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Masiniai socialistų 
areštai Austrijoj

Dollfusso valdžia yra nusigandusi galimo 
socialistų sukilimo ir to, kad darbinin

kai visai nesideda prie fašistų
VIENNA, bal. 18. — Aust 

rijos valdžia, prisibijodama ga
limo rimto anti-fašistinio suki
limo tarptautinę darbininkų 
dieną, gegužės 1 d., visoj Aust
rijoj nuo pereito penktadienio 
areštavo jau šimtus socialistų

Valdžia mano, kad slapta so
cialistų organizacija, kuriai va
dovauja pabėgęs i čechoslovaki- 
ją socialistų vadas Otto Barter, 
ruošianti sukilimą. Prie jo ga 
lį prisidėti komunistai ir ne 
priklausomos darbininkų gru’ 
pės, su kuriomis 
teko ryšių, bet 
taria fašistams

socialistai ne 
kurios nepri- 
ir nepriklau-

1 užmuštas, 5 sužeis 
ti angliakasių 

susirėmime
KINCAID, III., b 18. —Kru- 

vina savitarpinė kova tarp dvie
jų angliakasių frakcijų atsinau
jino ir toje kovoje žuvo jau 
vienas angliakasių ir pen
ki liko sužeisti.

Nukautas yrą Wįlliarn fore, 
kurio betgi tikroji pavardė vei
kiausia yra Wm. Swift iš W. 
Va., senosios angliakasių uni
jos narys.

Jis liko nukautas kai kartu 
su McWinnie važiavo automo
biliu per Bulpit, už pusės my
lios nuo Kincaid. Jį nušauta 
keliais šūviais iš garažo. Mc- 
Winnie liko gi sužeistas ir nu
vežtas ligoninėn ,kur jart ga
lėjo keturi kiti sužeisti anglia
kasių kovoje. Jie tapo sužeis
ti ištikusiame susirėmime kai 
sužinota pasėkas vakar įvyku
sių miestelio rinkimų, kuriuos 
laimėjo senosios imi jos nariai. 
Tarp sužeistųjų yra ir išrink
tasis aldermanas Angenendt, 
54 m. Sužeistas yra ir vienas 
policistas, naujosios unijos ša
lininkas. Pasigendama ir po
licijos viršininko Matozzo, kuris 
priklausė naująjai unijai.

šerifas suorganizavo 300 de
pučiu, kad palaikyti tvarką.

Išgelbėjo nuo lynčio

somai gali sukilti prieš fašis
tinę kanclerio Dollfuss 
ra.

diktatrt-

yra nu-
4 nuoš.

Ko labiausia fašistai 
sigandę, tai, kad tik 
darbininkų visoje Austrijoje 
prisidėjo prie fašistines darbi
ninkų unijos, nors jos nariams 
buvo prižadėta visokių gerybių 
ir nors nepriklausantys tai 
unijai darbininkai negali gau
ti jokių pašelpų laike ligos, ne
darbo, ar ištikus mirčiai. Ja ? 
pačiai valdžiai aišku pasidar\ 
kad ji neturi mažiausio darbi
ninkų pritarimo.

Dar 7 Chicagos prie 
miesčiai nuėjo su 

sausaisiais
CHJCAGO.—Užvakar įvykrt- 

siuose balsavimuose dar septy
ni Chicagos priemiesčiai didele 
didžiuma balsų nutarė pasilik
ti sausais. Tai Kenilworth, 
Western Springs, Willmette, 
La Grange, Riverside, May- 
wood ir Park Ridge. Pastara
sis atskiru balsavimu net ir 
alų uždraudė pardavinėti.

Lake paviete, Doerfield mies
telis, kuris per 25 metrts bu
vo sausas, nedidele balsų di
džiuma leido pardavinėti svai 
galus. Su šlapiaisiais nuėjo 
ir Gurnee. Tečiaus su sausai
siais nuėjo Lake Bluff, kuris 
betgi leis pardavinėti 4 nuoš. 
alų.

Waukegano gyventojai dide
le didžiuma balsų pasisakė da
gi prieš svarstymą miesto pa
ėmimo savo nuosavybėn elekt
ros įmonės.

4 žuvo žaibui užga
vus lėktuvą

SHREVERPORT, La., b. 18. 
—Vietos policija per visą nak
tį grūmėsi su 3,000 žmonių mi
nia, kuri bandė įsiveržti j $3,- 
000,000 Caddo parapijos teismn- 
butį ir kalėjimą, kad pastverti 
ir nulynčiuoti baltąjį Lockhart.. 
kuris prisipažino išgėdinęs ir 
nužudęs 16 m. Mae Griffin.

Minia jau buvo įsigavusi į 
pirmąjį aukštą. Negelbėjo nė 
ugniagesių vanduo, nė dujų 

^bombos. TeČiaus betgi tuo lai
ku atvyko valstijos milicija ir 
minią išsklaidė.

DALLAS, Tex.j b. 18. — Du 
vyrai ir dvi moterys liko už
mušti jų lėktuvui susidaužius 
laike perkūnijos ties Lewii- 
ville, 20 m. nuo Dalias. Apielin- 
kės farmeriai mano, kad lėktu
vą užgavo žaibas, nes lėktuvai 
nukrito žemėn liepsnose, žuvo 
lakūnas Fowler ir trys jo pa- 
sažieriai.

Moteris badėjo 45 
dienas

NEW YORK, b. 18. —Mrs. 
Sarah Whitman, 61 m., moti
na 7 vaikų ir naujos sveikatos 
sistemos skelbėja, sakosi ba- 
dėjusi 45 dienas ir tuo nusta
čiusi moterų badejimo rekordą.

Ji esanti vegeterionė ir yra 
badėjusi daugelį kartų, kad pa
taisyti savo sveikatą. Vienu tar
pu ji yra badėjusi 35 dienas.

Esą ji visą badėjimo laiką 
jautėsi gerai, dirbusi apie na 
mus ir tik gerdavusi vandenį.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:5, leidžiasi 6:- 
34.

Amerikiečiai aviatorius Robert Switz ir jo žmona, kurie 
tapo areštuoti Francijoj ir po ilgo kamantinėjimo prisipažinę, 
kad jie šnipinėjo Francijoj Rusijos ir Vokietijos naudai. Ka
dangi jie išdavė ir kitus savo sėbrus, tai Franci j a norėtų juos 
paliuosuoti, bet prisibijo, kad juos nenužudytų kiti, dar nesu
sekti šnipai. r ,

Oro linijos traukia 
valdžią teisman už 

kontraktus

panaikinti 
pašto kon-

panaikinti

WASHINGTON. bal. 18. — 
Keturios aviacijos kompanijos 
atsikreipė į teismą prašydamos 
teismą uždrausti pašto virši
ninkui Farley visai 
visus senuosius oro 
traktus.

Kontraktai tapo
prieš kiek laiko ir valdžia da
bar ruošiasi skelbti varžytines 
naujiems kontraktams.

Valdžia sako, kad ši keturių 
kompanijų byla nepakeis val
džios nusistatymo ir nesulaikys 
naujų varžytinių skelbimo.

CALDWATER, Mich., b. 18. 
Rosalie Swagerie, 17 m., ku
riai automobilio nelaimėj kovo 
18 d. liko nulaužtas sprandas, 
tik šiandie pirmą kartą atgavo 
sąmonę. Ji pirmiausia paprašė 

(šokolado ledų.

Prezidentas prašys 
$500,000,000 vie
šiems darbams

WASHINGTON, b. 18.—Vi
daus reikalų sekretorius Ickeš 
šiandie paskelbė, kad preziden
tas Rooseveltas paprašys kon
greso paskirti $500,000,000 vie
šiems darbams, kad išpildyti 
1935 m. projektus.

Iš tų pinigų $200,000,000 eis 
baigimui esančių projektų ii 
$300,000,000 naujam viešųjų 
darbų programai.

Japonija įspėja pa 
šaulį nesikišti į Chi 

nijos reikalus

LIETUVOS ŽINIOS
Kaune beturčių yra 
apie 15,000 žmonių

Japonija prisiima Chinijos 
dūrinių reikalų teisėjo ir 
licisto rolę

vi- 
po-

Japonija

Rumunija prašo 
Francijos pagelbos 

prieš Rusiją

Kraujas liejasi Ala 
bamos angliakasių 

streike
BIRMINGHAM, Ala., b. 18. 

Vienas negras liko užmuštas ir 
kitas sužeistas Alabamos ang
liakasių streike.

Leeds policijos viršininkas 
Masom ir šerifo deputas Kirk 
land nušovė negrą England, 
kurį jie kamantinėjo dėl pašo- 
vimo kito negro, kuris buvo 
pašautas iš pasalų.

Dainavo prezidentui
WASHINGTON, b. 18.—Da

linai paliegusi 18 m. mergai
tė Nan Johnson iš Cleveland, 
turėjo nepaprastos garbės kai
po artistei: ji Baltajame Name 
dainavo dviems prezidentams 
—Rooseveltui ir Haiti preziden
tui Vincent. Ji yra auka vai
kų paraližiaus, kuriuo sirgo ir 
pats prezidentas, tad ji prašėsi 
leisti jai dainuoti prezidentui.

Neteko laisnio už 
pardavimą degtinės 

jaunai i mergaitei

PARYŽIUS, b. 18. — Kadan
gi Franci ja spiria mažąją en- 
tente—Rumuniją, čėchoslovaki 
ją ir Jugoslaviją — pripažinti 
sovietų Rusiją, tai Rumunija 
paprašė Francijos, kaipo geros 
Rusijos drauges, pagelbėti Ru
munijai atgauti iš Rusijos tą 
Rumunijos auksą, kuris sku
biai buvo išvežtas iš Rumuni
jos į Maskvą kai vokiečiai už
ėmė Rumuniją. To aukso Rusi 
ja niekad negrąžinusi.

CHICAGO.—Fred Badalamen- 
te, turėjęs smuklę 645 ‘S. Clark 
St., neteko .smukles laisnio. Jl 
tapo atiduotas Vieniem metams 
policijos priežiuron už parda
vimą svaigalų 15 metų mergai
tei.

Skundėja buvo Mrs. Emily 
Kazadailis, 1009 W. 19 St., mer
gaitės motina.

Smuklininkas teisniosi, kad 
jis turys prastą regėjimą ir 
■negalys atskirti tarp nepilna
mečio ir suaugusio asmens.

LITTLE AMERICA, Antarc- 
tica, b. 18. — Iš savo vienišo 
buto už 123 mylių j pietus nuo 
Mažosios Amerikos, adm. Byrd 
praneša, kad ten temperatūra 
siekia tarp 50 ir 60 laipsnių že
miau zero. Tai galbūt šalčiau
sia gyvenama vieta pasaulyje. 
Tuo pačiu laiku Mažojoj Ame
rikoj šaltis siekia 43 laipsnius 
žemiau zero. čia, pietinio po
liaus apielinkėj, amerikiečių 
ekspedicija žiemavos < 
tus.

Hitleris prisipažysta, 
kad naciai negali 
pašalinti nedarbb
BERLYNAS, bal. 18. —Hit

leris savo kalboj distriktų šel
pimo darbų vadams prisipaži
no, kad nacių valdžia negali 
pašalinti nedarbo Vokietijoje ir 
busią labai gerai, jei bedarbių 
skaičius bus sumažintas 
1,000,000 žmonių.

Čili kabinetas rezig 
navo

SANTIAGO, čili, b. 18. - 
Vakar rezignavo čili kabinetas, 
kuri gana ilgai buvo išsilaikęs. 
Rezignavo todėl, kad radikalų 
partija nutarė ištraukti iš ka» 
bineto tris savo narius, jų 
tarp ir premierą Piwonka; Dė
lei to pasitraukė ir likusieji 
konservatoriai ir liberalai.

Radikalai rezignavo todėl, 
kad jie pajuto, jog šalis kryps
ta į kairę ir todėl patys parei
kalavo kairesnės valdžios poli
tikos.

JUNEAU, Wis., b. 18. — 
Charles Kranz ir Jack Ter Laan 
liko nuteisti visam amžiui ka
lėj iman už užmušimą kovo 4 d. 
laike plėšimo dviejų žmonių, iš 
kurių jie gavo tik 8c.

TUNIS, Tunizijoj, b. 18

Prezidentas neprita 
riąs atmokejimo 
depozitų biliui

WASHINGTON, b. 18. — 
Baltajame Name patirta,' kad 
prezidentas Rooseveltas yra 
priešingas McLeod biliui, kuHs 
siūlo, kad valdžia atmokėtų pi
nigais depozitoriams tų uždary
tų bankų, kurie priklausė fede
ralinio rezervo sistemai.

TOKIO, bal. 18.
išleido pareiškimą į visą pasau
lį, kuris gali turėti labai di
deles svarbos tolimuose rytuo
se ir privesti ten prie taikos, a* 
karo. Ji tame pareiškime at 
meta taikias užsienio reikalų mi- 
nisterio Hirota politiką ir pa
skelbia savotišką “Monroo 
doktriną” rytinėj Azijoj. Ji pa
reiškia, kad niekas nesikištų i 
Chinijos reikalus, nes ji pati 
pasiims Chinijos globėjos ro
lę ir kad tik ji viena bus Chi
nijos vidurinių reikalų teisėjas 
ir policistas. Todėl ji priešin
sis kiekvienai valstybei, kuri 
norės teikti Chinijai finansinę 
pagelbą, parrtpinti karo lėktu
vus ir lakūnus, steigti aero
dromus, ar teikti paskolas po- 
litiniems tikslams.

Į tą pareiškimą galbūt niekas 
nebūtų atkreipęs didelės do 
mės, nes jis buvo pavadintas 
neoficialiu pareiškimu, bet už
sienio reikalų ministerija, spi
riama užsienio korespondentų, 
galų gale pripažino, kad tą pa- 
rieškimą reikia skaityti pilnai 
oficialiu.

Tas pareiškimas, numatoma, 
\ra daugiausia atkreiptas prieš
-Jungt:1 Valstij«BT" ktrries parda- - 
vė Chinijai daug lėktuvų, o 
amerikiečiai lakūnai mokino 
chiniečių lakunrts skraidyti ir 
gelbėjo chiniečiams steigti ae
rodromus. Tokis Chinijos 
ginklavimasis ore negalėjo p i- 
tikti japonams. Be to pasta
ruoju laiku į Chiniją atvyko 
vokiečių gen. von Seeckt, kuris 
turėjo būti patarėjas Chinijos 
karvedžiams.

KAUNAS. — Elgetos arba 
beturčiai savivaldybes teikiamą 
pašalpą ir medicinos pagalbą 
gauna, tik tada, jei Kauna mies
te yra išgyvenę ne mažiau kaip 
l*/2 metų (dabar reikia 3 me
lus). Pernai cenzuotų (pus 
antrų metų Kaune išgyvenu 
šių) beturčių buvo per 11,000 
žmonių. Dalis tų žmonių yra 
savivaldybės ir organizacijų 
prieglaudose, o kiti tifri kate
gorijas ir gauna nustatytas pa
šalpas.

Tiekiant medicinos, pagelbą 
pernai tiems žmonėms išrašyta 
per 35,000 receptų.

Tačiau Kaune priskaitoma 
dar keli tūkstančiai beturčių, 
kurie pašalpai ir medicinos pa
galbai gauti cenzo nėra įsigijo 
ir jos negauna.

Originalų komunistų 
propagandistų nubau

dė 4 metus kalėti
KAUNAS.— Jurbarkietis 16 

metų vaikinas Jankelis Zarki- 
nas, karvelių kojas apjuosdavo 
kaspinais su komunistiniais Šu
kiais ir karvelius paleisdavo j 
žmones. Zarkino bylų sprendė 
kariuomenės teismas ir jį nu
baudė 4 metais sunk darbų ka
lėjimo.

Atsteigia senąsias 
pašelpas bedar
biams Anglijoj

LONDONAS, b. 18. — Iždo 
kancleris Chamberlain pateikė 
biudžetą, sulig kurio bus at- 
steigtos senosios pašelpos 2,- 
300,000 bedarbių ir jų šeimy
noms, kurios prieš kiek laiko 
buvo sumažintos 10 nuoš.

Taipgi bus sugrąžintos se
nosios algos jurininkams, ka
reiviams, mokytojams ir vi
siems civiliams valdžios darbi
ninkams. Sumažinti bus 10 
nrtoš. ir taksai ant mažųjų pa
jamų.

21 užmuštas Meksi 
kos politinėj kam

panijoj
18«MEXIC0 CITY, b.

Tvirtinama, kad Puelba vals
tijoje nominacijos kampanijoje 
liko užmuštas 21 žmogus.

Trys moterys žuvo 
eksplozijoj dirbtuvėj

DAYTON, O., b.' 18. —Trys 
jaunos moterys žufa> eksplozi
joj United Fireworks Co. dirb
tuvėj 
yra sunkiai sužeistos.

Keturios jnoterys gi

TĘGUCIGALPA, Hondūras, 
17. —Lakūnas Victor Martin 
iš Houston, Tex. ir trys pasa- 
žieriai liko užmušti susidau-

Du karo lakūnai ir trys mecha-! žius jo lėktuvai tarp Teguci- 
nikai liko užmušti Frakcijos galpa ir Yoro. Užmuštieji yra

du me- laivyno hydroplanui r.ukritus ispanas misionierius, advokatas
liepsnose. ir . kongresmenas. (

Trockis ruošiasi ap 
leisti Franci ją

BARBRIZON, Franci joj, b. 
18.—Leonas Trockis savo puoš
nioje vilioję, krtr buvo ir “ket
virto internacionalo” raštinė, 
skubiai ruošiasi apleisti Fran
ci ją. Du sekretoriai ir du tar
nai skubiai dirba, kad sukraus- 
tyti jo daiktus ir priruošti ke
lionei.

Franci j a jį išvarė, kadangi 
jis nepildė pasižadėjimo neda
lyvauti jokiame politiniame 
veikime. Gyveno jis Franci- 
joj pasislėpęs bijodamas rusų 
baltgvardiežįų keršto.

Kur jis vyks, dar niekas ne
žino, nes galbūt nebus leista 
Trockini gryšti ir į Korsiką.

WASHINGTON, b. 18-----
Specialis subkomitetas reko
mendavo atstovų buto finansų 
komitetui sumažinti cigarelų 
taksus 40 nuoš., kad tuo suma
žinti cigaretų kainas. Dabar už 
kiekvieną cigaretų pakelį rei
kia mokėti 6c taksų.

SEVILŲE, Ispanijoj, b. 18.-. 
Plėšikai nušovė seniau1 buvusį 
labai garsų Ispanijos šokėją 
Jose Ottero, 74 m., kai jis 
sisake atiduoti jiems 1,100 
setų. .

at- 
pe-

ISTANBUL, Turkijoj, b.
Eina gandų, kad Leonas Troc
kis telegrafavęs Turkijos val
džiai, prašydamas leisti jam su- 
gryšti į Turkiją. .

18.

Kopas—nori-, parduoti 
dvarą ir apleisti 

Lietuvą
KAUNAS. — Teko sirižnoti, 

kad btiv. Klaipėdos prokuroras 
Ropas nori likviduoti savo dva
rus ir, jei teismo organai leis, 
išvykti iš Lietuvos. 20,000 litų 
užstatų už Ropą apdėjus gro- 
vienė Plioterienė.

Perkūnija sudaužė Lai
svės paminklą

ALYTUS.—Kovo 26 d. apie 
7 vai. Alytuje užėjo smarkus 
lietus su ledais ir perkūnija.

Apie 7,10 min. belyjant, stai
ga sužaibavo ir smarkus griau
stinis trenkė į Laisvės pamink
lą Daraius ir Girėno gatvėje 
dail. Aleksandravičiaus darbo.

Stovyla perkūno trenkta su
trupėjo į gabalus, kurie dideliu 
ratu apibėrė paminklo papėdę.

Taigi, pirmas perkūnas šie
met, bet jau pasiskubino Alytų 
nuskriausti, sunaikindamas taip 
brangų ir visą Alytų puošiantį 
Laisvės paminklą.

Oro pašto susisiekimas 
nutrauktas

KAUNAS. — Pašto Valdyba 
praneša, kad oro pašto susisie
kimas su užsieniais iki atskiro 
pranešimo nutrauktas.

Ar važiuosite pava
sary Liethvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..



Detroit, MichIkorespondencijos Visokios žinios

IŠ m ūsų padangės

—o—

Stovi suvargę ir dre- 
nuo šalčio Žmoneliai ir

Detroit, Mich

Oras pas mus vis dar pusė
tinai blogas, —- tai Ii ja, tai 
sniegti. Bedarbiams ir streiki
ninkams tai sudaro didelio ne
malonumo. O tuo tarpu Detroi
tą streikai gal labiau palietė 
nei bile kurį kitą miestą. Strei
kuoja ypač mažesnių dirbtuvių 
darbininkai. Balandžio 12 d. 
Motor Products Co. dar ^nebu
vo pilnai susitaikiusi su savo 
darbininkais- Tiesa, nei pikie- 
tnotojų, nei policijos ten nebė
ra. Darbininkų nepriima dirb
ti. Kai paklausi sargų apie 
darbą, tai parodo į iškaoinėtus 
pranešimus, kur sakoma, jog 
darbininkų nereikia.

Kai Briggs, Hudson ir kitos 
dirbtuvės atidaro ofisus, tai 
žmonių prisirenka, kaip į atlai
dus, — minių minios laukia 
darbo. Bet darbas gauti labai 
sunku, 
bėda m i
laukia, kada juos priims dirbti. 
Vargina juos ne tik nedarbas, 
bet dar prisideda ir gamta, — 
blogas oras.

Vis dar sunku numatyti, ka
da tie vargai pasibaigs. O kol 
kas bedarbių yra gana daug.

000
Balandžio 10 d. sustreikavo 

pečių dirbtuvės, kurios randa
si Jeffcrson gatvėje. Vieni dar- 
vininkai streikuoja, o kiti pa
siliko dirbti. Tapo pastatyti ir 
pikietuotojai. Streiklaužiai, iš
eidami pietauti, 
Javo tūtomis ir 
gelžgaliais. Kai 
kai juos pradėjo
ti, tai jie tuojaus paleido į dar
bą savo ginklus. Tuo pačiu lai
ku įsimaišė ir policija. Nuken
tėjo nemažas skaičius streiki
ninkų. Policiją, žinoma, pašau
kė bosai.

Man pačiam teko matyti, 
kaip apie 40 pikietininkų mar- 
Šavo su vėliavomis bei iškabo
mis, ant kurių buvo užrašyti 
reikalavimai. Tie užrašai skam
bėjo maždaug taip: mes reika- 
jaujame žmoniško pragyvenimo 
ir tokių darbo sąlygų, kokias 
nustato NBA. iPolicija stovi su 
lazdomis ir vis ragina, kad ei
tų 'toliau. Na, o kadangi susto
ti negulima, tai pikietininkai 
vis eina aplink ir aplink, tarsi 
šokdami “Noriu miego”.

Bėda, kad tarp darbininkų 
nėra vienybės ir kad vieni dir
ba, kuomet kiti streikuoja.

pradėjo atleidinėti darbininkus. 
Teko girdėti, jog Fisher Body 
jau atleido kiek darbininkų. 
Na, o tai reiškia, jog nedarbas 
ne tik nesimažina, o gal net 
pradės didėti.

0 0 0
Prieš kiek laiko iš Arizonos 

buvo atvykusi pasisvečiuoti 
•turtinga šeima, kuri atsivežė su 
savimi šunį Bimbą (kaip savi
ninkams ir atėjo į galvą pa
krikštyti tą gyvulį komisaro 
vardu!). Besirengiant važiuoti 
namo, ėmė ir prapuolė Bimba. 
Vaikai baisiausiai sujudo. Kad 
juos nuraminti, tėvai kreipėsi į 
policiją. Pastaroji pradėjo visur 
ieškoti Bimbos, bet niekur jo 
negalėjo surasti. Bet kai šeima 
jau buvo išvažiavusi, tai susira
do ir Bimba. Savininkams tapo 
pasiųsta telegrama, o vėliau 
pristatytas ir šuo.

Matote, kokia smarki musų 
policija, kai reikia šunį pagau
ni. Beda tik, kad ji neparodo 
tokio jau sumanumo, kai reikia 
žmogvagius susekti.

Darbai pas mus jau pradeda 
mažėti. Kiek teko patirti, tai 
Fordas pradėjo atleidinėti sa
vo darbininkus. Tas pat esą 
pas Chevrolet. Tuo tarpu nau
jų darbininkų beveik niekur 
neima. Streikų banga vis ne
nuslūgsta. Nėra tos dienos, kad 
vienur ar kitifr darbininkai ne
sirengtų streikuoti. To 
kelis metus nebuvo.

—<o>—
Kažkodėl komunistai

mus pasidarė visai ramus. 
Prieš dvejetą metų jie keldavo 
didžiausį triukšmą. Prie kiek
vienos progos rengė demon
stracijas. Bet tos demonstra
cijos jau išėjo iš mados. Mato
mai, nebeturi pasisekimo. Grand 
Circtte parkas irgi pasidarė la
bai rami vieta. Pirma čia su
sirinkdavo būriai žmonių ir 
diskusuodavo įvairiausius klau
simus.

prieš

pas

V' 'v. 'Llk' " s <• ‘.4. . t

NAUJIENOS, Chicago, UI.
Detroito miesto darbinin

kams algos yra išmokamos 
skripsais ir “cash” pinigais. 
Pinigais gauna tik 20 nuošim
čių. Matomai, primeta šiek tiek 
pinigų, kad galėtų apdraudą 
apmokėti.

Lipcoln Park gatvės liko be 
šviesų. Edison kompanija ne
beduoda elektros, kadangi mie
stelis bilų nemoka. Kadangi 
šviesų reikia, tai miestelio gat
vėse dabar tapo įtaisytos seno
viškos lempos. Pašalpa bedar
biams liko taip pat pusėtinai 
nukapota. Viengungis per sa
vaitę begauna $4.50, o vedęs 
$6.00. Kiekvienam vaikuti 
skiriama pustrečio dolerio.

Miestelis labai nusmuko 
savo išleistais skripsais.

dar
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apsigink- 
kitokiais, 

pikietinin- 
a»tkalbinė-

Wilkes Barre, Pa
Wyomingo Klonio lietuviai ren

gia didelj pikniką parėmimui 
Juozo R. James-Janušausko 
skridimo j Lietuvą

Visokių juokdarių pasaulyje 
pasitaiko, štai prieš kiek laiko 
vienas musų brolis lietuvis už
silipo ant stogo ir pradėjo lenk
tyniuoti su katei Tikrai taip. 
Katė nušoko nuo stogo ir nu
bėgo sau be niekur nieko, — 
sveika sveikutė. Sumanė tą pat 
padaryti ir musų tautietis. Bet 
pasekmės buvo liūdnos 
silaužė koją.

0 0 0
Vietos anglų laikraščiai įdėjo 

akuno James-Janušnusko pa
veikslą, o taip pat ir paveikslą 
“Lituanicos H”. Kai kurie lie
tuviai išsikirpo tuos paveikslus 
Ir pakabino ant sienų. Laikraš
čiai taip pat pažymi tą faktą, 
kad lakūnas Janušauskas šią 
vasarą rengiasi skristi į Lietu
vą. —Frank Lavinskas.

iš-

Rengiasi streiką skelbti ir 
tulmeikeriai. Jiems yra siūloma 
taikytis arbitradjos keliu. Ar 
jie priims pasiūlymą, — tikrai 
dar nėra žinoma.

a » 0
Balandžio 30 d. įvyks balsa

vimai. Balsuos tik tie piliečiai, 
kurie turi nejudinamą nuosa
vybę, — savo namus, šie bal
savimai turės nuspręsti, ar ant 
nejudinamos nuosavybės bus 
pakelti taksai, ar ne.

Planuojama išleisti 
patvarkymas, kuriuo einant bus 
draudžiama pardavinėti vai
kams revolverius ir šautuvus, 
kurie skiriami žaidimui. Mat, 
tie netikri ginklai dažnai yra 
labai panašus į tikruosius gink
lus. Tad Šposus bekrėsdami, 
vaikai gąsdina žmones.

0 0 0
Langų plovėjai rengiasi strei

kuoti. Reikalauja 75 centų per 
valandą. Juos remia Amerikos 
Darbo Federacija.

Ligi šiol jie dirbo akordin 
darbą — “piece work”. Plovė
jai taip pat reikalauja darbo 
valandų sutrumpinimo.

0 0 0
Detroitas pasidarė tikras ver

dantis puodas. Kur tik nepasi
suksi, visur kalbama apie strei
kus. Tuo pačiu laiku kai kur

«*Ketvirtadienis, bal. 19, 1934
gautas, tai turi nueiti į polici
ją ir pranešti apie tai. Jau ke
li lenkai ir žydai agentai pa
kliuvo ir liko nubausti.

Jau pirma btfvau rašęs, kad 
Western Union ir Postai tele
grafo kompanijų darbininkai 
paskelbė streiką. Streikas jau 
tapo likviduotas. Visi darbi
ninkai, kurie streikavo, vėl ta
po priimti j darbą.

Lietuvė Anna Bagočius pa
kliuvo į bėdą ir tapo uždary
ta į kalėjimą. Kaip vietos laik
raštis “Times” rašo, ji tapo 
suimta tuo laiku1, kai per upę 
bandė iš Kanados pusės įvež
ti nelegaliai kažkokį Jurgį Da- 
mūšį.
--------- ------ ------------------ --- ----- ----------------- ---- - _--------- ... ------- ■ l ... „ Į .

Ligi teismo ji turės užsistė
tyti $2,000.

Su pavasariu pradeda atgy
ti ir šmugeliavimas nelegalių 
ateivių. Keli jatf bandė per
plaukti upę, bet tapo suimti.

—o—
Noriu priminti SLA. 352 

kuopos nariams, kad gegužės 
6 d. įvyks labai svarbus susi
rinkimas, kuriame bus renka
mi delegatai į seimą. Visų na
rių pareiga dalyvauti susirin
kime ir išrinkti tinkamus de
legatus.

— Frank Lavinskas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

lt

Kubos teisingumo ministeris 
pulk. Roberto Mendez Penate, 
kovotojas už Kubos nepriklau
somybę ir artimas draugas pre- 

Pereitą sekmadienį vėl teko zidento Mendieta, kuris šiomis
girdėti Dailės choro radio pro- dienomis nusišovė, 
gramą, kuris užsitęsė 30 mi
nučių. Išėjo visai gerai. Daina
vo visas choras, o taip solis
tai, kaip lai: Lengvinas, Vala
kas, Stankienė, Zigmantienė, 
širvaitienė.

Radio programas Detroito 
lietuviams pradeda juo tolyn, 
tuo labiau patikti. Apie jį vi
si tik ir šneka. Biznieriai taip 
pat jį remia. Sakysime, ir šį 
kartą buvo 12 skelbimų. Gar
sinos! ir draugė Dermaitienė, 
kuri pardavinėja šviežius kiau
šinius ir vištukus. Kai kurie 
duoda sveikinimus ir prašo pa
dainuoti kokią nors dainą. Dai 
nininkai mielai jų prašymą iš
pildo.

Daugelis manė, jog pagalios, 
Detroitas 
vių radio 
sai gerą, 
klausyti,
pranęša, jog tai Jpp$<jitinis pro? 
gramas. Esą, sU'Tžtdio stotimi 
buvo padarytas kontraktas lik. 
šešioms savaitėms. Laikas iš
sibaigė, o naujo kontrakto su 
stotimi atnaujinti nepasisekė. 
Tokiu budu programų^ teksią 
nutraukti.

Labai gaila, kad taip atsi
tiko. Nebebus kam palinksmin
ti mus oro bangomis. Reikia 
vilties, kad programų vedėjai 
pasirūpins surasti kitą stotį ir 
tęs pradėtąjį darbą. Man atro
do, jog pritarimas lietuvių pro- 
gramams yra gana didelis. 
Priegtam ir biznieriai priside 
da prie to kiriturinio darbo pa
rėmimo.

turės nuolatinį lietu- 
programą. Ir tai vi- 
, kurio smagu pasi- 
Bet štai anau‘nseris

Bombininkai ir pas mus pra
dėjo veikti. Prieš kiek laiko 
metė bombą į vieną pieninę, 
kuri randasi Warren gatvėje 
Priežastis nežinoma.

laikytojams tapo

'MM

kadangi jį 
prezidentas nepaskirė į Valsty
bės Tarybą. Jo “draugas” Men- 
dieta ir kiti valdžios nariai ne
dalyvavo ir jo laidotuvėse.

, ; > ..

Saliunų 
griežtai įsakyta išsipirkti lei
dimus ligi balandžio 30 d. Sa- 
liunai, kurie ligi to laiko ne- 
įsigys leidimų, gegulės 1 d. bus 
uždaryti.

GEGUŽINE EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Amerikoje.

savo kovas su blakėmis, besi- 
važinėjant po kolonijas.

Ant rytojaus tas dzimdzi 
lankė savo pažįstamus ir nie
kino tuos, kurie remia lakūno 
Janušausko sumanymą skristi 
į Lietuvą. Girdėjau*, kad vie
nas ALTASS. darbuotojas jam 
pastebėjo, jog nekoks tėra tas 
paukštis, kuris savo lizdą ter
šia.

Vietos anglų laikraštis rašo, 
jog kriminališkumo atžvilgiu 
Detroitas užima antrą vietą 
tarp Amerikos miestų. Išėmus 
New Yorką ir Chicago, žmog
žudysčių skaičius čia yra di
desnis nei kur kitur.

Pradeda imli į nagą priga
vikus agentas, kurie pardavi
nėja žemę. Jei kas jaučiasi pri-

Bal. 12 d., 7:30 vai. vakaro, 
įvyko adv. J. S. Lopattos ofise 
Tranzatlanlinio skridimo komi
teto susirinkimas.

Iš komiteto raportų paaiš
kėjo, kad šio klonio lietuviai 
sujudo rinkti aukas, o dides
nės kolonijos organizuoja AL
TASS. skyrius. Fin. sekr. E. 
Deltuva pranešė, kad iš Gen- 
tralinio komiteto gavo 800 žen
klelių ir visus jau išdalinęs. Iš 
kolonijų veikėjai reikalauja 
daugiau ženklelių, taipgi tiki
si sekamą savaitę gauti dau
giau* ženklelių.

Ponas E. Deltuva pranešė, 
kad Aviacijos diena vargiai 
įvyks, neš Wyomingo airpor- 
tas dabar taisomas ir maža vil
ties, kad bus gatavas iki bir
želio 3 d. Nutarta aviacijos die
nos neberengti, o rengti pik
niką ir kitokius parengimus, 
kad kiek daugiau sukėlus pi
nigų. Pittstono ALTASS. sky
riaus veikėjai sumanė rengti 
pikniką gegužės 30 d. (Deco- 
ration Day) Valley View Par
ke.

Tokis pittstoniečių sumany
mas buvo užgirtas ir dar iš
rinkta iŠ pastoviojo komiteto 
trys nariai, kad jiems pagel
bėti surengti pikniką; I komi
tetą išrinkta šie: V. Kamarau
skas, St. Žukauskas, A. Am- 
brozaitis. Taigi, kurios orga
nizacijos ar pavieniai norėtų 
pasidarbuoti ir aukų parinkti 
Tranzatlantiniam skridimui, ma
lonėkite kreiptis į fin. sekr. E. 
Deltuvą, 94 Eogan st., Wi!kes 
Barre, Pa., tel. 41731.

Pas p. E. Deltuvą galima 
gauti aukų rinkimo blankų, 
ženklelių ir t.t.

— St. Žukauskas,
Spaudos Kom. narys.

“Vilnis” nesidrovi plūsti Dai
lės choro vedėją ir rašyti apie 
jį visokius pliauškalus. Esą, 
komunistų parettgime tam balt- 
kelniui sportid viena moteris 
sukurusi pirtį, aplamdžiusi 
jį ir dar spiruši.

.Tikrumoje buvo kiek kitaip. 
Tiesa, toji moteris rengėsi spir
ti. Bet ji nepataikė ir nuo di
delio karščio pati apslabo.

Well, ščyrieji .turės sifdary-
- mo-Ii spardytųjų Brigadą, 

terys tam darbui netinka.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir au “apirusiais” nervais — jaučiatės silp
nas ir pavargęs — tik pusiau žmogus. Jei
gu taip. Atai yra geras tonikas, sutelkiantis 
goresnes dienas

jaučiatės silp-

Nuža-Tone
yru uzvaraminias TuNIKO, kuri Gydyto
jas Sneciailstas iSrado, ir kuris dabar par
duodamas visose vntstynyčiose. NŪGA-TONE 
yra kombinacija tam tikrų tonikų alteratl- 
vų, kurios stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus. duoda naujų gyvenimą ir energiją. 
Jus valgysite v geriaųs,—miegosite sąldžiaus. 
Tūkstančiams i vffrų mpterų tapo pagel
bėta. TrisdeSimties dienų Ireatmentas ui 
Vieną Dolerį — gaukite tikrąjį—garantuo
tas.

BAK®
LSS. 116 kuopa laikys sa

vo susirinkimą balandžio 29 d. 
Keblaičių namuose, 2238 E. St, 
Visi kviečiami atsilankyti.

—o—
Pečių dirbtuvėje streikas dar 

tebesitęsia. Miesto majoras įsa
kė policijai laikytis bešališkai 
ir/ be reikalo nekliudyti pikie- 
tuotojų. Bet kompanija turi 
depučiirs, kurie persekioja 
streikininkus.

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimus 

namie

( PROBAK BLA.DE)

Garsinkitės “N-nose”

— jie irgi 
chorui ant

.— Q—
Susikūrimas Dailės choro 

kai kuriems labai nepatiko. 
Pirmiausiai bimbiniai ėmė jį 
atakuoti per savo “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Iš kilos pusės, neat
siliko ir klerikalai, 
stengiasi naujam
korno užlipti. To viso negana 
— dar ir viduje atsirado ken
kėjų, kurie varinėja negeisti
ną politiką. Prisidengdami ne
va bepartyviškumu, jie gręžia 
skylę iš vidaus.

Choro vedėjai tikrai randa
si nesmagioje padėtyje,
nežino nei ko laukti. Bile die
ną jų visas 
niekais.

Tiesa, pas 
pasiryžimas
tis. Jie kolkas tvirtai laikosi. 
Progresy viskam elementui rei
kėtų jiems stoti į talką ir dė
ti visas pastangas, kad Dailės 
choras nepakriktų. Toks cho
ras čia būtinai yra reikalin
gas.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

I Velvceta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
d a u g visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite? Kraft Vėl- 
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo ... kuotankiausiai!

u.

jie

darbas gali nueiti

choro narius yra 
nugalėti tas kliu-

—o—
Na, susilaukėme ir mes sve

čio, kuris labai mėgsta publi
ką jovalu vaišinti. Į jo paren
gimą žmoniy susirinko nema
žai. Programas buvo visai nuo
bodus. Kai kurie pradėjo net 
snausti, kai scenoje nerimto 
meno skelbėjas bėginėjo į 
“maikį” įsikibęs. Išbudo tik ta
da, kai pradėjo dainuoti'’ apie

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

i
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GEGUŽĖS-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandenį< į mažiau kaip 6. 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas —- Pius Bukšnaitis.

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

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

Trečia Klase į vieną pusę ...
Į abi pusi ............................. .
Turit line Klase į vieną pusę 
į abi pusi .......................... ....

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės į “NAUJIENAS” dėl
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

■

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU
NEW YORK $ 1J
Philadelphia $14 1 U

28 valandas smagios kelionGs

PITTSRURHG
. CLKVEEAND 
DKTROIT..
TOLEDO
YOUNG8TOWN

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

Perdėm Greitas Patarnavimas, 
r-- — •—

PEORIA, ILL. 
QUINCY, ILL 
ST. JOSEPH, MO- $6.00 
KANSAS CITY
Pu busai kasdien i&važluolą i virt minė
tus miestus—-vienas persBaimaa—vienu bu
sti visit kelią. Nauja miegojimui kedfi ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
duAka DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Tclef anuokite t

Missouri Transit Line 
328 So. State St.

Tel. HARRISON 6072

Ekonomiškiausias

n

Vienon pusčn į abi
$2.50___  $3.50
$4.00....... $6.00

. $10.80 
$6J)0..__  $10.00

ST. LOUIS $3
SS. ______  AKRON

Bile kur į RYTUS

IO.7B

— »3.7«
7.00

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST 
LIMITEDS-rJOKIA

Buy gloves wlth what 
it savęs

71 viūo ir

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

DETROIT $3

Į abi pusi 
$500

Į abi pusi 
$500

ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR. 
Pašaukite:

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabaah 3886

Trumpiausias kelias j
i

South’us

BUDAS
KELIAUTI

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet 
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, moderniški, puošnus busai. 
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokitė mums surengti smagia ke
lionę i bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

TeL HARRISON 6072

Southern Limited
407 So- W?bash Avė.

72 West Randolph St.
Tel. Calumet 4668—Wabash 6171

407 So. Wabash Avė.
arbą Ęrėvoort Lobby 

120 W. Madison
TėJ- Wahash 6171

Prašome1 paminėti “NAUJIENOS”

‘V
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North West Side

popieros

iki 9 vai vakaro, o Nedėlioj nuo I v. po piet iki 6 v

Ručinskas

ALTASS ŽINIOS

Kurie neturite

ir in

MILDA THEATRE

RAMOVA Theatre
oesmvATo

Balandžio 19, 20 ir 21

ESKIMO

STATE

COMĄ s^ts

Apie 750 lietuvių Chi
cagoj aludžių bizny

DYKAI 
KNYGELI

Balandžio 19 
MADAME SPY

žmonų mainytojai 
taipgi komedija

N A L 
JUT 
IICE8 
r*O

HlGKBtHM 
crrv

Įmokė 
jimo

šimtai aludžių kas 
pereina į kitų rankas. Reiškia,

z^VOUPV/ISH A 
WUJ_ BE GRANTED 
FOR 1 V/ILL TAKE 

YOU THEPE/

Visai Nauji
GRAND 

PIANOS

DIENŲ 
IŠMĖGINIMUI

Take Anhland 
Ava. Htrret <’h» 
to 30th S trr* t

Sąlygos $1.50 
i Savaitę

THE BAD LAMO 
15 DOMINATED 
BY MEAH OLD 

. KIMO SNAPE 
V/HO IS ALYJAYS 
CAUSING TPOUBLE. 
IT IS HIS DESIRE 
TOGA1M POS5E5SIOK 

Į OF THE GOOD 
land and cpush 
THE SPIRIT OF .

THOSE HAPPY 
I LJTTLE PEOPLE. 
I HEISVERYVERV 

i MEAN AND YAU. 
| STOP AT NOTHING 
I TO ACCOMPU5H 
I HIS PVRPOSE. ■

3140 So. Halsted St,

reilkiB 
Nertai’ 

vilkladami an 
savo 

PrUiųa- 
In| ar mo> 
lnetralr«'h|>

vieni parduoda kitiems, o kiti 
tretiems ir t.t.

3518 So. Halsted St.

IT L.OOKS VERY 
INTEDESTING. 1 

WOUL£> ŪKE NOTHING 
BETTER THAM TO 

MAKE A TRIP TO
THE LAND OF 

JUST SUPPOSIN*.

SĄLYGOS $1.00 
I SAVAITĘ

WarehoiiBe Uipordavimo Kaina

Vikingų Ko
lai* ilgai gy- 

ažiuoti Lietuvon, 
kad

o jau po vienų ar dvi tai ga
lima užtikit kiekvienoj miesto 
daly. Vien iš to galima spręs
ti, jogei proporcionaliai Chi- 
cagos pilietis turi išgerti daug 
alaus į dienų, kad palaikyti tas 
lietuvių aludes ir tūkstančius 
kitų, kurias svetimtaučiai už
laiko.

pareiškia: Žiftote, 
aš šiandie galėčiau 
apie porą tūkstančių 
tai, tuoj važiuočiau 

Ot, daviau garbes

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD (Pa
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 M|
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. . t 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v._______

su Fay Wray ir Nills Aster 
taipgi Musical

Sukruskim Visi 
Darbui

bes vairo. Kai kurie jo moks
lo draugai iš Lietuvos ' laikų 
numato Kasputį tinkamą dirb
ti Lietuvai. Ir štai jis gauna

Kasgi galėjo manyti, kad 
lietuviai Chicagoj turi apie 750 
aludžių ? O kandidatų i tą biz
nį vis daugiau ir daugiau ran
das. Aludžių skaičius vargu 
bepadidės. Kai tik prohibicija 
tapo panaikinta, visi urmu stei
gė aludes, numatydami jas 
kaip pelningą biznj. Bet po ke
bų menesių laiko pasirodė, kad 
dalis jų nieko nepelnė, ir kaip 
tik priešingai- 
vestmentus.,

Chicagoj yra daug tokių vie
tų, kur randasi bent po ketu
rias aludes kiekviename bloke,

Su sausio 15 diena VIENYBE skelbia nauj 
vajų. Vajininkams (agentams) teikiama di 
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų _____ _
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną d< 
gaiš už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui 
keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto

CLARENCE A. O’BRIEN 
Refllatered Patent Attorney 

43-A SMarlIy 8a»ln<» « Conmerolal 
Bank Buildini

(Dlrectiy acrM* Mreet Irom Patent Office) 
tfASRINGTON. O. C.

“MAN OF TW0 
WORLDS”

su Ellissa Landi ir kitais 
taipgi komedija

vis 
rengiasi

KING v 
guffawš' 
\pALKCE

VIENYBES VAJUS
i skaitytojų gavimo 
lėlės dovanos gero

vę va
ri pini- 
sidirbti

Chicagoje kai kuriose alu
dėse patarnavimas yra visai ne- 
švarus. Ypač italų apgyven
tose kolonijose. Taip yra ap
sileidimas , tų biznierių, kurie 
žiuri per langus, kada “kosti»- 
meris” užeis, o to laiko nesu* 

menuo naudoja palaikymui švaros.
Frank Bulaw.

Joniškiečių Klubas yra nuta
ręs priimti naujus narius be 
jokio įstojimo mokesčio ir jau 
keli asmenys ta proga pasinau
dojo. Taigi visi nariai padir
bėkime ir gaukime naujų narių 
į klubą. Tada visi pasidžiaug
sime savo darbo vaisiais.

štai kitas labai svarbus rei
kalas artinasi. Klubo susirin- 
kimas įvyks gegužės 11 dieną, 
7:30 vai. vak. Nariai turi ne
numirti tą dieną, ba specialių 
pakvietimų susirinkimui nebus. 
Ir kurie nariai nėra mokėję sa
vo mokesčių šiais metais klu
bui, tai privalo ateiti į susirin
kimą ir užsimokėti, ba neužsi
mokėję bus suspenduoti pagal 
įstatus ir neteks teisės pomir
tinei.

Pikniko rengimo komisijos 
narys K. Baltas praneša^ kad 
komisija permainė daržą. Pik
nikas įvyks gegužės 27 dieną 
Justice Parke, Liepos darže,

Keletas minčių apie 
Dr. K. Kasputi

SUTAUPYSITE PAR VEŽIMO
IŠLAIDAS

Jei ra manote kraustyti! arti
moj ateity, mes gailine nuHliiutl 
Jūsų senų planą Ir prUtatytl jums 
naują po to kaip perslkraustysite 
naujon vieton.

prie Archer ir Kean Avė.
Vieta yra gana patogi ir 

lengvai pasiekiama netik auto
mobiliais, bet ir gatvėkariais.

Dabartiniu laiku yra platina
mi laimėjimo tikietai, ir tie pa
tys tikietai bus geri įeiti į dar
žą. Kas neturės iš anksto nu
sipirkęs tikietų, tam teks prie 
vartų brangiau mokėti. Tat. 
kiekvienas narys turi pasiimti 
iš rengimo komisijos tikietų ii 
platinti juos 
tikietų atsišaukite greitai į ko
misijos narius: St. Gurskį, So 
Talman avė
Rockwell str, K. Baltas, 7433 
So. Claremont avė.

Dirbkime visi kartu. Viena 
komisija visą darbą nepadarys, 
jeigu* mes, nariai, jai nepadė
sime. Parodykime, kad Joniš
kiečių Klubas veikia ir progre
suoja.—B. Barniškis.

MOV/ FOLKS YOU 
MAY SEE WMAT 
THE LAND OF JUST 
SUPPOSIN' LOOKS 
ŪKE. IF YOU V/ILL 
NOTKE. IT |S 
DMDED INTO TW0 
PARTS-THE GOOD 
LAKIŲ, AND THE 
BAD LAND. THE 
GOOD LAND 15 
RULED BY GOOD 
KJNG GUFFAV/ 
WHERE EVERYONE 
IS HAPPV AND 
CONTAINS SUCH 
PLACES A5 SMILE 

| CITY AND;
GIGGLEVILLE.

Sle pastebėtini napji instrumentai yra paimti 1A regu
liaraus Rtnko, au pilnu, turtingu tonu, artiatiAku di
zainu, ir gražiu iAbaigirnu. NaujauHios mados Grand ir 
Uprigbt planų konHtrukciJos. Specialiai pabadavau dėl 
mažų apartmentų, arba namų bu mažai vielos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog f. o. b. iA warehouse. Jūsų 
Beną pianą arba muzikai} instrumentą priimsime kaipo 
daliu} [mokėjimą.

FIRF^OOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 39th SI.
Atdara Ketv., Penkt. ir šešt. nuo 9 vai. ryto

šitas incidentas nebuvo iš
aiškintas iki tol, kol 1932 me
tais jis pats nenuvažiavo Lie
tuvon. Tas incidentas padare 
tokį įspūdį į Dr. Kasputį, kad 
jis jautėsi lyg ir atstumtas 
nuo lietuvių veikimo, ypatin
gai kai jis matė, kad kai ku
rie karjeristai, kurie mažiau
siai prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės iškovojimo, 
tapo garbingais vyrais ir ga
vo gan žymias vietas valdžio
je. Po šio įvykio jis kaip ir 
atšalo nuo lietuviško veikimo 
ir lietuvių judėjime mažai da
lyvauja.

1932 metais visa Kaspučio 
šeima tariasi susivažiuoti Lie
tuvon pasimatymui. Mat, Kas
pučių šeimos nariai labai pasi
skirstę gyvena — vieni Lenki
joj, kiti Latvijoj, treti Vokie
tijoj, taip, kad visiems kartu 
suvažiuoti retai kada pasitai
kydavo. Tau suvažiaviman 
gauna pakvietimą ir Dr. K. 
Kasputis. Rinitai galvoja ar 
važiuoti, ar ne. Uždaryti ofi
są keliems mėnesiams ir dar 
panešti dideles išlaidas depre
sijos laikais, tai yra rimtas 
klausimas. Vienok galų gale 
nusitaria važiuoti, ypač dėl to, 
kad dar tėvą gyvą pamatyti.

Nuvažiavęs Lietuvon, sutin
ka savo gimines ir seną tėvelį. 
Sutinka ir savo senus gimna
zijos laikų draugus, kurie 
šiandie užima gan žymias vie
tas Lietuvos valstybėje, Įsigija 
maloniausių įspūdžių. Siūlo 
jam įvairias vietas ir kviečia 
pasilikti Lietuvoj.

Grįždamas Amerikon, 
pasižada, duoda garbės 
giminėms ir draugams, 
prie pirmos progos, ot, 
metą grįšiu ant visados 
tuvon. Bet parvažiavęs Ame
rikon randa depresiją dar la
biau įsigalėjusią ir “sutvarky
ti reikalų” vis negali ir nega
li. Jo draugai ir giminės be 
paliovos rašo jam laiškus, kad 
grįžtų Lietuvon. Nelabai se
niai besikalbant vienoj vietoj 
apie grįžimą Lietuvon, Dr. 
Kasputis 
sako, jei 
sudaryti 
dolerių 
Lietuvon 
žodį, kad tuoj sugrįšiu... Vii 
laukia, vis tikisi geresnių lai

Pažvelgus. į sujungtas spė
kas ir įtemptą darbą vakaro 
surengimui, biznio komisijoj 
pasireiškia abejonės, ar did
žiulė Wicker Park svetainė ne
bus permaža. O už ją dides
nės svetainės šioj apiclinkėj 
nėra. Kadangi North Wcst- 
saidės kolonija yra gana di
delė ir lietuviai gyvena pusė
tinai plačiai pasiskirstę, bet 
ištikus kokiam nors svarbes
niam momentui visada skait
lingai susirenka, tai nėra abe
jonės, kad ir šiuo sykiu jie 
savo pareigą atliks ir tinka
mai parems lakūną Juozą R. 
James-Janušauską.

Vakaro programas bus gana 
įvairus. Jį išpildys rinktinės 
meno spėkos. Bus dile pasi
žymėjusių ir visų mėgiamų 
dainininkų, solistų, kaip tai 
Kastas Sabonis, J. Čepaitis, du 
mišrus chorai — Pirmyn ir pa
rapijos, kvartetai, duetai, 
smuikas solo, smuikų duetai, 
na, ir numerių, kuriuos visus 
surašyti daug vietos užimtų.

Po programo jokiai iki vė
lumos. , O,v

Įžanga tiktai 40c.
P. čerečka.

Broliai ir seserys! Atėjo lai
kas mums padaryti žinksnį 
pirmyn, atlikti darbą, kuris 
yra visu uolumu ir pasišventi
mu visos visuomenės dirba
mas. Tas darbas tai surengi
mas Janušausko skridimo per 
Atlantiką iš New Yorko į Kau
ną. Ir Janušauskas taip greit 
išlėks pavo-jingon kelionėn, 
kaip greit bus surinkta reika
linga jo kelionei pinigų suma.

■ ii ' |L

Turime stoti visi petis petin 
su doleriu ir darbu, kad Litu- 
anica II pasiektų Kauną.

Tatai priklauso nuo musų. 
Amerikiečiai, o ypatingai chi- 
cagiečiai lietuviai turi baigti 
pradėtą darbą.

Lėktuvas apipirktas ir jau 
yra Chicagoj. Balandžio 15 d. 
buvo po pasitikimas. Balan
džio 22 d. bus jo krikštynos. 
Turime visi dalyvauti jose.

Kupiškėnai ir Kupiškio apie- 
linkės lietuviai, jei aukavote 
Transatlantiniam Janušausko 
skridimui, praneškite kas au-

VIRAI NAUJI 
MAŽI UURIGHT

PIANOS

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

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

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

Pirmadienį, balandžio 16 d. 
vakare, šv. Mykolo parapijos 
svetainėj įvyko ALTASS at
stovų gana skaitlingas susirin
kimas. Tapo išrinkta komisi
ja, kuri prirengs ir nugabens 
25 darbininkus į Ford Lansing 
Airportą ten įvyksiančioms ba
landžio 22, dieną Lituanica II 
krikštynoms.

Balandžio 29 dieną North 
saidiečiai rengia Wickcr Park 
didžiojoj svetainėj didelį va
karą su šauniu programų. Vi
sas pelnas skyriamas finansa
vimui lakūno Juozo R. Janies- 
Janušausko šią vasarą skridi
mo į Lietuvą, šio vakaro su
rengimui Northsaidicčiai turi 
sumobilizavę visas stambiąsias 
šios kolonijos spėkas, tad tiki
masi didžiąją svetainę pripil-

Ncrlzikiiokite Nei 
Vieno Cento

Pradėkit mokėt
Birželio mėnesi

seniai buvo žinomas nedide
liam jo draugų bei profesiona
lų būreliui Chicagoj. Tačiau 
plačioji lietuvių liaudis, o ypa
tingai “Naujienų“ < 
pradėjo pažinti Dr. Kasputį 
tik nuo tada, kai jis grįžęs iš imti vietą prie valdžios apa- 
Lietuvos ėmė rašyti savo kelio- rato. Kasputis rimtai galvoja 
nės įspūdžius užvardintus Lie-lapic tą pasiūlymą. Tačiaus 
tuvon Vikingų Keliais 
manau, kad vertėtų v 
tą žodį tarti bendrai 
“Vikingų Kelių” autorių, 
jo jaunystes dienas ir 
zijos laikus parašys jo vienas 
kolegų iš gimnazijos laikų.

Amerikon atvykęs gauna 
darbą prie Rock Island gele
žinkelio kompanijos. Materi
aliai imant, čia jis buvo pasie
kęs aukščiausį laipsnį savo 
karjeros. Dykai važinėdavo
si šios kompanijos geležinke
lių linijomis, gavo gerą atly
ginimą. Chicagoje turėdavo 
gerus kambarius, kur rasdavo 
vietos gyvenimui jo seni kole
gos ir draugai. Vėliau kom
panija pasiūliusi jam darbą 
ofise. Jis to darbo nesutikęs 
priimti ir, apleidęs minimą ge
ležinkelio kompaniją, stojo 
Nortlnvestcrn Universitetan 
dentisterijos skyriun. Tai bu
vo didžiojo karo laiku. Įstojo 
Jungt. Valstijų kariuomenėn 
ir gavo leitenanto laipsnį. Grį
žęs iš kariuomenės organizavo 
lietuvius ir mokino juos ka
riško pratimosi. Mat, tuo lai
ku kaip tik kūrėsi nepriklau
soma Lietuva. Vėliau baigė 
dentisterijos skyrių ir užsidė
jo ofisą Bridgeportc, kur ir 
priiminėdavo pacientus iki pa
skutinių gyvenimo valandų.

Lietuvai besikuriant, jis ne
mažai darbavosi Lietuvių Die
nos organizavimui ir šiaip 
aukų rinkimui Lietuvai. Kada 
Idnkai puldavo Lietuvą bei 
lietuvius svetimoje spaudoje, 
tai Dr. Kasputis kad ne vie
nam, tai kitam anglų dienraš- 
tyj rimtai atremdavo tuos 
puolimus iš lenkų pusės.

Lietuvai pasiskelbus nepri
klausomai, reikėjo žmonių,

Žodis į Kupiškėnų ir 
apielinkės valsčių 

geros valios 
žmones

;alės “sutvarkyti roL 
grįžti Lietuvon.

atėjus, laukia 
saulės spinduliais 

palošti golfą, ką jis 
mėgdavo. Dažnai

mui 
,ri». .rentų 
knokfi t"" 
apsaugojimą 
«nmanym 
kitę brat: 
dei| dėl 
arba rt 
NEMOKA 
rntAt HBow to __ 
tain • Pateot” Ir “Reeord ot l>- 
vention'* formor. Nieko seimais 
oi InformaeiJaB ko daryti. 8ael- 
ralinCJimai laikomi paslaptyje 
Greitas, atsarrus. rspeetlnyaa po 
tarsaviniM

Ė| 193 Grand Street 
1įįįįįįįįįįįį@įm

formacijas suteiksime laišku.
Adresuokite:

Vajaus Komisija
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

12 l priart 'iŠ
Pianų i FH 

Visi gernl 4 Ei 
žinomų iA- illj 

riirbys^ių. llltf 
Parduodami | W 

tik už cash
Pasirinkite t 

—tiktai 
po „ 
PUA-TER PIANOS 

Nauji parsiduoda už 
virt $460. Pastebė
tina vertybė, ne nau- 
{i. bet verU dviru-

►ai tiek____ $27
Sijlyitos ftOe Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinėta* Benčius ir 
Rolės.

rato
apie tą pasiūlymą

’. Tad tuo laiku kaip tuk buvo bal
ioną ki-’gęs mokslą ir užsidėjęs ofisą, 

i apie, kurio įrengimui išleido visus 
. Apie .pinigus. Jis tada siunčia te- 
gimna- legramą Lietuvos atstovams ir 

prašo, kad prisiųstų pinigų 
kelionei. Šitą jo žygį jie pas
kaitė nepatriotingu ir daugiau 
jam jokių pasiūlymų, ypač 
svarbesnei vietai užimti, neda-

V leny be 
SENIAUSIAS’ LIETimV^VAlKRASTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
I.EIDŽH LIETIMŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

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

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

gaus gerų knvgų $1.00 vertės veltui.
Brangus lietuviai 1 Užsirašyk' t e ši seninusią lietuvių laikraštj. 
Ps bu Just) kelrodžiu Jūsų gyveh’mo eigoje. Jis ves jus i švie- 
a ir tiesa Jis suramins Just) širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis 

nas’džiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybe adresuokite:

LTTHUANIAN PRESS CORPORATION

mus 
spinduliuose pasikaitini 
menu pereitą
galo karštą dieną Dr. Kaspu- 

skaitytojai, telegramą iš Lietuvos valdžios k)šia golfą, visas prakaitu 
apsipylęs ir be kepurės, bet su 

! šypsena veide.
i Rašo dar 
liūs“, 

' venti 
Eina 
baigti savo rašinį ateinančiam 
šeštadieniui. Bet netikėta 
mirtis taip staiga jį patiko, kad 
nei savo mylimiausioms nega
lėjo pratarti sudiev....

! Su viena minute visos gyve
nimo svajonės, visi rūpesčiai 
ir visi siekiai liko nutraukti 
amžinai...

Ir ilsisi amžinai “Vikingų 
Kelių“ autorius, Dr. Kazys 

(Kasputis.

žodį
jog kavote, iš kokio valsčiaus ar 

kaimo kylę. Praneškite Ku
piškėnų Bendro Kliubo Ame
rikoj Centro pirmininkui Jo
nui Kuliui, 3259 So. Halsted 
st., CJncago, III, Nes kupiš- 
kėnaij ir apielinkės valsčiais 
turės Jatspausdinę knygą.

Be Įto, balandžio 20 d. Lie
tuvių} Auditorijoj įvyksta va
karas} Pradžia 7:30 vai. Pel
nas skiriamas transatlanti
niam skridimui. Bus vaidini
mas, koncertas ir įvairus pa- 
marginimai. Visi atsilanky
kite. *■ Įžanga tik 35c.

John Kulis, „
Transtlantinio Skridimo Brid- 

geporto skyriaus vice-pirm.

UNEKPLORED Z/ X 
COUNTRY^f

DULL CARE

kų, kad 
kalus“ i

Pavasariui 
progos eiti 
pasigėrėti, 
taip labai 
primena savo įspūdžiuose, kad 

Dr. Kazys Kasputis jau nuo kurie galėtų stoti prie valsly-įlai j° mylimiausias užsiėmi- 
ant tyro oro ir saules 

Atsi- 
vasarą vieną be

'■s

PATENTS



WIRTO ĮSIŠOKIMAS

ORO LINIJOS EINA Į TEISMĄ

ANGLIJOS BIUDŽETAS

Valstljose. ne 
pakili’

88.0V 
4.00 
2.50

... 88.00 
___ 4.00 
___ 2.00 
___  1.50 
___ .75

_______ _______f by
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

-----  18c
.... 7IC
Chicago),

17.00
8.50
1.75
1.25
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Ufaiaakyno kaina *
Chicago je — naftų:

Metama ___________ _____
Pusei metu -----------------------
Trims mėnesiams __ ____
Dviem mėnesiams ...... ......
Vienam mėnesiui ______

Chicago] per iineiiotojus:
Viena kopija___________
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Matyt, norėdamas pasirodyti “svarbiu žmogum”, 
kuris žino aukštųjų sferų paslaptis, mokytojas Wirt, 
iš Gary, Ind., apkaltino Roosevelto patarėjus dėl “są
mokslo” padaryti revoliuciją Amerikoje. Jeigu dalykas 
butų tuo pasibaigęs, tai tas ambicingas vyras butų ga
vęs šiek-tiek nemokamos reklamos ir viskas tuo butų 
pasibaigę. Bet išėjo kitaip.

Spauda perdaug išpūtė Wirto “baubą” ir atžaga- 
reiviškieji kongreso nariai pareikalavo investigacijos, 
o kai prasidėjo investigacija, tai didvyris iš Gary mies
to atsidūrė prastoje rolėje. Pašauktas į Washingtoną, 
jisai turėjo liudyti apie tai, kas jam teko girdėti priva
tiniuose namuose, kur jisai buvo pakviestas, kaipo sve
čias. Turėjo nešti viešumon privatinius pasikalbėjimus, 
skelbti vardus šeimininkės, kuri jį vaišino, ir kitų sve
čių.

Tai jau gana prasta. Joks save gerbiąs žmogus ne
gali turėti malonumo pasirodyti visos publikos akyse 
paskalų nešiotoju. Bet išėjo dar blogiau, kai kongreso 
komisija pašaukė tuos asmenis, su kuriais p. Wirt val
gė ir gėrė toje garsioje vakarienėje, kurioje jisai pa
tyrė apie “revoliucinį sąmokslą”. Atėjo 6 žmonės —- 
namų šeimininkė ir penki buvę jos svečiai, ir jie visi 
vienu balsu pareiškė, kad pono mokytojo žodžiai — 
grynas prasimanymas. To negana. Jie pasakė, kad p. 
Wirt per tri$ ar keturias valandas beveik vienas kalbė
jo, neduodamas progos kitiems svečiams nė išsižioti.

žodžiu, “smegenų trusto” kaltintojas tapo pastaty
tas ant juoko.

i Iš to kongreso investigacijos dabar išeis tas, kad 
visiems Amerikos konrikams bus daug medžiagos krėsti 
juokus. Wirfo vardas pateks į visokias juokingas pa
tarles ir pasakėčias.

Oro linijos, kurių kontraktus dėl pašto gabenimo 
valdžia prieš keletą mėnesių staigiai nutraukė, traukia 
Jungtinių Valstijų pašto viršininką Farley tieson. Jos 
reikalauja “indžonkšeno” (teismo įsakymo), kuriuo bu
tų uždrausta pašto viršininkui įvykinti jo patvarkymą 
apie kontraktų panaikinimą, ir taip pat reikalauja at
lyginimo už nuostolius.

Šitą keturių kompanijų žinksnj galima tik pasvei
kinti. Jeigu jos eis į teismą, tai valdžia bus priversta 
gintis; o gindamasi, ji turės parodyti, kuo aviacijos li
nijos yra nusikaltusios. Iki šiol visuomenė nieko tikro 
apie tai nežino. Valdžia iškėlė prieš jas sunkių kaltini
mų, sakydama, kad, darant kontraktus dėl pašto gabe
nimo oru, buvę vartojama “apgavimas”, “slapti susi
tarimai tarpe valdžios atstovų ir kompanijų”, “korupci
ja” ir t. t. Jeigu tai tiesa, tai keista, kad Roosevelto ad
ministracija iki šiol neiškėlė aikštėn faktų, kuriais ji 
remia tuos kaltinimus.

Bus gerai, jeigu privers tai padaryti teismas.

Anglijos “nacionalė valdžia”, kuri tikrumoje yra 
konservatorių valdžia, nežiūrint, kad jos priešakyje 
stovi buvęs darbietis MacDonald, — didžiuojasi stam
biu valstybės iždo perviršiu už dabartinius finansinius 
metus. Iždo kancleris, Neville Chamberlain, sako, kad 
iždas gale metų turėsiąs su viršum 150 milionų dolerių 
daugiau pajamų, negu išlaidų.

Tai yra vaisius tos aštrios “ekonomijos”, kurią 
valdžia vykina, ir biznio pagerėjimo. Anglijos biznis, 
matyt, yra žymiai pasitaisęs, nes eina mažyn bedarbių 
skaičius i* kartu didėja valdžios įplaukos iš įvairių mo
kesnių. Tačiau svarbiausią depresijos naštą iki šiol 
Anglijoje nešė darbo žmonės. Kada anąmet krizis buvo 
ištikęs Britanijos finansus, tai bankininkai (Anglijos ir 
Amerikos) prispyrė valdžią nukapoti pašalpas bedar
biams, grasindami priešingame atsitikime nebeduoti 
valdžiai paskolų.

MacDonaldas nusilenkė bankinio kapitalo ultima
tumui, ir tai sugriovė Darbo Partijos valdžią. Darbie- 
čiai pasitraukė iš valdžios, o jų buvusis vadas, susidėjęs 
su kitomis partijomis, paskelbė naujus rinkimus, kurie
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kuone sunaikino Darbo Partiją. Vietoje .280 atstovų 
parlamente, ji pravedė tik apie penkiasdešimt.

Dabar “nacionalė valdžia” siūlo atsteigti senąsias 
pašalpas bedarbiams ir atšaukti tuos algų nukapoji- 
mus, kurie buvo uždėti valstybės tarnautojams ir armi
jai bei laivynui. Atrodo, kad valdžia rengiasi neilgai 
trukus paleisti parlamentą ir paskelbti naujus rinki
mus, pasitikėdama, kad už tuos palengvinimus žmonės 
atiduos jai savo balsus.

Ar tos MacDonaldo ir konservatorių viltys išsipil
dys, parodys ateitis. Bet, dar neįvykus rinkimams, 
valdžia jau yra priversta patenkinti bent.dalį darbi
ninkų reikalavimų. Jeigu Anglijoje butų diktatūra, tai 
ką ji paisytų, ar balsuotojai yra patenkinti, ar ne?

SVF^ ATOS SKYRIUS
Aj » fu Tvarkė ir Prižiūri

AMICR h<> i lEii VIV DAKTARV DRAUGIJA

Burnos Higiena

kad 
pra- 

baigiant

gyvūnai 
jie atsi- 
gyvunai

Čia pabrėžiu keletą aiškių 
faktų, kurie nurodys, kaip ga
lima patobulinti augančius ir 
besivystančius kūdikio dantis 
ir burnos raumenis.

Visų pirma tėvai būtinai 
turi prisilaikyti tam tikrų tai
syklių, kurių šandieninis gy
venimas reikalauja. Viena ar
ba dvi taisyklės turi visai 
mažą reikšmę.

Čionai paminėsiu keletą bū
tinai reikalingų taisyklių.

Visų pirma tinkamas ir 
švarus maistas, tinkamas man 
kštinimasis, švarus oras, geras 
poilsis, miegas prie atdarų 
langų ir 
mas. šie 
bią rolę 
žmogaus 
principų
gus negali normališkai jaus
tis ir normališkai negali išvys
tyti savo kūno dalių. Be abe
jonės, darbininkui žmogui la
bai yra sunku tuos principus 
pildyti, vienok reikia bandyti, 
o bandymas * blėdies nepada
rys; be to, 'bandant daug ko 
gera galima nuveikti.

Tie principai yra labai svąr 
bus 
ris 
šiai 
yra 
kia 
ties, nes kūdikiui reikia sutei
kti švarios ir sveikos medžia
gos jo išvystymui ir subudavo- 
jimo normalių ir sveiki] kūno

gražios moters liekana, kuri 
jau nieko sau nebenori, atei- 
;y nieko nebemato, kurios ne- 
besuvilioja jokia viltis, kuri 
tik praeitimi galvoja ir kal
ba.

Rudas, \sukempęs, susitrau
kęs ir išdžiuvęs veidas.

Rudos, sukumpusios, palaida 
oda rankos.

Formos ir grožio apleistas 
kūnas.

Siela — išsekus ir susitrau
kus.

Sveikata, norai, meilė, džiatf- 
gsmas ir turtas paliko ją vie-

Tėviškės laukai, tėviškės vė
jai, tėviškės vėliava ir tėviš
kės pavasaris uošia ir spalvuo- 
ja kur nors ten, kur saulė te
ka.

Ten veržiasi seneles ilgesys. 
Akys tą tolį bučiuoja.

Stingsta ilgesys
— Kaip gražiai

— prakalbo senelė 
rio veide ir akyse
nežinomą jo rūpestį.

— Pavasaris,
galvodamas, kad ir jo motina 
kartą galėjo mylėt ir būt my
lima.

— Gal kas yra?
— Kodėl?
— Man rodos... Tavo veidas 

susirūpinęs.
~ Aš ilgiuosi.
— Ko ilgiesi?
— Nežinau. Gal tėviškės vė

jy.

SKRIS Į STRATOSFERĄ? — uz-
Nieks

vis dar rodosi, 
manęs ten lau

kas. Gal vienas, 
o gal pralekian-

be vilties.
saule teka! 
j sūnų, ku- 
ji mate jai

Rašo DR. G. I. BLOŽIS, 
Dentistas

Chicago, Illinois

Mokslas mus mokina, 
pasauly viskas keičiasi, 
dedant žmonėmis ir 
įvairiais gyvūnais.

Dabartinio amžiaus 
yra netokie, kokiais 
rado. Besivysiantieji
nuolat keičia savo formos pa- 
vydalą, taip pat kūno orga
nus.

Dabar gyvenančios formos 
pasikeitė iš kitų pirmiaus gy
venusių, kurios išdavusios 
naujas formas išnyko nuo že
mes paviršiaus. Tas turėtų 
būti žinoma kiekvienam, nes 
yra labai svarbu žmogui pa
žinti savo vietą gamtoje.

Iš visij tvarinių, žmogus 
yra toks, kuris gali prisitai
kinti prie gamtos, kurios jisai 
yra tiktai maža dalelė. Todėl 
jis negali pasipriešinti prieš 
ją. Pasipriešinus gamtiškoms 
taisyklėms vėliau ; jis už tai 
būna priverjBt.ąs -atkentėti. Su
prasdamas, kokia jo vieta 
gamtoje, jis, be abejonės, ki
taip pasielgs, stengsis nepra
sižengti prieš jos amžinai vei
kiančią jėgą.

Rašydamas tai turiu 
pasidalinti mintimis su 
tytojais kas link įvairių 
katos taisyklių, kurias 
tisterijos mokslas 
galutinai aiškiai išdėstyti,* tai kad jos vaikas butų sveikas, 
yra, kaip užauginti sveikus tvirtas ir gražus. Tai gi, tame -• • • > •« . . . •« _____ . • .    4 — 1   V •   — —

atsaKe jis,

Mme Piccard, > žmona Jean 
JPiccard, brolio garsaus stratos
feros tyrinėtojo prof. Auguste 
Piccard. Visi trys šią vasarą 
ruošiasi skristi į stratosferą iš 
Detroito. Jei tas skridimas 
įvyks, tai ji bus pirmoji mote
ris skridusi į stratosferą.

— Kas ten? Ten mes 
miršti ir nebežinomi, 
ten musų nebelaukia.

— O man 
kad kas nors 
kia. Nežinau*, 
kitas takelis, 
ti paukščiai.

— Manęs ir tavęs nieks ten 
nebelaukia. Nieks ten musų 
nebežino.

— Manęs ir čia nieks neži
no. Nieks nenori žinoti. Vie
na gyvenu ir gyvenu. Ten bu
tų nors priprastos vietos.

— Ir priprastų vietų nebe* 
rastum. Ir gatvės, kuriose už
augai, butų nepažįstamos. Tos 
gatvės taip pat tebestovi. Gal 
nugriauta viena kita trioba, 
ar nukirstas senas medis. Ben
drai — tos pačios gatvės: pil
nos vaikų, gryčiose gyvena 
žmonės, gatvėse nepažįstami 
veidai. Bet tu eitum per ją, 
kaip 
vietą, 
kokį 
Ii.

— Ateina ir nueina pavasa
riai, o mes vis taip pat gyve
name ir gyvename, 
liau jis išleido neaiškų skuta- 
dą.

— Ar nebūtų smagu, jei da
bar mes visi keliautumčm į 
Lietuvą?

Linksmiosios seneles dienos 
paliko Lietuvoj, širdis jos ten 
paliko. Per jas, kaip per priz- 
mą, senele mato paliktų tėvy
nę žavčjančiam paveiksle.

paga-

per nematytą, nežinomą 
kuri nori

atsiminimą,

Juo mažiau

iššaukti kaž- 
bet nebega-

laiko gyven
ti, juo labiau mane ten trau
kia.

— Nelaimingi išeiviai! Mu
sų sielos čia neprigijo, o Lie
tuvoj nebėra mum vietos.

— Mano dienos jau baigia
si. Jau pabaigtos. Dabar aš 
manau, kad bučiau smagiau 
gyvenus Lietuvoj. Mažiau tu
rėjus, bet smagiau* gyvenus.

Mironas išsimaudė šaltoj vo
nioj. Iššokęs buvo raudonas ir 
jautėsi vikrus ir tvirtas. Ne
paprastu atsargumu jis atliko 
tualetą. (Bus daugiau)

KAIP REIKIA VAŽIUOTI I FORD-LANSING AIRPORTĄ

nėščioms moterims. Mote 
turi steigtis kuo geriau 
užsilaikyti, kuomet jina 
nėščia ir kuomet susilau- 

kudikio ir ji turi prie kru-

— Gal kas negerai?
Kai kenčia sunaus siela, mo

tina mato tas kančias jo vei 
de

doras, pasilinksmini- 
prinčipai labai svar- 

lošia normališkam 
užsilaikymui. Be tų 
arba taisyklių žmo-

norą 
skai- 
s vei
deli- .. _

jau spėjo’dalių. Kiekviena motina nori L A * V V* * ■ 7 4 • I

dantis prisilaikant tam tikrų 
taisyklių.

Iš patyrimo žinome, kad 
tvirtų, sveikų ir gerų gyvulių 
yra geri, sveiki ir tvirti vai
siai. Tas pats yra ir su žmo
nėmis. Nėščių moterų svar
biausia užduotim yra jų tin
kamas užsilaikymas ir mais
tas. Kuomet nėščia moteris 
nebus sveika, tai vargiai gali
ma tikėtis, kad jos kūdikis 
bus sveikas.

svarbiausią rolę lošia maistas. 
Reikia nepamiršti, kad moti
na turi valgyti švarų maistų 
nevien dėl sveikatos, bet ir dėl 
jos besivystančio arba augan
čio kūdikio. Patartina valgyti 
sekančius valgius: pieną, įvai
rius pieniškus valgius, kiauši
nius, daržoves, įvairius vai
sius, įvairius valgius pagamin
tus iŠ miltui; ir sutaisytus su 
sviestu arba; smetona.

(Bus daugiau)

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
(Tęsinys) 

būti kur kitam sviete, kur bu* 
tumėm atsipalaidoję nuo senų 
pareigų, rūpesčių, šeimynų, 
draugų ir visko, kas dabar lai
ko mus sunarpliotus, suvaržy
tus, baimėj žuvusius?

Ar žinai iš kur aš tau ra
šau? Iš Auroros, iš savo tėvų. 
Buvo man ilgu ir liūdna. At
važiavau čia, manydama, susi
raminti, rasti gyvenimui nau
jų jėgų ir sulčių čia senose, 
brangiose vietose, kur pralei
dau brangiausias ir linksmiau
sias savo gyvenimo dienas, 
svajodama savo ateitimi ir pla- 
nuodama gražiai įsivaizduotą 
gyvenimą, kuris tada dar be
veik visas stovėjo priešaky. 
Skaudžiai nusiviliau. Ir čia ne
bėra ramybės ir džiaugsmo. Ir 
čia man baisiai ilgtf ir nubo- 
du. Aš žinaur kur butų man

gerai. Su tave, prie tavęs, ta
vo rankose butų man linksma 
ir malonu...

Skubėsiu atgal namo. Turiu 
vilties, greitai išgirsti iš ta
vęs ir pasimatyti su* tavim, 
brangusai, Turiu vilties pralei
sti su tave dar vieną puikią 
dieną! ••

Lik sveikas, mylimasai. Ne
užmiršk savo Justinos, nes ji 
nepaleidžia tavęs iŠ galvos.

Tavo mylima,
Justina.”

Kilo iŠ miško didelė, raudo
na saulė. ;

Pavasaris dvelkė pumpurais, 
jaunais laiškais ir pirmais žie
dais. Jis iškilmingai ir šauniai 
ūžė ir blaškėsi laukuose. Miš
kas buvo jau širinas.

senelė,Prie lango rimo j o 
Mirono motina — gyvenusios,

l Ford-Lansing Airportą, kur sekmadienį, bal. 22 d., įvyks “LITUANICOS ANTROSIOS” krikš
tynos, reikia važiuoti sekamais keliais:

1. šis kelias yra patogiausias. Paimti Haisted, Western arba Cicero avenue ir važiuoti iki 
159-tos gatvės (U. S. No.' 6). Pasukti po kairei į 159-tą gatvę ir važiuoti iki BURNHAM AVĖ. 
Tai yra pirmas didysis kelias po TORRENCE AVENUE, kurio numeris yra “U. S. No. 330”. 
Pasukti dešinėn j Burnham avenue ir važiuoti iki airporto.

2* Mažiau patogus kelias yra sekamas:, 22 gatvė arba Michigan avenue (iki 22nd) arba 
Lake Shore Drive (iki 22nd). 22-tra važiuojant paimti SOUTH PARKWAY, kuris yra prie 
22-tros gatvės galo, nepravažiavus tiltą į {Pasaulinės Parodos žemes. Visą laiką važiuoti South 

avenue 
avenue.

Park avenue iki 95-tos. Paimti 95-tą po kairei ir važiuoti iki Ewing avenue. Ewing 
paimti po dešinei ir važiuoti iki galo, pasukti po dešinei ir pasukti j karę j Burnham 
Burnham avenue važiuoti iki airporto. .

8. Lake Shbre Drivc ir keliu U. S. 42 važiuoti iki Ewing avenue. Ewiug avenue 
kaip aukščiau paduota.

važiuoti

*
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Įdomi Dr.K. Kaspučio 
gyvenimo praeitis

Trumpi bmųžal jo darbuotės 
gyvenimo eigoje

daugelio lietuvių buvo gerbia
mas.
Kasputis begyvendamas Chi

cago j, nusitarė siektis pastovios 
profesijos. Taigi įstojo į North- 
Western universitetą ir baigė 
dentisterijos kursą 1919 me
tais.

Dr. K. Kasputis atidarė ofi
są Bridgeporo lietuvių koloni
joj ir per visą laiką praktikavo 
dentisteriją, iki jo gyvybę pa
kirto negailestingoji mirtis ba
landžio 17 d. 1934 m.

Savo profesijos laiku Dr.

Kazys Kasputis gimė Rygoj, 
kur lankė ir baigė gimnazijos 
8-nių metų kursą.

Dar jaunas būdamas Kaspu
tis iš Rygos nuvyko j Škotiją. 
Škotijoj gyvendamas per tris 
metus gavo tarnybą komerci
niame laive, kuris plaukiojo 
tarp Amerikos ir Anglijos. Tar
naudamas jūreiviu atsižymėjo 
savo gabumais ir tapo jūreivių 
užveizda.

Po 3-jų metų tarnybos Kas- Kasputis buvo populiarus tarp 
pūtis, atvyko į Canadą ir ten 
praleidęs tūlą laiką persikėlė j 
Suvienytos Valstijas. Amerikoj 
jam nebuvo vargu gauti darbas, 
kadangi jis jau gerai suprato 
anglų, franeuzų, vokiečių, rusų, 
lietuvių lenkų ir latvių kalbas.

Jaunas ir kupinas ambicijų 
Kasputis gavo užveizdos tarny
bą Rock Island geležinkelių li
nijoj, Chicago, kur jis pralei
do apie 7-nius metus laiko.

Chicagoj Kasputis pradėjo 
taipgi bendradarbiauti dailės 
rateliuose. Pirmiausia tapo na
riu “Birutės” choro ir ten 
atsižymėjo kaipo dainininkas. 
Jis veikė lietuvių judėjime ir

lietuvių, darbštus ir energin
gas veikėjas kultūros dirvoje.

Pastaruoju laiku jis atkrei
pė į save ypatingą lietuvių dė
mesį, kai užpereitą vasarą su- 
gryžęs iš Lietuvos pradėjo ra
šyti savo įspūdžius “Lietuvon 
Vikingų Keliais”, kuriuos “Nau
jienų” skaitytojai pamėgo, ir 
laukdavo tos dienos, kada jie 
pasirodys dienrašty.

Jis tais raštais užsitarnavo 
aukštą pagarbą visuomenėje. 
Gaila Naujienoms netekus vie
no populiaraus bendradarbio. 
Gaila chicagiečiams netekus ga
baus profesionalo ir gero tėvy
nainio.—Frank Bulaw.

jau brangus, kaip ir bondhol- 
deriams.

Kas paims Auditoriją — 
bondholderiai ar džiodžementų 
savininkai, ar gal jiems pavyks 
kaip nors susitaikyti? 
klausimai, kuriuos 
spręsti.

!-M -*rt^-***W

sTheEnglishColumni

bond- 
dole-

kito- 
kon-

DR. K. KASPUTĮ LAIDOS PENKTADIENĮ
Iš Liulevičiaus koplyčios velionio kūną iš
veš kaip 1:30 po pietų į Tautiškas kapines

Antradienj staigiai miręs Dr. 
K. Kasputis bus laidojamas ba
landžio 20 d. Lietuvių Tautiš
kose kapinėse. Laidotuvės į* 
vyks kaip 2:00 po pietų.

Kalbos prasidės prieš 1:30 po 
pietų J. Liulevičiaus koplyčioj. 
4092 Archer Avė., iŠ kur ve-

lionio kūnas bus lydimas į Tau
tiškas kapines.

Prie jo kapo kalbas pasakys 
P. Grigaitis, Naujienų redakto 
rius, ir kiti kalbėtojai.

Tikimasi, kad tūkstančiai lie 
tuvių susirinks atsisveikint su 
“Lietuvon Vikingų Keliais” au
torių.—Fr. Bulaw.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Vargai

rį, ba reikia išimti teismo kaš
tai iš kalbamos sumos.

Kas daryti bondholderių 
komitetui?

Jeigu bondholderių komite
tui pavyktų paimti kontrole 
visų bonų, visos $87,000 su
mos, tuomet išmokėti cash tei
sme nebebūtų reikalo. Tektų 
tik dalis taksų ir teismo kaš
tai padengti. Bondholderiai ga« 
lėtų įvertinti Auditoriją pilna 
(nominale) jos bonų suma, t. 
y. $87,000.

Tuomet vargiai džiodžemen- 
tų savininkai Įstengtų sukelti 
tokią sumą, kad atimti Audi
toriją iš komiteto. Antrą ver
tus, abejotina ar jie norėtų 
atimti ją tokia brangia kai
na, nes $49,258.75 ir $87,000 
yra didoka pinigų suma. Pa
galios tegul ir atima — 
holderiai gaus dolerį už 
rį.

Tikrenybė vienok yra 
kia. Neskaitant Geyerio
troliuojamų bonų, kuriuos, sa
kysim, galima gan prieinamai 
nupirkti, pasilieka dar apie 
$10,000 vertės bonų išsklaidy 
tų. Vieni tų bonų savininkai 
persikėlę į kitas vietas gyven
ti ir juos negalima surasti. Ki
ti vėl nesudeda savo bonų pas 
bondholderių komitetą, ir visi 
komiteto prašymai pavesti jam 
bonų kontrolę iki šiol pasiliko 
bergždi. Vargiai dalykų eiga 
pakitęs ir ateity... Kas toliau?
S. O. S. į Susivienijimą Lietu

vių Amerikoj
S. O. S. ženklas siunčiama, 

kai laivas skęsta. Lotynų kal
ba tai reiškia “Salva O Salva”; 
anglų kalba, rodosi — Save OUr 
Souls. Lietuvių Auditorijos 
jondholderių padėtis yra tokia, 
kad reikia ieškoti pagelbos, ieš
koti pinigų paskolai. Vienintė- 
ė organizacija, kuri šiandie, 
rodos, galėtų suteikti reikia
mą paskolą, yra Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj. Kiek pasko
los reikėtų gauti, 
vienijimas sutiktų 
Pažiūrėkime:

1. Apie $3,000
Gjeyerio kontroliuojamiems bo- 
nams paimti;

2. Apie $6,000 (ar $7,000) 
daliai taksų sumokėti;

3. Apie $5,000 padėti teis
me apmokėjimui po 50 centų 
už dolerj tiems bondholde- 
riams, kurie nepavedė savo bo
nų komiteto kontrolei. Imti Au
ditoriją už mažiau kaip pusę 
nominalės bonų vertės atrodo 
nepageidaujama, ba tuomel
džiodžementų savininkams bus. 
pagundas atimti ją iš bondhol
derių, o bondholderiai negaus 
ne 50c ant dolerio.

4. Taigi viso susidaro rei
kiamo cash $3,000-f-$6,000 
+$5,000=$14,000.

5. Tuomet Susivienijimą.? 
Lietuvių Amerikoj bus Įvesta- 
vęs į Lietuvių Auditoriją $15,- 
000 bonais ir $14,000 paskola 
— viso $29,000.

6. Susivienijimas už tokią 
gerą žygį galės gauti pirmą 
morgičių (ne man, žinoma, su
ma‘nusakyti), pavyzdžiui $30,- 
000, ant Auditorijos. Ba jau 
Auditorija bus perorganizuota 
ir jos senosios skolos nurašy
tos.

7.. Auditorija, kiek ekono
miškiau tvarkoma, gali duoti 
pelno.

8. Dar galima butų, pridė
jus šiek tiek pastangų, įregis
truoti ją, bent Cook Kauntes 
taksų leistruose, kaip apšvie- 
tos (educational) įstaigą. O 
tai reikštų palengvinimą jos 
biudžeto nuo taksų kokiais 
$3,000 per metus.

9. Ir galų gale Auditorija 
pasiliktų lietuvių rankose.

jeigu Susi- 
ją duoti?

(ar $4,000)

(Pabaiga)
Jodžementų savininkai

Lai bondholderių komitetas 
paima Auditoriją iš teismo už 
$8,700. čia betgi neįskaitytos 
teismo lėšos.

Bondholderių komitetas gau-

Warehouse 
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI 
Nealidėliokit, veikit greiti

Seklyčios Setas, 
dabar ............. . ...........

$98 Miegamo kanib. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .......................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Didetts Įtalpos 
Refrižeratoriai ......... 
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ..................... .
Eiebtrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už Yt kainos. Pasinaudokite 
proga iŠ Šių bargeny dabar did- 
ziausioj ir pui Mansio j lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkai^, Ketvergais ir 

Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Central District

‘39.50 
29.95 
19.75 

‘39.50 
‘14.95 
‘11.95

‘3.98

Furnitūra Go.
3621-23-25 S^uth

na iš teismo vadinamą Master 
Certificate. O toks certifikatas 
reiškia ve ką: Auditorija pa
siliks bondholderių komiteto 
rankose, jeigu per 15 mėnesių 
nuo dienos išdavimo certifika- 
to Auditorijos nepasiims kiti 
skolintojai, sumokėdami teis
mui $8,700 ir nuošimčius.

Dabar žiūrėkime:
Advokatas Chevariat yra už

traukęs džiodžementą prieš 
Auditoriją $48,003.75; viena 
lietuvių draugija ir dar vienas 
lietuvis bendrai yra Užtraukę 
džiodžementų suma $1,350.00. 
Viso $49,258.75. Jeigu jie nie
ko nedarys, tai kiekvienas tos 
sumos centas jiems yra pra
žuvęs. Todėl jus ar aš, ar bet 
kas kitas dės pastangas su
kelti $8,700 (ir priedo išlaidų), 
kad už juos atsiimti Auditori
ją iš bondholderių komiteto.

Tuomet džiodžementų savi
ninkams Auditorija bus kašta
vusi: $49,258.75 ir dar $8,700 
— viso $57,958.75, neskaitant 
kitokių mažesnių išlaidų. Kaip 
sau norite, o Lietuvių Audi
torija ir šiandie, dieną ir nak
tį, yra verta tokios sumos. 
Džiodžementų savininkams ver
ta sukelti ne tik $8,700, bet 
ir $15,000, jeigu tik jie pajėgs 
sukelti. Kodėl? Pridėję prie 
$49,258.75 sumos $15,000, jie 
išleis apie $64,000.00 Auditori
jai paimti. Taip. Bet pardavę 
Auditoriją nors ir už pusę tos 
sumos, jie išrinks po 50 cen
tų ant kiekvieno savo dolerio. 
Tuo tarpu nė sudilusio skati
ko negaus, jeigu paliks Audi
toriją bondholderių komite
tui.

Dar klausimas: Argi 
holderiai nieko negaus, 
džiodžementų, savininkai

bond- 
jeigu 

atims

JO8EPH JOZAITIS 
Manageris

iš jų Auditorijų už $8,700? At 
sakymas: Taip, gaus, 
žiau nei po 10 centų

bet ma- 
už dole

— yra 
nesiimu
V. P,

Lucky Winner Gets 
Free Ride Sunday

C h i ca g o s Lietuvių 
Auditorijos Bondhol
derių susirinkimas
Chicagos Lietuvių Auditori

jos Bondholderių Komiteto su
sirinkimas įvyko balandžio 13 
d. Susirinkime dalyvavo šeši 
komiteto nariai. Kaip ir visa
dos, p-ios A. Antanavičienės 
nebuvo, nes ta komiteto narė 
į metus laiko tiktai buvo poroj 
susirinkimų.

Nutarta šaukti bonų savi
ninkų susirinkimą gegužės 
mėn. 8 d. K. Z. Kadzevskis pa
reikalavo ekstra mokesčio $5 
už tai, kad ką tai sunkiai dir
bęs ir turėjęs laiškus su meti
nėmis atskaitomis išleisti. Tai 
didžiuma komiteto, Įvertindama 
jo sunkų darbą, sutiko jo rei
kalavimą išpildyti, ir tapo iš
mokėta

Mrs. Frances Dapkus, of 
6239 S. Kedzie Avė., winn£> 
of the FREE AIRPLANE RIDE 
at the K R Winter Carnival, 
will have the opportunity to 
enjoy that ride this Sunday, 
April 22, 1934, at the Ford- 
Lansing Airport iri the new, 
graceful and attractive, as well 
as powerful, LITUANICA II,

We are happy, indeed, that 
the vivacious and charming 
Mrs. Dapkus is the lucky one, 
būt oh! how we ALL wish we 
all could have been as lucky. 
Any way, Frances, you will 
tell us about the thrill, won’t 
you?

Next K R Affair Is 
Mother’s Day Party

jam $5.
aštrių susikirtimų ko- 

kad nėra bankos mčne- 
steitmentai pristatomi

Buvo 
mitete, 
siniai 
ant susirinkimų ir kad išmo
kėtos bilos yra laikomos K. Z. 
Kadzevskio namuose. Nes prie 
tokio patvarkymo komiteto na
riai, kurie ir norėtų tikrą finan
sini stovį žinoti, neturi progos; 
jiems tenka atsidėti ant 
ninko ir raštininko žodžio.

Roseland

iždi-

Now-a-days, the1 Mother’s 
Day Committee, consisting of 
the misses Josephine Schultz 
and Bernice Malela, is busily 
engaged choosing the place of 
this .year’s Annual K E 
Mother’s Day Dinner-Party.

It has become a custom for 
the mothers and daughters to 
dine oivt and spend a most en- 
joyable afternoon together, 
meeting all the other mothers 
and daughters, and all actually 
look forward to this annual 
occasion. That is why the com
mittee is 
unusually 
just the 
range all 
to make
pleasant and sitfccessful as lašt 
year’s and more so, if pos- 
sible.

And, no doubt, it 
aitogether beautifiil 
party.

More 
occurs.

a bit worried and is 
anxious to pick out 
right place, to ar- 
the details just so. 

this year’s party as
Rengiama SL/i 139 kp. balius 

su programų

139, p kuopa rengia
su gražiu programų

SLA 
balių 
šeštadienį, balandžio 21 dieną. 
Vieta Balčiūno svetainėj, 158 
East 107 St.<»

/Programą išpildys Šakar-Ma- 
<ar moterų choras ir rusų ar
tistų grupe, kuri duos gražių 
scenos vaizdelių su dainomis, 
muzika ir šokiais. —N.

will be an 
and happy

about it, after it

— KR Newsy.

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

L. Loboff, rusų artistų gru
pės lyderis, kuris dalyvaus 
SLA 139 kp. parengimo progra- 
me. Numeris, kur j jis išpildys, 
vadinama “Jūreivio šokis”, šis 
parengimas įvyks šeštadieni, 
bal. 21 d., Balčiūno svetainėj, 
158 East 107 St.

RADIO
Progrese programas

Aukščiau buvo išreikšta vie- 
na-kita mintis apie Auditoriją, 
taip . 
teresų 
čiau

taip sakant, bondholderių in
teresų atžvilgiu. Negalima ta
čiau užmiršti ne džiodžemen- 
tų savininkų teisių. Ba pav 
Kulikauskui ar moterų drau
gijai “Apšvieta”, arba advoka
tui Chevariat pinigai yra taip-

Girdėjau Progresą Furnitune 
Kompanijos radio programą iš. 
stoties WGES, 1 vai. nedėlios 
rytą. Girdėjau keletą narių iš 
Pirmyn Choro, kurie sudaina
vo keletą ištraukų iŠ operetės 
“Abejotinas Asmuo”. Duetas 
panelės Vespenderaites ir p-ios 
Steponavičienės gražiai skam
bėjo. Programo vedėjas putei-’ 
ke daug Įdomių pranešimų. Tuo 
ir baigėsi šf maloni valandėlė.

Nuolatinis khuaytojas.

stoties

bUy me a svvanky outfit for 
the LITUANICA II ‘krikšty
nos’, huh, Apollo? Say yes.” 
— pleads Polly.

“Oh, OJI! no, NO!” 
Apollo.

“You mean we’re not 
ing?”

“We’re going alright, 
nix on the clothes.” . .4-

said

go

būt

“Tst-tst, that reminds me of 
the REX’s and their splash 
party at the Steuben Club 
building not so very, very long 
ago, where one nice boy 
couldn’t find his shirt; another 
big boy’s shoes had walked 
away; while štili another REX 
shivered with cold, embarass- 
ment 
home 
gers.”

“Is

and anger all 
minus his pair

that a fact ?

the wav 
of trou-

boy

tell.” 
of the

go?
Please

bit too 
beside’

“And then, there’s Leo 
W»rsh of Marųuette Manor, 
who has lately commenced to 
take more 
Lithuanian 
the reason

I heard 
something, too, Polly. I heard 
something about ... a charm- 
ing miss .... a happy
a pleasant evening.” 

“Oh, Apollo, please 
“Ah, the ‘persons

drama’ were one fine daughter 
of one prominent member of 
the ALTASS Board of Direct- 
ors, and one manly son of a 
baker named Mr. Stankus.”

“Where DID they 
WHiERE were. they? 
tell me, Apollo.”

“Say, you’re a little 
much interested, and
we mušt be discreet, Polly. Re- 
member we’re writing a col- 
umn.”

“Alright, now 1’11 write 
something. 1’11 be discreet. 1’1! i 
just suggest to the girls that i 
we have some interesting ■ 
‘eligibles’ this season: —

“V. Poška. (Yes, ladies, be- , 
neath his serious mien, there 
is a bit of beautifully ideal- 
istic romance!)

“ ‘Senas Petras’. (It is only 
the word ‘senas’ that is old, 
būt not Petras!)

“M. Bleksha. (He may be 
‘Dede Matas* to the young Ru-1 
ta Gay Girls, būt he’Il be•' 
‘Dear Matas* to some sweet ‘ 
belle some fine day.) i

active interest ir 
affairs. WH0 ca.i 
be?”

Oh! Who did done go 
to the market to buy 
himself a new suit? 
And he tried on this 
and he tried on that; 
for this he was too thin, 
for that he was too fat.
Oh! WH0 did done go 
to the market to buy 
himself a new suit? 
Anthony Vaivadai 
Now doesn’t he look aite?

“Whoa! Polly, you could go 
on talking all day about the 
men, couldn’t you?

“Oh, alright, 1’11 stop.” 
Okay. We’ll both stop.” 
And vve’ll be seeing yotf Sat- 

urday where the “Medicos” 
and the “Denticos” will enter- 
tain, and then Sunday weTi 
meet at the Ford-Lansing Air- 
port by the side of the fairest 
of all the fair, LITUANICA II.

— Polly and Apollo.

BANKAS - 
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI. 
Narys FEDERAb 

INSURANCE. KORPORMUO8 '

i Atsakomingi Maliavotojai!
■ Niekuomet nevartoja pigią ma-
■ liavą, nes jie žino, kad už keletą
■ daugiau centų jie gali gauti daug
■ geresnę maliavą. Maliava, kuri
J padengs daugiau paviršiaus;
■ ^lengviau užsidės; priduos ilgiau 
J tveriantį gražumą ir apsaugos
■ pačią maliavą.

Pilsen Maliavos Pripažintos Daugelio Kaipo 
Viršesnis Produktas

Prašykite savo dealerio jums parodyti spalvų kortą byle 
kurios f lai, gloss arba hi-yloss Pitsen Maliavų.

Good day, friends, enemies, 
et alii!

Also, the LAMBDA MU 
DELTS!

And thank you much, oh 
most thoughtful and clever 
fraternity, for the two com- 
plimentary passes to your 
dance, or, beg yoUr pardon, to 
your DANCE CLINIC, hela 
this Saturday, April 21, 1934 
in the Venetian Room of the 
Southmoor Hotel.

And, of cUrse, OF COURSF, 
we shall ūse just tjiese two 
passes so thatpasses so that you may all 
find out who we are!! Būt, 
will you annotriiee us when we 
come and will you have a re- 
ception .committee to receive 
us properly and regally?

That’s
ought to make our 
and bow to society this Sat- 
urday.

“Yes, . ‘ ““ ‘
me a new gown for the occa 
sion.”

“Oh, Oh!

ideai Maybe we 
debut”

says Apollo, 
“Maybe we won,t make oUr 
‘debut* theri.”

“And at the šame time, 1’11

Pilsen’o Labelis yra Jūsų Garantija 
Pilno Patenkinimo.

711,267 Moterą Dabar
Praneša Gavusios Pagalbą

iš tikrų rekordų
“Ar jus apturėjote kokį palengvinimą priidamos 

Lydia E. Pinkham*s Vegetable Compound?“

Atsiklausimo lakštas dėl kiekvieno 
butelio vaistų atnešė iki šios die
nos 724,692 atsakymus. Pastebėti- 

faktinai, de- 
; iŠ Šimto 

. . Jeigu šis pasitikė- 
pagclbėjo daugeliui 

ne teisinga manyti, kad 
i ir jums taipgi? Nusi- 

i nuo savo vaisti-

nai didelis sk 
vyniosdešimts 
—sako, “TAI 
tinas vaistas 
motetų, ar ne

pirkite sau bu 
ninko šiandien.

Jisai priduos
-..priduos dau

toną syslcmai . , . suramins drebančius narvus 
i spėkos ir energijos.

Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Com pou nd

Pinkham's



NAUJIENOS, Chicago, m Ketvirtadienis, bal. 19, 1934

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

KONTESTO EIGA

Laipsnis Ketvirtas—Reikia 8,000 Balsų

aujicnų

Turi 13417 balsų

Laipsnis Pirmas—Reikia 1100 Balsų

Petrauskas mčgia

J. SINKUS

Turi 2501 balsų

DOM. ŽUKAS

Turi 1150 balsų

P. ATKOČIŪNAS

1634 S. 48 Ct

Tyri 1370 balsų

NON GRADUS

VILISBARNIšKIS

NARBUTAS
M. BALČIŪNAS

1033 W. 103 St.

Turi 280 balsųTuri 1007 balsų
Turi 713 balsų

Mildos
KAZAKEVIČIA

J. ADAMS darėte
ANT. RUŽAS

Pittston, Pa.
Turi 180 balsų

Turi 110 balsų

Turi 125 balsų

7445 Turi 120 balsųMich

D. SUGDINIS

KAVALIŪNAS

Turi 80 balsųTuri 80 balsų

Canada.

Turi 100 balsų

Z. A. JUCAITIS 
Turi 80 bhlsų

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.

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

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

8409 Williams Avė. 

Detroit, Mich.

JOHN ASCILLA 
Chicago, III.

J. METELIONIS
1015 Quhrry Avė 

Gr’d Rapids, Mich
Turi 160 balsu

Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks 25,000 balsų šiame 
Kontestc.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 
Waukegan. III. 

Turi 1328 balsų

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford. III. 
Turi 710 balsų

ONA VILIENS
(Uždrovaite) i

1646 N. Irvlng Av.
Turi 535 balsų

ern Avė
Prisiuntė $4.00 Naujienoms ir 
linkėjimus Senam Petrui dar* 
buotis, rašyti laikraščiams, ba 
drg. J. A.
Petro raštuos

212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III.

6941 S. Talmarf 
Chicago, III.

Turi 80 balsų

9424 Bumside Avė 
Chicago. III.

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48th Ct 

Cicero. III.
Turi 1838 balsų

lietuviškos vai 
kurios Senas Petras

ALBERT DIKSAS

ELS1E MARTIN 
4508—8th Avė. 

Kenosha, Wis.
Turi 1780 balsų

ANT. KAZAITIS
3408 S. Halsted St 
Turi 2240 balsų

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė.

Chicago
Turi 188 balsus

E. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafavette 5647 

Turi 2015 balsų

A. FRENZELfS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų

J. Ažukas, 3301 So. Litua* 
nica Avė., kuris užlaiko alinę 
ir parsitraukė daug degtinės 
iš Lietuvos, Rusijos ir Lenki
jos; jis davė garsinimų trims 
dienoms apie užsienių degtinę 
ir užfiVndijo 
stybinės

K. G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Av 

Chicago.
Turi 1587 balsų

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR 
BALSŲ SKAITLIUS

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St 

Chicago
Turi 12834 balsų

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, III. 
Turi 1247 balsų

3341 S. Auburn Av 
' Chicago
Turi 179 balsų

A. UŽDRAVUTIS
4031 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1126 balsų

Užsiprenumeravo 
“Naujienas”

V. TUMOSAITlS
3252 N. Nagle Avė 

Chicago, III.
Turi 1478 balsų

Seno Petro Biznis 
Kontestc

kad kontestą laimėjęs šį automobilių, pilnai bus patenkintas.
Jau Naujienų Kontestas eina prie pabaigos. Todėl kontestantai pasiskubinkite surink 

ti reikiamų skaitlių balsų, kad šį automobilių laimėti.

M. KOVAITIENfi
700 S. 9th Street 

Herrih, IU.
Turi 40 baliau

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av. 

Chicago 
Turi 315 balsų

V. BUDVIDIS 
4094—9th St.

Ecorse, ......
Detroit

Turi 160 balsų

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 260 balsų

Šie užsirašė Naujie 
nas per Antaną 

Kazaitį

J. SIP1ALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1390 balsų

8135 N. Spaulding 
Avenue

Turi 240 balsų

Lavinskas
Prairie Avė. 
roit, Mich. 

Turi 215 balsų

Community Motors, Ine. 235 E. 33rd St.
turi išstatę šį automobilių savo Salesruimy ir jį galima pamatyti bile kada. Community 
Motors, Ine., sako

j ienas, praneškite bile kuriam 
kontestąntui arba kontesto ve
dėjui. Taip darydami jus pa- 
remsite tų taip sunkų kontes- 
tantų darbų ir kartu pagelbė- 
site praplėsti apšvietų tarpe 
savo pažystamų.

Dabar, laike kontesto, dien
raštis yra žymiai nupigintas, 
kad duoti progų didesniam 
skaitliui lietuvių jį įsigyti. To
dėl nepraleiskite šios progos.

T. Rypkevičia.

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

Cleveland, Ohio.

Tik 3 savaites laiko beliko 
iki kontesto pabaigos, o dar 
daugelis kontestantų nėra pa
siekę savo tikslų.

Tad, Gerbiamieji Kontęstan- 
tai, pasižiūrėkite j savo užra
šų knygeles, ar jau visus sa
vo prospektus apėjote? Ar jau 
atlankėte visus savo pažysta
mus? Jeigu* dar yra neatlan
kytų jūsų pažystamų tat su
kruskite, kad suspėtumėte tai 
atlikti bėgyje šių 3 savaičių.

Naujienų skaitytojus ir rė
mėjus prašau pagelbėti kontes- 
tantams surasti naujus laikraš
čio skaitytojus. Sužinoję apie 
kurį nors savo pažystamų, kad 
yra proga užrašyti jam Nau-

šie asmenys darė biznį per 
Senų Petrų:

J. A. Petrauskas, 840 West-

’6 Palmersjpn Avė. 

Toronto. Ontario,

DETROIT.— Atsilankiau pas 
Chas. Stepanauskas, 9503 

(Tąsa 7-am pusi.)

Ad. Kraujalis, 2014 Canal
port Avė. Jis užlaiko gražių 
alinę ir vaišina kostumerius 
skaniu alumi, o penktadieniais 
duoda veltui lietuviškų vėžių. 
Jis užsirašė Naujienas.

P. Gečius, 4634 So. Wood 
s t., pašaukė Petrą ir atsinau
jino Naujienas. Pp. Gėčių yra 
jauna šeimyna mylinti skaity
ti Naujienas.

St. Adams, 3738 So. Halsted

Praneši* savo rėmėjams, kad 
aš persikėliau į naują vietų ad
resu 3408 So. Halsted St. šie 
asmenys užsirašė Naujienas 
per mane:

Joe Rizgen, 3255 So. Halsted 
st., laikrodininkas ir aukso- 
rius.

J. Matulis, 821 West 35 st.; 
jis užlaiko Ramo va Laundry.

Frank Šatkauskas, 
teatro savininkas.

Ačiū visiems, kurie 
su manim biznį.

Kontestas eina prie 
gos. Taigi, jei pas kuriuos ne
buvau atsilankęs arba kitą ge
rą draugą negalėjau surasti, 
prašai* parašyti man laiškutį, 
o aš atvažiuosiu ir užrašysiu 
Naujienas kol dar nėra vėlu.

Aš dar pardavinėju Royal 
Electric Cleaners, skalbiamas 
mašinas, radios, refrigeratorius 
(šaldytuvus); taipgi pardavinė
ju ir pataisau laikrodėlius. Rei
kalui esant prašau kreiptis į 
mane adresu 3408 So. Halsted 
st. arba parašyti laiškutį.

Anton Ražaitis.

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

Turi 558 balsų

st., atsinaujino Naujienas. P- 
nas Adams užlaiko gražių ali
nę ir gamina skanius užkan
džius.

J. Paulius, 2433 West 69th 
st., užsirašė Naujienas. J. Pau
liui užlaiko didelę ir gražia 
Hardware krautuvę, kurioje 
visuomet yra didelis tos šakos 
tavorų pasirinkimas už priei
namą kainą.

W. Leita, 6101 So. State st.. 
kuris užlaiko gražių alinę ir ci
garų, atsinaujino Naujienas.

Anna Dovgin, 6108 So. State 
st., pašaukė Seną Petrų ir už
sirašė Naujienas.

A. Palinskas, 7840 So. Lowe 
Avė., kuris myli skaityti laik
raščius, knygas ir gražiai už
laikyti savo namus, pasaukė 
Seną Petrą ir atsinaujino Nau
jienas.

Bridgeport Tavem, 3430 So. 
Halsted st., kurioj yra skanių 
gėrimų ir cigarų visuomet, at 
naujino Naujienas.

Visiems, kurie darė biznį per 
Seną Petrą, tariu širdingai 
ačiū. Reikalui prisiėjus pašau
kite mane telefonu Canal 8500 
arba laišku.

Senas Petras.

N. S. Pittsburgh, Pa. dar nebuvo ragavęs savo gy
venime.
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Ketvirtadienis, bal. 19,1934

KONTESTO EIGA

Joseph Simont

Garsinkitės “N-nose

Venera Tumosiutė

even

užra-

Lietuves Akušeres

office
Ofiso Tel. Boulevard 5914

Graboriai

North West Side

laivakortę j Lietu

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
Tel, REPUBLIC 3100

Antanas Dapkus Ir 
gi Norėtų Paskrai-

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Kean Avė. ir 82
Šidlauskienės už-

Ponia Dapkienė Veltui Pasiva- 
žinės Gražioje LITUANICA 
Antroje.

Senas naujienietis A 
Lekavičius bizny

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9723

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

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

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

AUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta

savo seną draugą Andrių 
Senas Petras.

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

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

Tumosiutės tikslas yra
Naujienas plačiojoje 

visuomenėje, kad kiek-

vasarą Lekavi

Chas 
4676 W. End Avė.

wardą neįleidžiaihi, ba jai už 
dėta kvarantinas, ir nebus įlei 
džiami iki jis taps nuimtas.

P. G.

4635 So. Wash- 
Avė.; Leonas Klimavičius 

46th St; kontroles raš- 
Baranauskas k a- 

2950 W. 88 St.;

Namai: 6459 S. Rockvrell Street 
Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 fki 9 

Telefonas Repuldic 9600.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

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

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Andrew Lang Tav 
ern atidarymas 

pavyko

AS IR CHIRURGAS 
fest 22nd Street 

1—3 ir 7—8

kreipkitės 
adresu: —F. Bulaw, 
1739 So. Halsted St.

Ganai 8500

Balandžio 14 ir 15 dd. prie 
Kean Avė. ir 82 St., Willow 
Springs kolonijoj, įvyko atida
rymas Andrew Lang Tavern. 
Tai yra senpji S. Svilainio vie-

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Manau, kad lietuviams gerai 
yra žinoma p-15 Venera Tumo
siutė ne <tik kaipo Naujienų 
kontestantė, bet ir kaipo svei
kiausia lietuvių mergaitė.

Ji yra dar tik 14 metų am
žiaus, dar tik pražydusi gėlė, o 
žiūrėk, jau spėjo pasirinkti tei
singą gyvenimo kelią 
šinėja pažangiausi ir populeriš- 
kiaušį musų dienraštį Naujie
nas, kad tuo pasitarnauti kil
nių minčių ir sveikos valios lie
tuviams.

Matydami taip didelį ir rem
tiną darbą, nejaugi mes busime 
tokie kietaširdžiai, kad nesu
gebėsimu jos pastangas įvertin-

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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

503 Astrauskis Lostinas
517 Markūnas Alez.
519 Norrįant J.
523 Sakalatfskas Jonas Lietuviai Daktarai

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 
gijos Nariai. _______

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4445 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

(Tąsa iš pusi. 6-to)
Cardoni Avė. Nors jis nusi
skundžia depresija, visgi užsi
mokėjo už Naujienas septy
niems mėnesiams.

P-as Stepanauskas yra gra
borius. Mandagiai patarnauja 
ir stropiai rūpinasi kuo gražiau 
sutvarkyti liūdnas apeigas. Sa
vo profesijos tarnybą jis pri
taiko taip, kaip velionies gimi
nės reikalauja.

Reikale kreipkitės pas jį.

dovanėlę — 
vą ir atgal

Kam laukti ir žiūrėti iki kon- 
testantė atėjusi pasibels į mu
sų duris? Ji ir prie geriausio 
noro, kad ir labai, norėtų pas 
kiekvieną iš musų ateiti, nega
li. Ir kaip liūdna jai buna, kai 
vakare pertikrinusi savo užra
šų knygutę nieko naudingo ne
randa.

Yra daug lietuvių, kurie be 
Naujienų apsieiti negali. Jie 
kas rytas bėga keletą blokų ir 
perkasi laikraštį, kad sužinoti 
kas bėgy 24 valandų atsitiko 
pasaulyje. Tai kam dar bėgio
ti, kam kas dieną gaišinti lai
kas, kuomet yra puikiausia 
proga pašaukti kontestantę ar
ba tiesiog jos vardu pasiųsti 
pinigus į Naujienas ir užsira
šyti sau laikraštį ant visų me
tų. šitaip pasielgę, mes sutau
pysime daug brangaus laiko, o 
Naujienos su savo gražiais pa
mokinančiais straipsniais bei 
informacijomis lankydamos kas 
dieną musų namelį džiugins 
mus per visus metus.

Aš ilgiau laukti nebegalėjau! 
šiandien pat griebiau dešimkei 
už skvernų, įkišau ją į voką ir 
skubiąi pasiunčiau Veneros 
vardu, kad ji man užrašytų 
Naujienas ant visų metlj.

Todėl in tu, mano brangus-gi 
drauge, nieko nebelaukdamas, 
vikriai iŠ kišenės penkinę ar 
dešimkę ištrauk, ją dvilenkai 
sulenk ir kuoskubiausiai Vene-

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medallnskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
8508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt, 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katula, fin. 
rašt, 
ziunas, iždininkas, 8508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą ne- 

(eldienį. Lawler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kain 1 vai. po Diet.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimu.

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal >2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 g. 49 Ct., Cicero, m.
Tėl. Cicero 5927

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

ce-pirm. 
dd Avo* • 

nut. rašt S.' Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8534 S. Lowe Avė.; kas. rašt 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Lime St. ir J. Malinauskas. 3409 
S. Ix)we Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj, 8138 So 
Halsted St

K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

ros Tumosiutės adresu trenk!
O jos adresas labai parankus 

ir smagus užrašyti, štai jis: 
3252 N. Nagle Avė., Chicago, 
Illinois.

YOURLYti
Night and Momlngto keep 
them Clean, Clcar and Healthy 

Wrtte fat Free “EyeCare” 
or “Eye Beairty” Book

po ranka tei- 
žmonių laik- 

galėtų semti 
žinojimą kas

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WĄRD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St: J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St, tel. Republic 0098; 

bonemonai: A. Saldokas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719,

Tel. Cicero 2109 ir 859-J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th SL 

jCICEEO.ILL.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St; Walter

Gerai žinomas Humboldt 
Parko apielinkei ir šiaip plačiai 
lietuviams pažįstamas Antanas 
Yuška sunkiai susirgo. Praė
jusį šeštadienį tapo išvežtas į 
kauntės ligoninę ir dabar ten 
randasi wardoj 55.

Lankytojai koliai kas į šią

Kadangi Andrius turi plačią 
pažintį tarp Chicagos lietuvių, 
tai atidarymui susilaukė dau
gelio svečių, kurie linksminosi 
per porą dienų prie geros mu
zikos, skanių valgių ir gėrimų 
pas

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th SL
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 '

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

call me 
to my home 
jienos

The tantalizing fla vora of trac may- 
oonaiseandtroeold-tasliionedbofled 
dreseiBg nevrly combined! Smooth 
and velvety, made in the eiclusive 
Kraft Mirade Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Plačiai Chicagos lietuviams 
žinomas A. Lekavičius, senas 
naujienietis, įėjo į biznį su sa
vo giminaite — pussesere.

Parendavojo Willow Springs 
kolonijoj, prie 
Street, Agnės 
eigą.

Ateinančią
čius visus savo draugus ir pa
žįstamus pavaišins alučiu, šal- 
takoše ir kitokiais skanumy
nais.

Visi A. Lekavičiaus draugai 
neužmirškite, kad jis yra biz
ny ir atsilankiusius gražiai pri
ims. —Senas Petras.

Buvo rašyta, kad Lakuhas 
Janušauskas išrinks vieną as
menį, kurį pavėžinės puikiame 
aeroplane. Ponia Frances Dap
kienė buvo laimingiausia iš Vi
sų tų, kurie atsilankė KULTŪ
ROS RATELIO šokiuose, va
sario 3, 1934, AUerton viešbu 
tyj. Ji buvo- išrinkta.

Dabar, ateinantį sekmadienį, 
balandžio 22, ji turės, progą 
įsėsti į tą baltą lėktuvą ir 
skrist į mėlynas padanges.

Tik abejotina, ar p. Dapkus 
leis jai vienai taip skristi. Jis 
krapšto po kešenį ieškodamas 
“bumažkos”, kad ir jis kartu 
galėtų paragauti aukšto oro 
skanumų, ir regėti ar matysis 
jo naujai įrengta krautuvė iš 
debesų.

Ponai Dapkai tik neseniai 
persikraustė nuo 2853 W. 63rd 
St., į didesnę vietą po nume
riu: 6239 S. Kedzie Avė., kur 
jie dabar laiko ir mėsą, ir dar
žoves, ir saldainius ir vasari
nę “šaltą košę” (ice cream). 
ir daug ką kito.

Tik vieno dalyko jie neturi 
tai: gražaus lėktuvo.

Bet ir tą pamatys ir pasiva
žinės šį sekmadienį, Ford-Lan- 
sing Airporte. Visi tenai!

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street

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

diena.

A. L Davidonis, M J).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

favoritei

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

dr“š.'biežis
GYDYT’ 
2201 
v Valandos.

Seredomis Ir nedėl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Sharka fin. rašt 
tenaw . 
2534 M 
tininkas; St 
sos globėjas 
K. Warnis iždininkas, 8838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St Narkis korespondentas, 
F. Snutkus knygius, F. Margevi- 
Čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko
misija. T. Dundulis kliubo dakta
ras, 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldienf kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street

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

DENTISTAS 
4143vArcher av., kamp. Francisco av.

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse........ Pašaukite...—

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturiins bu firma tuo pačiu vardu)

Naujienų skaitytojai 
mys, kad praeitos savaitės bė
gy turėjau blogas pasekmes, 
nes gavau tik keletą naujų 
skaitytojų ir (toli atsilikau nuo 
savo bendradarbio Seno Petro.

Šitam atsitikime pasirodė 
mano nerangumas. Bet turėda
mas draugų, kurie pasižadėjo 
remti mano pastangas, neabe
joju, kad ateityje vėl užimsiu 
pirmą vietą kontestantų eilėse.

Teko patirti, kad Juozapas 
Lauciškis, “Miss Naujienos” (tė
vas, A. Zaluba, Dr. L. A. Grai- 
čunas, Ray Mati j ožaitis, *‘N.” 
korespondentas, K. Steponavi
čius, R. šniukas ir G. Grigai 
pritaria mano darbuotei ir ne
atsisako ją paremti. Taigi 
stengsiuos ateityje daugiau pa
sidarbuoti, kad bučiau laimė
tojas pradėto darbo.

žinoma, tikiuosi, kad ir ger
biama visuomenė mane parems. 
Taip aš, taip “Naujienos” bu
sime dėkingi.

Kontesto reikalu 
šiuo

Tel. Ofiee Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted SL

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

P-lės 
skleisti 
lietuvių 
viena šeima ar pavienis asmuo 
turėtų kasdien 
singiausį darbo 
raštį, iš kurio 
stiprybę, turėti 
dedasi ne tik musų pačių tar
pe, bet ir visame plačiame pa
sauly. Kad galėtų kiekvienas 
matyti, kaip darbo žmones už 
savo teises kovoja, kaip jų 
grumtynės su žiauriais priešais 
yra sunkios ir kova nelygi, ir 
tuo pačiu laiku įgauti suprati
mo, kaip savo broliams ir sesu
tėms padėti nusikratyti tų 
apuokų, kurie iš patamsio šū
kauja, skleisdami melagingas 
žinias, kad darbo žmogų palai
kyti kaip galima ilgiau tamsoj, 
demoralizuoti jo sveikas mintis 
ir rauti protavimą iš jo sme
genų.

Už šias savo pastangas kon- 
teste jaunoji kontestantė tikisi 
susilaukti iš musų užuojautos. 
Ji malonėtų, kad visi, kurie tik 
jai pritaria, paremtų jos darbą 
užsirašydami sau Naujienas ir 
tuo pačiu kartu ji galėtų lai-

A Report and a 
Reminder

It looks as if everyone is 
getting something and somo 
place i n the Contest. Though 
it will be hard to get where 
Senas Petras and Frank Bu- 
law are, however here is some
thing :

Mr. and Mrs. Mažeika, of 
3243 N. Narragansett Avė., 
have subscribed for the Nau
jienos from me. I know, their 
beautiful daughter Genevieve 
enjoyed it, and I hope she’ll 
keep on enjoying it 
if I have to say it’s the best 
Lithuanian paper out.

Mr. and Mrs. Frank Žemes* 
kas, of 2115 N. Leavitt St., 
have also taken the Naujienos 
from me. I know, all those who 
took the Naujienos from me 
will enjoy it.

Is there anyonė left who 
wants to advertise or get the 
Naujienos from me? Why, you 
can call me or send a letter 

or to the Nau- 
— Thanks!

Venus Tumosa, 
3252 N. Nagle Avė.

Palisade 4633.

Frank Buląw kiek 
atsiliko kontesto 

darbuotėj

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

S and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252

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

Moterims ir mer- 
gtinoms patari
mai dovanai.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
lams. Khina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis» 

loVIi'Ris 
Kvietkininkas

Gilės DU Vestuvių, Bankietama ir 
Pa grabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted SL, Chicago, I1L 

Phone Boulevard 7814

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS *

Kreivų akių specia- 
lietas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope ffĘt 
racijos. Pig i o m i > 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata- |
rimai dykai,.
4654 So. Ashland Avė

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483
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visiems 

sekamose

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau at* 

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

Mitros

Rytoj 
cagos 
3133 So

taip apvalūs, taip kieti, taip pilnai prikimšti—be liuosu 
galu—štai kodėl, jūs atrasite, Luckies neisdziūsta

3259 South

jog jūs būsite tikrai 
jums matant, kaip Luckies

Tiktai Viduriniai Lapai - Šie Yra Lengviausi Lapai

Bus suvai- 
, . “Audra

vadovaujant Kl. Jurgelio- 
.. ainos Choras va-

3087 
delis • 
paprastas ir elegantiškas su naujovi
škom rankovėm. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 36, 33 dr 40 co
liu per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Darome visus legališkus doku 
mentus pirkime ir par

davime namų.

PARDAVIMUI Aludė, gera vieta 
Parduosiu pigiai, 4 kambariai pagy- 
venimui, 4936 W. 14 St, Cicero.

REIKALINGOS patyrusios vilno 
niu skudurų sortuotojos. J. Chap 
man & Sons, 2511 W. 18 St.

Airportas bus atdaras publikai vienuolik 
tą valandą; daug aeroplanų 

dalyvaus programe

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotu 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 (vairių daiktu. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

REAL ĖST ATE
— APDRAUDA

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

MODERNIŠKAS 5 kambarių cot 
tage, muro pamatas, fumace šildo 
mas, gamdžius. . Atsišaukite Šešta 
dieni arba sekmadieni.

6011 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI Alaus Tavom, ge 
ra vieta išdirbta, 6 kambariai pa 
gyvenimui, parsiduoda pigiai.

2122 W. 68 St.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

PARDAVIMUI Beer
Lunch Room 
našlė, persunku vienai apsidirbti 

2418 W. 18 St.

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

Vienoj apiclinkėj per
24 metus

nas), kurie rūpinasi, kaip teks 
pranešti žinių Kupečiui, Katrės 
tėvui (Juozas Kemėšis), apie 
Katrės ir BertaŠiaus sužiedo- 
•tuves, kurias jie atliko be tė
vo žinios.

4038 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719 

CHICAGO

mes žinome, 
sužavėti, 
suvyniojama, apvalūs ir kieti, ir pilnai 
ilgais auksaspalviais rinktinio taba
ko pluoštais prikimšti. Štai kodėl 
Luckies užsilaiko gerai — kodėl, jūs 
atrasite, Luckies neišdžiūsta—tai svar* 
bus dėsnis kiekvienam rūkytojui. It 
jūs įgysite pilną reikšmę mūsų pa
reiškimo, jog Luckies visuomet visai* 
atžvilgiais yra malonūs jūsų gerklei.

AUGŠTOS RŪŠIES Sa- 
lesmonai dėl pardavinė
jimo gėrimu ir likerio. 
BON-TON BREVERAGE 

Ine.
1527 W. Floumoy St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba' studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tek Englewood 5840

Tavem su
Pigiai, priežastis

3087
• Paskiausis Paryžiaus mo- 
Tik pastebėkite koks jisai 

_ .... ’ >
Suklrptos mieros

Jr.). ‘‘Audra” išsivysto į di
džiausių šturmų.

Kaip matote, visi vaidintojai 
yra žinomi ir po vadovyste Kle- 
ofo Jurgelionio.

Koncertinę programo dalį pil
dys Liet. Vyčių Dainos Choras, 
vadovaujant p. Sauriui. Daly
vaus Lietuva Benas ir jaunų 
šokėjų grupe.

Tikėtai tik po 35 centus.
.1. K.

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apie Ii n kiniu miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų Žydukas patarnaus 
mandagiai.

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

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

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0808

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

Porgramo išpildyme dalvvauja žy
miausios meno jėgos. 
dinta 3-jų veiksmų komedija 
Giedroje” ’ 
niui, Liet. Vyčių 
do'aujant muzikui p. Sauriui, Lietu 
va Benas ir jaunų šokėjų grupė.

Įžanga tik 35c. ypatai.
Kadangi nereikėtų prie 

langelio kimštis patartina
kietus įsigyti iš kalno, 

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

Halsted St.
A. Budris, 939 W. 33 St.
K. Aleksiunas, 911 W. 33 St.
J. Kulio aptiekoj 

Halsted St.
Progresą Furniture Co., 8224 So. 

Halsted St.
Jakubonis Barber Shop, 3133 So. 

Halsted. St.
St. Bagdonas Barber Shop, 3236 

So. Halsted St.
Bridgeporto Lietuvių Kolionija 

oasirodykime, kad ir mes gyvuojame.
Rengėjai.

Humbold Park Lietuvių Palitikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas (vyks 
balandžio 19 d, 1934 m. 8 vai. vak. 
Almira Simans svet. 1640 N. Hancack 
St., Chicago. Gerbiami Kliubo na
riai malonėkite būti ant šio susirin
kimo, turėsime svarbių reikalų.

Valdyba.

‘‘LITUANICOS ANTROSIOS” 
“Krikštynos” ir programas 
Aviacijos Dienos Ford-Lansing 
Airporte šį sekmadienį, prasi
dės 2-trų valandų po, pietų, 
kad davus visiems norintiems 
atvažiuoti į iškilmes progų pa
valgyti pietus namie ir dar su
spėti atvažiuoti į Airportų.

O “ankstybųjų paukščių” nau
dai, airportas jau bus atidary
tas publikai 11 vai. ryto, kad 
visi, kurie nori gauti patoges
nes vietas ir geriau automobi
lius pasistatyti (nors vietos yra 
užtektinai tūkstančiams auto
mobilių), neturėtų stovinėti ke
liuose ir laukti.

Cordials and Liąueurs
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOIStER 
CLOISTER 
CLOISTER

senį (Benediktas 
kuris vis gydosi 

nesamos ligos, ir Magdele- 
jau pagyvenusių, bet dar 

panelę (Jozefina Gulbinienė), 
kuri negali ramiai kalbėti apie 
vaikinus, nes, jos supratimu, 
visi vyrai yra apgavikai, čia 
pasirodo ir Kupetis, kuris krau
jo trokšta. Ir audra jau labai 
didele.

Juokingiausias yra trečias 
aktas, čia domę užima Barbė 
(p. Petronėlė Miller), Berta
Šiaus duktė, kuri myli daktarų 
Grigaitį (Antanas Rutkauskas,

PARSIDUODA Aludė, gera vieta 
su barais, gerai {rengta.

2416 W. 69 Street.

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

čia pasirodo senis Raulas 
(Kazys Liutkus) su telegrama, 
kad Kupetis jau parvažiuoja iš 
Birštono, kur jis gydėsi nuo 
kepenų ligos. Čia ir prasideda 
veikalo “Audrą Giedroje” pir
masis aktas. . r

Viską čia išpasakot užimtų 
perdaug vietos. Taigi kas nori
te turėti skanaus juoko ir 
linksmai praleisti porą valan
dų laiko, rytoj ateikite į Lie
tuvių Auditoriją. Nesigailėsite. 
Tuom pat prisidėsite prie dide
lio žygio, t. y* antro transat
lantinio skridimo jvykinimo.

Antram akte matysite Berta- 
šių Joną - 
Vaitekūnas) 
nuo

REIKALINGAS patyręs bučerys 
dirbti grosemei ir bučernei, kuris 
galėtų užimti visą darbą ir pilnai jj 
atlikti. Praneškite laišku kur pir
miau dirbote, kiek uždirbote ir kaip 
ilgai dirbote. Box 106, Naujienos, 
1789 S. Halsted SL

Sampaną parūpins Melrose 
Parkas

šampaną “krikštynoms” pa
rūpins Melrose Parko ALTASS 
skyrius, o tas yra reikšminga 
tuo, kad Melrose Parko kolo
nijoje dabartiniu laiku gyve
na lakūno Juozo R. Jąines- 
Jahušausko tėvai ir ten pat la
kūnas išaugo į didelį ir narsų 
vyrų.

Praėjus šampano incidentui, 
lakūnas Janušauskas pirmu 
kartu Chicagoje išplės “LITU
ANICOS ANTROSIOS” spar
nus ir pakels 
ALTASS centro valdybos na

Programas prasidės su 
krikštynomis

Programas prasidės aero
plano “krikštynomis”, su ku
riomis bus surištas margas ir 
įdomus programas — iškil
mės. Dalyvaus įvairus žy
mus svečiai, ALTASS centro 
valdyba ir lokalių komitetų 
valdybos ir garbės nariai, (na-

SCHAULER STORAGE
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
tališkio Styliaus Kaurai — $10—$15 
-—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

riai, kurie aukavo skridimo 
naudai $25.00).

Po įžanginių ceremonijų 
jauna 13 metų panele, Venta įspūdingas aviacijos 
Kartanas, Amerikos Lietuvių mas 
Transatlantinio Skridimo Są
jungos viršininko duktė, su
muš į orlaivio properelį bute
lį šampano, suteikdama jam 
oficialiai vardų, “LITUANICA 
ANTROJI”.

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 
Almond 

ir kiti likeriai.
The Cloister Co. 

IŠDIRBYSTfi
3251 So. Morgan St. 

Tel. Boulevard 0505 
M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas. 

This atvertlBcment ia not intended to 
otfer whiakoy for sale or dėl i vary in any 
etate or eommunity wherein the adver- 

tiainir, nale or ūse thęreof ia unlawful.

Kas bus rytoj Brid 
geporte?

Mes manome, jog jūs būtumėte nuste
binti, jei jūs pamatytumėte išdirbant 
Luckies. Jūs matytumėte tuos švarius, 
šilkinius vidurinius lapus — ir jūs 
ištikro neturėtumėte būti tabako 
žinovais matyti, kodėl ūkininkai už 
juos gauna aukštesnes kainas. Jie yra 
lengviausi lapai — jie turi geresnį 
skonį.

Jūs būtumėte nustebinti garsiu 
Lucky Strike procesu—“It’s toasted” 
—išgalvotu jūsų gerklės apsaugai. Ir

namų savininkų atydai 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku >r rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia
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MERGINA prie abelno namų dar
bo, 1 kūdikis, nuosavas kambarys, 
geri namai. $5.00. Tel. Nevada 3011.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

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

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

(Vardas ir pavardė)

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolėsnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKR AUSTYTO JAS
3858 So. Halsted St. Chicago, IU 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

rius, kurie šį skridimą padarė nę (ponia Nora Gjugis), gražių 
galimu su aktyvia ir produk- panelę Katrę’ (p-lė Eufrozina 
tyve pagalba iš lokalių ko- Mlkužiute), jaunų patogų ad- 
mitetų ir bendrai patriotingų vokatų Eertašių (Jonas Stasiu- 
lietuvių pusės. ,

Vrž “garbės narius’ 
Palėkdinęs ALTASS valdy

ba, lakūnas Janušauskas to
liau paims į orą visus ALTASS 
garbes narius Chicagoje, ku
riems yra iš? iuntineti pakvie
timai atsilankyti į airportą ir 
bilietai lėkimui.

13 m. Venta Kartanaitė krikštys “Lituanica Antręję” (;ą<>Axtro,įį”Utonl^va" 
žios norinčius su ja paskrai
dyti. Bus ir keletas kitų ae
roplanų keleivių kilnojimui.

O tuo tarpu vyks didelis ir 
progra- 

Dešimts lėktuvų skrai- 
visokiausiose formacijose, 

darys triksus, tarp jų ir Janu
šauskas su savo lėktuvu šoks 
parašiutininkas ir vyks kito
kie aviacijos numeriai.

Įdomu, įspūdinga, gražu ir 
smagu. Į airportą krikšty
noms ir programai įžanga tik 
25 centai asmeniui. Vaikams 
iki 12 metų

Dėl kelių į airportą žiūrėki 
te į žemlapį.

Business Chances 
eąrdąyjmui Bizniai

PARSIDUODA valgykla, biznis 
geras, jokios priežasties nėra. 
Mothers Restaurant, 7259 So. Vin- 
cennes Avė. ir Wentworth kampas.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AUGUST SALDUKAS

7:30 vai. vakaro Chi- 
Lietuvių Auditorijoj 
Halsted St., kelsis už- 

orą visus’danga scenoje. Matysite ele
gantišką rūpestingą ponią Ag-
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