sti man ar j “Naujienas” pi
nigus, tik parašant mano var
du. Nejaugi tik pp. Beržai vie
ni iš visų mano Wisconsino 
draugų įvertina mano darbą. 
Aš dar vis turiu vilties, kad 
mano draugai man pagelbės, 
tat lauksiu*. Atsiliepkit.

Paskiausiai užsirašė pp. La- 
banoski, kurie užlaiko aludę 
1203—50 St., Kenosha, Wis. 
Nors p. Labanoski dar vis te
beserga ir randasi ligoninėj, 
bet ponia Labanoski užsirašė 
“$$jijienas”, ir suteikė* man 
daug energijos velydama man 
pasiekti tikslą, už ką esu la
bai’- dėkinga. P. Varnis užlaiko 
aludę, 2719 60 St., Kenosha, 
Wis. Nors dabar Nash dirb
tuvė dar streikuoja (op. Var
nis prie tos dirbtuvės turi biz
nį), tai, žinoma, kad neperge
riausiai yra ir su bizniu, bet

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

eilės
Visi, kartu su J. Grušu 
ku ir L. Kibartu, linksmai pra
leidome vakarę. “Okazija” bu
vo Kazio varduvės.

štai, Antanas Grigaitis, net 
iš 300 mylių nutolusio Christo- 
pher, III. Aš jj nepažinojau. 
Paklausite ar jis turi kokį lie
tuvišką laikraštį sako taip — 
“Naujienas”. Ar dar nesibai
gia prenumerata? Sako, bai
giasi augusto mėnesį. Nors dai 
negreit baigsis, bet p. Grigai
tis laikraštį atsinaujino. P. A 
Grigaitis lankėsi Chicagoje it 
dalyvavo Edmundo Mankaus 
laidotuvėse, kurios įvyko ba
landžio 7 d. Tautiškose kapi
nėse.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

i Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų 
____ Draugijos Nariai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utam

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Balandžio 10 dienų, 1934, 
11:50 valandų nakties, persi
skyrė su šiuo pasaulin Antanas 
Bitinas.

Amžinos atminties Antanas 
Bitinas Amerikoje išgyveno 42 
metus. Prie šv. Kazimiero ka
pinių, adresu, 395$ W. 111 St., 
Mt. Greenwood, III. 31 metus 
širdies ligą turėjo per septynio- 
lįką metų. Buvo išvažiavęs 
Lietuvon; taipgi ilgų laiką bu
vo Floridoj, vis norėjo prail
ginti savo gyveninių;— norė
jo atsikratyti nuo širdies ligos. 
Bet nito širdies ligos nėra gy
duolių ir amžinos atminties An
tanas Bitinas turėjo atsiskirti 
iš gyvųjų tarpo.

Gimęs Lietuvoj, Eimantų kai
me, Gaurės parapijoj, Tauragės 
apskričio. Turėjo amžiaus 63 
metus.

Paliko moterį Onę, du su- 
nu': Antaną ir Joną, dvi duk
teris: Oną ir Josephiną. (Jo- 
sephina ^buyo /mylimiausia

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos _
Seredomis ir nedėl. t 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL

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

Gerbiami Draugai, 
kontestas eina visai 
baigos, aš prašyčiau 
sų pasinaudot šięja proga, tai 
yra, užsirašykit ar atsinaujin- 
kit “Naujienas”, per kontestą, 
nes jus gatfsit “Naujienas” per 
15 mėnesių. Nežinau kas atsi
tiko su draugais, Milwaukee, 
kurių keletas pasižadėjo suteik
ti man progą atsinaujindami 
“Naujienas”, bet dar iki šiol 
nieko nesigirdėt nuo jų. Taip 
ir So. Milwaukee keli drangai 
pasižadėjo man pranešti kain 
tik pasibaigs jų prenumera-

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395

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

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

JUOZAPAS VANCEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 9 dieną, 5 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Ligumu parap., Serei- 
kių kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Jadvigą po tėvais Cer- 
vinskaitė, sūnų Edward, 4 se
seris ir giminės, o Lietuvoj 2 
seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi S. 
P. Mažeikio koplyčioj, 3319 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 14 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Vancevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskuti j patam a* 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sūnūs, Seseris 
ir Giminės.

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

JULIJONA DRUKTA1N1ENĖ 
po tėvais Dauginaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 10 dieną. 6:30 va
landą vakare 1934 m., sulau
kus 45 me^ų amžiaus, gimus 
Telšių apskr., Luokės parap. 
Kinčiulių kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Pranciškų ir sūnų Pran
ciškų, brolį Juozapą ir brolie< 
nę Dauginienę, švogeri Kaži 
mierą, švogerką Ludoviką Druk- 
tainiai ir jų šeimyna ir gimi
nės, o Lietuvoj 2 seseris Sta
nislavą Bumblausienę ir Mari
joną Salagubienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6915 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj ba
landžio 14 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namu i Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čią .kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Julijonos Druktai- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras. Sūnūs, Brolis, Broliene, 
Švogeris, švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
birius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.________

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Marųuette Road 
ir Artesian Avė. 
Grovehill 1595 

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

ir nedėliomis pagal susitarimą.

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

DENKISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Kontesto Žinutė iš 
Detroito

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietama ir 
Pa grabams 

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

Phone Boulevard 7314

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

LIKTUVI8

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

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

visgi p. Varnis užsirašė “Nau
jienas”.

Pp. Baniai, kurie užlaiko 
grosernę ir bučernę, 4418 21 
Avė., yra plačiai žinomi biz
nieriai ir dideli veikėjai. Taigi 
dideli “Naujienų” rėmėjai. Tat 
ir atsinaujino “Naujienas”, su
teikdami man progą žengti pir
myn prie mano tikslo.

širdingai ačiū visiems, kurie 
tik man pagelbėjo šiame dar
be. Lauksiu daugiau savo drau
gų, kurie yra man pasižadėję, 
tik vis dar laukia, kada laikai 
pagerės. Mat, pas mus dabar 
su darbais labai prastai, tat 
man ir su “Naujienoms” nela
bai sekasi. Well, ateitis gal bus 
sėkmingesnė.

Elsie Martin.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. K»ma prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Kaz. Davis, 5648 
Tai yra 

Puikiai 
koncertinę. Jo sūnūs 

mikliai valdo koncerti- 
vėliausios mados 
Linksmos tos p. 
kurias ii mums

F TĖVAS w
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangu m o 

Laidotuvėse.Pašaukite.........

REPublic 8340 
‘ 5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

Valandos 
ir nuo

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai.__________ _

A. L. Davidonis, MJ). 
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: , , .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

( PROBAK BLADF)



NAUJIENOS, Chicago, III
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Luckies visuomet malonūs

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
—

lietu 
lietu 
būti

CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER
CLOISTER

apsigyveno
(1109 So.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Romas 
Benediktinas 
Goldcn Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 
Almond

PARSIDUODA aludės biznis ge 
rai išdirbtas ir randasi arti dirbtu 
vių. 3749 So. Halsted St.

padarytas taip apvalus, taip kietas, taip 
pilnai prikimštai 
kodėl Luckies užsilaiko* , 
nemalonaus palinkimo išdžiūti, tai svarbu* 
dėsnis kiekvienam rūkytojui. Luckies vi
suomet visais atžvilgiais yra malonūs jūsų 
gerklei.

ūkas, nupirko p-lė 
Ali yra patyrus 
Ir žada gaminti

išsižadėjo 
stono.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 ;.yaL„ vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki Iv. p. p.

Rakandai-Įtalsai
JAUNA pora turi paaukauti 4 

kambariu rakandus, 
nėšiai. 
4069.

Restoranų, kurį per daugme 
tų laikė Fr. 
Mickevičiui 
tame bizny 
skanius lietuviškus valgius, nes 
gerai žinomas tarpe lietuvių P. 
Birštonas bus virėju*

Cordials and Liqueurs
SKANIAUSI GĖRIMAI:

Garfield Parke svar 
bus susirinkimas 
ALTASS reikalais

pritvėrė daug, paskirstė 
ir davė įsakymus, kad 

ir dirbtų, kad Bridge- 
kaipo tvirčiausias liz- 

nuveiktų naudai

MAINYSIU du namu vienas medi' 
nis, kitas mūrinis ant fanuos apie 
30—40 akeriu. Namai randasi Clin- 
ton, Ind. Atsišaukite pas savininką, 
Geo. Bakas, 1319 Addison St.

Prieš ropublikonų kon-
Jnines Simpsonų,, 

kandi- 
tntė kitas republiko- 

Keliamis

rir pianu
PEKRAUSTYTOJAS 

..... .. ....  Chicago
Ofisas 3406 S. Halsted St.

Naujienų spulkos 
narių atydai

Vartoti 6 mė-
7044 Chappell, Hyde Park

SAVININKAS parduoda pigiai 5 
kambarių murini, modernišką bun- 
galow, 2 karų garadžius. 7116 So. 
Oakley Avė. Tel. Republic 4409.

NAŠLE, parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
vę su namu, arba mainysiu i pri- 
vatišką namą. 1609 S. Halsted St.

REIKALINGAS jaunas bučeris, 
ri mokėti gerai bučeriaus daibą, 

3500 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer 
nė, kaina visai pigi.

3401 So. Lituanica Avė.

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 8 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų j vairių daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Ekpertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendau ninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 40 met.

PARDAVIMUI Cozy Tavem ge 
roj vietoj, viskas moderniškai ištai 
syta, labai pigiai.

2013 Canalport Avė.

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

JAUNA pora paaukaus puikius ra
kandus, gražų parlor setą, miegkam
bario ir valgomojo kambario setus, 
puikus kauruą. .Padarykite pasiuliji- 
mą. 7888 So. Winchester Avenue. 
Vincennes 10054.

aryti, win Jaruszui 
Cook daitei 
regu-
kan

“It’s toasted”

J Luekies visuomet yra maloniu jūsų gerklei

Kriaučių Lokabs 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas jvyks pėtnyčioj ba
landžio 13 d., Amalgamated Centro 
name, 333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Visi nariai malonėkite at
silankyti i susirinkimą, nes bus rin
kimas delegatų i konvenciją.

Visus kviečia Valdyba.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu arba be namo, parduosiu 
pigiai iš priežasties dviejų biznių, 
apgyventa skirtingomis tautomis. 

2942 W. 39th St.

RENDON 4 kambarių flatai. Dide 
Ii, šviesus kambariai. $10.00 mėne 
siui. 5407 Shields Avė.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STOGDENGYSTfi IR BLEKORYSTf 
Ar jūsų stogas reikalauja ųatai 

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

TAVERN randuosiu ar parduosiu 
nebrangiai, gatavas dėl biznio, mo
demiškas. Atsišaukite 136 E. 
Tenth St, Chicago Heights, III.

gre.sinanų 
ėjusį pcrnoininnvimui 
daturų 
nas, būtent Cliurch 
dienomis prieš rinkimus vi
daus reikalų sekretorius Ickes 
parašė laiškų profesoriui Dod- 
d’ui, kad jo manymu, Cliurch 
csųs tinkamesnis kandidatas 
kongresui, negu Simpson. 
Church ir tapo nominuotas, ir 
manoma 
nemažai 
mojimo.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

PARSIDUODA Lunchroomis prie 
dirbtuvių su keturiais kambariais 
pagyvenimui, randa $15.00, geras 
pirkimas, dirbtuvės dirba gerai.

2721 So. Halsted St

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ J

8358 So? Halsted St

Precin Photo 
Apsivedė Edivin Jarusz 

Julia JPajuodaite.
Balandžio 7 diena 1934

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0808

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avę. tel. Cicero 646

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

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMU PREŽIURA

Lucldes 
malonūs jūsų gerklei. Nes kiekvienas Lucky 
yra padarytas i 
Švelnaus turkiško 
tiktai švarių vidurinių lapų 
resnį skonį. Be to, 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky yra

Visi naujienų Spulkos na
riai kurie turite Spulkos kny 
gėlės, malonėkite priduoti 
Naujienų ofisų dėl metinio pa 
tikrinimo.

T. Rypkeiįičia, 
į^sSeKtetorius.

BIZNIO vieta randai, tinka dėl 
saliuno arba restauracijos. 701 W. 21 
Place, 2 labos, užpakaly.

Daug Bridgeporto gyventojų 
kaipo atskiros ypatos jau nuo 
seniai darbavosi prie ALTASS. 
Bet senai ir rimtai kolonijai, 
koki yra Bridgeporti-.s, ėrr.ė 
daug laiko, kol išsijudino ir 
pradėjo veil.Ci. Bot pradėjus 
tai veikia visa savo spėka. Ko
mitetų 
darbus 
veiktų 
portas, 
das lietuvių
ALTASS daugiau ir geriau už 
kitus. Teko girdėti, kad komi
sijos ir subkomisijos dirba iš- 
si j uosę.

Jau surasta svetainė. Jau su
rasti artistai, chorai, solistui,

Panelė P. Mickevi 
čiutė nupirko 

restauraciją 
adresu 1745 So. Halsted S

rinktiniausio išnokusio, 
ir naminio tabako — it 

turinčių ge- 
It's toasted" — dėl

augštesnes mokyklos’-. Taipgi 
yra baigęs Coyne mokyklos 
elektros, inžiųierystės kursų ir 
turi diplomų.' Jis yra rimtas 
jaunuolis; dabar turi užsiėmi
mų ir tuo tarpu su savo jauna 
ir mylima, žmona 
pas tėvus, adresu 
Albany Avė.

Reikia pažymėti 
šliubų ėmė privatiškai, klebo

cagoj; surengtoje Dariaus- visi 
Girėno aviacijos dienoje, iš
šoko parašiutu iš orlaivio. .E 
taipgi yra baseball, baskcthall,I 
tennis ir golf lošėja. Priguli žiams 
prie Aero Kliubo. žodžiu, 
yra tikra atletė ir gera mer
gaitė, o dabar bus pavyzdin
ga moteris.

E<lwin Jarusz yra 22 metų 
amžiaus jaunuoli*. Tai yra 
sumis žinomos Chicagoj aku
šerės Mrs. Anieles K. Jarusz 
(6109 S. Albany Avė.). Edwin 
v ra baigęs dvieju metų kursų

The Cloister Co.
IŠDIRBYSTE

3251 So. Morgan St 
Tel. Boulevard 0505

GARFIELD PARK. -- Iki- 
šioi iš Garfield Parko apielin- 
kvs mažai kas tebuvo gir lėti 
apie daibų ALTASS naudai. 
Dabar praneša, kad šiandien 
7:30 vai. vakare, Emil Braecke- 
veldt svetainėje, 3720 West 
Harrison jtreet, yra šaukiamas 
visų vietinių darbuotojų ir 
draugijų valdybų ir atstovų su
sirinkimas “Lituanicos II" skri
dimo parėmimo reikalais.

Visi Garfield Parko 
viai, kuriems šis svarbus 
vių darbas rupi, prašomi 
nai atsilankyti. —Kom.

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

klioštorių, -
“Šventablyvo
jįjį Julių yra

parašiutu iš orlaivio šo
koja. Ji pereitų vasarų Chi-150 asmenų. Per tris dienas 

urengtoje Dariaus- visi kuosmagiausiai linksmino- 
š- si ir linkėjo jaunavedžiams 
.Ii,laimės ir pasisekimo.

rgi linkiu jaunaved- 
malonaus ir laimingo 

gyvenimo. — A. Z.

PARSIDUODA bučernė ir groser 
i. Pigiai.

3354 So. Halsted St.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
pu ku» pavaduotojas dėl Pocaho>-t *s 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, >4.<5 
Grundy Mine Co. Cedarcrest 2011.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

$1000, ĮMOKĖTI, likusi kaip ran
da, nupirks murini cottage, 6 dideli 
kambariai ir maudynė, aržuolo iš
baigimas, 8226 Lowe Avė. Teisingas 
pasiulijimas nebus atmestas. Aplei
džiame * miestą. Veikite greit.

PARDAVIMUI pusę karčiamos 
biznio iš priežasties ligos — einu i 
ligonbuti. Biznis geras.

WM. KEČUNAUSKAS 
1142 W. 76 St.

Washingtono ndminijtraci 
pelnas jos įlaka, galima sakyti, pasi 

skiriamas ALTASS naudai. Su-‘rodė net repuplikonų nomina 
žinojęs daugiau paskiau pra- 'eijose 
nėšiu. —Savas.

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

ThU AfverflM-menl I* nol IntendM to 
offer whi»key for sale or delivery io any 
•tate or eommnnlty whereih the t adver- 

U»lnr. or ua« thereof ia UhiaWful.

to nijoj, Marųuctte Parke, šešta- Skelbimai Naujienose 
dieny, balandžio 7, 1934. duoda naudą aelto.

Jų vettuves tęsėsi net 3 die- kad pačios Naujienos 
nas ir dalyvavo juose apie yra naudingos

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
Carlor setas $29.00, 8 šm. miegkam- 

ario setas $89.00, 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

šokėjai ir t- t. ir tai kuo ge- ros. Taigi jo nominavimų ten- 
riausi, ne bile kokie. Nutarta k a suprasti kaip Washingtono 
20 birželio surengti puikų te-j vyriausybės įtakų, 
atrų ir koncertų su kitokiais 
pamarginimais. Visas

Ateikite su 
įsigerti

širdingai kviečiu vtauu Chicagor it 
aiMeltiikinių miestelių lietuvius, drau- 

. ... . „ ... . . -gus ir senus pažįstamu* atlankytiLithuanian Republican Club of ,nant» mano biznio vietoje 
Brghton Park sus-rinkimas bus ln - . H Dasir{n|tjina

dieną 8:00 v. v.' ju žydukas patarnaus
2608 W 47th St Bus renkama vai- . r 
dyba Lietuviai turi jungtis i kru- 
vą ir lavintis politiškuose reikaluose 
Neatbūtinai visi pribukite.

Sekretorius.

įvykusiose antradienį 
minacijose Cook kanteje pa
duota už demokratų partijos 
kandidatus 400,000 balsų, o 

i už republikonus — 250,000. 
i Abi šios skaitlines bendrai ro- 
!do, kad paduotų nominacijose 
[balsų kiekis yra kur ka.š ma- 
ižesnis, negu politikieriai tikė- tai, buvo laiminga diena 
įjosi. Išvadas galim 
kad publika Chicagoj i 
kauntėje numatė, jogei 
liariai" arba “mašinos 
didatai vis vien bus nominuo 
ti, ir todėl mažai 
nominacijomis.

Dėmesio vertas yra nomina 
vilnas Michael Igoe, kuris pa- adresas 
'storuosius porų 
tų buvo 
“mašinos 

s bar tačiau buvo žinoma, kad stojusi į 
jo nominacijai į ,kongrosma- nuolynų, 
nūs pritarė Washingtono sfe- buvusi tik 2 mel

Juliai Pajuo- 
Tų dienų jie susijun

gė neatmezgamu mazgu — ap
sivedė.

Julia Pajuodis-Jarusz yra 
domėjosi dar tik 21 metų amžiaus, gi

rniui Chicagoj; visų laikų gy
veno pas tėvus, dabartinis jų 

6842 S. Rockwell St. 
trejetų me- Iš profesijos Julia yrti moky- 

patekęs demokratų toja.
nemalonėn. Da-[ Ji 15 metų būdama, buvo pa- 

Kažimieriečių vie- 
Chicagoję; ir ten iš- 

lųs, apleido

Jie tari geremi skoni

NIC a^ątiaiąi lapai—jia pra Atmaniai AoAyMar 
, aBaaidbū ir ssuHitit

Help VVanied—Malė 
Darbininką reikia

REIKALINGAS vyras virėjas 
vedęs, patyręs.

36<i 1 So. Morgan St.

Personai
Aemenų ieško_______

PAIEŠKOJIMAS NR 58
Šie asmenys gyvena Amerikoje 

yra ieškomi:
Daujotas česlas. Kilęs iš Kelmės 

vata., Raseinių aps. Kadaise gyve
no Norwood, Mass.

Franckevičius Jonas. Amerikoniš
kai John French. Gyvenąs Chicu- 
goje arba Detroit, Michigan.

Jurevičiai Antanas ir Jurgis. Kilę 
iš Garliavos vals., Kauno aps. Bro
liai mirusio Chicagoje Andriaus Ju
revičiaus.

I^atonas Jonas. Kilęs iš Šiaulių
aps. Gyvenąs Chicagoje.

Lukas Juozas. Kilęs iš Kretin
gos miesto. Kadaise gyveno Sun- 
nyside, Utah.

| Miniotas Ignacas. Kilęs iš Klai- 
’ pėdos krašto. Hvvenąs Chicagoje.
i Stučinskas Pranas. Kilęs iš Sur- 
' viliškių vai., Kėdainių aps. Gyvenąs 
i Philadelphijoje.
I Auščiau išvardyti asmenys yra 
i prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
i ką nors apie juos žinotų yra prašo
mas suteikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

Situation Wanted
____ Darbo Ieško

PĄIEŠKAU darbo kaipo janito- 
riaus prie namą. Suprantu karpen- 
terio ir pointerio darbus. Suprantu 
ir ūkės darbus, bet karvių melsti 
negaliu. Esu 48 metų amžiaus, pa
vienis, negirtuoklis. Galiu ir to
liau išvažiuoti. Dirbsiu už maža 
atlyginimą, greitai pareikalaukite 
per laitką, Naujienos Box 102, 
1789 So. Halsted St., Chicago, III.




