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Samuel Insull jau gabenamas į Jungt.Valstijas
kos laivas

Turkai išgabeno Insultą Į Smyrną, kur bus 
pasodintas Amerikos laivan ir per

duotas Amerikos valdžiai
ISTANBUL, Turkijoj, bal. 

12.—’Samuel Insull jau pradėjo 
savo ilgų ir verstinų kelionę iš 
Turkijos kalėjimo į Jungt 
Valstijas, prieš kurią jis tiek 
ilgai ir nesėkmingai kovojo 
Graikijos ir Turkijos teismuos.

Ta kelionė prasidėjo Turkijos 
apeliacijos teismui šiandie at
sisakius svarstyti jo apeliaciją 
dėl Turkijos nutarimo jį išduo
ti Jungt. Valstijų teismui.

Po piet jam buvo pranešta, 
kad jis turės apleisti Turkiją ir 
kad turi tuojaifs ruoštis kelio
nei.

Po vakarienės jis tapo p.) 
sargyba išgabentas iš kalėjimo 
ir automobiliu išvežtas j prie
plaukų, kur jis tapo pasodintas 
j laivų Adana, kuris jį nuveš i 
Panderma, Azijos pusėj. Iš ten 
gi birs traukiniu išvežtas į 
Smyrną, kur jo laukia Ameri
kos laivas Exlontf.

Vežant automobiliu iš Istan- 
bulo Insullui teko pervažiuoti 
gražiausiomis senosios Turkijos 
sostinės vietomis—per ilgą Kar- 
kakeuy tiltų, nuo kurio matosi 
žavingi Auksinio *Rago ir Bos
foro krantai, viena iš gražiau
sių vietų pasaulyje. Matė jis 
ir bestovintį prieplaukoj laivų 
Maiotis, kuris jį atgabeno j taip 
nesvetingų Turkiją, kuriuo

R e k o m e nduoja 32 
ral. darbo savaitę 
antracito kasyklose

VVASHINGTON, bal. 12. — 
Darbo sekretorės Frances Per- 
kins paskirtas specialis komite
tas rekomendavo sutrumpinti 
darbo valandas iki 32 vai. dar
bo savaitės antractio (kietųjų 
anglių) kasyklose.

Komitetas susidėjo iš Dr. 
Carter Goodrich, Columbia uni
versiteto ekonomisto; Hugh S 
Hanna iš darbo departamento 
ir David J. Price iš kasyklų 
biuro.

Antracito kasyklų kodeksas 
vis dar tebėra neparuoštas.

Komitetas taipjau rekomen
duoja lygiau padalint darbų tarp 
kasyklų, taip kad angliakasiai 
turėtų darbo ir darbo sumažė
jimo taiku.

Kita rekomendacija yra įves
ti 4 dienų darbo savaitę, dir
bant po 8 vai. dienoj.

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

Giedra, maža permaina tem
peratūroj ; šilčiau šeštadieny.

Saulė teka 4:42, leidžiasi 6:« 
27.

bandė pasprukti ten, kur jo ne
galėtų pasiekti Amerikos val
džia.

Atvežtas prieplairkon Insul
tas tuojaus tapo pasodintas į 
laivelį Andaną, kuris jį perveš 
skersai Marmora jura į Pan
derma. Laivas tuojaus nuplau
kė nuo kranto ir temstant iš
nyko iš Insulto akių paskutiniai 
Istanbido reginiai.

Kalėjiman su Insullu atsisvei
kinti atėjo jo advokatas ir lai
vo Maiotis kapitonas, kuris nu
gabeno j Adanų ir Insullo ba
gažą.

Kai senis Insultas bus trau
kiniu nuvežtas į Smyrną ir pa
sodintas į Amerikos laivą, Tur
kija jį tada formaliai perduos 
Amerikos valdžiai, kurių atsto 
vaus Burton Y. Berry, trečias 
Amerikos ambasados Turkijoje 
sekretorius. Berry, dar tik 32 
m. atletiškas vyras, bus Insullo 
palydovas ikL InsuJJas bus par
vežtas į Ameriką. Berry, kuris 
Turkijoje išbuvo šešius metus, 
labai džiaugiasi proga nemoka
mai aplankyti Ameriką. Jis ne
sitiki turėti su Insullu kokių 
nors nesmagumų kelionėj.

Laivas Exlona išplauks su In
sullu iš Smyrnos šį penktadie
nį. New Yorke gi bus apie 
gegužės 20 ar 21 d. d.

Chicagos paroda pra
šo valdžią paskir

ti pinigų
CHICAGO.—Chicagos pasau

lines parodos prezidentas Rtffus 
C. Dawes ir manažeris Lohr iš
vyko į Washingtoną prašyti 
kongresą paskirti pinigų išlai
kymui parodoje federalinio na
mo ir kitų valdžios eksponatų.

Francijos rojalistai 
puolė darbininkus;

1 nušautas
HENIN, Francijoj, b. 12. — 

Vienas angliakasys liko nušau
tas ir 14 žmonių sužeista, roja
listams paleidus apie dvidešimt 
šūvių į darbininkus, kurid 
atėjo į salę, kur turėjo kal
bėti Francijos rojalistų (mo- 
narchistų) vadas Daudet. Ro
jalistų jaunuomenei pradėjus 
šaudyti darbininkus, kito muš
tynės, kuriose 12 rojalistų ir 2 
darbininkai liko sužeisti. Salei 
po to rastas 5 revolveriai. Pats 
Daudet prakalbose nepasirodė.

PINEHURST, N. C., b. 11. 
—Ieškoma yra Tracy C. Drake, 
70 m., buvęs savininkas Drake 
ir Blackstone hotelių Chicagoj. 
Jį patraukė teisman jo brolis 
Francis E. Drake iš Clevelando 
dėl 490,000 prigavystės. Pra
puolė jis iš savo žiemos namo 
kai pirmadieny reikėjo stoti 
teisman.

Mažytė kamera, kuri fotografuoja vidurius. Ji įleidžiama 
į žmogaus vidurius ir nuima 16 mažų fotografijų. Ji esanti la
bai svarbi pagelba nustatyme vidurių ligų.

Wirt ieškojo $2,000,- 
000 viešųjų dar

bų paskolos
WASHINGTON, bal. 12. — 

Vidaus reikalų sekretorius ir 
viešųjų darbų administratorius 
Ickes paskelbė, kad Dr. Wirt 
iš Gary, kuris sugalvojo “sme
genų trusto revoliucijų’, yra 
ieškojęs iš viešųjų darbų admi
nistracijos $2,000,000 paskolos 
įrengimui didelio parko tarp 
Gary ir Michigan City ant že
mės, kurių valdė viena kompa
nija, kuriai priklausė ir Wirt.

Administracija tų paskolos 
prašymą atmetė pereito gruod. 
men. Ir paskolą atmetus Wirt 
dar kelis sykius lankėsi admi
nistracijoj, vis prašydamas tos 
paskolos ir tikėdamasis jų kaip 
nors išgauti, nors tų prašymų 
paskolos atmetė net ir India
nos viešųjų darbų patariamoji 
taryba.

29 moterys apdegė
SEDALIA, Mo., b. 12, —29 

moterys apdegė, viena mirti
nai, sprogus gariniam stalui ir 
jas visas nuplikintfs verdančia 
vandeniu ir garu. Jos rengė 
valgius Missouri Pacific dirb
tuvių darbininkų bankietui. Ke
lios moterų yra kritiškoj padė
ty-

Rado upėj Touhy 
gangsterio lavoną
CHICAGO.—Dayton, O., po

licijos viršininkas laišku pra
nešė Chicagos policijai, kad iš 
Miami upės, Dayton, O., bal. 
5 d. liko ištrauktas lavonas 
Frank (“Porky”) Dillon, pasi
žymėjo plėšiko ir Touhy gangs
terio, kuris buvo ieškomas ry
šy su pastvėrimu John Factor.

Laiškas nesako, ar jis buvo 
nušautas. Vandeny lavonas iš
buvęs apie 3 savaites.

(Vėliausiomis žiniomis, pa
tikrinus pirštų nuospaudas, pa
sirodė, kad tai ne Dillono la
vonas buvo).

Del šmugelninkų ki- 
lusioj eksplozijoj 
žuvo 8 žmonės

BERLYNAS, bal. 12. —Kutz- 
obene, arti Lenkijos sienos, dėl 
šmugelninkų kilo eksplozija, 
kurioj žuvo 8 žmonės.

šmu*gelninkai pripildinėjo 
kiaulių pūsles etheru ir degti
ne, kad paskui tas pūsles šmu- 
geliuoti per sienų.. Viena pūsle 
nukrito prie šmugelninko,. ku
ris rūkė pypkę. Pūsle eksplo- 
davo, jį vietoj užmušdama.

Tuojaus užsiliepsnojo visas 
namas ir liepsnose žuvo penki 
vaikai ir viena moteris, kurie 
buvo viršutiniame augšte i: 
neįstengė pabėgti.

Kitas šmugelninkas šiaip taip 
perėjo sienų ir pasimirė.

šeši kiti šrriugelninkai liko 
sunkiai sužeisti ir tapo išga
benti i ligoninę.

Lenkijoj šaudo be
darbius; 1 nušautas

VARSA VA, bal. 12. — Vie
nas bedarbis liko užmuštas ir 
poras desėtkų sunkiai sužeisti 
policijai šovus i 2,000 bedar
bių, kurie prie taikinių viešųjų 
darbų dirbo.
Darbininkai reikalavo pakėlimo 
algų.

CORSICANA, Tex.. b. 12. — 
Du žmonės įsibriovė į Mrs. 
Solley namus ir pastvėrė jds 
4 metų dukterį Willie. Jie pa
sisakė esą bėdoj ir todėl reika
lingi apsaugos.

BELVIDERE, III., b. 12. — 
Keturi maskuoti puolikai už
puolė turtingiausj šios apielin- 
ke farmerį, Walton Wheeler, 57 
m., ir matant jo žmonai ir jų 
8 vaikams, jį sumušė lązdor 
mis ir paskiri nušovė. Puolikai 
pabėgo automobiliu.

...............   mm

ROCK I'SLAND, III., b. t12.— 
Keturi kaliniai sumušė kalėjL 
mo sargą ir pabėgo iš vietos 
pavieto kalėjimo.

Lenkijos ir Čechoslo- 
vakijos santikiai 

įtempti
VIENNA, bal. 12. —Iš Pra

gos gautomis žiniomis, santi
kiai tarp čechoslovakijos ir 
Lenkijos yra taip blogi, kad
Lenkijos valdžia atsisakė leisti 
lenkų futbolo jairktui vykti į 
Pragų lošti su čcchų nacionaliu 
jauktu.

Lošimas tarp tarp Brno ii 
Varšavos jauktų irgi liko at
šauktas.

Futbolas yra labai populiarus 
centralinėj Europoj ir lošimas 
galėjo bu‘ti atšauktas tik delei 
svarbių priežasčių—prisibijanl 
riaušių.

Santikiai tarp Lenkijos ir 
čechoslovakijos, buvusių sąjun
gininkų, pradėjo blogėti Lenki
jai pasirašius nepuolimo sutar
ti su Vokietija ir tuo atsitoli
nus nuo Francijos. Lenkai ta
da v/mai pradėjo skųstis, kad 
čechai buk blogai elgiasi su len
kų mažuma pasienio Tešėn apy
gardoj, prasidėjo lenkų demon
stracijos prieš cechus ir daužy
mas čechoslovakijos ambasados 
langų.

Neseniai ten buvo areštuotas 
Lenkijos profesorius už vedi
mą separatistų agitacijos. Len
kai už., tų išvarė iš Lenkijos 
kelis čechus biznierius, jų tar
pe Skoda amunicijos dirbtuvių 
atstovus, kurie dirbo Skoda 
skyriuose Lenkijoj.

Del Tešeno lenkai piktai ki- 
virčijosi su čechais ir 15 metų 
atgal.

Automobilių darbi
ninkai tarsis 

dėl algų
DETROIT, Mich., bal. 12. — 

Nepatenkinti automobilių darbo 
tarybos veikimu ir jos budais 
rišimo nesusipratimų su sam
dytojais, organizuotų automo
bilių darbininkų atstovai sekma
dieny susirikus Pontiac, Mich., 
kad apsvarstyti pareikalavimų 
pakelti algas ir sutrumpinti 
darbo valandas.

Iš to' gali iškilti tokie pat ne
susipratimai, kokie buvo prieš 
kovo >25 d., kada industrijai 
gręsė milžinikas streikas.

Tool ir die meikerių ginčas 
su samdytojais dar nėra išly
gintas ir gal rytoj prasidės jų 
streikas 62-se dirbtuvėse, kurios 
atmetė jų reikalavimų pakelti 
algas 20 nuoš.

Grąsos stovis Ispa
nijos mieste

SARGOSS, Ispanijoj, b. 12. 
—Delei besitęsiančio Čia sindi- 
kalistų streiko valdžia paskelbė 
grųsos stovį, kuris lyginasi ka
ro stoviui. Pastangos sutaikin
ti streikų nedavę paskemių, nes 
streikas yra greičiau politinio, 
o ne ekonominis.

Madride tebesitęsia metalo 
darbininkų streikas. ,

- ■ - . . - - - ....... - - -

WATERSMEET, Mich., b. 12. 
—Vietos high school mokiniai 
streikuoja jau* ketvirta diena 
protestui prieš paleidimų mo
kyklos viršininko. Streįkieriąi 
pikietuoją mokyklą ir paroduo 
ja prie mokyklų tarybos narių 
namų.

Lietuvos Naujienos
Suimtas pinigų fabri- bado sutinę vaikai 

kantas Vilniaus krašte
ROKIŠKIS.—Kovo 12 d. vie- _. . , - ----------

tos gyventojas šliakas nuėjo j Liūdnas lenkų paramos vaizdas
Lietuvos banko skyrių iškeisti 
dešimties litų banknotų. Iždi
ninkui banknotas pasirodė įta
riamas, nes buvo labai nublu
kęs. Buvo iškviesta policija ir 
šliaką areštavo. Jo bute buvo 
padaryta krata ir rasta chemi
kalų, šafirografas ir atspaus
dintų banknotų. Buvo areš
tuota jo meiluže Balčiūniene 
ir Ziharas, bet po kratos pa
leisti.

Pakels pajamų tak
sus 10 nuoš.

WASHINGTON, b. 12.—Se- 
natas vakar 43 prieš 36 bal
sus priėmė šen. Couzens pa
taisų, kuri pakelia vieniems me
tams visus pajamų taksus 10 
nuoš. Tas padidins valdžios 
pajamas dar $55,000,000.

Senatas prieš porą dienų tų 
pataisą buvo atmetęs, bet pri
ėmė antru balsavimu.

3 darbininkai sudegė
ST. LOUIS, Mo., b. 12. — 

Du darbininkai ir viena darbi
ninkė žuvo gaisre Brown Shoe 
Co. sandely. Gaisras pridarė 
nuostolių u"ž $5,000 ir pastatė 
pavojun 300 darbininkų.

Sustreikavo
CHICAGO.— Vakar sustrei

kavo trijų North Sires —Webs- 
ter, Belden-Stratford ir Park- 
way—hotelių darbininkai, rei
kalaudami trumpesnių darbo 
valandų ir pakėlimo algų. ,

ROCKFORD, III., b. 12. — 
Charles Backus, kuris užmušė 
savo 8 metų sūnų, vakar tapo 
išgabentas Joliet kalėjiman ka
lėti nuo 1 iki 14 metų už sū
naus užmušimą ir 20 metų už 
savo podukrų išgėdinimą.

STERLING, Colo., b. 12. — 
Trys plėšikai užpuolė vietos 
banką ir pabėgo pastvėrę $25,- 
00. Jie buvo pastvėrę ir tris 
banko viršininkus, bet juos pa
leido taukuose.

SACRAMENTO, Cal., b. 10.— 
Valstijos finansų direktorių j 

Vandergrift pritaria uždėjimui 
taksų Califomijos vienguri- 
gaims nuo $5 iki $25 į metus.

GHENT, Belgijoj, b. 12. — 
Iš šv. Bavon bazilikos liko pa
vogtas garsus 15-to šimtmečio 
Van Eyk piešinys “Pasigerėji
mas Ėriuku”. 'Spėjama, kad jį 
galėjo pavogti ir vokiečiai, nes 
po karo jis tapo atgautas iš 
Vokietijos.

VIENNA, b. 11. — Paskelb
ta, kad su pradžia gegužės mėn. 
bus panaikinta krikščionių so
cialų partija, prie kurios pri
klausė ir pats diktatoriui Doll- 
fuss. Jos ginkluotų burių va> 
dovybė pavesta heimwehrui.

VILNIUS, 10. III. Elta. — 
Kurjer VVilenski paskutiniame 
savo numeryje rašo apie prie
mones, kurių Vilniaus vaiva
dijos komitetas bado ištiktiems 
žmonėms šelpti yra iki šiolei 
ėmęsis. Esą, komitetas kas
kart labiau smarkiną savo vei
kimą, siekdamas neprileisti prie 

[“bado katastrofos”, kuri neabe 
jotinai galėtų kilti nederliau*? 
ištiktam kaime, jei tas kaimas 
butų paliktas savo likimui”. Tik 
laikraštis, neigdamas badų, su 
keistu nenuoseklumu toliau jau 
rašo apie iš bado išputusius vai
kus, alpimus ir kitus tikro ba
do požymius. Esą, vaivadijos 
komitetas iš lenkų vyriausybes 
Vilniaus kraštui (kur, kaip pa
tys lenkų laikraščiai praneša, 
badauja 70,000 žmonių. Elto> 
prierašas) gavo 1,500 tonų mil
tų ir 73 tonus druskos... ir iki 
šiolei tos atsargos... dar neiš
semtos, nors, kaip laikraštis 
pabrėžia, nė vienas žmogus, ku
ris* prašė pašalpos ir buvo jos 
tikrai reikalingas, nebuvo be 
nieko atsakytas.

Baigdamas savo straipsnį, 
laikraštis reiškia vilties, kad 
bendros lenkų valdžios ir vi
suomenės pastangos neabejoti
nai nugalės tas pirmas bado 
“prošvaistes” kaime. Pradėtoji 
akcija turi būti ypatingai inten
syvi, kadangi į pavasarį arti
nasi pats blogiausias laikas.

Ir pas kitą Ropą rasta 
hitleriškų daiktų

KAUNAS.—Kriminaline poli
cija padarius kratą pas Ventą 
Ropą, kuris Pakruojaus d varei 
yra administratorium ir pas jį 
rasta hitlerininkų ženklų ir k t. 
dalykų.

Atėmė 800 It.
\ _______

TELŠIAI.—Kovo 13 d. Mi- 
caičių kaimo (Nevarenų v.) 
gyventojui Perskautui pastojo 
kelią duf vyrai ir pareikalavo 
pinigų. Tą dienų Perskauta? 
buvo Telšių kunigų seminari
jai pardavęs malkas ir gavęs 
800 litų. Plėšikai tuos 800 lt 
atėmė ir Perskautų apstumdė. 
Manoma, kad tai saviškių dar
bas, kurie apie pardavimų ži 
no jo ir Perskautų pakelėje ty 
ko j o.

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 { musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, II..
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VEIKIMO
Paul Dargia

S. L. A. Centro valdybos ir de
legatų į Seimą rinkimas

kas 19 balsų; J. Miliauskas 3 
bal*; M. A. Raginskas 2 bal.

Į iždininkus: K. P. Gugis 9 
balsus; J. S. Lopatto 4 bal.; 
K Mažeika 12 bal.

Į iždo globėjus: S. Mockus 
9 balsus; J. Januškevičius 18 
bal.; J. šlikas 1 bal.; J. 
skas 11 bal.; B. žolynas 
E; Mikužiutė 14 bal.

Į Daktarus-kvbtėjiis: 
B. Bronušas 13 balsų; 
Staneslow 10 bal.; Dr. 
Graičimas 2 bal.

Delegatais į
— J. Papartis 
žukna.

Bučin-
3 bal

Dr.
Dr.

virš minėtiems

Ba-

Ma-

Bučinskas.

Paskutinėmis dienomis Pitts
burgho apylinkės S. L. A. kuo
pos ėmė ne juokais rūpintis sa
vo organizacijos reikalais ir jos 
ateitim. Kuopų nariai aiškiai 
supranta, jog ‘organizacijos 
priešakyj, jai vadovauti ir jos 
reikalus tvarkyti privalo asme
nys, suprantą organizacijos rei
kalų tvarkymą, pasižymėję są
žiningumu ir gerais norais 
Sprendžiant iš paduotų balsų, 
Susivienijimo viršininkus ren
kant (šioje apylinkėje) nariai 
aiškiai pasisako, jog šie asme
nys atatinka 
privalumams:

Pirminink. — Adv. F. 
goČius, Boston, Mass.

Vice-pirminirik. — J. K. 
žukna, Pittsburgh. Pa.

Sekretor. — Dr. M. Vinikas
— New York, N. Y.

Iždinink. — Adv. K. Gi^is
— Chicago, III.

Iždo globoj.
Binghamton, N. Y. ir Mikužiu
tė, Chicago, III.

Dr.-kvotėjas — Dr. Brdnii • 
šas, Baltimore, Md.

šiuos asmenis išrinkus Pildo
mojo!) Tarybon, musų organi
zacijos ateitis bus daug švie
sesnė.

Jaunųjų merginų lošimas 
pavyko

Praeitą sąvaitę, balandžio t8 
d., llippodrom teatre jaunimo 
dr-ja “M. V.” turėjo lošimą. 
Perstatyti du veikalai: “Teta 
pakliuvo” ir “Sulig naujos ma
dos”, — abi komedijos.

Artistai-mėgcjai savo roles 
atliko gerai, ypatingai panele 
Kiziiitė, vyro rolėje; kaipo — 
Tėtė Obuolys ir p-lė Urbohiu- 
tė t. y. vyro rolėje kaipo — 
Artistas Vladas.

Po lošimo puikiai 
porą duetų p-lės 
joms akomponavo 
kauskaitė.

Veikalo pamatyti 
pilna svetainė

padaiiiavo 
PlukiutČs; 
Ona Va!-

Seimą 
ir J.

kubpa

išrinkti
K. Ma-

balsaVo-

Bridge-

Ir S. L. A. 90 
rinko

S. L. A. 90 kuopa, 
ville, Pa., balandžio 8 diedą tu
rėjo Susirinkimą, kuriame įvy
ko Centro valdybos balsavimai

Balsavimų daviniai:
į Pirminihkus: F. J. Bago- 

čius 10 balsų; X. Sttumskis 3 
bal.; J. Gataveckas 1 bal.

1 Vicė-pirminihkuš: A. Mika
lauskas 3 balsus; J. K. Makhž- 
na 10 bal.

Į Sekretorius: M. J. Vinikas 
8 balstiš; M. A. haginskas 3 
bal.

Į iždininkus: K. P. Gugis 14 
balsų.

| iždo globėjus: S. Mockus 
8 balsus; J. Januškevičius 4 
baL; J. Bučinskas 6 bal.; F. 
Mikužiutė 10 bal.

Į Dr.-kvotėjUs: Dr. J. Sta- 
neslow 3 balsus; Dr. I. B. Bro
nušas 1 bal;; Dr. A. L. Graiču- 
nas 10 bal.

Delegatais į 'Susivienijimo 
Seimą išrinkti A. Bakanas 
Bronė Sabaliauskaitė. . .

* ’’ > 4
- -- - - > - -

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

ir

Pėtnyčia ir mėnesio 13 dieha 
yra laiminga Jaunuolių SLA. 
336 kuopai.

tu prirašai visokių

P. L. A. Centro Sekretorius 
J. Gasiunas susižiedavo su 
panele Elzbieta Norkiutė it 
rengiasi prie vestuvių gegu
žės mėnhsį.
N. iŠ. PITTSBURGH, Pa. - 

Balandžio 6 d. Jūsų Reporte
ris, besibastydamas po North 
Siile, sutiko gerus “Naujienų” 
ir “Pittsburgho Naujienų” 
draugus ir skaitytojus. Pir
miausiai jis gavo velnių, kaj 
neparašo gerų naujienų.

Girdi
nesvarbių naujienų, o svarbių 
tai nOparašai. Pabarė Reporte
rį “Naujienų” draugas. Repor
teris atsikirsdamas paklausė. 
“Tai kur tos svarbios naujie
nos? Pasakyk, tai parašysiu".

“Kodėl neparašai, kad J. Ga- 
siimas jau apsivedė, ar dar tik 
žada apsivesti, — tikrai neži
nau. Bet kaipo Reporteris, tai 
pats turėtum sužinoti ir pa
rašyti apie tai, ba tai svarbi 
naujiena.”

“Su kuo?” — Reporteris žin- 
geidaudamas klausia ir gauna 
atsakymą, kad su North Sidės 
biznieriaiis Petro Norkaus duk
teria Elzbieta Norkiutė.

Reporteris, išgirdęs 
GasiirnO apsivedimą,
ba tai lyg ir netikėtas dalykas 
kad Gasiunas galėtų 
nėti tokiais nesvarbiais daly 
kais, kaip
Reporteriui žinoma, tai Gdsiu- 
nas 
kas tokių svarbių darbų, kaip 
kad APLA. reikalai, koniunis- 
tinė

apie J 
nustebo

užsiimi

kad meile... Kiek

visados turėjo pilnas ran-

nors daroma, kad nariai dau
giau interesuotųsi sdvb orga
nizacija.

Balsavimai ir delegatų rin
kimas buvo atlikta nors ii’ ne
skaitlingame suvirinkime', ka
dangi balsavimų laikas baigia
si su balandžio paskutine die
na. Delegatais išrinkta A. Ba- 
kanaš ir p-le Ė. SabaleUs- 
kytė. ,

Teko susitikti ir su ahfclia- 
kasiais ii’ pasikalbėti ripiė dh- 
glių kasyklų darbus. Iš pasi
kalbėjimo pasirodė, kad paš ah- 
gliakasius jati yra pakilęs Ūpas 
ir rahdasi vilčių" sttlalikti gė- 
rėsnių laiktį; Mat, iiuo balan
džio 1 d. ahgliakasiai yra lai
mėję algij pakėlimą ir sutruni- 
pinimą darbo valandų.

Reiškia, anglių kasyklose 
grįžta gobesni laikai.

— Reporteris.

jis neturįs nė draugų, nė gi
minių ir niekas jo nelankąs, o 
kelis centus dėl knygų, tai ji
sai pasidarąs sekamu budu; 
Jisait prieglaudoje atliekąs kas 
dieną tam tikrą darbą, b už tą 
daEbą gaunąs kds savaitę po 
2 pakinkli tabaku. Kadangi jis 
hėfukąš, tai tabaką parduodąs 
kitiems, — 3 pakiukus už 10 
cėiitų arba 2 pakiūkū už 5 cen
tus. O kai kada kiek iš ko gau
nąs. Tai tokiu budu per 3 ar 
4 mėnesius galėjęs sutaupyti 
užtenkamai 
doriaus ir dėl knygos.

•ihigų dėl kalen-

Nepaprastas atsilikimas

Kiek laiko atgal ateidavo pas 
mane vienas prieglaudos senu- 
kas, kuris eidamas titri varto
ji 2 lazdas ib. tik su lazdų pa
galba tegali pavaikščioti. Ka
dangi jaunas buddinhs ii* dirb- 
dairias plieno liejyklose buvo 
sunkiai sužeistas ir niio sužei- 
dirno hėvMde 
kaino invalidas bUVd atv< 
Į Mayview dėl Užbaiginio 
Vfehimo dieiiiį.

Ateidavo pas

damas prieglaudoje prie kriau
čių gaunąs kada dešimtuką, ka
da nikelį. Tai tokiu budu jau 
;urįs sutaupęs net penkis do 
erihs. Jis tuos pinigus norįs 
pasidėti pas mane, o kai jam 
reikėsią, tai jisai ateisiąs ir 
pasiimsiąs.

Senukas padavė savo visą 
turtą (penkis dolerius) man 
globoti ir prašė manęs, kad jei 
jis numirtų, tai kad aš už jo 
tuos $5 nupirkčiau tabako ir 
išdalinčiau prieglaudos įna- 
niams, bet kdd jokiii bųdd ne
duočiau kunigui jo pinigus. Aš 
pasižadėjau pildyti 
meritą.

Paklausiau senuko, ar jis ne
turi kokių giminių arba gėtij 
draugų. Senukas pasisako, kad 
jis jokių giminių neturįs, o su 
draugais; — tai taip esą: kol 
sveikas buvęs, tai turėjęs, o 
kai netekęs sveikatos ir atsi
dūręs prieglaudoj, tai netekęs 
nė draugų. Dabar niekas jo 
nelankąs ir niekas apie jį nie
ko nežinąs.

— Mayview Pilietis.

jo testą-

savo kojų, tai 
buvo atvežtas 

» gy-

Mayview, Pa.
Niekada hSi-a tclu mokytis

agitacija ir bendro frohto 
lipdymas. Tai, rodos, apie to
kius dalykus; kaip meilė, 
pamislyti beturėjo '■ taiko, 
ėiau pasirodo, kad mėilė 
ką pergali. Tik Reporteris 
kį prisibijo, kad kartais 
meilės gali “darbininkiški 
kalai” nukentėti...

Juteų Reporteris vis dar
tikėdamas toms pasakoms apie 
Gasiuno apsivfedimą nuėjo pas 
p. Petrą Norkų į krautuvę.

Iš p. Norkaus teko sužinoti, 
kad J. Gasiunas ir panelė Elz
bieta Norkiutė dar nėra apsi
vedę, bet jau susižiedavę ir 
gegužės mėhesį abšivėsią.

nė 
Ta- 
vis- 
bis- 
dėl 
rei-

ne-

tėtų atsiklaupti žmohių, ar jie 
pritaria laikrodžių pasukimui, 
ar ne. Jei pritars, tai jis pa
skelbs deklaraciją dėl pasuki
mo laikrodžių, o jei ne; tai ne
skelbs. Tai ir prasidėjo kaip 
ir balsavimas už ir prieš fier 
atvirutes ir laiškus. Vieni ra
šo majorui, kad butų laikrod
žiai bašukti, kiti, — kad ne
reikia sukti. Kol kas tai 2 prieš 
1, kad nesukti laikrodžių.

— Korespondentas.

TheEnglishColumn

prisirinko 
žmonių, kurie 

turėjo progos maloniai pralei
sti nors keletą valandų.

Teko girdėti, jog iš šio pa
rengimo liks gražaus pelno.

. Jaunimo susirinkimas
Teko girdėti, jog Pittsbur

gho jaunimo organizacijos ge
gužės 11 dieną šauks bendrą 
susirinkimą aptarimui parengi
mo, kurio pelnas eitų lakūno 
Janušausko finansavimui, jam 
skrendant į Lietuvą.

Praeitame “Naujosios Auš
ros” susirinkime šis klausimas 
buvo plačiai svarstomas ir pri
eita prie nutarimo, jog “Nau
joji Aušra” privalo imtis ini
ciatyvos minėto susirinkimo su
šaukimui.
S. L. A. 86 kuopoje Centro 
valdybos rinkimų daviniai it 
delegatų į Seimų susirinkimas

86 kuopa, kuri randasi North 
Side miesto dalyje, balandžio 8 
d. Lietuvos Sūnų svetainėje; 
818 Belmont Street, turėjo su
sirinkimą, kuriame įvyko Cen
tro valdybos balsavimas ir de
legatų į Susivienijimo Seiiha 
rinkimas.

Į pirmininkus: F. J. Bago- 
čius 15 balsų; X. Strtfmskis 6 
bal.; J. Gataveckas 4 bal;

Į Vice-pirmininkus: J. M; 
Mažukna 24 balsus; A. Miką*- 
lauskas 1 baL.

I Sekretorius: M. J. Vini-

N. S; PITTSĖURGll, Pa. - 
Pas prietaringus airišius ir pas 
nekuriubs lietuvius yra tokia 
nuomonė, kad pėtnyčia ir dar 
kurio mėnesio 13 yra labai ne
laiminga diena. Dažnai tokie 
prietaringi žmonės pėtnyčioj ir 
13-toj bijo ir iš stubos išeiti, o 

‘apie kokį parengimą ar šiaip 
didesnį darbą, tai negalima nė 
prisimlhti, — jie bijo.

North Sidės Jaunuolių SLA. 
336 kiibpa pasiryžo tą kvailą 
priėtdrą sugriauti ir įrodyti 
Pittsburgho lietuviams, kad pėt- 
nyčid ik 13-ta Yrd Idiminga 
diena. Tai. ^ra daroma nO žod
žiais, bet darbais.

SLA. Jaunuolių 336 kuopa 
jau antrą balių rengia pėtny 
čioj ir 13-toje ir vis turi gerą 
pasisekimą nors ir depresijos 
laikais. Jaunuoliai, jūsų Re
porteriui pasakoja, kad jie 
rengtų kožno mėnesio 13-tą 
dieną, jei tik tos 18-tos butiį 
pėtnyčioj. Esą, tai geriausios 
dienos parengimams. Tik; de
ja, tų menesių nedaug tesiran- 
da, kur 13-ta diena butų pėt
nyčioj. O jei kada tokia die
na atsirandą* tai jaunuoliai vi
sada išnaudoja kaipo laimin
gas dienas.

šis balandžio mėnesis titri 
13-tą dieną pėtnyčioj, tai North 
Sidės Jaunuolių SLA. 336 kuo
pa, rengia balių Lietuvos Šu
nų svetainėje. Kiek tekb pa
tirti, tai Jono Vainausko dr* 
kestras gros jaunuolių baliui 
visokius linksmus šokius. Ti
kimasi turėti daug viešnių ir 
svečių iš visų Pittsburgho dą 
lių.

Sėsbrų prahčiškiėčių naudai 
rėftgid kortų lošimo vakarą

North Sidės moterys rengia 
kortų lošimb vakarą balandžio 
21 d. Lietuvos Sūnų svetainė
je Seserų prančiškiečių naudai. 
Įžangą tik 25 centai. Esą, daug 
gražių ddvanų sudovatiota dėl 
išlaimėjimo. Lošimas prasidės 
7:30 viii, vdkaro.

8 « »
Komunistų darbuotojas

SLA. 90 kuopos susirinkimas. 
~ Ahgliakasių lipas pakilęs.

BĖ1DGEVILLĖ, Pa 
landžio 8 d. Jūsų Reporteris 
buvb nuvykęs į Bridgeville, Pa., 
dalyvauti SLA. 90 kuopos su
sirinkime; kur buvo balsavi
mai Pildomosios Tdrybbs ir 
rinkinias delegatų į SLA. Sei
mą.

Nors per “Tėvynę” buvo na
riams pranešta, kad šiame su
sirinkime bus balsavimai Pil
domosios Tarybos ir rinkimas 
delegatų j Seimą, tačiau susi
rinkimas buvo neskaitlingas;

Mat, tą pačią dieną buvo ir 
kitų dviejų draugijų susirinki
mai, būtent, SLRKA. kuopos 
ir APLA. kuopos. Daugumas 
tų pačių narių priklauso vi
sose draugijose; tai gal dėl tb 
SLA. 90 kuopos susirinkimas 
buvo taip neskaitlingas; Gal 
būt, yra ir kita priežastis -- 
tai narių atšalimas nuo SLA. 
reikalų. Tai negerai, kad na
riai pradėda atšalti nuo saVo 
orirahizdcijos. Turėtų būt kas

Kas yra MayviėW, Ui jau 
Viši ži

no,” — Uip rašė kitą syk sii 
panteka Vibnas sandariečių ko- 
respondentas, norėdamas pa
šiepti tūlą savo pdlitiriį prie
šą. Mat, Mayviėw, Pa., randa
si Pittšburghb miesto prieglau
da, ligoninės ir'< bepročių na
mai.

Taip, visi žino kas yra May- 
view, bet kas yra veikiama te
nai, tai, tur birt, mažai kas ži
no arba beiti tiiri šiokį tbkį 
supratimą apie tai.
“ Mayview yra" grilas gyveni
mo kelio tiems mhsų broliams* 
ir seserims, kurįems likimas 
nulemia teiiai hdvdžiiioti ii* už
baigti vargų kelibrię.

Tačiau tuose gyvehiino vaka
ruose randasi ir musų lietuvių 
genis skaitlius, kiirie nė til: 
interesuojasi lietuvišku veiki
mu ir gaudb visokias žinias 
apie lietuvišką veikirhh iŠ lio- 
tuviškiį laikraščių (jei tik jierhs 
pavyksta gauti iš kur laikrdš- 
čių). Randasi ir tokių senukų, 
kurie vaikščioja su lazdos paį 
galba, bet dar jiėmd nėra vė
lu mokytis. Tokių sėnitkų pa
stangos turėtų būti pavyzdžiu 
visiems kitiems nė tik jau- 
dierhs, bet ir seniems, kurie 
yra geresnėje* padėtyje, negu 
Mayviėw senukai, ip tai yEa ge
riausias įrodymas, kad hiekac 
nėra vėlu mokytis.

Keletą dienų atgal ateina pas 
rrtane Vienas seiuikaš pasiffem- 
damas sti lazda ir atšinėša iš 
“keleivio” išsiplėšys khygų gar
sinimą ir prašo; kad aš jain 
išrašyčiau “Kelėivid” kalendo
rių ir knygUtę vardu “Leng
viausias būdas išniokti ftilgliš • 
kai”. Kdd kalendorių praŠb iš
rašyti; tai tame, rodos, niefcb 
nėra nepaprasto, ba daiigiirha 
mtišų lietuvitį myli “Keleivio” 
kalendorių skaityti, bet kai dė 
mokinimosi anglų kalbos, tai 
man pasirodė tikrai nepapras
ta, — toks senas žtnoguš, ku
ris bdigia savo gyvenimo die
nas, o dar nori mokytis.

Senukds ihah papasUkbja, 
kad kol jduhds buvb iT dirbo 
stilvarkuose, tai taiš- laikais 
mažai paisė apie išmokimą an
glų kalbos, bet atvažiavęs į 
prieglaudą, pasirodė, kad ang
lų kalba yra būtinas reikalas, 
tai jisai ir sumanęs persi trauk
ti knygą ir pasinibKyti kalbos. 
O mokytis esą niekad hera ve- 
liiV

žingėidaudamaš, pradėjau tei
rautis, iš kur senukas gaiitui 
pinigų dėl knygų pirkimo; gal, 
šakaii, turi giminių ar drau
gų, kurie jums duoda dolėrj 
kitą. Sehūkas padiškino, kad

« 
neteikia iiė aiškinti, -

Ateidavo pas manė senukas 
prašyti neva senų lietuviškų 
laiktaščių. Nors laikraščius jis 
galįs paskaityti tik slėbizavo- 
dditids — kaip kad jis pats sa
kosi — tačlhii prašydamas laik- 
faščiiį husiskUsdUVO; kad jis ne
turįs tabako. Aš jam duodavau 
pb 10 cėntiį ant tabako ir daž 
iiai vasaros metu senukas man 
atsilygindamas; nors it su laz
dų pagalba; nuėjęs j mišką pa
rinkdavo uogų ar obuolių ir 
atnešdavo.

SėnUkas aplankydavo mane 
reguliariai kas savaitę; kad ga- 
vUs kalėtą ėėhtų dėl tabako. 
Bet per kokį laiką jis nusto
jo marie lankyti. Maniau, kdd 
senukas jau miręs ai* kas ki
ta su juo bus atsitikę;

Vieną gražią dieną ir vėl tas 
senukas ateina pas mane. Aš 
senu pripratimu pradedu senu
ką klaUsinėti, kur jis buvo, 
kad jo nebuvo matyti per tb- 
kį ilgą laiką* Senukas pasiaiš
kino, kad jtaojis dirbąs, tai 
neturįs laiko vaikščioti. Pa
klausius, kur dirba, atsakė, 
kad prie kriaučių. Klausiu kO 
nori, —- tabako ar laikraščių. 
Atsako, kad laikraščių; taba
ko nereikia, nes dirbįs; tai 
gaunąs tabako.

Apsidairęs; kad niekas nema
to prisiartino prie manęs ir 
patylomis sako: “Ar aš nega
lėčiau pas jumis pasidėti savo 
pinigus?” Mat, jis bijąs pas 
save laikyti, kad nepavogtų.

Soho Pittsburgh, Pa
Tautiškų kapinių kortų lošimo 

vakaras gerai pavyko

Balandžio 8 d. Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje 
buvb suruoštas kbrtų lošimo 
vakaras Lietuvių Tautiškų ka
pinių naudai.

Publikos atsilankė labai daug 
iš visų Pittsburgho dalių ir net 
iš tolimesnių apylinkių. Buvo 
užpildytos abidvi svetainės lo
šikais. Dovanų buvo sudovano- 
ta labai daug ir gražių. Dau
gelis lošėjų laimėjo jas.

Kaip išrodo, tai Tautiškų 
Kapinių naudai iiuo šio vaka
ro liks ir gražaus pelno.

Teko nugirsti, kad ir antras 
kortų lošimb Vakaras yra ren
giamas Tautiškų Kapihių nau
dai apie gegužės pradžią;

Tur būt, bus surengtas North 
Sidėje, Lietuvos SUnų svetai
nėje, 4Mat,Lir North Sidės Jie- 
tuViai yra pasiryžę pasidarbuo
ti kapinių naudai;

tabako ar laikraščių. Pittsburgh, Pa
šiais metais iPittšburghas 

neturės 
TliUe^.

The yoirng people in Pitts
burgh will have an opportun- 
ity to show their vvillingness 
to have a ybung peoplb’s ga- 
thering with our flier, Mr. Ja- 
nusauskas when he arrives in 
Pittsburgh for the Second 
Aviation Day, by their response 
to invitations being sent ou: 
for a general meėting tb be 
held in the Soho Hali in the 
near future. The datė for the 
Aviatibn Day has been post- 
pbhęd to a more favorable day 
ih June instead of May 6 as 
was pfeviouisly announced. The 
date for this general meėting 
of the ydung peoplė and fur 
ther particulars Will be fbūnd 
in this column hext week.

Has it just bscaped our at- 
tentioii or have the Chicago 

(Tąsa pusi. 8-ėiahi)

Kodėl Ligoninės

Liuosuotoją?
A - *...1

gal
bayiight Sakings

Trečiame nbdėldienyje šib 
mėnesio turėtų biiti Išiikiiod- 
žiai pasukti dėl tąupinimo die
nos šviesos. Tačiati Pittsbur= 

Paklausiau; kur jis gavo pini- gho miesto majbraš William 
gų. Jisai paaiškino, kad dirb- N. McNRlE pareiškė, kad jis no-

Ligoninei it gydytoji viibothet vaito- 
jb skysto* liuoiuotojds. Ir žmonės greit 
grįžta prie skystų liuosuotojų. Ar jus 
žirtbte kodėl?

Skyst* iiuoiuotoji labai lengva yra 
numieruoti.. Ja .yeikimas gali būt kon
troliuojamas. * Prit jo nė priimsite: 
Jfinis nereikia imti ‘Mvigub* kiekį” die
na ar dvi vėliau. Ir Ivrlnųt skystos huo- 
guotojĄt rit irituot tnkttut.
. Tinkamas skystas litiošuotojas gėrai 
išvalys jūsų vidurius be jokių nesma
gumų laikė išejitiib Itba vėliaus.

Nėtitikžihj lidoihotbjai laikyi jūsų 
vidurius, užkietėjusiais iki jus juos var
tosite! Ir į>riprašt$š BUdiS vartoti iri- 
tuojahEiaš drtiSkas. arba kitbt ttirttii ir 
stiprius vaistus formoje piliulės arba 
tabletkos gali padaryti daug Žalos.

Tiktai šaviitĘ šu tirikaMai prlteng- 
;o skystaus liuosUotojo panašaus į Dr. 
Calthvell's Sfrrop l&pdh pasakys jbms 
įibai daug..Kėlėt* javaičiu liikd it jūsų 
yiduriąi .gali būt “taip reguliariški kaip 
laikrodys’” Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
jin yfa užglrtas skystas liuosdotojas ku
rį užlaiko kiekvieni kalstinyEii pHten- 
S t, kartojimui. Jis padaro ideališką 

uosuotoją dėl visds šeithos; yėikia ant 
visokio , amžiaus, žhaobiiį it galima duo
ti jauniausiam kūdikiui. Narys N.R.A.

-j* piliulės arba 
i diug Žalos, 
tirikamai prlteng-

t 
t

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
SMAGU, Paranku

NEW YORK $ 15
Philadelphia 1 u

vaidlidas Bmnpios keilori&s

PITTSBUKIIG ___
CLEVEI.AND ____
DKTROIT..
TOLEDO ;.........
10U$i<iŠTOWN »8.

_______ _ *0.70 
________ »7.00 
________  »0.7B

; AkRON 7.80
failo kur i KY^UŠ

IŠMĖGINKITE SAFĖWAY FAST
H LIMlTEDS—JpKIĄ -
I KITA LInIjA ME ■

407 Sm Wabash Avet
arba iitevodrt Ldbbj^ —

12O .W. Mddikon
Tel. Wąbh8h 6171 • .

“tyAtlJlENlOS^

AR RĖNgIATfiŠ 
KELIONfiN?

Perdėm Greitas Patarnavimas.
Vienon pusCn 

PEORIA, ILL.
QUINCY, ILL, ___ _______
ST- JOSEPH. MO- $6 00.  £10.80 
KANSAS CITY.... $6.00  110.00
fe
bu visą kelta. NaUja.miearoilmui kodS ap
rūpinta ^įtrybo Miieklb apdangalu ir pd- 
dueka PYKAI. Pdrterto patarnavimas.

Ateikite arba Teief oliuokite:

Misšouri Tfaii&it Line 
328 Sb, State St.

Td. HAftfcišON M79

Ekonomiškiausias
| abi

$2.50....... $3.50
$4.00....... $6.00

KEUAOTl

St. louis $b «
DETROIT $3 Į abi pusi 

$5-00
ŽEMOS BUŠU KAINOS VISUll 

Pašaukite:

be Luke Motor Siagės
746 Si Wabash Avė.

Tel; VVAbash 8886

Trumpiausias kelias i 
South’iiš

Southern Limited
407,.So-. Wabash Avė* 

12 Randblhn St.
Tel. Čalumet 4668—Wabash 61il

Patarnavimas
NEW YORK 

PITTŠBtJRGH
LOS ANGELES

Žetnos Kainos visuomet 
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai. 
Patyrė, mandagus vežėjai*
DYKAI paduškos ir porterio patar- 
navimas-
Duokite mums surengti smagia ke
lionę i bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. HARRI80N 6079



Penktadienis, hal. 13, 1934 NAUJIENOS. Chicago. III.

Pittsburgh’o Naujienos JALAS INSULLO KELIONES

(Tąsa iš pust 2-ro) į It may be interesting to know 
Polly and Apollo and the othevja t>ew ‘thumb-nai! lacts Liken 
‘colyumists’ failed to note that 
a member of a proniinent Chi- 
cago family had the limelight 
focuscd on him recently? You 
remembef “Miss Naujienos' 
\vho helped u’s to celebrate the 
20th Anniversary of this paper, 
vvell, one of her brothers (wt’re 
sorry we can’t give you his 
first name) \vas 
eleeted basketball 
Armour Institute 
for next year and 
ding further laurels to the k’sl 
of the Lauchiskas family vic- 
tories. Congratulations, brother 
engineer!

from a pamphlet issued hy the 
University.

fSLACK. 
tONSTANZA

unanimously 
captain at

in Chicag > 
thereby ad-

The University of Pittsburgh 
authorities are certainly ir 
earnest when they say thai 
the Cathedral of Learning is 
to be finished as ųirickly as 
possible. A meeting was held 
recently in the new structure 
of all the nationality room com- 
mittees who already have a 
substantial part of their re- 
spective funds. Dr. (Jock) 
Sutherland is the General 
Chainnan of the Nationality 
Division in the campaign and 
during the course of the meet
ing the methods used by the 
various committees i n the rais- 
ing of funds were discussed 
and suggestions for a more 
rapid completion of the nation
ality room projects were made.

The Cathedral of Learning 
is 42 stories or 535 feet in 
height. There will be 87 class 
rooms, 113 taborą tories, 71 
graduate laboratories, 23 lec 
ture rooms, 80 conferencc 
rooms, 18 libraries, and rooms 
for club activities and dining 
rooms. 12,500 studentą will ūse 
the Cathedral. The name oi 
every person or organization 
who has donated some amount 
to the fund will be entered in 
several large books one oi 
which will be placed in thn 
cornerstone of the building.

Contributions for the Lith- 
i.'anian Memorial Room should 
be sent to Mr. Wm. Zamblau- 
skas, 31 Minooka St., Pitts
burgh, Pa., or to any other 
member of the fund commit- 
tee. Checks and money orders 
should be made out to The 
Lithuanian Memorial Room 
Fund.

S£/i Į įZ 
PlRAEUS

S£/l 
♦

žemėlapis parodo kelią, ku- 
.iuo Samuel Insull plaukė grai
ku laivu Maiotis iki pasiekė Is- 
,aiwul (buvusį Konstantinopo- 
į), Turkijoj, kur jo kelionė ir 

baigėsi, nes ji Turkijos valdžia 
sulaikė, pasodino kalejiman ir 
nutarė jį išduoti Amerikai kai- 
jo pabėgusį nusikaltėlį. Spėja
nti, kad jis tyčiomis buvo nu
viliotas į . Turkiją, prižadant 
jam ten prieglaudą.

dyti ore su* istorišku orlaiviu. 
LITUANICA II, kuria pats la
kūnas Juozas R. Janušauskas 
10 d. birželio “VYTAUTO“ 
parke juos pavėžins.

KAM REIKALINGI
PINIGAI

She may be surprised to see 
this announcement in this 
column būt next Monday the 
16th is the birthday of Miss 
Adelaide Zelenau'skaitė. This 
pretty Begeni Square miss 
might tell you she’s just six- 
teen būt she told us the šame 
thing I won’t tell you how 
many years ago. Anyway, her 
friends join with us in wish- 
ing her many happy returns 
of the day.

Edvvard Baltrušaitis.

Duodam paskolas ant 
Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

KORESPONDENCIJOSPirmų

$500.00
ir "turim 

ant

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

Specialis pranešimas 
iš Philadelphiios

Telegrama Juozo Janušausko 
iš Californijos

F--------------------------------------------------------------------------------------- 1

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 1965L . >

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

Balandžio 13 ir 14

Jus numirsite besijuokdami pa
matę komediją

“HORSE PIAY”

su Slim Summerville ir Andy 
Devine, taipgi komedija

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

Balandžio 13 ir 14

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

Tobin, taipgi “Dirty Work”

Nedėlioj Balandžio 15
“NANA”

*
su Auna Sten
/

gi kaltas, jeigu patys nariai kurio 
nekreipia dėmesio ir nesirūpi
na, kad tinkamą valdybą arba 
Pildomąją Tarybą išrinkus? Ii1 

j kol nariai bus apsileidę, tol ir 
organizacija nebus tinkamai 
tvarkoma.

Musų kuopos balsavimo 
zultatai buvo tokie:

Prezidento vietai: F. J. 
gočius 14 balsų;
» vice-prezidento vietai: A.
kalai.'skas 4, J. Mažukna 11

se-kr.: M. J. Vinikas 12, M.
J. Raginskas 2;

ižd.: K. Cugis 
ka 1;

iždo glob.: :S.
Bučinskas 10, B.
Mikužiutč 4;

daktaras kvotėjas: Dr. 
nušas 6, Dr. Graičunas 7.

Delegatu j seimą išrinktas
A.

jau sukolektuota $4.0G.
Pinigai bus nevilkinant pa 

siųsti Laisv. , Et.-Kult. Dr-ja’ 
Kražių skyriui.

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St.. Chicago, H .

re

Mi-

13, P. Mažei

Mockus 
žolynas

9, J.'
5, E

Bro-

Lemežis.
— Senas Narys.

Kražiai
Amerikos Kražiečiams

Gerbiamoms redakcijoms,

Pastaba:
štai gautas laiškas nuo pir

mininko p. Povilo Vismanto —- 
Laisv. Et.-Kult. Dr-jos Kražių 
skyriais. Laiškas pats savaime 
kalba, štai 
Gerbiamas

Laišką, 
nė — 3
1 egz. ir “Naujienos 
gavome, už ką 
Kražių skyriaus ir prijaučian
čių vardu 
ačiū.

Visa tai, 
ne Daktare
nurodymai duoti 
tinkamiausiai pildomi ir vyk
domi.

Nežiūrint į tai.

kas jame rašoma:
Daktare!
laikraščius: “Tėvy-
egz., “Sandara’’ —

— 1 egz
. E. K. D-jos

tariame nuoširdų

kas Tamstos, Po- 
laiške pasakyta ii 

musų bi.'s

........... ... . , 
pu r va i s apd raps tom i, 
vien nenuilstamai dirbsime ir kardus
tikime, jog laimėsime. j va!
‘Mums sk’.udu, kad įstatymu' Taip pat skaudu laisvama- 

nors ir esame apsaugoti, bet niui prisiminti “šventąją in 
visvien negalim naudotis to- kviziciją” — kiek ji vienmin- 
rnis privilegijomis, kaip kitiJčių išžudė.
Tačiau* tikim, jog pasaulis pa
bus ir galingoms valstybėms 
akys atsidarys.

šiandien davatka, kuri vos 
tik moka rožančių patrupini, 
nekalbant kiek savo plonu bal
seliu žalos padaro, ji laikoma 
aukštesnėj pagarboj, negu do
ras, apsišvietęs, išsilavinęs, val
stybei naudingas laisvamanis.

Jau virš 500 mėtų kaip lie
tuviai bažnyčios jungą neša, 
t. y. niA) to laiko, kaip vokie
čių križeiviai

■ M H ................ I"W «■*>"» ■ ........................... ... .............................. " " ■»■■■»> .  ................ ...

vis- kryžių laikydami, o kitoj, - 
apkrikštijo Lietu-

Tad pilnu mostu užsimoję, 
kviečiame visus į vieningą dar
bą

Baigdami rašyti, už vistas 
duotus mums nurodymus ir pa 
tarnavimus širdingiausiai dėko
jame.

Liekame pagarboj.
P. Vismontas, Pirmininkas.
J. Skačknuskas. Sekretoriu i.

į šviesią ateitį!
už

v ienoj rankoj
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

“Lietuviai galėsime didžiuo
tis LITUANICA II, kurių už- 
gyrė WILEY POST ir garsu
sis pasauly lakūnas ART GOE- 
BEL. Orlaivis jau nupirktas, 
greitai pradėsim maršrutą po 
kolionijas. Turime jau apie 
$11,000 kapitalo, trūksta dar 
radijo aparato, parašuto ir ki
tų smulkmenų“.

Lietuviai ir lietuvaitės! Ku
rių širdyse plaka nors mažas 
lašelis meiles savo tėvynei Lie
tuvai, prašomi paties lakūno 
Juozo Janušausko ir bankieto 
rengėjų, prisidėti prie šio pa 
rengimo. Ateikite į bankietą, 
kuris įvyks 15 d. balandžio, 
Lietuvių Tautiškoj Svetainėj, 
328 E. Moyamensing Avė. Sa
lė atidara nuo 3 vai. popiet. 
Bankietas ir programas kaip 
6 vai. vakare, po to vėl šokiai. 
Bankietui įžanga $1.00! šo
kiams tik 35c.

Jaunuolių pora, kurį gražiau
siai pašoks SUKTINĮ, gaus 
specialj bilietą dykai, paskrai-

Jaunuoliai, nepraleiskite šios 
progos. Sekite DARIAUS-GI
RĖNO ir Juozo R. Janušausko 
pėdomis. Visų rėmėjų vardai, 
kurie rems šį istorišką skridi
mą, bus užrašyti auksinėmis 
raidėmis lietuvių istorijoj.

Garbės svečiai šiame bankie- 
te bus: Lietuvos atstovas iš 
Washingtono p. M. Bagdonas, 
Vice Konsulas p. Daužvardis iš 
New Yorko, “Vienybės“ redak
torius p. J. Tysliava iš Brook- 
lyno, ir vietos, profesionalai — 
veikėjai.

Be to, dainuos Liaudies cho
ras ir “Dainos“ choras, solis
tai, šau‘ni brolių Balilionių or
kestrą ir bus įvairių pamargi- 
nimų. Bankietui bilietus įsigy
kite iškaliio. • '. f .

Remkime šį istorišką skridi
mą visi kartu, kad šį karta 
SPARNUOTAS LIETUVIS at
liktų laimingai šią pavojingą 
istorišką kelionę NEW YORK- 
KAUNAS, kad DARIAUS-GI
RĖNO TESTAMENTAS butų 
išpildytas ir tuomi pastatytas 
gyvas jiems paminklas. Neleis
kime šį kartą musų žiauriam 
priešui sunaikinti LITUANICA 
II. Valio visi į bankietą 15 d. 
balandžio!

Prašo visus Vilniaus Vada
vimo Sąjungos Komitetas.

Harvey, III.
SLA. 289 kuopos susirinkimas

SLA. 289 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 5 d. Nors 
nariai buvo kviesti atvirukais, 
bet į susirinkimą atvyko ne
daug. Tai didelis apsileidimas 
ir nesirūpinimas savo organi
zacijos reikalais. Nariai bent 
turėtų lankyti svarbesnius su
sirinkimus, o ypač kada yra 
renkama Pildomoji Taryba. Or
ganizacijos reikalai tiek gerai 
yra vedami, kiek gera yra jos 
valdyba. Dažnai tenka girdėti 
iš narių rugojimų, kad valdy
ba ir šiokia ir tokia. Bet kas

THE TWQ ORPHANS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKI G VOUfce MOT
DDiM' MOTHIM', AND >
TO FOI^GBT BASE BALU, 
u/ouldm't IT BE A GOOD . 
IDEA TO IVRITE SOMG= £ 
MOCSH OF H3UR MEMOlRS 
Fore THE PAPER,SABE?

kad musų 
įdėjai sunkios gyvenimo die
nos, o vienok užsibrėžtąjį tik
slą tęsime iki galo. Nors mes 
esame- tikinčiųjų ir jų šalinin
kų smarkiai puolami: laisvo
sios minties amatininkai boi- 

fkotuojami, jų vaikai mokyklo
je, ypač per tikybos pamokas, 
skriaudžiami; nežiūrint ir į tai, 
kad laisvamaniai aukšto mok-

o 
taip pat paskiriems asmenims 
buvo gruodžio mėnesi 1933 me
tais išsiuntinėta per Kražių 
Laisv. Etinės-Kulturos Dr-jos 
Skyrių Aukų Lapas.

žemiau pasirašusis irgi ap- slo, didelio išsilavinimo autori- 
laikė “Aukų Lapą’’ No. 15, ant tetai, yra šmeižiami — tiesiog

Išpardavimas geros 
rūšies plumbingo reikmenų 

kaip tik j laiką, jūsų pavasari
niams pataisymams, šimtai visokių 
dalių specialėmis kainomis, kad para
ginus jus padaryti tas pataisas. Pir
kite dabar ir taupykite šiomis žemo
mis SOL ELLIS and SONS kainomis!

Skalbimui Loviai
Dviejų dalių 
k o m b i nacijos 

, ■ 1 / skalbimui lovis
V > J garantuotas.

■ ŠP Special
T 1 *5.75

Su standų, dvigubu kranu, $O 7 C 
ir trapu ......................... ■ **

paantrintos.
cagoje pasirinkimas.
52” roll rim sinka $4 4 *71%

52” roll rim sinka su iš kai
rės* pusės kampu $*fC OJE 
tiktai ................. ■

Pilsen White Linoleum Varnish
Greit išdžiųsta turi vandens nenuplaujamą tvirtą varnišų, 
kuris padaro karpetą išrodyti kaip naują. Lengvai nuva
lomas—priduoda gyvumo ir grožio byle karpetui.

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje

PAVASARINE

EKSKURSIJA
5

CUNARD LINIJOS

i Got a lamg- 
MiT.Tessy/ 

<SOSH, i 
CbUtDM'T HOL' 
< A PENOL// 7

Chicagoje žemiausia 
Kaina ant 

TOILETO SĖDYNIŲ 
Sunkus beržo mahoga- 
ny sėdynė su kabliais

*1.19
Balto Celluloid Sėdy- 
ne garantuota $1.95

Elevated
Ballcock M
Specialiai 1 
šiam išparda
vimui, tiktai

59c i
MAUDYNEI 

KRANAI
Greitas spindimas, 
chromo baigti, tin
ka visokio įtaisy
mo. $4 J><| 
Maudynėm ■

SH0WER FIRANKOS

Karštas 
vanduo 
greit ir 
ekono
miškai. 
100 ga
lionų 
įtalpos.

Žemiausios Kainos Chicagoje 
ant Tank Heateriu!

Dome Viršus 
52-galionų 
italpos. Ga
rantuotas 125 

svarų vei
kiančio spau

dimo.
$6.95$13.75 82-gal. įtalpos $8.251

šildo van
denį greitai 
30’ iki 40 

galionų 
italpos.

$5.65

3954-47 LINCOLN AVĖ. 
Lakeview 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ
2118-22 So. State St. fi

Tel. Victory 2454 
4606-08 WEST 22ND ST.

Lawndale 2454—Cicero 130 National 0066
S pedale domė į užsakymus telefonu ar paltu. — Dykai pristatymas.

LAIVU I

“AQUITANIA”
GEGUŽES 3 DIENĄ 
per SOUTHAMPTONĄ 
arba CHERBOURGĄ 

J KLAIPĖDA
* ’■

šią Ekskursiją lydės lietuviams gerai žinomas PIJUS 
BUKŠNAITIS, kuris jau kelius kartus pasekmingai ly 
dėjo S. L. A. Ekskursijas.

Laivas “Aąuitania” yra labai didelis ir perplaukia ju
ras į apie 6 dienas. Tai bus skaitlinga Ekskur&ija, nes 
visi lietuviai laivakorčių agentai ją remia.

Užsisakykite vietas iš anksto.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAO, ILL.

AW/,' Aklb VOU 
SAlD NOTHIM' 
ABOUT IT, .

BABE!' /

I AiNT ONE TO SQUAWKTĖSS' 
BŪT rr'S OUT O'GBAR 
preoMCASTiN'Fere bass! 

SOTTATAKE CARE O'TH' 
OLD UIMlP! l'M GO'N'TOTH' 

VlLLAGE NOU), 
jr fo r -nseAT

A ' fc KVT

7 OON'T MINO AT ALL, i_____
Glf5LS'.STeP RIGHT UPJ
i COULO <aO ON AUTOGISAPHIM 
sALBUMS ACL RAVII JS~"'

TH»’wu«
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NAUJIENOS 
fhe Lithuanian Daily Newa 

mbtished Daily Except Sunday.212 ", ______ -2 j by
Fhe Uthuanian News Pub. Co., Ine.

1789 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subseription Retos: 
88.00 per year in Canada 
17.00 per year outalde of Chieago 
1800 per year in Chieago 
Ir per eopy

Entered as Seeond Class Matter 
Mareh 7th 1014 at the Post Office 
of Chieago, Ilk onder the act of 
Mareh 8rd 1879

Chieago je — paktu:
Metams ......... .......... .......
Pusei metu __________
Trims mėnesiams
Dviem minėdama ____
Vienam minėsiu! ..........

Chieagoj per iineiiotojus:
Viena kopija . ........ .......
Savaitei_______________
Minėsiu! -..... .......... ......

Suvienytose Valstijose, ne Cklcagoj,
M«u t

Metams 17.00
Pusei metu ... . ...........................8.50
Trims minusiame ___ 1.75
Dviem minesiams 1.25
Vienam minėsiu! .... ............ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

nustebinti tarptautines konferencijas labai “radikališ- 
kais” sumanymais. Jie siūlydavo savo armiją ir gink
lus panaikinti visai, — bet su ta sąlyga, kad taip pat 
turi padaryti ir kitos šalys. Kadangi nė viena valdžia 
tokio pasiūlymo pirmutinė nenorėdavo pradėti vykdyti, 
tai ir rusų sumanymas palikdavo tik sumanymu. .

Pasaulis ims nusiginkluoti, kada bent viena didelė 
valstybė turės drąsos duoti pavyzd} kitoms, arba kada 
jos visos susitars, šiandie tokių drąsių valdžių nėra, o 
susitarti jos nestengia, nes jos viena kitos bijo.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 178# s. Halsted St. Chieago, 
01 Telefonas CANal 8500.

Metama 88.00
Putei metu ... .......    4.00
Trims minesiama _________  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

IŠ DARBO 
LAUKO

PARTIJŲ MAŠINOS LAIMĖJO

Pereito antradienio nominacijų rinkimuose Illinois 
valstijoje didelėmis balsų daugumomis laimėjo “regu- 
leriai”, partijų remiami, demokratai ir republikonų 
kandidatai. Opozicinės grupės, susidedančios iš “prog
resyvių” republikonų arba demokratų ir iš priešingų 
partinėms “mašinoms” elementų, tapo sumuštos.

Tai dar kartą patvirtina tą faktą, kad nugalėti 
dabartines didžiąsias kapitalistų partijas galės tiktai 
stambi organizacija. Taigi ir darbininkai turės pasise
kimo politikoje tiktai tuomet, kai sutartinai išeis prieš 
republikonus ir demokratus didžiosios unijos. Tokiu 
budu susidarė Darbo Partija Anglijoje. Veikiausia, pa
našiai bus ir Amerikoje.

KLAIDA, KURI PASAKO TIESĄ

Vakar Amerikos laikraščiuose buvo įdėta vienos 
didelės telegramų agentūros žinia iš Austrijos, apra
šanti, kaip Vienos žvėryno užveizda krėsdavo juokus iš 
vyriausybės, prikabindamas beždžionėms korteles su 
užrašu: “Dollfuss” arba “Fey”.

Dollfuss tai — klerikališkas Austrijos kancleris 
(ministeris pirmininkas), o Fey tai — kanclerio padė
jėjas. Juodu nuvertė ginkluota jėga socialistines Vienos 
miesto ir kitų miestų administracijas, išžudydami daug 
darbininkų, kurie tam begėdiškam valdžios smurtui pa
sipriešino.

Zoologijos daržo užveizda už tuos šposus prieš val
džią tapo atstatytas iš savo vietos.

Bet telegrama, kurioje paduodama šita žinia, yra 
pažymėta iš: “Vienna, Italy.”

Vienos miestas, žinoma, yra Austrijoje, bet Austri
ja šiandie yra Mussolinio provincija. Todėl ta klaida 
geografijoje, pasako tiesą politikoje.

O, IRONIJA, ŠVENTOJI IRONIJA!

Rytiniuose musų laikraščiuose dabar rašoma apie 
“socialistų bloką su fašistais” SLA, Pildomosios Tary
bos ir delegatų rinkimuose. Girdi, koks skandalas: fa
šistai balsuoja už socialistų kandidatus, o ne už tauti
ninkų sandariečių, ir socialistai jiems už tai atiduoda 
savo balsus!

Mus ima juokas, girdint tokius nusiskundimus. 
Kodėl socialistai turi visuomet būti sandariečių “ne- 
valninkai”?

Fašistais gąsdindami socialistus, sandariečiai rei
kalauja, kad socialistai sandariečius remtų. Bet jie pa
tys, kai tik pasitaiko proga, susideda su fašistais prieš 
socialistus ir pakiša jiems koją.

Tai už ką socialistai turi būti jiems dėkingi? Ar už 
Pittsburgho seimą?

Kalbos apie “blokus”; žinoma, yra tuščios. Bet da
lykas yra toks, kad fašizmas Susivienijimui šiandie 
nebėra pavojingas. O socialistams jau nusibodo ant sa
vo pečių nešti tuos, kurie deklamuoja apie “demokrati
ją”, bet demokratijos priešams ištiesia ranką kiekvieną 
kartą, kada jiems grasina pavojus netekti “garbingų 
vietų”.

Jeigu iš demokratijos obalsių daroma juokai, tai 
kodėl negali bent kartą pasijuokti ir socialistai?

KAS PIRMAS?

Tarptautinėje nusiginklavimo konferencijoje Rusi
jos atstovas pareiškę, kad Rusija nenusiginkluos tol, 
kol bus apsiginklavusi Japonija.

Bet Japonija nenori nusiginkluoti, iki nenusįgink- 
luoja rusai. Tuo budu nusiginklavimo klausimas nepa
sijudina iš vietos.

Bet taip yra ne tik Azijoje. Ta pati padėtis ir Eu
ropoje. Vienos valstybės arba vąlstybių grupės nema
žina savo ginkluotės dėl to, kad jos bijo kitų valstybių 
arba valstybių sąjungų; o šios bijo pirmųjų ir dėl šitos 
priežasties taip pat atsisako pradėti nusiginkluoti.

Sovietų valdžia šitame valstybių “koncerte” nėra 
nei geresnis, nei blogesnis muzikantas. Nežiūrint savo 
neva revoliucinių principų, ji nieko naujo nėra sugal
vojusi. , .

Prieš keletą metų Maskvos diplomatai mėgdavo

^Vagnerio biliams leis “už
migti” kongrese.

Raymondo Moley redaguo
jamas savaitraštis “Today” 
skaitomas labai artimu prez. 
Roosevclto administracijai, 
išreiškia nuomonę, kad sena
toriaus Wagnerio bilius, lie
čiąs kompanijų unijas, tur 
būt, pasiliks nepriimtas šioj 
kongreso sesijoj.

“Today”, be to, sako, kad 
neišmintinga atrodo imtis ir 
federalės apdraudos nuo ne
darbo šiuo laiku.

“Today” pastabos sakytum 
liudija, kad Washingtono vy
riausybė nutarė padėti į “gur
bą” abu kalbamu biliu.
Bedarbių skaičius padidėjo.
Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas Grecn, pasi
remdamas priklausančių Fe
deracijai unijų pranešimais, 
apskaičiuoja, kad vasario mė
nesį, Šių metų, privati pramo
nė priėmė darbui 35,000 be
darbių. Tą patį mėnesį betgi 
civilių darbų administracija 
paleido iš darbo 920,000 žmo
nių. Taigi skaičius pilnų be
darbių pašokęs iki ll,374„000 
asmenų.

Streikų banga.
* * ■ ■ > i i'

Nežiūrint NpĄ veikėjų pas
tangų taikyti pramonės gin
čus, streikų banga šaly kįla, 
O tai liudija, kad darbininkų 
pasitikėjimas NRA patvarky
mais ir jų vykinimu gyveni- 
man puola, žemiau suminėta 
tik keletas stambesnių pasta
rųjų laikų streikų :

New York — taksikebų šo
ferių streikas; jisai pralaimė
ta dėliai komunistų įsimaišy
mo.

Camden, N. J. — kovo 27 d. 
sustreikavo 3,100 laivų staty
bos darbininkų; streikui va
dovauja socialistas John 
Green.

Camdenc, N. J. — sustreika
vo Campbell Soup Co. darbi
ninkai; kompanija jų samdė 
2,100. Streikui vadovauja 
Hunter ir Frank Manning — 
pastarasis socialistas.

Buffaloj, N. Y.— išėjo į 
streiką 2.000 orlaivių statybos 
darbininkų.

Birminghame, Ala. — buvo 
išėję streikai! 3,000 skalbyklų 
darbininką,

Mihvaukee, Wis. •— streikas 
paliete 7,000 Seamon Body 
korporacijos darbininkų.

Clevclande, Ohio. — streiką 
paskelbė 2,000 Clevcland 
Worsted Co. darbininkų.

Įvairiuose kituose miestuo
se ir miesteliuose vedama 
streikai arba ruošiamasi jiems 
artimoj ateity.

Pagalios dvi unijos veda 
bendrą vajų.

Amalgameitų kriaučių unl 
ja 20 metų atgal atskilo nuo 
United Garmęnt WQi’kers uni
jos. Per 20 metų Šios dvi uni
jos velkė atskirai ir. pasaky
siu, konkuravo viena su kita.

pernai betgi Amalgameitų 
unija tapo priimta į Ameri
kos Darbo Federaciją. O da
bartiniu laiku Amalgameitai 
ir United Garmcnt Workcrs 
pradėjo bendrą vajų, kad lak
inė ti adatos darbininkams 20 
nuošimčius pakėlimą ir 35 
valandų darbo laįkų savaitėj.

......... .

Kova dėl senatoriaus Wag- 
nerio biliaus.

Priešingi nepriklausomoms 
darbo unijoms samdytojai, 
galima sakyti, visi kaip vie
nas atakuoja senatoriaus 
Wagnerio bilių (žinomą var
du “Labor Disputes Bill”) 
kompanijų unijoms paneigti. 
Savo atakosjc jie vartoja įvai
riausius argumentus ir prie
mones; net vežasi į Washing- 
toną kompanijų unijų atsto
vus liudyti kongreso komisi
jai, jogei bilius busiąs darbi
ninkams pragaištingas.

Abejonių dėl šio biliaus ta
čiau reiškia kai kurie libera
lai ir unijų vadai.

Walter Lippmann pa v. nu
rodo, kad Labor Disputes 
Bill faktinei žadąs valdžios 
kontrolę darbo unijoms. Ir įs
pėja: Šiandien, girdi, Wash- 
ingtone sėdi liberali valdžia 
rodanti prielarikumo darbi
ninkų organizacijoms. Bet ko 
galima tikėtis, jeigu ateity 
valdžios sąstatas pasikeis ar
ba kai fedcraliai teisėjai ims 
daryti pramonės ginčuose 
sprendimus?

Tenka pasakyti, kad unijų 
vadams, su kurių žinia Wag- 
nerio bilius įnešta kongresai!, 
Lippmanno argumentas nėra 
naujiena. Jie tikėjosi, kad bi
lius padės jiems suorganizuoti 
tuos darbininkų sluoksnius 
(pav. plieno ar aliejaus pra
monėj), kurie šiandie pasilie
ka organizacijai neprieinami. 
Ir geriau bus, jei valdžios 
kontrolė pasireikš darbininkų 
organizacijose vietoj samdy
tojų dominavimo. Antrą ver
tus, valdžios kišimąsi bent į 
kai kurias darbininkų orga
nizacijų darbuotės sritis, atro
do neišvengiamas, kai jos iš
auga ir išplečia savo galią.

šiais ir kitais sumetimais 
Amerikos Darbo Federacija 
kovojo už tai, kad Wagnerio 
bilius butų priimtas kaip įs
tatymas. Net kriaučių Amal
gameitų unijos prez. Hillman 
kongreso komisijos posėdy 
reikalavo kalbamą bilių pri
imti. Tačiau Amalgameitų or
gano “Advance” balandžio 
mėnesio laidoj jau reiškiama 
abejonės.

Mat, pats senatorius Wag- 
ner pasisakė, kad jis sutiktų 
bilių pataisyti taip, jogei ir 
kompanijų unijos butų pripa
žintos, jeigu jos pasirodytų 
liuoso didžiumos darbininkų 
apsisprendimo paseka. Taigi 
“Advance” redaktorius argu
mentuoja, kad rasi geriau 
Wagnerio Liliui: leisti numirti 
kongreso archivuose, ažuot iš
eiti įstatymu pataisytu minėta 
ankščiau kompanijų unijų 
prasme. —X.

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudeni Žydėjo
(Tęsinys)

Kremu ištepus veidų, ji kri 
to į lovą džiaugtis ir svajoti, 
Dešimt melų, ilgų ir nuobo
džių metųr, praslinko. Visais 
tais metais Justina kentėjo, 
verkė, ilgėjosi tikros meilės, 
laukė nenumatomo džiaugs
mo, bet niekada nepasidavė 
svetimam vyrui ją palinks
minti, Turėjo ji gerų progų, 
vengė daug viliojančių pasi
siūlymų, gęrbdama ir saugo
dama ištikimos savo vyrui 
moters garbę ir nekaltą jaus
mą, kuriuo tokios moterys di
džiuojasi. pagaliau šį kartą 
Justina pasidavė savo sielos 
troškimui. Ji bučiavo Kostą, 
kietai spaudė prie savęs, ne- 
žaizdama, bet iš širdies. To
liau nieko neatsitiko, bet vis
kas priklausė nuo jo. Ji buvo 
gatava padaryti su juo bile 
kokį prasižengimą. Dar gra
žiau, kad pirmą dieną jų nau
jos pažinties ir meilės pralei
sta tyrais, aukštais jausmais 
ir paslėptu ilgesiu. Pamažu 
nunokęs vaisius visada yra 
gražesnis ir skanesnis.

Ji vartėsi po lovą, spaudė 
tuščias rankas prie krūtų, ror 
žėsi ir skaudžiai ilgėjosi. Už
migti ji negalėjo.

Netrukus parvažiavo Dr. 
Rudis. Jis buvo girtas, niau
riai' smirdėjo alkoholiu ir ta
baku. Buvo įkyrus, Dar nenu
sitaisęs, jis t dribo į lovą prie 
žmonos. Jo rankos tuojau pa
lindo po užklodu ir dingo 
jaunos moters grakščiuose kū
no vingiuose, Šį kartą jo šiuk- 
kštus ir palaidas elgęsis pa
taikė tiesiai į žmonos jaus
mus, tvirtą troškimą. Ji užsi
merkė ir prispaudė jį prie 
šilto kūno.

—Ar žinai, kad tu visą mė
nesį nebuvai į mano lovą atė
jęs ?-^sakė ji, maloniais a triū
siais palydėdama kožną žodį*

—Tu visda miegi, kai aš 
parvažiuoju,

—Bet kada tu parvažiuoji? 
Atmink, kad aš esu dar jauna 
ir gyva moteris. Ne visos taip 
kantriai kentėtų.

Aš jau pasenau,
Skirtumo jų amžiuje buvo 

penkiolika metų.
-rr U~u!—j i pasipurtė ir iŠsi-j

tempė kiek galėjo ir kietai 
prisispaudė prie nusivalkio* 
jusio vyro, kurio ji nebegalėjo 
mylėti.

—Ko tu užsimerkus?—klau
sė jis. Jis atsargiai pažiurėjo į 
įkaitusios moters veidą persi
tikrinti, ar tai tikrai yra jo 
žmona. Ji buvo jo žmona.

—Taip man patinka.
—Pažiūrėk į mane, pabu

čiuok mane.
Ji pažiurėjo tiesiai į»jo akis 

ir daug kartų pabučiavo tie
siai į išžiodytą jo burną, iš 
kurios virto nepakenčiama

smarvė, kaip durnai iš kami
no.

Seniau jis manė turįs gra
žią, gerą ir žavinčią žmoną. 
Dabar ta pati nuomonė sugrį
žo. Ji iš naujo kažką naują ir 
malonų parodė savo vyrui — 
šviežią, buinią, nenubruožtą 
meilę.

—Ar tu myli mane, Justina?
Sunku jai buvo meluoti. 

Vietoj atsakyti klausimą, ji 
kiečiau prispaudė jį prie sa
vęs ir paprašė:

—Nusivilk, bus geriau.
—Ar tu myli mane, Justi

na?
—Kai esi geras, myliu. O tu 

mane?
.—Galvą už tave dėčiau.
Rudis šį kartą nemelavo.
—Kur buvai taip ilgai?
—Pokerį lošiau.
Čia jis melavo.
—Nebegyveni tu, kaip rei

kia. Tiek metų mokslui pa
šventęs, eikvoji laiką prasčiau 
už fotografą Žičkų. Nieko ne
besimokini, nebesistengi pa
žengti aukščiau. Baigi užmirš
ti ką išmokai. Ot, taip tik 
duoną sau užsipelni gal leng
viau, negu juodieji darbinin
kai, o sielą nešioji visiškai 
paprastą ir dar prastą.

—Seniau stengiausi labai 
daug. Prie žinamų aplinkybių 
ir pasiekiau nemažai. Nusibo
do. Dabar reikia pagyventi.

Kai jis movėsi padžiainas, 
Justina smalsiai studijavo jo 
lašinius, kurie sudarkė jo kū
ną.

-—Kodėl, sendamas žmogus 
sudžiūsta, arba nutunka? — 
ji jo paklausė.

Dabar jo rankos atsargiau 
klaidžiojo po žmonos nuogą 
kūną. Ji nesipriešino. Šį kartą 
jo rankos patiko jai.

Ji užsnūdo tik trumpą va
landėlę. Aštuoniose atsikėlė 
taisyti pusryčius. Paskui pri
kėlė vyrą važiuoti į kabinetą.

Kai Dr. Rudis ėjo pro duris 
važiuoti į savo pacientų pri
imamus kambarius, Justina 
pribėgo prie jo ir , maląpįai. 
pabučiavo jį. Jos akys buvo 
gražios ir nekaltos, jos neiš
davė vakar dienos.

—Kažin kad mes bandytu
mėm pradėti iš naujo? — jau
triai ir keistai ji išsireiškė.

—Ką pradėti jš naujo?
—Gyvenimą. Savo meilę ir 

siekius. Butų smagiau gyven-
ti. Dabar gi taip kažin koks 
mechaniškas gyvenimas. Mes

ncbesimylim, kaip mylėjomės, 
nebetrokštam, kaip troškome, 
nebesimokinam, kaip mokino
mės. Taip sau per pirštus die
nas leidžiame ir tunkam. Tu 
geri, pasigeri, rukai, persirū
kai, valgai, persivalgai. Pali
kai kažkoks be ambicijos ir 
ugnies žmogus. Tavo didelis 
apsileidimas verčia ir mane 
apsileisti. Negražu. Mum dar 
yra ko gyventi. Dar galėtu
mėm daug ko gražaus ir ma
lonaus gyvenime rasti. Reikia 
tik susitvarkyti.

—Tu esi egoistiška moteris, 
Justina.

—Bile kas gali taip gyventi, 
nereikia būti baigusiam uni
versitetą, ar kolegiją, arba tu
rėti išauklėjimą ir valią. O tu 
tai jau visiškai nieko nebe- 
vengi ir nebisikeravoji. Atsi
prašant, kur gatvešlavys dro- 
vėtųsi, tu nesidrovi. Paskui 
Valę sekioji. Merga nepaspė
jo užaugti, o tu jau plikas se
nis. Aš nežinau... Nepavydžiu 
tau pasmaguriauti. Bet gali į 
bėdą pakliūti. Atsitiks kas, 
merga prisikabins. Paskui ir 
praktika nukentės, ir man bus 
negražu, ir tau pačiam nebus 
malonu. Ir šiaip negražu, žmo
nės mato ir kalba. Dar pridė
dami.

—Mes neturime intymių rei
kalų.

—Kokie ten kili reikalai, be 
intymių, gali būti? Aš sten
giuosi būti ištikima žmona. 
Bet tavo lengvi elgesiai veikia 
ir mano silpnąją pusę. Ir aš 
galėčiau rasti vyrų, kurie su
teiktų man nemenką malonu
mą. Mes turėtumėm pradėti 
savo pačių reikalais daugiau 
rūpintis, save kritikuoti, rink
tis draugus ir poelgius. Auga 
duktė. Jos ateitis priklausys 
nuo musų. Tavo palaidas gy
venimas iškraipys ją, kaip 
prastos kojos gerus čevery- 
kus.

—Pakalbėsime tuo reikalu 
vakare. Dabar turiu skubėti į 
ofisą.

—Bus rytps? kai tu .parva
žiuosi.

—Šiandien parvažiuosiu
tuojau pabaigęs ofiso valan
das.

Justina pastebėjo jo bruslo- 
to viršutinėj kišenėj išsiki
štu ius bilietus. Ji žvaliai iš
traukė juos. Buvo du bilietai ir 
šiam vakarui. Ir į brangų te
atrą.

(Bus daugiau)

PAVASARIO LITERATŪRA
**!*

' * 7.1?

0 ItH, Kih| Fmiuih Syndicttt, Inr. Gitai Buitin rifhu

r.



Penktadienis, bal. 13, 1934 oNAUJIENOS, Chicago, III.
................ i ........

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ALTASS ŽINIOS
West Side Skyrius 

dirba
WEST SIDE. — ALTASS 

West Side Skyriaus posėdis 
nuo draugijų atstovų įvyko ko
vo 23 d. 1934 m. James Ba
rausko svetainėje, 2244 West 
23rd IPlace.

Komitetas surengimui Avia- 
tion Dance pranešė, kad at
spausdino 1000 tikietų, o kaina 
yra po 25c.t Atstovai nuo drau
gijų pasiėmė tikietus platinti 
po visas Chicagos kolonijas dėl 
busimo vakaro, kuris įvyks geg. 
19 d. 1934 m. James Barausko 
svetainėje, 2242-44 W. 23 Place, 
Chicago, III. Silver Crescents 
orkestrą apsiėmė groti veltui 
busimam Aviation Dance; Vin
cas Liutkus, tavern biznierius, 
paaukavo vieną bačką alaus; 
Walter Neffas, hotelio savi
ninkas, paaukavo vieną galioną 
degtinės dėl baliaus.

Komitetas pasiskyrė darbus 
ir eiti per namus pardavinėti 
tikietus, aeroplano ženklelius ir 
rinkti stambesnes aukas ir už
rašinėti narius. James Drukte- 
nis ir Adomas Bartus pasisky
rė S. Oakley avė., S. Leavitt 
St., 24 Str. ir W. Coulter Str. 
Jonas Valonis ir Stanley Ka- 
tarskis pasiskyrė Cermak Rd.,
22 Place, 23 St., Danien avė. ir 
So. Irving avė. Jonas Zaura ir 
Longinas Jusevičius pasiskyrė
23 Place. Renis Kazanauskas 
ir Justinas iVlackevicz aplankys 
visus VVest Sidės biznierius ir 
rinks aukas. Šiuomi prašome 
visos visuomenės prisidėti nors 
maža auka prie šio kilnaus pa- 
trijotiško darbo, kuris yra vy
kinamas dėl labo lietuvių tau
tos.

Lietuvių Piliečių Darbininki 
Pašelpos Kliubas turėjo save 
mėnesinį susirinkimą kovo 25 
d. 1934 m. ir nutarė prisidėti 
prie West Sidės ALTASS Sky
riaus ir paaukavo iš iždo $25 
dėl Juozo Janušausko fondo ir 
išrinko šiuos narius atstovais 
darbuotis sykiu su šios koloni
jos atstovais: Jonas Krūmas, 
Matt Miškinis, Antanas She- 
mežis, Frank Klekna.

Šis West Sidės skyrius turi 
25 atstovus nuo 8 draugijų bei 
kliubų, iš kurių visas buris at
stovų įeina j veikimą šioje ko
lonijoje. —Valdyba.

Lietuvių Darbininkų 
Pas. Klubas $25.00

ALTASS’ui
Išrinko komisiją, kuri darbuo

sis antro skridinio reikalais.

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašelpinis klubas paskyrė iš iž
do $25 antro lietuvių transat
lantinio skridimo naudai, susi
rinkime, kuris įvyko pereito 
mėnesio pabaigoje. Klubas, be 
to, išrinko komisiją, kuri koo
peruos su ALTASS West Sidės 
skyrium dirbdamas ALTASS 
naudai. į tą komisiją įeina Vla
das Ivanauskas, Antanas Mež- 
laiškis, J. Krūmas, M. Meškinis 
ip A. šemežis.

Klubo pirmininkas yra Jur
gis Buišis, sekretorius Sim. 
Pangonis, o korespondentas, 
kuris vykusiai paduoda žinias, 
M. Kadziauskas.

Paskutiniame susirinkime 
apart vidujinių reikalų, buvo 
svarstyta budai gavimo naujų 
narių. Nutarta priimti be įsto
jimo mokesnio naujus narius 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus tik 
per šešius menesius. Klubas to-

PAPOS VASARNAMIS

Graži Castel Gandolfo vilią Italijoje, kurią pasistatė papa Urban VIII 1629 m. Dabar vilią tapo 
pertvarkyta ir joje įrengta pupos Piaus vasarnamis. Ikišiol papos ta vilią nesinaudojo, nes jie 
skaitė save kaliniais ir niekur iš Vatikano neišvažiuodavo. Bet padarius taiką su Mussolini 
papa nebeskaito save kaliniu ir pirmą kartą į 63 metus papa vasaros metu apsigyvens šiame 
puošniame dvare.

liau rengia metinį išvažiavimą 
liepos 29 d. įstojo naujas na
rys, Vladislovas Zabeliauskas.

Klubo turtas yra geroje tvar
koje, kaip raportavo finansų 
komisija.

Svečių priėmimas, 
vaišės, skanus gė
rimai, muzika ir 

šokiai
Rytoj, balandžio 14 dieną, 

pas Petrą Vaičiūną, 1800 S. 
Peoria St., įvyks iškilmingas 
atidarymas aludės, čia atsilan
kę svečiai gaus dykai skanių 
užkandžių. G,ros šauni muzi
ka, visi galės šokti, kiek tik 
norės. . . - ■

Petras Vaičiūnas atvažiavo 
Amerikon iš Lietuvos 1911 me

01d Gold Maestro, Ted Fio Rito Darosi Favoritu 
Dideles Radio Klausytojų Minios

Old Gold maestro,, Ted Fio 
Rito, yra toks žmogus, kurio 
vardas greit supainiojamas 
spaudoje. Žmones tankiai su
maišo jo vardų su “Rio Rita” 
daina—arba su “Fire Eaters”— 
parašydami ir iškreipdami jo 
varda i Fiorito ir t. t. Jis Žino
mas vardu “Fierce” kuomet 
juokaujama apie j, Ted vado
vauja orkestroje su Diek Powell 
kas trečiadienio vakarų 10:00, 
kuri transliuojama Columbia 
Tinklu.

Jo gyvenimas yra ytin i<lo- 
mus, Jo tėvas buvo geras ir 
draugingai žmogus — vardu 
Louis Fio Rito, kuris buvo na
rys Simfonijos Orkestro. Jo mo-

/

tais iš Grikienių kaimo, Že
maitkiemio parapijos, Ukmergės 
apskričio. Biznyje jau yra nuo 
1920 metų. Yra vedęs Mari
joną Valinkevičiutę; augina 
tris sūnūs ir dukterį: Vincą, 
Alfonsą, Kazimierą ir Aldoną. 
Turi giminių ir daug pažysta
mų Chicagoje,—Susiedas.

Trumpos žinios iš 
Cicero

CICERO. — Draugas Joc 
Kazragis, V. Kakanausko part
neris alinės biznyje, 1503 So. 
49th avenue, tapo ALTASS na
rys ir sykiu reiškia “Naujie
noms” padėką už pranešimą 
apie raktų pamojimą. Radėjas 
grąžino raktus savininkui. P-s 
Kazragis yra senas vietos gy

tina Eugenia Centų Lupo kaip 
ir jo tėvas buvo Italijonai,

Visa jo šeima buvo labai mu
zikais. Jo motina dainavo Itali
jos operoje. Jo brolis Richard 
taipgi griežia orkestroje. Pats 
vi Ted yra gabus ir didžiai mė
giamas Old Gold programų 
klausytoju per WABC Colum
bia tinklų.

Old Gold maestro gimė 33 
metai atgal Newark, N. J. Pir
miausių pagarsėjo Chicagoje, 
kuomet dalyvavo Edgewater 
Beųch Kotelio orkestre. 1919 
metais, Vienu laiku jis valdė 
WIB0 stoti.

Nepasitenkinęs Chicago, jis 
nuvyko i New Yurką ir 1939

ventojas ir priklauso prie R. R. 
Klubo ir Kareivių Draugijos. 
Taipgi yra narys biznierių klu
bo.

o o o
Raudonos Rožės klubas šią 

vasarą turės base-ball koman
dą. Tam tikslui iš iždo pasky
rė $400. praeitas susirinkimas 
padarė daug įvairių nutarimų. 
Paėmė vietos ALTASS sky
riaus parengimui, kuris įvyks 
gegužės 5 d., L. L. svetainėje, 
100 bilietų ųį $25. Klubo pik
nikas įvyks birželio 10 dieną, 
Stickney Grove. Tam tikslui 
nariai platina serijas.

» » «
“Optimistų” klubo pirmas 

parengimas 'pasisekė. Klubas 
naujas, čia atigę jaunuoliai su
daro didžiiiiną narių. Frank 
Jasutis — pirmininkas; sekre
torius Joe Ząluba.

turėjo savo orkestrų Hplįywood 
Gardęns—iš kur transliavo sa
vo programa per Columbia tin
klų.

Jo svajone buvo rašyti dainas 
ir ji išsipildė. Jis yra parašęs 
sekamas dainas, kurios yra la
bai populiarios: Laugh Clown 
Lųugh; No, No Norų; J£ing For 
a Day; Now That You’re Gone! 
Three On a Match; ir Kalua 
Lullaby.

Fio Rito yra romantiškas ti
pas, turi juodas akis, ir yra ne
vedęs. Jo brangiausi savastis. 
yra mažas baltas pianas ant' 
kurio jisai kompanuoja visas

I savo dainas*

Abejotinas Asmuo

Čechovo

kad

GEGUŽINE EKSKURSIJA

Pius Bukšnaitis

GARSINKITeS “NAUJIENOSE

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

pasaką 
Dvasią, 
sapnuo- 
jįs val- 
valgius,

Illinois socialistai 
rinks kandidatus i 

Illinois valdžia

Absorene ir HRH 
biznis didėja

Pažangieji laimėjo 
rinkimus SLA 

55 kuopoje

UZELicious in crisp 
salads... with crack- 
ersand jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast fpr break- 
fastl °Philadelphla” 
Brand Cream Cheese 
ls pure, whDlesome— 
and ahvays/r&sA.

choras duos mu'nls dar 
tai “Abejotinas 

Malūnininkas ir 
“Abejotinas As- 
juokingas muzi- 
parašytas Ber-

Absorene” ir 
valymo skystimai

ir visu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENA
Ekskursantai perplauks per vandeni į mažiau kaip 0 
dienas. Ekskursiją lydės gerai Žinomas ekskursijų paly
dovas

Svarbus susirinki 
mas

Graborius A. Petkus diena iš 
dienos eina populeryn. Pradėjo 
remontuoti naują vietą *— bu
vusį Jono Eudeikio skyrių. Ge
riausių pasekmių naujoje vie- 

N ” Radėja*.
Kritika

d. “Naujienose” tilpo 
antgalviu “Naujienose 
d, tilpo klaidinga Ži- 

Toje “klaidingoje žinioje” 
kalbama apie Improve-

Bal. 4 
žinia 
kovo 
nia.” 
buvo 
ment Klubo susirinkimą, kuris 
įvyko kovo 20 d. Žinia sake, 
kad susirinkimas buvo politi
kierių jomarkas. Neprašyti su
sibūrė j susirinkimą.

P-s B. “N.” bal. 4 d. pripa
žįsta, kad buvo daug politikie
rių ir toliau sako, kad visi bu
vo prašyti. Man tas neaišku. 
Atsiklausiau politikos ir rinki
mų komisijos, taipgi valdybos. 
Visi užginčijo. Niekas politi
kierių nekvietė. Jeigu kas ypa- 
tiškai, be komisijos ar valdybos 
žinios tą padare, tai tas nereiš
kia, kad jie buvo kviesti,

P-s B, nurodo, kad mano ži
nutė buvo klaidinga, bet man 
atrodo, kad p. B. dar labiau 
klysta. —Buvęs susirinkime.

Absorene Company mums 
praneša, kad šįmet apyvarta 
yra daug didesnė, negu ji bu
vo pernai. Su kiekvienais me
tais tie produktai darosi dau
giau populerųs 
“HRH 
tinka valymui sienos išmušalų 
medžio išdirbinių, maliavų, ete 
Mažai kainuoja, bet darbą at-

(Apg.)
Delegatai į Seimą išrinkti K. 

Počids it'K. Luga. Delegatams 
duota instrukcijos, jeigu juo 
du neužbaigtų seimą, kad ne- 
butų mokamas atlyginimas. 
Mat, kuopa perspėja, kad kar
tais delegatai nepadarytų lo
kį šposą, kaip jau‘ buvo pada
ryta Chicagoje, kuomet buvo 
seimas. Ten delegatai nebaigė 
seimą, kitus reikalus svarstė, 
kur ten nusibaladoję, o paskui 
iš kuopos pasiėmė pilną atly
ginimą. Nuo panašių šposų 
kuopa dabar apšisaugoja.

Buvo renkama P. T. Pasek
mės buvo tokios:

Į prez. Bagočius gavo 28 b,. 
Gataveckas 1 bal,

Į vice-prez. Mikalauskas 6 
b., Trečiokas 16 b., Mažiukiu! 
7 bal, .

Į rašt. Vinikas 26 b., Miliau
skas 1 b., Raginskas 2 bal.

Į ižd. Gugis 27 b., Lopatto 
1 b., Mažeika 1 bal.

Į iždo globėjus Mockus 16 
b„ Januškevičius 2 b., šlikas B 
b., Bučinskas 13 b., žolynas 5 
b., Miku’žiutė 19 bal.

Į Dr. kvot. Staneslow 1 b„ 
Bronušas 19 b., Graičįunas 9 
balsus.

Susirinkimas buvo ramus.
Korespondentas.

Nominavimo konvencija įvyks
ta šeštadienį Ir sekmadienį, 
Stauntone.
Socialistų partija Illinois val

stijoje nominuos savo kandida
tus į kongresą ir sudarys par
tijos platformą konvencijoje, 
kuri įvyks šeštadienį ir sekma
dienį, Stauntone.

Konvencija, tarp kito ko, iš
rinks ir valstijos ekzekutyvį 
komitetą. Tikima, kad konven
cijoje dalyvaus 125 delegatai 
nuo 99 lokalų. Partija nariais 
padidėjusi apie 507<, sako 
skaitlinės.

Kongresinė platforma bus iš
dirbta konvencijoje, kuri įvyks 
birželio 1 d., Detroite.

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

Turėjome1 daug operečių lie 
tuvių scenoje, bet šį kartą “Pir 
myn 
porą operečių, 
Asmuo” ir ‘ 
Kaminkrėtis”. 
muo yra labai 
kalis veikalas, 
tūlio.

Kas skaitė 
apie Batsiuvę ir Piktą 
tas žino, kaip batsiuvis 
ja gerus laikus, kaip 
go skanius ir riebius 
geria, vyną ir mato šokančias 
faunas. Taip ir “Abejotinas 
Asmuo” sapnuoja apie “good 
time”, o kai atsibunda, tai pa
mato, kad estradoj nieko nėra.

Taipgi Miko Petrausko ope
retė “Malūnininkas ir Kamin
krėtis” yra labai gražus ir juo
kingas veikalas, kuriuodu ma
tysime ateinančio] nedėlioj, 
bal. 15 d., St. Agnės Auditop-

Pakely ekskursija aplankys didiiauii| pasaulyje tnies 
tą Londoną, 0 iŠ ten per Kicl Kanalą į Klaipėdą.

Trečia į<luse j. vieną pusę .......
Į abi pusi ....................... ..........
Turistine Klase į vieną pusę ....

' Į. abi pusi ............... .......... .....
Nieko .nelaukę tuojaus kreipkitės į “NAUJIENAS’ 
.informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Hateted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto Iki 8 vai. vakaro.

|W»>>

ROSELAND. — šiandien, 
penktadienį, balandžio 13 d. 
Balčiūno svetainėje įvyks Klu
bų ir Draugijų Susivienijimo 
svarbus susirinkimas.

Jame bus svarstoma svarbus 
reikalai. Visi nariai ir nares 
būtinai atsilankykite ir atsi
veskite bent po vieną naują 
narį prirašyti.

Sekretorius.

P-lė Ona Skeveriutė vaidins 
Barboros rolę Miko Petrausko 
operetėj “Kaminakrelis ir Ma
lūnininkas” statomoj scenoje 
sekmadienį, bal. 15 d., St. 
Agnės Auditorijoj. 3910 Archei 
avenue. Antroji operetė, kurią 
“Pirmyn” choras čia statys tą 
patį vakarą, yra “Abejotinas 
Asmuo”.

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį West Pullman 
Park svetainėje įvyko SLA. 55 
kuopos susirinkimas, sušauk- 
tas atvirutėmis. Narių atsilan
kė skaitlingai.

Centras pranešė laišku, 
Vilušio pomirtinės reikalais 
svarstoma ateinantį P. T. 
važiavimą.

Laiškas perskaitytas ir 
imtas nuo ALTASS. Roselan- 
do Skyriaus.

Išrinkta atstovai į busiainj 
susirinkimą, kuris įvyks balan
džio 26 d. Balčiūno svetainė-

Į LIETUVĄ
Rengiama “NAUJIENŲ

iiHnH.uuLuu.lil'lilillii!!! pb 
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NAUJIENOS./Chicaeo, III

Garsinkitės Naujienose

Abejptinas

JUODA ARBATA

13 metų kidnaperis

16 unc. džiaras 15c

GELTONI CIBULIAI U. S. No
TMPP'PTHZ A T lllSll 1 ŪKAI Midwest

4352 S.

Tavern
1800 SO. PEORIA STREET

SUBATOJ

Balandžio-April 14,1934

atda
a pirtis

Bronušas 20
Craičunas 7

Tarp biznierių sklei 
džiami blogi čekiai

matėsi, 
truku- 
rolese

daile 
gyvam 
persta-

Midwest 
Skelb.

No. 2
ken

Kandidatuoja du lietuviai, A. F.
Pocius ir C. P. Kakanauskas

Chicagiečius nemažai sujudi
no žinia, kad tapo pavogta pus
trečių metų amžiaus mergaitė,

Taip sa- 
nei atimt

Vice-prez. vietai 
Mikalauskas 12 
Trečiokas O 
Mažiukna 21

Pluoštas maloniu 
įspūdžių iš operos

Cicero Lietuvių 
Piliečių Atidai!

Parkų sujungimo 
planas užgirtas

n omą 
lionis.

“AMERICAN FAMILY
MUILAS šm. 5c

Prezidento vietai
Bagočius 23
Strumskis 5
Gataveckas 0

Mat 
prisiųsti, taigi p

Iždininko vietai
G ūgis 26
Ix)patt<> 7
Mažeika 0

Sekretoriaus vietai
Vinikas 26
Miliauskas 6
Raginskas 0

Iždo globėjų vietoms 
Mockus 20 
Januškevičius 4 
ši i kas 4 
Bučinskas 11 
Žolynas 13 
Mikužiutė 12

SLA. 260 kuopos bal 
savimo pasėkos

Daktaro kvotėjo vietai
Stanislovaitis 5

Šiandien Cicero 
žmones di-

Balsuokite Balandžio
14 d. tik už vieną

Penktadienis, bal. 13, 1934

FRUIT SALAD “Midwest
KREMEL DEZORTAS

Katras
klausimas. Ma-

Iškilmingas Atidarymas 
PETRU VAIČIŪNO

w i artimiausią 
krautuve .

SWEET PICKLES “Midwest

Praėjusį antradienį referen
dumo balsavimu piliečiai užgy- 
re Chicagos parkų sujungimo 
daiktan planų. Ateity parkų 
reikalai bus žinioj tarybos 
sidedančios 
vietoj 114 komisionierių 
kad buvo iki šiol.

3514-16 W. ROOSEVEET ROAD 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming
Rusiška ir turi ,

Moterims seredomis iki 7 v,

Visuomet yra Paduodamas Svečiams 
OSHKOSH GERAS IR GARDUS 

ALUS.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

o su
jos talen 
pat apsi 
Jule nie- 
momento

te. Gražiai atvaizdino 
rolę p. Stelmokas.

Kainos dar žemos

, norime 
p sąžiningai 
pasitinka vinių ir

Fra n k J. Petru

Pereitą sekmadienį “Birutė’ 
tirumfavo premjeroje operos 
“Eglė, žalčių Karalienė”. Ta: 
buvo galima nugirsti iš tos gra
žios tūkstantinės publikos, ku
ri per ištisus šešis operos ak
tus pavyzdingai užsilaikė i’ 
buvo sužavėta scenomis ir mu
zika.

Kviečiame gimines, draugus ir pažystamus atsilankyti 
Dykai duosime gardžius užkandžius. 
Grieš šauni muzika, šokiai tęsis iki ryto.

Kviečia PETRAS VAIČIŪNAS

Visi 
jo jai 
cagiečių 
rutės’ 
sielos 
geistina 
mums 
kaului, 
tymas ’ 
nes” atgaivino musų sielą ii 
dar kartą patikrina, kad “Bi 
rutė”, tai musų kulturįška įstai 
ga, kurią visi privalo remti.

—Ten buvęs.

imi dar daugiau 
ir užmiršti apie 
vėl dabar

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju

st) sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus iisitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonktitės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

unc. džiaras

sveikino Birutę ir linkė- 
ilgo gyvenimo tarpe chi- 

Chicagiečiai be “Bi- 
pasij ustų kaip kūnas be 

Pasak Dr. piečio, ne- 
komem'dčėišk 

nusibodo iki 
) šis “Birutės’

anskas regis su pagelba “ra
maus” P. ’Sarpaliaus per dvi 
naktis rašydami pagamino sty
gų orkestraciją, kuri buvo ma
loni klausytis. Patsai pianistas 
Jonas Byanskas buvo prie pia
no ir kartu dirigavo. Viskas iš
ėjo sklandžiai, nors p. Byans- 
kaš turėjo pusėtinai darbo ir 
groti ir diriguoti.

LUNCHEON MEAT “Midwest

Ketvirto akto uždangai pa
kilus, publika plojo gausiai. 
Tia buvo scena naujai piešta 
musų dailininkų M. Šileiiko K. 
Kačerausko ir B. Lutkevičiaus 
ir, ištiesų, gražiai atrodė. Visų 
jų darbas, žinoma, buvo publi
kos įvertintas.

narius ten įkelti.
Bet nežiūrint įvairių kliūčių, 

lietuviai nusistatę turėti savo 
atstovą taryboje. Visi dirba UŽ* 
A. F. tPocių, bet yra ir prieš jį 
nusistačiusių. Kaip paprastai, 
vienas visiems nebuvo ir nebus 
tinkamas.

Vėlesniu laiku iškilo naujas 
kandidatas, C. P. Kakanauskas, 
Vinco Kakanausko sūnus, kuris 
užbaigė universitetą ir yra re
gistruotas vaistininkas. Gabus 
jaunuolis.

Taigi, du lietuviai “runija” 
į tą patį urėdą. Beikalinga tri
jų. Kandidatų yra 17 
iš jų laimės 
tyti yra didelė kompeticija.

Kai kurie tokiu išsivystymu 
nėra patenkinti, bet aš sakau, 
kad tas yra gerai, jeigu yra 
iš ko pasirinkti.. Reikia visiems 
eiti ir balsuoti, o nesakyti, kad 
nėra už ką balsuoti.

Ne-kandidatas.

iš penkių asmenų 
kaip

Rengėjai į viską kreipė do
mesį, dailės ir artistiškumo at
žvilgiu. Pavyzdžiui, paėmus 
programą rankosna, metėsi į 
akis gražus viršeliai bei tai- 
sykliška kompozicija 
kant, nei pridėt — 
600 programų kaip bematant 
buvo išdalinta. Visi juos nusi
nešė namo atminčiai. Po vai
dinimo, nei vieno svetainėje ne
simatė.

Namų šeimininkės nuolat svarsto 
tą pačią problemą ir joms $unku yra 
ją išspręsti. Reikia pirkti maistas, 
reikia rūbų, 6 kuti;‘xūr kitos išlai
dos ? Galus su galais reikia su
rišti, kad tinkamai aprūpinus savo 
šeimą iš uždarbio kuris kas savaitę 
plaukia.

Šiais laikais ta problema pasidarė 
dar painesnė. Kainos ant maisto 
ir kitų reikmenų vis kįlą, bet mažai 
kur uždarbis pasididino. Ir todėl 
namų šeimininkės gali pasidžiaugti 
naujiena, kad jos gali dar sutaupyti 
ant maisto produktų.

šia savaite ivyks specialis išparda
vimas “Midvvest Stores”, kur jos ga
lės nemažai sutaupyti. Tik pers
kaitykite skelbimą, kuris telpa šio 
laikraščio laidoje, šiandien, ir jus be 
abejo pastebėsite rušj maisto ir jo 
žemas kainas.

Tokias žemas kainas yra galimos 
tiktai todėl, kad “Midwest Stores” 
organizacija perka visus maisto pro
duktus vagonais tiesiog iš dirbtuvių 
ir manufaktūrų.

Visas maistas tapo užsakytas dau
geli mėnesių atgal, kuomet kainos 
dar buvo žemos. Siuntinis atėjo 
tiktai dabar ir randasi “Midwest 
Stores” werehouse, kuri taipgi pri
klauso tai organizacijai.

Tūkstančiai namų šeimininkių jau 
Įrodė, kad jos gali sutaupyti ant 
maisto produktų pirkdamos “Mid- 
west Stores” krautuvėse. Jos turi 
taupyti ant maisto, kad galėjus nu
sipirkti kitus reikalingus daiktus.

Persitikrinkite, kad jus tose krau
tuvėse galite tikrai nemažai su
taupyti. Neužmirškite perskaityti 
“Midwest Stores” skelbimą, kuris 
šiandien telpa šiame laikraštyje ir 
nueikite 
Stores”

Jokiu budu “Birutė” negalė
jo gauti orkestracijos, nepai 
sant visų, Noros Gugienės pa 
stangų, 
negalėjo

F. POCIŲ. Ki
kad suskaldžius lietuvių 
ir kad padaryti lietuvius 

“ 14 d.
Pocių, 
tvirtai

Suteikiant publikai šią dide 
lę muzikos puotą, laurų, beabe- 
jo, pirmiausia užsitarnauja 
“Birutė” su savo visų mėgiamu 
ir populiariu Chicago  j e vedėju* 
Jonu Byansku. Tačiaus p. By
anskas be mažiausios abejonės 
sakys, kad toki pat komplimen
tą aš noriu suteikti p-iai No
rai Gugis, Kl. Jurgelioriiui i: 
visiems kitiems, be kurių pa- 
gelbos man vienam nebūtų ga
limybės tą padaryti.

YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7346

PASTABA — Dauguma "Midivest Storet” turi ir matot tkyruu. kur iu> 
galite pirkti gerą mitą, paukltianą ir 11, ui iemiautiat kainatl_______

Vincas Ascilla vaidins Malu- 
niniko rolę Miko Petrausko 
operėtėj “Kaminak rėtis ir Ma
lūnininkas” St. Agnės audito
rijoj, prie Archer ir Rockvvell 
gatvių, sekmadienį, bal. 15 d.. 
5 vai. vakaro. Be šios, dar bus 
statoma tą patį vakarą kita 
operetė, būtent 
Asmuo”.

“Birutes” choras yra didelis 
ir gerai sumokytas. Harmo
ningi garsai užgavo klausytojų 
širdį. Stebėtinai gražiai atrodė 
baletas ir dar gražiau tos pa
nelės šoko. Baletą kaip yra ži- 

sumokino p. Kl. Jurge-

Šiandie Cicero rinks 
mokyklų tarybos 

narius

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnvčioi ir Svbatoj. Balandžio 13 ir 14

Trukumų, be abejo, 
tečiaus stebėtina, kad 
mai pasireiškė mažose 
bei choro ensambliuose. Visi di
deli numeriai muzikos bei cho
ro dainavimas, pavyzdžiui, 4- 
5-6-me akte, išėjo kuo pui
kiausiai. Tikrai, be mažiausios 
muzikalės klaidos buvo ir pil
dytas trio sesučių, būtent, Aus- 
kės, Gražuoles ir Eglės, o jo
mis buvo V. Misevičiutė, H. 
Vespendraitė ir Julė Gapšis.

Tai reikėjo per penkius mė
nesius pašvęsti visą energija 
prisirengiant prie pasta
tymo šios musų pirmutinės lie
tuvių operos, kurią mums su
teikė Muzikos Tėvas ir “Biru
tės” tvėrėjas komp. Mikas Pet
rauskas. Jo darbui įvertint- 
susirinko publikos pilnutė net 
su kaupu, Auditorija.

IŠ LIETUVOS IR RUSIJOS DEGTINE 
RANDASI PAS J. AŽUKĄ

Gerbiamieji tautiečiai, kurie per daugelį 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

This adverUnement Ir not Intended to offer whl8key for sale or dolivery in 
any statė or conununity wherėin the advortlsing', sale or ūse 

theroof is unlawful.

CICERO 
įvyksta rinkimai 
džiumoje tų rinkimų nepaiso, 
nes bus renkami mokyklų tary
bos nariai. Bet kurie taip ma
no, daro didelę klaidą. Mokyk- 

lošia svarbią rolę ir 
metus ten viešpatau- 
Bus sunkoka naujus

šeštadienį, balandžio 14 d. 
jus eisite į balsavimo vietas, 
kad išrinkti vyrą, kuris per j 
ateinančius tris metus tar-j 
naus jums kaipo presidentas 
Board of Educalion. Jus esa
te susi interesavę Cicero . Mo
kyklomis todėl, kad jus nori
te, kad jūsų vaikučiai gautų 
geriausį prisirengimą gyveni
me, kokį jus tik galite jiems 
suteikti.

Jums rupi, kad pinigai, ku
riuos jus išleidžiate dėl mo
kyklų, taksomis, eitų jūsų vai
kučių naudai ir ne kokiems 
savmyliškiems suaugusiems 
žmonėms, jų ypatiškiems tik
slams.

Per daugelį metų Cicero 
Board of Educalion po gabia 
vadovybe Presidento FRANK 
J. PETRU, pilnoj sutarmėj 
veikė, kad suteikus geriausią 
apšvietą ir pčogas, Cicero 
miestelio vaikučiams. Kaipo 
pasekme to, jūsų Cicero Mo
kyki
tik šioje Valstijoje, bet ir vi
soj šalyj, kaipo pavyzdin
giausios išlavinime ir auklėji
me tų kūdikių, kurie su laiku 
bus tokie pat piliečiai, kaip ir 
jus. Vaikučiai yra linksmus, 
užinteresuoti ir noriai lanko 
mokyklas.

P-as PETRU įregė kiekvie
noje mokykloje draugijėles, 
kur jus galite pamatyti savo 
vaikučius besimokinant daug 
viso to, ką geras ideališkas 
pilietis daro savo augusiųjų 
žmonių draugijose. Jus paste
bėsite juos organizuojant 
Sveikatos Departamentą, ir 
pildančius visas pareigas kas- 
linlf i.palaikymo mokyklą lan
kančių vaikučių sveikatos, 
taipgi švarumo ir sveikumo 
apielinkes kurioj gyvenate. 
Jus be abejo pastebėjote taip
gi jų veiklumą klubuose ir 
draugijėlėse ir sutiksite, kad 
jie demonstruoja ten savo mo

jis atkreipė į save atidą dar 
ir savo legislatyviais darbais 
dėl labo mokyklų ir todėl ta-- 
po išrinktas Illinois State 
Scliool Board Associacijos1 
presidentu. Visi Cicero pilie-j 
čiai didžiuojasi p. Petru pasi-1 
žymėjimais ir yra jam dė
kingi už jo nuoširdų sąžinin
gą darbą Cicero mokyklų ir 
Cicero vaikučių labui.

Neužmirškite, kad tik do
ras, sąžiningas*ir ne savmy- 

. lis gali tokį darbą dirbti, ku
ris ne butų kenksmingas, bet 

Į auklėtų, lavintų ir padarytų 
jusų vaikučius gerais, pado
riais ir garbingais piliečiais.

Jeigu jums rupi jūsų vaiku
čių šviesi ateitis, — balsuokite 
Balandžio 14 d. už FRANK 
J. PETRU—jus neapsiriksite 
jį išrinkę. (Skelb.)

Tūli čekių klastuotojai turi 
pagaminę geras imitacijas če
kių nuo First National Bank, 
kuriuos dabar platina tarp 
lengvatikių biznierių. Tarp pa
dirbėjų yra ir lietuvių.

P. Selintis, 2858 S. Emerald 
avė., aludės savininkas, išmai
nė čekį $14.85, kuris vėliau pa
sirodė bevertis. Tokie apgavi
kai vartoja gabų skymą išmai
nymui čekių. Pirmiausiai vie
nas jų ateina į alinę per ko
kią savaitę įsigerti. Vėliau jau 
ateina dviese. Vienas jų paro
do šoferio laisnius, nurodyda
mas, kad ten ir ten dirba ir 
netoli nuo biznio gyvena. |Pa- 
duoda tuščio loto adresą.

Lietuviai biznieriai (turi būti 
atsargus mainydami čekius ne
žinomiems žmonėms;

Senas Petras.

Delegatai
Delegatais į seimą išrinkti 

Jasulevičius ir Mačiukas.

kykloje gautą patyrimą ir pa
žinojimus.

Del tos priežasties jus bal
suosite šeštadieny iiž vyrus, 
kurie tvirtai stovės- už viršiau 
paminėtus mokinimo budus.

Užbaigiant, norime jums itis G Roga;ski 
priminti ka**' • »'
su kokiu 
nuoširdumu
pildė Board of Educalion pre
sidento pareigas per paskuti
nius aštuonioliką metų.

M r. Petru visuomet yra dė
kingas už lojalią pagelhą, už 
pagelbingą kritiką, kuria jam 
suteikė Cicero miesto vaiku
čių tėvai. Jis buvo jam įkvėpi- 

pasiaukauti 
avo biznį ir 

kandidatuoti į
Board of Education presiden-

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Scenoje pasirodžius Gulbei 
“Dievaičiui”, visų domėsę tas 
ponas gulbė atkreipė į save, 
nes jo kostiumas buvo ant tiek 
originalus ir gražus, kad buvo 
ir juokinga ir gražu. Pagamino 
jį Nora Gūgis ir p-lė Zavistai-

Gulbės

Dorette Ziet’osv. Mergaite tre
čią dieną po prapuolimo suras
ta tuščioj ledaunėj. Vė iau ji 
miič.

Ryšy su tuo mergaitės pavo
gimu areštuota 13 metų ber- 

Jisai 
dabar yra kaltinamas galvažu
dy ste. Klausimas kodėl ją pa
grobė ir paliko nuogą senoj 
ledaunėj, 1708 Milwaukee avė., 
berniukas atsakė, kad “mylįs 
matyti nuogas mažas mergai-

STORES
NIHGHPUItHOOlt rrvtu

K PIRKITE IR TAUPYKITE SS
“MIDWEST STORES” 

Geriausios Rųsies Maistas—Žemiausiai Galimomis 
Kainomis.

SANT0N F. POCIUS 
JEWELER

Cicero lietuviai neapsigau
kite Viešųjų Mokyklų Rai
ša vi m uos e Bal. 14 d. 1934

Du lietuviai negali laimėti. Lie
tuvių organizacijos remia tik vie
na lietuvi 
tas lietuvis yra kažkieno pasta 
tytas, 
balsus, 
politikierių vergais. Bal. 
visi balsuokite už A. F. 
Jis yra tikras lietuvis ir 
stovi už lietuvius.
Balsavimo vietos bus

ros :
nuo 6 v. ryto iki 5 v. v.

Po perstatymui operos, pub
lika ilgai plojo ir šaukė valio! 
Už kulisų artistus visi sveiki
no, ypatiškai, žinoma daugiau
siai buvo apsupę “Eglę”— p. 
nią Julę Gapšis. Jule nesulaukė 
savo gyvenime tiek malonių 
glamonėjimų, kiek šiuo atveju, 
ypatingai po 4-to ir 5-to aktų 
Julią tiesiog ant rankų nešiojo 
Jos akyse matėsi ašaros 
graudinti ir sužavėti 
to garbintojai, taip 
verkė. Aš manau, 
kuomet nepamirš šio

CĘEĄM CHEESE. “Dai^ palu g 13c
PEANUT BUTTER “Midwest

■ I I šviežios Smetonos
VIIUUIUV ūkiška Rolės Sv

lų taryba 
Petrauskas per metų 

By- ja čekai.

2 pak. 17c 
r. kenas 5c

FLORIDA CELERY Puikus .........   2 did. pund. 9c
OP A NTfrT A T “SUNKIST” NAVEL 

Labai‘DideliQueensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head VVaukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų i dieną y 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ainmonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

Tai yra geriausis—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTIN®
3201 S. Halsted St, Chicago, III.

TEL. VICTORY 7386-7048.

■BUY AT TMt

MIDWEST
300 tklMPGNMNT

ARMOUR’S “STAR” CORNED BEEF No. 1 kenas 17c
SPICED HAM “Midwcst” ................................ sv. 29c

TUZ. fa ■ v 
..... 3 sv. 10c

“Ridgways
Pauderis ar rudas sv. pak. 7c 

SRIUBOS Grybų ar daržovių “College Inn” 2 ken. 19c 
HERSHEY’S COCOA 1/5 keno 5c sv. kenas 10c 
HERSHEY’S CHOCOLATE BAKING sv. šmotas 14c 
CHOCOLATE COOKIES—Milky Buds sv. 17c
URirifSC “Majcstic” Soda ar sv. 4 Q _ 
I1IIILI1D0 Grabam £ pak. I 3G

3 pak. 10c 
BISQUICK Prirengti Biskvitų Miltai 20 unc. pak. 20c 
SALAD DRESSING “Midwest” Kvortinis džiaras 25c

jm'T?NTAT Minnesota “Seal” Brand
J*‘^**,,*‘^ Puikus Golden Bantam
RAUG. KOPŪSTAI “Midwest” did. No. 2% ken. 2 už 25c

AVI'jfrflCJ “Quaker” Greitos ar reguliares ■
AVlAvu 20 uncijų pakelis

Yi. sv. pak

Pastarajame SLA 260 kuo
pos susirinkime paduota ba’sai 
už kandidatus į Pildomąją Ta
rybą ir išrinkta delegatai į sei
mą. Kandidatai balsų gavo:

BRILLO dėl Puodų ir Skauradų 
“CLEN-ZIT” Namų valytojas ....

SOAP FLAKES «| 
Vidutinis pakelis

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

PAIN-EXPELLER

■ ; »‘į
■ Tjri -t



Penktadienis, bal. 13, 1934

“Pirmyn” choras po vado
vyste p. K. Steponavičiaus jau 
spėjo pasižyrriėti tRrp Chicagos 
lietuvių gražiausiais muzikos 
vakarais. Tą tiesą pripažįsta 
tūkstančiai lietuvių, kurie klau
sėsi “Pirmyn’ choro pastatytų 
žavejančių operečių. Pasišven
tę muzikai veikėjai pagirimais 
negyvena, o dirba; 
malonu yra žymėti
kad žodžiams ir darbai atsako.

Taigi šį kartų juo maloniau 
yra pažymėti, kad balandžio 15 
d., ateinantį sekmadienį, 5 vai. 
vakaro St. Agnės Auditorijoj 
tūkstantinė lietuvių minia ir 
vėl klausytis žavejančių melo
dijų. Bet šį kartą bus dar ge
naus, dar gražiair. Bus pasta
tytos dvi operetės: “Abejoti-

linksma ir 
tų faktų,

nas Asmuo” ir “Kaminkretis ir 
Malūnininkas”.

Kuriniai parašyti ir melio- 
dijomis pagražinti Lietuvos žy
mių kompozitorių, o iš dalies 
pirmą kartų Amerikoje bris pa
statyti per Pirmyn chorų. Jie 
parodys imims, kiek lietuvių 
muzika yrd. maldnl ir žavejanti. 
Tie, kbrie pirmiau neturėjote 
progos, ateikite Šį kartų. Pa
matykite, išgirskite. Pamatyki
te ką čia augęs ir Chicagos lie
tuvių jaunimo didžiausias bū
rys veikia, ir ką jie gali! Esu 
tikras, kad juos pamylėsite ant 
visados.—Juozas.

Antras įvykis pasitaikė sek
madienį. f musų kaimynų na
mą įsilaužė vagiliai. Tai atsiti
ko apie 8 vai. vakaro, kada kai
mynai vos buvo išvažiavę pas 
gimines. PiUtadiiriai paėmė $30 
pinigų, žiedus ir kas tik geres
nio buvo. Mes jautėme, jogei 
kaimynų name kas ten šeimi
ninkauja, bet manėme, kad pa
tys šeimininkai ruošiasi, tat ir 
dėmfešib nekreipėme.

Tų viską matęs.

Nusinuodijo lietuvis
S. Karnavičius

Vagiliai darbuojasi 
Brighton Parke

JULIJONA DRUKTAINIENĖ 
po tėvais Daugi na ite 

Persiskyrė 
balandžio 10 diena 
landa vakare 1934 m., 
kus 45 me.tu amžiaus, 
Telšių apskr., Luokės. 
Kinčiulių kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 
Paliko dideliame

vyra

šiuo pasauliu 
6:30 va- 

sulau- 
gimus 

parap.
metus.

_ nubudime
vyrą Pranciškų ir sūnų Pran
ciškų, broli Juozapą ir brolie* 
n© Dauginienę, švogeri Kazi
mierą, švogerką Ludoviką Druk- 
tainiai ir jų Šeimyna ir gimi
nės, o Lietuvoj 2 seseris Sta
nislavą Buniblausienę ir Mari
jona SalagUbienę.

Kūnas pašarvotas. randasi 
6915 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 14 dieną. 8:30 vai. ry
to iš namų i Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čia .kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta j 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.

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

Laidotuvėse patarnauja gra- 
birius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Renubbc 8100.

Savaitė ’ laiko atgal, penkta
dienį teko eiti prie Richmond 
ir Archer gatvių, 
vai. vakaro.

Staiga prie pat 
stojo automobilius 
iššoko iš jo. 
P. Noverio 
krautuvės 
nemažai 
gražnų.

Vienas 
geležgaliu 
išmuštų stiklų pradėjo semtis 
gražnas. O kitas stovėjo sargy
boj, laikydamas rankoj auto
matinį revolverį “darbui”, jei 
kas mėgintų jų nelemtam dar
bui pastoti kelių.

Banditai ar vagiliai apsidir
bo į keletą sekundų. Kada aš 
ėjau artin į banditų karą, nie
ko dar nežinodamas apie jų 
žygį, tai tretysis banditas, sė
dėjęs kare, paliepė man grįžti 
atgal. Aš, suprantama, jo ko
mandą išpildžiau ir sprukau 
atgal.

kampo su- 
ir du vyrai 

IPrisiartino jie 
auksinių daiktų

kurios lange buvo 
deimantų ir kitokių

vyrų kirto
tris kartus

tikiu

j langą
ir per

J. Romanas, p. Schultz ir Ga- 
ruckaitč, kurie išpildė muzi
kalu dalį kuo puikiausia.

Prakalbos tęsėsi iki 12-tai 
nakties. Kalbėtojai susilaikė 
pasakoję, kuomet publikos 
mažai beliko salėje.

—Fr. bulatui

Tuberkuliozis (džiova) 
kaštuoja šaliai bilioną 

doleriu per kietus

Kainas labai prienamos. Bilie
tus kainuoja net mažiau nei 
didmiesčio judžių teatruose.

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai, vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

I . .......... "... ....... "" " ________________________________ I____

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

MARQUETTE PARK. — Iš
gerdamas visą kenuką nuodų— 
“lyc”. mifė Sam Karnavičius 
(?); 6842 South Talman avė., 
40 metų amžiaus langų plovė
jas. Mirties priežastis nežino
ma, bet žmones kalba, kad prie 
savižudysičs jį paskatino šei
myniniai nesusipratimai.

Velionis paliko žmoną Teklę 
Karnavičienę ir sūnų Gus. Jo) 
laidotuvės įvyks šeštadienį, pa
tarnaujant graboriui J. J. Bag
donui.

Suimti trys vyrai ir 
moteris ryšy su tak

sų šmugeliu
Valstijos gynėjo ofisas su

ėmė tris vyrUs ir vienų mote
rį. Jie buvo suimti tūlo 
Schwantzo ofise adresu 205 
Wacker Drive. Schwartz ir ki
ti suimti ryšy su fiksavimu 
(šmugeliu) taksų. Dėliai taksų 
fiksavimo yra ir daugiau areš
tuotų. Jie laukia teismo.

Bridgeporto lietuviai re 
irie AL G. Kinttfckio 

kandidatūrą

Chicagos Tuberkiiliozio Sa
natorijos apskaičiavimu, tubėr- 
kuliožis (džiova) kaštuoja Su
vienytoms Valstijoms apie bi- 
lionų (tūkstantį milidnij) do 
lėrių kas įlietai.

BAL. 13.—Kumštynių irRis- 
tyuių Turnyras, St. Agnės Au
ditorium, Rockivell ir Archer 
avenue. Bengia Dariaus ir Girė
no Postas Ainerikos Legijoiio 
ALTAŠS naudai. Daug žymių 
kumštininkų.

Nutvėrė banko 
siuntini

BAL. 29.—SLA. 208 Moterų 
kuopos “Aviacijos šokiai” AL- 
TASS naudai, Lake Shore Ath- 
letic Club;

Trys banditai nutvėrė bahko 
pasiuntinį prie Municipalės or
laivių aikštės ir atėmė iš jo 
$3,200 pinigų.

RADIO
ŠĮ vakarą Radio Kliubo lin

ksmutis programas oro bango
mis iš stoties WWAE, 1200 ki- 
locycles, nuo 6:15 iki 6:45 va
landų vakare.

Kaip tik pavalgysi te vakarie
nę, tuojaus po šeštos valandos, 
atsukite savo radio ir pasiklau
sykite gražaus lietuvių progra- 
mo. Šių programų vedėjas yra 
Antanas žymontas.

TEATRAS
JUOKINGAS FARSAS

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Oppoilte Df Store, 2d Floor

Lietuvės Akušerės
Mrs. Artelia K. Jarusz

Physical Therapy 
a and Midvvife

6109 S. Albany 
Aventie 
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electlric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
gminoms patari
mai dovanai.

DR. vaitush, opt: 
lietuvis 

Optometrieally Aklų Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimb, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prireh- 
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. Nė- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
^^^Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius
MMk* Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėllomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
,., K senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarimą.

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Vlctory 2348

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. RUSSELL
Lietuvis. . . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JUOZAPAS VANCEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Pdliko dideliame nuliudimė 

moterj Jadvigą po tėvais Ger
vins 
seris ir giminės, c 
seseris ir giminės,

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

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

Visi a. a. Juozapo Vancevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Mdteris, Sūnūs, Seseris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
b ori u s S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

sūnų Edwahl. 4 se- 
Lietuvoj 2

ANNA SAGOT
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio 10 dieną;'8:15 valan
dą ryto 1934 m.į sulaukus 20 
mėtų amžiaus, gimus E. Chi
cago. Ind.

Paliko dideliame nuliūdima 
ftiotiną Pauliną, sešerį Mary, 
broli Frank, pusbrolius; pusse
seres, dėdes, tetds ir daug ki
tų giminių.

KUnas pašarvotas, randasi 
4945 Baring Avė., E. Chicago. 
Ind.

Laidotuvės ivyks subatoj ba
landžio 14 dieną, 8 vai. rytą 
iš namų i šv. Pranciškaus 
bažnyčia, Indiana Harbur, Irid. 
o iš teh bus nulydėta j šv. 
Juozapo kapines, Hamiiidnd, 
ind.

Visi a. a. Auna Sagot ginti- 
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvieČidmi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisveD 
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Sesuo, Brolis) 
Pusbroliai, Pusseseres, 
Dėdės, Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P, Mažeika, Telefo
nas Yards 1188.

Kad išrinkti lietuvį į Cook 
apskričio įkomlsiohierius 
Rridgepbrto Lietuvių Politi
kos klubas sušaukė masinį mi
tingą, ChicagOs LietUvių AU- 
ditbHjoj, kur atsilankė apie 
500 žmonių. Buvo pakviesta 
beilt 15 kalbėtojų, kiiriė pašė
ke po “kdrštaš” kalbas, kad 
visi balsuotų už lietuvį Al. G. 
Kumskį, o nebalsuotų už ki-

Studebaker teatre dabar vai
dinama labai gyvas ir juokin
gas farsas “Elizabeth Sleeps 
Out’. žymiausi artistai yra 
Frances Kennedy, Margaret 
Fitch, Philip Dakih, Robt. Bris- 
ter ir kiti.

Veikalas Chįcagoj btrs vaidi
namas tik lapąi trumpų laiką.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope- ~ 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvai* 
išmokėjimais. P r i- 
t d i kinimas akinių F
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai
4654 So. Ashland Avė*

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

Lietuviai Daktarai
Amerikės Lietuvių Daktarų Drau

- - gijos- Nariai.__________

Ofiso Tek Boulevard 5914

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

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Ate.
Tel. Vlctory 5904 

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

A. K. Rutkauskas, M.D
4442 South WeStėrn Avėhuė 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
huo 6 iki 9 valandai vakaro.

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Brogratno paįvairinimui bu 
vo pakviestus dainininkus p

Siimčidiilfe Gėles Tėle 
pdsdulio da

Kvletkihirikas
Gelia Dėl Vestuvių, Bftnkietams ir 

Pagrdbamd
Pristatome į visas miesto dalia.

3316 So. Halsted. St., Chicago. 111.
Pnohe Boulevard 7814

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE 

KITUČSE MIESTUOSE

Prirengiu .kūną dėl grabo- 
rių, nuvežti ant dipd Urba par
sivežu iŠ kitų mibstij su karti- 
bonu arba ntiVežU; Nėfa 
skirtumo kaip toli už $40.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

A. L. Davidonis, MeD*
4910 S. Michigart Avė.

Tel. Kentfood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

J. J» Bagdonas 
Tel. ftėjjUblic 3100 

2506 
Ghicagbi iii

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tėl. Monroe 8377

A MONTVlD, M. D.
West Towh State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Ndmij telefohas Brunswičk 0597

u i,, f r t ri., i į i.; t. i.......................

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
a r a it ■ a s i ii bdrtfi ‘ i e.K hav l *. Lvtiy ti, t... >.<

A MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

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.

DENffISTAS
4143 Archer ąVH krtmp. Francisco iv.

■į,,,.H —r-
įvairųs Gydytojai_ .

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo , _
rutgas 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 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

ręs gydytojas chi

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Diefitįir Naktj 
Modėrhiška iUpiyčid ir Vargintai Dykai!

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUbTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėjė 

Didelė ir graži 
koplyčia, jjvkai. .

jW»2 I4RCHBR »V|

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. A. L. YUŠKA 
2122 West Marijuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonus GrOvehill 1595 

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

it nedaliomis pagal susitarime.

8418

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Antanas Bitinas
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 d. 11:50 vBl. 

vakare 1934 m-, sulaukęs 63 metų amžiaus; girnas Eimun
tų kaime, Gaurės parap., Tauragės apskr. Amerikoj išgy
veno 42 metu. Paliko dideliame niiliudime moterį Oną po 
tėvais Bukauskaitė, 2 siinu Antaną it* Joną, 2 dlikteri Oną 
ir Jbsephine, 5 švogferiiis Antanas, Andriejus, Stanislo
vas, Jonas ir Vincentas Biikauskius ir šVdgerkas ir gi
mines. Mylimą drAugį JulijOhą Strumilą ir jo šėiniyrią.

J. F. EUDEIKIS
f \ -;X ' ' ■’ ‘ ' . ■ I

Laidotuvių Direktorius per 30 Metą
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi ginusiai 
Reikdiė meldžiame atsišaukti; o mu-

Res. 6600 SoUth Artesian Avenue. 
Phone. Prospect 6659

DR.° P? ^MlATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. 1,2 Z' 
CHICAGO, ILL.

Street

minės. Mylimą drUiipU JulijOhą Strumilą ir jo šėiniyrią. 
Kunąs pašarvotas ranaasi 3958 W. 111 St., Mbuht Grėen- 
wbbd, III. Tel. Beverly 0005. Corner Crawford avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, balandžio 16 d- 8 yal. rytb iš 
namų j šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionib sielų, b iš teii biis 
nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bitiho giminės^ draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnaviftią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sūriai, Dukterys,, švogeriai, Švogerkos ir Giminės.

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

UOZAPAS EUDEIKI
Jeigu Norite Daiirtmo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse...,.... Pašaukite;..:;..;

'REPublic 8840
įturtojjąryšiųjBiMH^^

Reikale .meldžiame atsišaukti 
sų darbu busite užganėd

2314 W. 23ra PL, Chicago 
Tėl: Canal 2615 . arba 2516 

, SKYRIUS:
1433 S* 49 Ct., Cicero, 111.

Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Litidnojė valanddje paveskite savo 

2506 6Srd Št 
Tėh REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-J

Antanas Petkus
Grandims

. KOPLYČIA DYKAI

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valšiidbs htio 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tėl. Boulėvhrd 1401

Dr. McĖta 
4631 South Ashland Avenufe 

hietų 
_ ___ _________. _ r^DEm12 
Rez. Tfelephone Plaza 8200 f „ v * •
«MM——^e^—1 ■■■■■III —     ■    ■ —■ I II

Ofiso Tel Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191 ,

Dr. A. A. KOTH 
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 8102 Su. Halsted SL 

arti 31st Stre< 
Valandos: 2—4, 7—9 va 
dėliomis ir šventadienil 

dieną.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10,

Advokatai

vak. Ne- 
10—12

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: — 
Seredomis ir. ne< 

Rež. 6631 So. (
,1 sutarti;

.. .Avenue
TėldfBtia^ RebUbllc 7868

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatus 

4631 South Ashlani 
Tėl. Bbūlėvard ! 

Rez. 6515 So. Rock 
Tol: Republic j

Tel. Ofice Werttwotth ,6830
Res. Hyde Bark 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė

Valandos vai.-vak

JOHN BORDKN
LIETUVIS ADVOKATAS 

ltJ5 W. Mbnrta SL, prie Clark 
Tel. State 7660: Valandos .9—5
W. Side: 2201 W. 22 St. CermakRd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarni., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Repullic 9600.
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dldŽmllS kumŠtyilll^ ll* I*istyillll’’)*{^* kolonijos, Kosehuulo, Wolfrum st., prisipažino, kad pirklybes L.misija svarstys

turnyras ALTASS naudai
jis ir jo draugas apiplėšę še- transferių klausimą.

Dr. Winskiinas-gi atskubės šias aptiekus vieną po kitos, 
į turnyrą .su bandažais, su 

|iodinu ir kitais preparatais 
Šešios poros žymiausių ristikų ir kumštininkųik“d.,ap,upi'1ltl st|pi’u<>iHis. jei- 

susitinka St. Agnės Auditorijos ringėje "c l>er<l‘,l'« ,s,kl,,'stl

Lubrano draugas pabėgo.

>ii! Gatvekariu-Elevato
vi n- *•VI C-

Rengėjai tikisi suvirš 1,000 publikos parengime; 
dalyvaus daug žymių svečių '

CLASSIFIEDADS

n.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ANT RENDOS Stendas,- Willow 
Springs, prie Kean Avė. Atsišaukite 
2552 Blue Island Avė., Tel. Seclcy 
6743, Chicago.

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

2013 Canalport Avė.
-------- O---------

Pigiai.
3354 So. Halsted St.

-------- O--------

Penktadienis, bal. 13, 19PJ

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė.

CLASSIFIEDADS
DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 

pu.kus pavaduotojas dėl Pocahontas 
Black Goki, Lump arba Egg, $6.00. 

— Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
„„ Grundy Mine Co. Codarcrest 2011. pa-PRANEŠU savo draugams ir 

žisiumiems, kml
T. AUSTYS ir P. JUCJUS 

Persikėlė i naują vietą 
6648 S. Ashland Avė.

L’žkviečiame visus atsilankyti 
musu naują vietą.

i

For Rent
RENDON Piknikams Grove, 7 

akenui su namais, randasi i rvtų 
puse ant Kean Avė. vienas blokas 
ntio Archer Avė., Justice Parke, 
'i ei. Lincoln 3690.rių transferų 

klausimas
no ringio kampo Į kitą. 

Tuksiančiai lietuviai 
! rengiasi dalyvauti tame 
inyre, šimtai jau turi įsigiję bi-{ 

pasi- lietus. Neatsilikite ir jus.! 
gabu- Bilietų galima gauti kainomis,

mnis, galima daug ko tikėtis. 55c., <80 ir $1.10, prie salės du- 
Turnyre dalyvauja sekamos, rų. Pradžia 8 vai. vakare. X. 

poros sportininkų:

PRANEŠIMAI
kai ar ristikai, 
žymėję savo jėgą

kurie 
sa vo

šįvakar St. Agnės- Auditori
joj, prie Bockwell ir Archer 
avenue, įvyksta tas ilgai dis- 
kusuolas. ilgai komentuoja
mas kumštynių ir ristynių tur
nyras, kuris yra rengiamas la
kūno Juozo B. James-Janu- 
šausko parėmimui.

Turnyrą rengia Amerikos 
Legijono lietuvių Dariaus ir 
Girėno postas, kooperuojant 
ALTASS valdybos nariams, p. 
Wm. J. Kareivai ir p. P. šalti-
mierui. Kumštininkai

Žymiausi ('hieagos kumšti-j Eddir \Vard 
ninkai ir ristikai vra sutrauk-• *Ii į turnyrą ir visi vienas ki
tiems įsijuosę kailius plieks. Adams 
Kuomet susikimba kumštiniu-

Risti kai
George “Roughbouse” Mack 

prieš galijotą Jack Smith
.lohnny Mason

Hofinan ir
Loui: Mingėla

Marųuette.

prieš Rudy

prieš

Lietuvių Tautiškų 
Kapinių lotų Savi
ninkų susirinkimas

Fra n k Ketcr

Pele \Vistart 
Jonės.

tHoteter
Cordials and Liqueurs

SKANIAUSI GĖRIMAI:
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

Romas 
Benediktinas 
Goldcn Drops 
I)e Moskvva 
Kuemmel 
Chartrcusc 
Bitters

Almond
ir kiti likeriai

The Cloister Co.
IŠDIRBYSTĖ

3251 So. Morgan St
Tel. Boulevard 0505

Thl» 
o f fer 
statė

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertisement l» not intended 
whi«k<-y for aale or <lelivery in any
or community wherein the adver- 

tisinę, sale or ūso t herco f is unlaw(ul.

to

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
prieš IIarol<ll<>tlJ savininkų

Rockv

susirinkimas 
’> Lielu- 

31 33 South 
popiet.

Chicagoj jau se’iiai reikalau
jama, kad gatvekariuese išduo 
darni transferiai butų priima
mi važiavimui elevatoriais, o 
išduodami elevatoriuose trans
feriai butų geri važiuoti gat- 
vekariuose; kitaip sakant, kad 
butų galima persikelti už tą 
pačią mokestj ar su mažu pri
mokė] imu iš gatvekarių j ele
vatorius ar iš elevatorių į gat- 
vekarius.

Dabar balandžio 24 d. Illinois

ir 
d.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

POP1ERUOJAME IR PENTINAMS 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierą per mane, gaasit< 

daug pigiau nei kitur,
Seni pelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAIT1S,
1608 So. 50lh Avė. tel. Cicero 645

prieš Tom

Visi yra parinkti sportinin
kai,' kuri? yra laimėję čenipio- 

inatus, įveikę žymius oponen
tus ir užkopę į kumščių ir rau
menų sporto viršūnes.

Dantį žymių s pečių
Iš žymių svečių turnyre da

lyvaus Josepb Triner, Illinois 
Athletic Commission pirminin
kas, Eddie Geiger, “ChicAgo 

:American” sporto skyriaus re
daktorius. Doc Krone -- žy
miausias Chicagos promoteris, 
P. McFarland — kitas promo
teris ir sportininkų globėjas, 
ir daugelis kitų, kaip Jack 
Elder, Notre Daine žymus 
sportininkas.

J. Brenza — teisėjas
Biznieriui J. Brenzai tenka 

įdomi rolė būti teisėju, kaip 
ir Al. G. Kumskiui. Jie abu 
išspręs, kuris kumštininkas ar 
ristikas smarkiau pliekė savo 
oponentą.

| Įvyksta balandžio 15 d. 
v i ų Audito " i j o j, 3 ‘n ? 
Halsted st

Gerbiami lotų savininkai 
te kviečiami skaitlingai 
lankyti į ši susirinkimą, 
komisija 
kapinių 
raportą, 
mėnesio 
dama po 10 tikietų kiekvienam 
loto savininkui, ir šiame susi
rinkime bilietai taps išdalinti.

Be to, bus renkami darbinin
kai ateinančiam piknikui gegu
žės 30 d., kuris Įvyks Justice 
Park darže. Visas pikniko už
darbis eis kapinių labui.

Butų malonu, kad lotų savi
ninkai kuo skaitlingiausia at
silankytų į šį susirinkimą, nes 
tai išeitų pačių lotų savininkų 
naudai, žinote, gerbiamieji, kad 
tik vienas Lietuvių Tautiškas 
Kapines turime, ir todėl reika
linga skaitlingai susirinkimus 
lankyti ir visiems bendrai ka
pinių reikalus aptarti.

Kviečia Rengimo Komisija.

esą 
atsi
neš

iškilmėms surengti
puošimo dieną išduos 

Kaip nutarta sausio 
susirinkime, bus duo-

Priklausykite i Gerą 
Draugiją 

Kurioje

Pašalpa Ligoje ir Po 
mirtinė Pilnai Yra 

Užtikrinta
Kam priklausyti j dvi arba 

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

Kam lankyti dviejų arba trijų 
draugijų susirinkimus, parengimus, 
ligonis ir nešti naštą bereikalingų 
bausmių, kad CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJE priklausydami galite 
gauti pašalpą ligoje tokią kaip ir 
dviejose arba trijose draugijose ir 
nėra verstina lankyti susirinkimai,, 
parengimai, ligonis ir nėra jokių 
bausmių — vien reikia užsimokėti 
mėnesines duokles paskirtu laiku. 
Pašalpa nariams išmokama bile kur 
gyvenantiems Jungtinėse Valstijose.

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

DRAUGIJOS ofisas atidaras tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subatoje nuo 4 iki 7:30 vai.

tris 
pa- 
už-

T-r it zi i ijtj ir buuuuoje nuo 4 iki t vai.Holdapas 6 aptiekose; vakare — 1739 so. halsted st.
vienas suimtasLaiko prižiiirėtoju bus Jack 

Elder, o referee, jaunas lietu
vis kumštininkas iš tolimos John Lubrano,

Prašome atvykti $a pažymėtoms die
noms dėl fsirašymo DRAUGIJON. 
Arba telefonuokite Canal 0117, kad

1« 1G/1G norite įstoti DRAUGIJOM, musų at-18 metų, IJld stovas atvyks . jugų namus.

d^ihmkant nu&taJtą

Leiskite savo skoniui spręsti! 1^"

Bridal Gowo, courtesy of Bonwit Teller, Ine. -

JAUNAS vyras manydamas apsivesti 
J nesivaduoja kito žmogaus skoniu. 

Jis pats nusitaria. Ir tai yra būdas 
kiekvienam “bičiuoliui” pasirinkti.. • 
net dgaretui, kurj jus rūkote.

Gal būt tas ultra-lengvas, kaip 
medus Švelnus cigaretas atatiks jums 
... bet OLD GOLD nori, kad leistu
mėt savo pačių skoniui spręsti.

Yra daug gerų dgaretų. Jeigu da
bartinė jūsų dgaretų rūšis patinka 
jums . . . laikykitės jos. Bet jei ne
sate tikri, tai galite pamėginti OLD 

GOLDS.

Ne auga geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paska
ninimo) ©P.LorniardCo„Int*’

Atsukite savo priimtuvus ant TED HO-RITO sensacingos Hollywęod Orkestros kas trečiadienio vakarą-Columbia Tinklo

AM ERIKOS CI GARĖTAI

Lituanica II Naudai Teatras 
Koncertas atsibus balandžio 20 
1934 m. rengia Altas Bridgeporto 
Skyrius, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. halsted St., 7:30 v. v

Forgramo išpildyme dalyvauja žy
miausios meno jėgos. Bus suvai
dinta 3-jų veiksmų komedija “Audra 
Giedroje" vadovaujant Kl. Jurgelio
niu!, Liet. Vyčių Dainos Choras va-, 
do'aujant muzikui p. Sauriui, Lietu
va Benas ir jaunų šokėjų grupė.

J žanga tik 35c. ypatai.
Kadangi nereikėtų prie tikietų 

langelio kimštis patartina visiems 
tikietus jsigyti iš kalno, sekamose, 
vietose:

Sandaros raštinėje 814 W. 33 St.
p. Gudas, 900 W. 33 St.
Jos F. Budrik, Ine., 3417 South 

Halsted St.
A. Budria, 939 W. 33 St.
K. Aleksiunas, 911 W. 33 St.
J. Kulio aptiekoj, 3259 South

Halsted St. .
Progre: s Furniture Co., 3224 So. rendaun nkais.

Halsted St. -- __ _  ____  _____
Jakubonis Barber Shop, 3133 So. :ninkų jr rendauninkų reikalais. Mes

i ei. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

l’erkraustoine ant vietos
Nuvežami* ir i tolesnius vielas 
Kuoakavimas, Storage, Cratinv 

Persiuirinrua
HA KANDU IR PIANU 

PFKRAUSTY'I OJA b
3358 So. Halsted St. Chicago, 

<Hisas 3406 S. Hahted St.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYS3 Ė 
Ar jūsų stogas re kalauja patai

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

THE BKiDGEPuKi ROOFJNG 
COMPANY

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

NAMŲ SAVIN’NKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 

{savininkams reikale nesusipratimų su 
,__ J___'./„L. Maža narinė mokestis.
|Expertų patarimas visose namų savi-

Halsted St.
St. Bagdonas Barber 

So. Halsted St.
Bridgeporto Lietuvių 

pasirodykime, kad ir mes

! netm ime skyrių, Atdara kasdien nuo 
bhop, 3236 g vn) ryto iki 8 vai. vak. šventadie

niais nuo 10 ryto iki p'.et. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Kolionija 
gyvuojame. 
Rengėjai. OF

NAŠLĖ, parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
ve su namu, arba mainysiu i pri- 
vatiška namų. 1609 S. Halsted St.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas (vyks pėtnyčioj ba
landžio 13 d., Amalgamated Centro 
name, 333 So. Ashland Blyd., 7*30 
vai. vak.
šliaukyti i susirinkimą, nes bus rin
kimas delegatų i konvenciją.

Visus kviečia Valdyba.

Visi nariai malonėkite at-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI puse karčiamos 
riznio iš priežasties ligos — einu į 
ligonbutį. Biznis geras.

WM. KEČUNAUSKAS 
1142 W. 76 St.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir Draugijų atstovų visuoti
nas susirinkimas įvyks septintadieny 
balandžio 15 d., 1934 m. 7 
Auditorijos svetainėje 3133 
Halsted St. ant pirmų lubų, 
po pietų. Jūsų atsilankymas 
rinkimą būtinai reikalingas.

J. Zalatioris,

Lietuvių 
South 

1 vai. 
j susi-
sekr.
Kliubo 

baland-

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

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

2942 W. 39th St.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
susirinkimas ivyks nedėlioj 
žio 15 d., 1 vai. po pietų J. Garbuzo 
svet., 3749 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti ir nepa
mirškite naujų narių pakalbinti pri
sirašyti prie kliubo.

M. Batutis, prot. rast.

STORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo 
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapj 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

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

Sekmadieni, balandžio 15 d., Ba
rausko svet., 1 vai. po pietų, ivyks 
svarbus Draugijos “Lietuvos Ūkinin
ko” mėnesinis susirinkimas. Daug 
svarbių reikalų bus svarstoma, tat, 
malonėkite visi atsilankyti.

Šiuo noriu' pr&rtėšti visiems na
riams, kurie gavote paraginimus, at
silankykite i susirinkimą pusvalan
di ankščiau, kad nesutrukdinus lai
ko, mokesčiai bus priimami lygiai 
12:30 vai. po pietų. Malonėkite ne- 
sivėluoti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliuhas 

12 Wardo laikys savo mėnesini su
sirinkimą sekmadieny balandžio 15 
1 v. p. p. K. Gramonto svet., 4535 S. 
Rockwell St. Taigi malonėkite na
riai skaitlingai susirinkti ir nepa
mirškite atsivesti naujų narių, ypa
tingai per ši kliubo vajų, kuris yra 
varomas ir nariai yra priimami vel
tui nuo 18 iki 25 metų, o nuo 25 
iki 35 metų amžiaus tik už $1.00„ 
taigi pasinaudokite ta proga ir liki
te kliubo nariais.

P. J.. Petraitis, nuta. rašt.

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

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

valg.

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

KRIAUČIŲ šapa ant pardavimo 
pigiai, gera vieta dėl tikro žmogaus. 
5239 So. Kedzie Avė.

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

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

PARDUOSIU ar mainysiu gerą 
Tavern, labai geras kampas, mainy
siu ant bile ko. 2916 W. Chicago 
Avė., kampas Grand Avė.

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio 'couches $17.50, 3 
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 įvairių daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

$29.50. 9x12 kaurai $10,50.

PARDAVIMUI Beer Tavern, su 
barais, labai geroj vietoj, tarp sve
timtaučių ir visokių dirbtuvių, 5 
kambariai pagyvenimui prie vietos. 
Parduosiu pigiai.

5617 W. 63 Place

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
Tavern labai pigiai, seniai išdirbtas. 

67^ W. 14 St.
JAUNA pora paaukaus puikius ra

kandus, gražų parlor setą, miegkam
bario ir valgomojo kambario setus, 
puikus kaurus. Padarykite pasiuliji- 
mą. 7838 So. Winchester Avenue. 
Vincennes 10054.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

naudą dėlto

naudingos

MORTGAfiE BAHKERS

REAL ESTATE

duoda 
kad 
yra

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

4 kambarių rakandai —_ 
Nauji 
$29.00. 
tališkio 
—$25.

$95.00.
— Vartoti Parlor Setai — 

Importuoti Kiniški, Orien- 
Styliaus Kaurai — $10—$15 

Geros išlygos arba cash.
Atdara kasdien iki 9, 

Nedėlioj. iki 5.

BARGENAS. 5 akrų farma, 125 
mylios nuo Chicagos, visa dirbama, 
prie Ladd, III. su triobomis ir gy
vuliais. Kreipkitės laiškų J. K. Box 
46, Ladd, III.

Exchange—Mainai
MAINYSIU du namu vienas medi

nis, kitas mūrinis ant farmos apie 
30—40 akerių. Namai randasi Clin- 
ton, Ind. Atsišaukite pas savininką. 
Geo. Bakas, 1319 Addison St.

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.,

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAl 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping 
work tables, kabinetas, pilnas Įren
gimas už $217.50 ir augščiau. —- 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

NEGIRDĖTAS

Situation Wanted
Darbo Ieško

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
tnuose arba studijoj 

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

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

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330

NOTARY PUBLIC 
APDRAUDA 

NAMŲ PREŽIURA

PAIEŠKAU darbo kaipo janito- 
riaus prie namų. Suprantu karpen- 
terio ir pointerio darbus. Suprantu 
ir ūkės darbus, bet karvių melšti 
negaliu. Esu 48 metų amžiaus, pa
vienis, negirtuoklis. Galiu ir to
liau išvažiuoti. Dirbsiu už mažą 
atlyginimą, greitai pareikalaukite 
per laišką, Naujienos Box 102, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BARGENAS 
BRIGHTON PARKE 

Namas kaštuoja $13,000, 
duoda tik už $4,950, (nešti tik 
kitus paliksime ant 5 metų
5 nuošimtis. Namą galima ap
žiūrėti, num. 4319 S. Spaulding Av. 
2 aukštų muro, vandeniu apšildomas, 
aržuolo medžio išbaigimas. Visi 
special išmokėti. Neatidėliokte — 
atvažiuokite su rankpinigais, namas 
bus jūsų.

BAKS CO. 
4358 S. Spaulding Av. 

Tel. Virginia 0055 
Klauskite Ed. W. Baksewicze

parsi- 
$2,000 
morg.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS patyręs gryseris, 
gera alga, nuolatinis darbas. 
Waggoner Greasing Palace No. 40, 
Marųuette Road ir Western Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS MOTERIS DIRBTI 
PRIE AVIŲ CASING DARBO. 
ATSIŠAUKIT PRIEŠ 8 VAL. RYTO.

OPPENHEIMER CASING £0.
1016 W. 36th ST.

REIKALINGA mergina ar mote
ris i hotelj.
tos. ’ , ‘ . ____
bas ir alga, nejausnė 35 metų. 651
W. Madison St. Tel. Haymarket 2529

Turi gyventi ant vie- 
Gerai darbininkei, geras dar-

MT. GREENWOOD tikras pirki
nys už cash, '5 kambarių cottage, 
nauja maudynė ir fumace. Geras 
basementas. Lotas 75x300 pėdų. 
Turtinga žemė. 10846 Kedzie Avė. 
Informacijas ir raktas 10401 Pros- 
pect Avė., Chicago — Savininkas.

4 kambarių medinis cottage, ant 
muro pamato, karsto vandens Šilu
ma, 2 lotai, garadžius, pigiai. 6651 
So. Hoyne Avė. Republic 2975.

BARGENAS 2x4, mūrinis base
mentas, viškos, garadžius, viskas ge
roj tvarkoj. Reikia mažai pinigų. At
sišaukite pas savininką.

5145 S. Albany Avė. 1 lubos

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow Mount Greenwoode, 50x125 pė
dų lotas, didelis 1 karo garadžius, 
viŠtininkas, dideles viškos. Kaina 
$2600, $500 (mokėti, likusi išmokėji
mais. Agentai teneatsišaukia.

Kreipkitės pas
WILLIAM KNOPF, 
3458 W. 114th St.




