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Ruošia bilių darbi-'Audra Illinois legis
ninku ir samdytoją 
santikiams reguliuot

laturoj dėl NRA 
biliaus

VVASIIINGTON, D. C., bal. 
26.—Kaip pranešama iš Wash- 
ingtono, jau keletą savaičių ei
na konferencijos tarp darbo 
sekretoriauk Perkins. senato
riaus Wagnerio ir NRA lega
lia patarėjo Richbergo dėliai 
biliaus pramonės ginčams 
spręsti.

Kadangi pramonininkai atkak
liausia pasipriešino senatoriaus 
Wagnerio biliui, kuriuo taikyta 
kompanijų unijos paneigti, tai 
dabar ruošiama naujas bilink.

šis vyriausybės ruošiamas 
bilius numato darbo tarybą iš 
trijų asmenų ginčams tarp 
darbininkų ir samdytojų spręs
ti. Prie tarybos veiksią pa
tarėjai po lygų skaičių iš sam
dytojų ir darbininkų tarpo.

Bilius reikalaus, kad samdy
tojai atidarytų savo biznio 
knygas įrodymui, kaip biznis 
eina ir ar gali duoti geresnes 
darbo sąlygas darbininkams.

Kai dėl darbininkų imi jų, tai 
bilius įgalios darbo tarybą pa
skelbti darbininkų atstovų rin
kimus tokiose vietose, kur sam
dytojai nesusitaiko su darbi
ninkais. Rinkimai bus atlie
kami darbo tarybos priežiūroj.

Bilius toliau leidžiąs kompa
nijoms tverti darbininkų uni
jas. Bet tokioms Unijoms su
sitverus, jis draudžia samdy 
tojams dominuoti jas.

Prez. Rooseveltas norįs, kad 
kongresas priimtų bilių kaip 
įstatymą, pirm negu ši kon
greso sesija užsibaigs. Prezi
dentas pageidaująs, kad butų 
sudaryta, įstatymų keliu einant, 
autoritetinga įstaiga pramonės 
ginčams rišti ir kad jam pačiam 
nebereikėtų j tokius ginčus kiš
tis.

legislaturoj
VVashingtono

šalininkai at

SPRINGFIELD, III., bal. 26. 
—Šiandie Illinois 
“didelė diena”, 
administracijos ir gubernato
riaus Hornerio
stovų bute mėgins pervaryti 
bilių, kuriuo taikoma suteikti 
gubernatoriui galia priežiūros, 
kad federaliai NRA kodeksai: 
butų vykinami gyveniman Illi
nois valstijoj.

Tiesiog audrą protestų šis 
bilius sukėlė Illinois pramoni
ninkų ir stambiųjų biznierių 
tarpe. Kovai prieš biliairs pri
ėmimą vadovauja Illinois pra
monininkų asociacija, su pa
skubusiu darbo unijų prieši
ninku Donnely priešaky.

Jeigu legislaturos atstovai 
priims bilių, tai jis turės to
liau’ eiti į senatą. Ir tik tada, 
kai senatas priims jį ir guber
natorius pasirašys, jis taps įsta
tymu.

Susirupine taikos 
klausimu Azijoj

Anglija ir Amerika duoda klau
simus Japonijai. Pastaroji 
mano, kad ji turinti specia- 
les privilegijas tolimuose ry 
tuose

pareiški- 
paskelbti 
Chinijai.

Fašistinė konstituci 
ja Austrijai

VIENNA, Austrija, bal. 26.— 
Austrijos fašistinė vyriausybė 
paruošė naują konstituciją ša
liai. Ši konstitucija, sakoma, 
taikosi panaikinti parlamenta
rinę tvarką šaly.

Bet kancleris Dollfuss no
rįs džiabą atlikti “legaliai”. 
Kaip?

Gi štai kaip. Dėliai fašisti
nio pervarto Austrijos parla
mente (atstovų bute) pasiliko 
tuščios 22, o senate 72 vietos, 
kurias pirm pervarto užėmė 
socialistai atstovai.

Taigi šiomis dienomis Doll
fuss paskelbs rinkimus minė
toms vietoms užpildyti. Su
prantama, Dollfuss pasirūpins, 
kad išrinkti butų jo pakalikai.

šitaip papildytas parlamen
tas, tikimasi, priims tokią kon
stituciją, kokią Dollfuss pasiū
lys, be jokio murmėjimo.

Ir visgi reiškiasi abejojimų, 
ar visi fašistai praeis į parla
mentą. Abejonėms yra pama
tas. štai ir praėjusį sekma
dienį Viennoje įvyko didžiulis 
mitingas, kuriame pradėta dai
nuoti Internacionalas ir kitos 
revoliucinės dainos. Tai atsiti; 
ko nežiūrint to, kad neseniai 
Viennos darbininkai skaudžiau 
šia nukentėjo, kad valdžios te
roras ir šiandie siaučia. Ir tai 
parodo, kad nors Dollfuss įvei
kė Viennos darbininkus, bet 
toli-gražu neišnaikino jų pri
tarimą socialistams.

VVASHINGTON, D. C., bal. 
26.—Šiomis dienomis iš Japo
nijos užsienio mihisterijos iš
ėjo pareiškimas, kad Japonijai 
reikalinga turėti ypatingų pri
vilegijų rytinėj Azijos daly 
taip taikos dabojimui, taip ki
tokiems interesams.

Nužiūrėta japonų 
me, kad jie taikosi 
savo protektoratą
Dėliai to ypač susirūpino An
glija ir Suvienytos Valstijos.

Anglija jau atsiklausė, o 
Suv. Valstijos įsakė savo am 
masadoriui esančiam Tokyo 
mieste atsiklausti Japonijos vy
riausybės, kokią tikrai pras
mę turėjęs jos užsienio reika
lų ministerijos valdininkų pa
reiškiamas.

Suv. Valstijos, Anglija, Ja
ponija ir kitos—viso devynios 
valstybės—turi padariusios su
tartį, kuri liečia Ghiniją. Tai
gi japonų pareiškimas iššaukė 
rupesnio, bene rekalaUs Japo
nija sau daugiau teisių Chini
joj, ne kad kalbama sutartis pn 
pažįsta jai.

Pasak esančių Japonijoje 
Amerikos korespondentų, svar
bi japonų opinijos dalis esanti 
daug maz tekia: Suvienytos 
Valstijos pav. turi specalių pri
vilegijų visoj Amerikoj; reikia 
tat pripažinti tokias pat privi
legijas Japonijai tolimuose ry 
tuose.
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Vidurinis paveikslas rodo Šamą Insu’llą laive,- kuris gabena jį iš Turkijos į Suvienytas 
Valstijas. Šamas grįžta pas Dėdę Samų, kad atlikti išpažintį iš viešpatavimo viešųjų įmonių 
imperijoj, kurios sostinė buvo Insullo ofisuose Chcagoj.

MURPHISBORO, III., b. 24. 
—Federalinio maršalo pagelb. 
Sheperd Ikio sužeistas ir jo 
surakintas kalinys negras Mil- 
ler liko užmuštas trekui nuva
rius nuo kelio jų automobilį. 
Treko šoferis Imhoff liko areš
tuotas už neatsargų važiavi
mą.
X—

Suv. Valstijų eskpor 
tai auga

įtemptai kovai.
Rooseveltas reika- 
kongresas suteiktų 
pertvarkyti muitus, 

admi- 
muitų

teki

WASHINGTON, D. C., bal. 
26.—Suvienytų Valstijų senate 
ruošiamasi 
Mat, prez. 
auja, kad 

; am galią
juos sumažinti. Pasak 
nistracijos, sumažinimas 
ant įgabenamų į šią šalį 
sienio tavorų iššauksiąs 
>at atsiliepimą kitose šalyse.
Ir ten muitai busią sumažinti 
Suvienytų Valstijų tavorams. 
Dėka to, šios šalies eksportas 
padidėsifts, o tai reiškia šaliai 
didesnę gamybą, gi darbinin
kams daugiau darbo.

Republikonai kongrese yra 
priešingi prezidento prašymui. 
Muitų numušimui priešingi 
ypač tie šios šalies pramoni
ninkai, kuriems tenka išlaikyti 
konkurencija su įvežamais iš 
kitų šalių tavorais.

Vakar gi ir Suvienytų Vals
tijų Pirklybos Butas išleido pa
reiškimą, kad nežiūrint aukštų 
muitų šios šalies eksportas pra
dėjo kilti nuo 1933 m. ir da
bar tebeauga. Taigi ir stam
biausioji šalies biznierių aso
ciacija argumentuoja, jogei ne- 
są reikalo muitus įvežamiems 
į Suv. Valstijas tavorams ma
žinti.

KA ŽMONES MANO
Ruošiamas platus infor

macinis leidinys ame
rikiečiams

KAUNAS.— Amerikos lietu 
vių ekonominių informacijų biu
ras ruošiasi išleisti platų in
formacinį leidinį vykstantiems 
Lietuvon amerikiečiams —Vy
kstantiems Lietuvon žinotina. 
Leidinyje bus smulkiai nurody
ta, kokiu keliu vykti į Lietuvą, 
ką galima be muito Lietuvon 
atsivežti, kokios sąlygos įsigyti 
Lietuvoje nekilnojamąjį turtą, 
koki bizniai pelningesnį ir kt.

Ir degtinė junta krizj
UTENA.—Utenos monopolio 

degtinės krautuvė kitais me
tais 
v tesi 
nes, 
nesį
15,000 litų.

Sacharinas triumfuoja

per kovo mėn. parduoda- 
už 30—35,000 litų degti- 
o per šių metų kovo mė- 
iki 30 d. parduota tik už

Kovo 29 d. Utenos turguj Ve
lykoms perkamų produktų skai
čiuj jpatingą domesį kreipė sa
charino pasirodymas, kuris bu
vo reikalaujamas ir pardavinė
jamas net gatvėse, nes cukrus 
kaimiečiams ir biednuomenei 
pasidarė “ponu”.

Užginčija žinią apie 
apkaltinimą dviejų 
Chicagos teisėjų

Sustreikavo gazolino 
stočių darbininkai

Prez. Rooseveltas 
prašysiąs galios 

statyti laivyną
WASHINGTON, D. C., bal. 

26.— Vakarykštėj rytmetinėje 
spaudoj pasirodė žinia, kad 
kongreso komisija tyrinėjusi 
resyverių praktiką Chicagoj nu
tarė rekomenduoti kongresui 
apkaltinimą (impeachmet) dvie
jų Chicago teisėjų, būtent Wil- 
kersono ir Lindley. Popiet 
betgi pasirodė kongreso komi
sijos pirmininko McKeown pa 
reiškimas. McKeown sako, kad 
komisija nėra dar padariusi to
kio nutarimo. Kad surinktai 
jos medžiagai ims dar apie de
šimtį dienų laiko sutvarkyti. 
O ir sutvarkiusi medžiagą ko
misija gal tik patieks ją atsto
vų butui, nedarydama jokios 
savo rekomendacijos.

Kongreso komisija tyrinėjo 
resyverių praktiką Chicagoj, 
kai vis daugiau skundų ėmė pa
siekti Washingtoną, jogei 
praktika esanti nešvanki.

Oras nepastovus; kiek šil
čiau.

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 4:55, leidžiasi 6:- 
41.

ta

Rezignavo Ispanijos 
ministerių kabinetas

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
26.— Premjero Alejando Ler- 
roux vadovaujama vyriausybė 
rezignavo trečiadienį, bal. 25 
d. Ministerių kabineto rezig 
nacijos priežastimi buvo jų ne 
sutikimas su prezidentu Anicete 
Alcala Zamora dėliai naujo am
nestijos įstatymo politiniai nu- 
sikaltusiems.

Išreiškiama nuomonė, kad 
prez. Zamora pakviesiąs ir vėl 
Lerroux’ą sudaryti kabinetą.

CLEVELAND, Ohio, bal. 26. 
—Vakar Clevelande sustreikavo 
apie 2,000 gazolino stočių dar
bininkų. Padėtis atrodė tokia, 
kad streikas faktinai palies 
kiekvieną stotį. Dėliai streiko 
daug automobilistų turėjo su
stoti nepasiekę kelionės galo, 
ba negauta gazolino.
Ficher Body kompanijos dar

bininkai tebestreikuoja
Fisher Body Corporation 4,- 

800 darbininkai tebestreikuoja. 
Pikietai daboja didžiulį plentą.

Cleveland Worsted Mills
Kova eina taipgi tarp Cleve- 

land Worsted Mills kompanijos 
ir jos 2,300 darbininkų. Lau
kiama nacionalės darbo tarybos 
įsimaišymo susirėmimui 
duoti.

Taksikabų šoferiai
Ateinantį penktadienį 

taksikebų šoferių balsuos 
simą, ar paskelbti
Streikas veikiausia bus paskelb
tas, jeigu didžiosios taksikebų 
kompanijos nesutiks padaryti 
sutatrtis su šoferiais.

Automobilių pramonėj
Clevelande, Toledo j ir St. 

Louis’e tebestreikuoja darbi
ninkai tų plentų, kuriuose dir
bama automobilių dalys.

likvi-

1,100 
klau- 

streiką.

Mėras Kelly vakar paskyrė ta
rybą suvienytiems Chicagos 
parkams tvarkyti.

Vokiečiai užsakė 150 
motorų orlaiviams 

Anglijoj
LONDONAS^Ąnglija, bal. 26; 

—Anglijos kompanija ... Arnv 
strong-Siddely gavo iš Vokie- 
tijos užsakymą padirbti 
motoru orlaiviams.
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WASHINGTON, D. C., bal. 
26.—Neseniai kongresas priėmė 
įstatymus įgaliojančius vyriau
sybę pastatyti tiek karo laivų, 
kiek tarptautinės sutartys lei
džia. Šuv Valstijoms statyti

Dabar Washingtono adminis
tracija ruošia išlaidų sąmatą 
sumai $1,500,000,000. Apie 50( 
milionų dolerių iš tos sumos 
eisią viešiems konstrukcijos 
darbams. O kitus fondus pre
zidentas prašysiąs kongresą 
leisti jam pavartoti laivyno sta
tybai, kai vyriausybė 
reikalą pradėti statybą.

matys

Federaliai įstatymai ko
vai. su kriminaliais 

prasižengimais
WASHINGTON, D. C., bal. 

26—Kongreso teisių komisija 
subruzdo darbui, kad juo grei
čiau išleidus federalį įstatymą 
kovai su kriminaliais prasižen
gimais, kurių projektą paruošė 
prez. Roosevelto administracija. 
Pastarųjų dienų Dillingerio žy
giai buvę akstinu komisijos su
judimui.

Reakcionieriai sako
si laimėlę rinkimus 
__ --- ■■

ST. PAUL, MINN., bal. 26.— 
Trečiadienį įvyko rinkimai St. 
Pairi miesto mero. Kandidatų 
rinkimams buvo du. Vienas jų 
tai William Mahoney, farme- 
rių-darbo partijos remiamas, o 
kitas, vadinamas nepriklauso
mas, buvo Mask H. Gehan. Kad 
supliekti rinkimuose Mahoney, 
visos reakcinės jėgos mieste 
susivienijo Gehanui išrinkti.

Paprastai tokiuose rinkimuo
se kaip mero, varant va
jų gvildenama klausimai, 
liečiantys municipalitetus, šj 
kartą betgi Minnesotos farme- 
rių-darbo partijos kandidatas 
paskelbė, kad jisai remiąs prez. 
Roosevelto Naująją Dalybą. Bė 
to, kandidato platformėn įterp
ta pareiškimai, kad jo partija 
stoja už bankų socializaciją, pa
ėmimą į valstybės rankas gele
žinkelių ir kasyklų ir jų įvairias 
kitas pažangias priemones ša
lies ekonominiams reikalams 
tiksliau tvarkyti, ne kad jie 
tvarkyta iki šiol.

štai šie pareiškimai ir subū
rė į daiktą 
jėgas, kad 
ney į merą. 
Paul miesto 
vo paduota
kiek jų paduota trečiadienį. Ir 
publikos pasiskyrimas pasiro* 
dė taip lygus, kad pergalėtojas 
kandidatas bus laimėjęs gal 
vos keletu šimtų balsų. Atža
gareivių koalicija trečiadienį 
popiet skelbė turėjusi pustre
čio šimto balsų daugiau, negu 
farmerių-darbo partija, bet bal
sai nebuvo dar ‘"galutinai su
skaityti.

visas reakcininkų 
nepraleisti Maho- 

Niekuomet St. 
rinkimuose nebu- 
tiek daug balsų,

Irgi švietėjai
-VILNIUS.—Gilutų sodžiuje, 
Mielagėnų valsČ., yra mokyto
jas Ostaševičius, kurio švieti
mo metodai privertė gyvento
juos skųstis mokyklų kuratori- 
jai.

šis šaunus pedagogas kasdien 
vartoja fizinės bausmės prie
mones ir atsitinka ,kad vaikai 
apalpsta. Dažnai, vaikais ve
dinas eina medžioti. Vaikai 
eina šunų pareigas. Organizuo
ja mušeikas ir pats jiems va
dovauja, kai reikia kokį žmo
gų užpulti. Mokydamas tikrus 
lietuviukus nemoka lietuviška’.

Mokyklų kuratorija žmonių 
skundo neišklausė. Ostaševi
čius kaip “mokytojavęs” “te
bemokyto j au j a”.

Mano, kad apsupę 
Dillingerį

Dar vienas pabėgo
Indiana kalėjimo

1S

balMICHIGAN CITY, Ind., 
26.—Naktį iš antradienio į tre
čiadienį dar .vienas kalinys, nu
teistas kalėti visam amžiui, pa- 
;bėgo iš Indiana valstijos kalė
jimo, kuris randasi Michigan 
City, Įnd. Tai jau penki dide
li nusikaltėliai pabėgo iš šio ka
lėjimo pastaromis keliomis die
nomis

Japonijos pasiuntinys 
Chinijai išvyko namo
SHANGHAI, Chinija, bal. 26. 

—Trečiadienį išvyko į Japoni
ją jos pasiuntinys Chipijai, 
Akina Ariyoshi. Namie jis turts 
kdhfeerncijų su vyriausybės at
stovais apie tai, kokios takti 
kos Japonija laikysis toliau 
Chinijoj.

MINNEAPOLIS, Minn., bal. 
26.—St. Paul ir Minneiapolis 
šerifai ir jų padėjėjai vakar ap
supo apielinkę, kur pastebėta 
du nužiurėtini automobiliai 
Vienas tų automobilių esąs tas, 
kurį pasigriebė Dillingerr ir jo 
sėbrai St. Paul mieste pra
ėjusį sekmadienį. Be to, St. 
Paul policijai įsakyta daboti 
juodos spalvos sedanas, kuriuo 
važiavo keturi vyrai ir dvi mo
terys.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So« Halsted St.,

Chicago, II..
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[korespondencijos
Norwood, Mase.

Mizaros mokiniai sukėlė 
termą ir nutraukė 

programą

Pas mus bimbiniai susiskaldę 
| du spnrnus — dešiniuosius ir 
kairiuosius. Ir įdomiausias da
lykas yra tas, kad dešinieji 
pradėjo glaustis prie kunigo 
Knežio bažnyčios, štai Zenis, 
labai karštas bimbinis ir “Lais
vės” skaitytojas, nuvedė savo 
sūnų priimti sakramentus. Va
dinasi, tiesus kelias nuo komu
nizmo į bažnyčią. Ne be reika
lo ir pirmieji krikščionys buvo 
įsteigę komuną.

Kitas šimto nuošimčių komu
nistas Trakimavičius prirašė 
savo sūnų prie vyčių organiza
cijos beisbolo jaukto. Tas ta- 
vorščius yra labai didelis Miza
ros šalininkas.

Dabar kyla klausimas, kotlė! 
tie bimbiniai taip pradėjo 
skverbtis į bažnytines organi
zacijas? Iš viso matyti 
tai tik palaidi barščiai,
ką nors turi garbinti ir kam 
nors tarnauti. Na, o priegtam 
tai gana originalus ir praktiš
kas bendro fronto vykdynimas.

kad
jie

di, mes nenorime šį kartą įga
dinti susirinkusiųjų ūpą irpa- 
sielgti su triukšmadariais taip, 
kaip jie to užsitarnauja. Bet 
tokį dalyką mes toleruojame 
paskutinį kartą. Ateityje mes 
tokių šlykščių provokacijų ne- 
bepakęsime.

Tenka pasakyti, jog daugiau- 
siai| triukšmo kėlė pats ščyrųjų 
vadas, nuo kurio bendrovė pir
ko valgius vakarienei. Vadina
si, atsilygino. Iš tiesy, sunku 
tikėti, kad taip galėtų elgtis 
sveiko proto žmonės. Fanatiz
mas, matomai, tiek juos pavei
kė, kad jie nebepajėgia prisi
laikyti paprasto žmoniškumo.

Reikia pažymėti, kad tos pa
čios bendrovės svetaine naudo
jasi ščyrųjų mizemas chorelis, 
kurio pusė dainininkų kas sek
madienis atvažiuoja iš Read- 
ville. Tie choristai bendrovės 
parengimų visai neremia. O ku
rie buvo atėję į vakarienę, tai 
tie daugiausiai lermą kėlė ir 
nutraukė programą bei susirin
kusiems pusėtinai ūpą sugadi
no. Taip dalykams esant, Ben
drovė artimiausioje ateityje 
turėtų iš to chorQ pareikalauti, 
kad jis mokėtų nuomą už nau
dojimą pamokoms svetainę. 0 
jeigu choras nesutiks, tai jam 
geriausiai duoti paskutinį pa
tepimą.

Beje, “Laisvė” nuolat karto
ja, kad komunistai kovoja tik 
su socialistų vadovybe. Girdi, 
su eiliniais socialistais jie vi
suomet esą pasirengę sudaryti 
bendrą frontą. Tie ščyrieji, ku
rie vakarienėje kėlė kačių kon
certą, dešimtį kartų geriau 
gyvena, negu socialistas Pu- 
karklis, kuriam tenka sunkiai 
dirbtuvėje dirbti už 
kąsnį.

Publika
bimbinių pasielgimu labai pasi
piktino. —Marksistas.

Reiškiu taip pat padėką ir 
tiems savo draugams bei pa
žįstamiems, kurie balandžio 
15 d. šv. Petro parapijos sve
tainėje surengė man puotą. 
Kiek man yra žinoma, prie los 
puotos surengimo daugiausiai 
prisidėjo Kvedarai, Mandravi- 
ckiai, F. Povilanskis, F. Stan
kus, J. Trekšėlis, K. Braze, 
kun. Urbonavičius, A. Laurai- 
tiene
Maselionienė. Prie puotos pa
sisekimo prisidėjo irgi F. Ras- 

J. Malinaus- 
Visiems 

dėkingas.

Ališauskicnč ir J.

čius, A. Banio, 
kas ir P. Kulcšius. 
jiems esu 'labai 
Ačiū ir tiems, kurie iš kitų ko
lonijų prisiuntė man linkėji
mus bei šiokiu ar kitokiu bil
du prisidėjo prie mano laimė
jimo.

*

Kiek žinoma, visų kolonijų 
lietuviai darbuojasi, kad la
kūno Janušausko sumanymas 
perskrifji Atlantiką ir pasiek
ti Kauną pasisektų. Neatsilie- 
kame nei mes. Jau turime su
organizavę komitetą, kuris 
rengia Wisconsin valstijos lie
tuviams aviacijos dieną. Avia
cijos diena įvyks gegužes 6 d. 
Kcnoshos airporte prie 22-tos 
gatvės. Ta vieta randasi tik 
puse mylios nuo miesto į pie
tus. Bus ir muzikalia progra
mas. Norima sudaryti ir para-

Automolistai suvažiuos

duonos

tokiu chuliganišku

Kenosha, Wis
Padėkos žodis ir atsišaukimas

revoliucijos

d. “Laisvė14 
Rokas Mizara at-

d. Amerikos
Bendrovė sa-

Jurgi nes parapijos atskaitoje 
(iš kovo 25 d.) skaitome seka
mą kurjozą: “Koatantas June
vičius pasimokėjo parapijai 3 
dolerius”.

Tai tau, Jurguti, ir devinti
nės! Literaturkos 9-tos kuopos 
narys, amžinas “Laisvės“ skai
tytojas, tiesiosios linijos šali
ninkas, diskusorius, — dilesnių
jų parapijony sąraše! Toje sa
vo atskaitoje kunigas Knežys 
dar štai ką rašo: “šventa Kla* 
ra sakydavo, argi gali žmogus 
savo vargais dejuoti, žiūrėda
mas į Kristų, kybantį aht kry
žiaus, kraujais paplūdusį?“

Na, kažin kaip šis naujas 
ščyrasis parapijonas Kostautas 
Janeviėius, žiūrėdamas į ka
bant} Kristų, suderino savo 
trečiojo periodo 
veikimą?

a
Balandžio 

pranešė, kad
važiuoja į Norwoodą Bimbos 
parapijonams pamokslus saky
ti. Pamokslai 'turės įvykti suo
mių svetainėje, kadangi lietu
viai savo svetainės bimbiniams 
dykai nebeduoda. 

a »
Balandžio 15 

Lietuvių Piliečių
vo svetainėje rengė vakarienę. 
Žmonių susirinko koks šimtas 
su viršum. Jų tarpe įsimaišė ir 
apie astuoni blmbiškos kryp
ties revoliucionieriai. Kai pub
lika beveik buvo pavalgiusi, tai 
rengimo komisijos narys ir sy
kiu Piliečių Bendroves pirmi
ninkas, P. Blažys, pradėjo ves
ti programą. Blažys yra socia
listas, bet bimbiniams nėra 
perdaug įsipykęs. Viskas buvo 
tvarkoje, kol pirmininkas ne
pristatė kalbėti Juozą Pakark- 
lį, socialistą. Pastarasis. vos 
spėjo kelis žodžius pasakyti, 
kaip vienas susipratęs komu
nistas pradėjo tiesiog ant sie
nų lipti ir rėkti. Girdi, Pakark- 
lis šioje vakarienėje neturįs tei
sės kalbėti. To tik ir reikėjo. 
Bimbininkė Karalienė pašoko 
ir pristatė kitą kalbėtoją. Bet 
tas numeris neišdegė. Pirmi
ninkas prašo karštagalvių nu
tilti, pareikšdamas, jog ir jiems 
duosiąs progos pakalbėti. Tie 
atsako, kad kalbėti jie nenorį, 
bet ir Pakarklis neprivaląs kal
bėti- Bolševikų kantorius K. 
Valma vis nepaliauja koliojęs 
Pakarklj. Kiti jo sėbrai irgi 
pritaria bliovimu.

Matydamas, kad su chuliga
nais jokios rodos nebus gali
ma gauti* pirmininkas nutrau
kia programą. Tuo pačiu laiku 
jis padarė jiems įspėjimą: gir-

Tai buvo didžiausias 
malonumas ir smagu**

(lą.
prie Šv. Petro parapijos sve
tainės, o paskui miesto gatvė
mis trauks į aviacijos lauką. 
Pageidaujama, kad tame pa
rade dalyvautų ir kitų mies
tų lietuviai. Būtent, iš Wauke- 
gan, Racine, Milwaukee, So. 
Milwaukee ir kitur. Kurie ma
note parade dalyvauti, tai pa
rašykite laiškelį šiuo adresu: 
J. Martin, 4508—8th avė., Ke- 
nosha, Wis.

Komiteto vardu visus kvie
čiu pasidarbuoti, kad aviaci
jos diena išeitų kuo sėkmin
giausia. —J. Martin.

gegužes mėnesio 
adr.: J. Varekojis,

daguojamą laikraštį šį mano 
laišką įdėti.

Stud.
U. L. R. D.

Skyriaus
ir buv. pirmininkas.

Kaunas, 1934 m.
bal. mėn. 9 d.

aprašytą studentų gyvenimą | 
su foto žymesnių darbų bei 
sukaktuvių man prisiųsti iki 
šių metų 
15-30 d.
Kaunas I. Karo Butų Skyrius, 
Lithuania.

Už paminėtų aprašymų su 
foto prisiuntimą, pagal pagei
davimą aš atsiteisiu—prisių
siu* prašomus lietuviškos lite
ratūros iš Lietuvos, ar iš Vy
tauto Didžiojo Universiteto, 
ar iš studentijos gyvenimo.

Gerb. Colegos, Jūsų prisiun- 
timas gausios medžiagos iš 
užsienio lietuvių studentijos 
gyvenimo man padės ne tik 
parašyti ne vieną įdomesnių 
“Metraštyj” puslapių su gra
žiomis iliustracijomis iš Jūsų 
studentiško gyvenimo, bet 
kartu supažindinsi Lietuvos 
penketukstantinę studentiją ir 
plačiąją Lietuvos visuomenę 
su savo — užsieniečių lietuvių 
studentų gyvenimu ir veikla. 
Už tai aš iš anksto reiškiu 
Gerb. Golegoms nuoširdų lie
tuvišką ačiū.

P. S. Maloniai prašau visų 
užsienio lietuvių •Gerb. Laik
raščio Redaktorių į savo re-

J. Varioko jis, 
V. D. U-to Ak. 
organizatorius

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir bu "RnlrimlniB” nervais — jaučiaten silp
nas ir pavargęs — tik pusiau žmogus. Jei
gu taip, Atai yra geras tonikas, suteikiantis 
geresnes dienas

Nuga-Tone
yra užvanbninaas TONIKO, kari Gydyto
ja* Speeialtetas ifirado, ir kurte dabar par
duodamas visose vatetynyčiosc. NUGA-TONE 
yra kombinacija tam tikrų tonikų alteratl- 
vų. kurios stimuliuoja. ataaivina visus or
ganus. duoda naują gyvenimą ir energiją. 
Jus valgysite goriaus.—miegosite Baldžiaus. 
Tūkstančiams vyrų Ir moterų tapo pagel
bėta. TrisdeStniticB dienų treatmentas už 
Vieną Doleri — gaukite tikrąjį—garantuo
tas.

statisli- 
metais 
turėjo

ir kuriais 
organizacija 
vyrų, moterų, kokio 
kokio amžiaus, kiek 
ir iš ko pragyvena

Užsienio lietuvių 
studentijai

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

J Velvceta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel- 
veeta dėl sandvičių ii* prie 
virimo ... kuo tankiausiai!

PATENTO
taftas Aang tetikta 
prie patentą. Neetak 
kinrtnt vilktadaml rt 
apsansteUma sava 
•umaarma. Prisius- 
kitę brautai ar mo- 
Arti dėl taetrakrfkt. 
arba raitykite M 
NEMOKAMOS kay- 
IBią “Bow te Ob- 
COIP a Fateat” fr **l

DYKAI 
KNYOKLA

teta'* Fatrat’7'
vratlon” formos. Nieko selnram 
•« l*t*HDMflto* «« dsrfff. «M* 
ralinfjimal laikomi psalsptyK 
Orelfa», Aftatm*. tw*Mtf«cw *•» 
teras vlmM.

Jau daug buvo rašyta, kad 
aš likau išrinktas Kcnoshos 
miesto tarvbos nariu baland
žio 3 d. Kuomet kelių gerų 
draugų raginamas, sumaniau 
kandidatuoti į konsilmano 
vietą, aš niekuomet nemaniau, 
kad turėsiu tiek daug gerų 
draugų, kurie rems mano kan 
didalurą ir darbuosis, kad aš 
bučiau išrinktas. Kai rinkimų 
rezultatai buvo paskelbti, tai 
pasirodė, jog aš iš laimėjusių 
stoviu antroje vietoje. Vadina
si, tik vienas kandidatas už 
mane surinko kiek daugiau 
balsų, 
man
mas, kad aš tiek daug nuošir
džių draugų turėjau ir turiu.

Juo labiau man miagu yra 
tas, kad mane rėmė viso mie
sto gyventojai. Musų mieste 
yra įvesta manadžeriška sis
tema. Konsilmanų tėra tik 
septyni. Jie> renkami yra 
dviem metam."Vienais metais 
renkama trys tarybos nariai 
arba konsihnanai, o kitais — 
keturi. Už kandidatus balsuo
ja visti miesto gyventojai, o 
ne vieno kokio vardo, kaip tai 
daroma kitur. Todėl ir į kon- 
silmanns įsigauti nėra labai 
lengva, — kandidatas privalo 
būti gana populiarus ir turėti 
plačią pažintį.

Prie šios progos aš noriu 
tarti širdingą ačiū vietos kle
bonui Urbanavičiui, ponams 
K. Braze-*Brazevičiui, H. Laba
nauskui, F. 
Elijošiui, F.
Slrimanskams, 
A. Pakšiui, J. 
MacnoriuL L.
Nakros, Jie tikrai daug pasi
darbavo ir prisidėjo prie to, 
!kad man pasisekė iaimėti rin
kimus. Aš> lur būt, busiu pir
mas lietuvis Wiseonsin valsti
joje, kuriam tenka už tini t i 
tokią aukštą vietą.

T

BUŠU!

jas r Tas palengvina jūsų 
gerki?, kada bakterijos jį ta

is Luterms

Šalčiai*. tarėjo U 
_ I

kurie nestpfovė.

P!9!** 
užmtiia turinčias t>endrdrno| 
su paprastais šalčiau bakteri 
jas f Tas

skaudina.
taipjau labai veiksminga ne- 
priMditnė Žalčio. Atsargus 
studijavimas 162 žmonių lai
ke žiemos minėsiu pa
rodė. kad ne. kurie phtms 
gerkit su Lratenne tiktai K 
tesirgo " y
crvmpesrrrns it U lengvesnio* 
už tuos.
Lambert Pharmacaf Co.. St. 
Louis. Mo.

CLARENCE A. CTBRIEN 
Registered Pate M Attorney

. S3-A Sssnsett, A Cranner.lsl
Bank Fs*Mt»r

(Directijr seras* Street from Patent Offlesi 
WASKINGTON. D. C.

gyvenimą, išnagrinės emi
gracijos, kolonizacijos ir ki
tus. svarbius reikalus, surištus 
su užsieniuose gyvenančių lie
tuvių tautos 1 milijono išlai
kymo nuo nutautėjimo ir tuo 
visiško Lietuvai žuvimo.

“Metraščio” redaktorius P. 
Ruseckas prašo manęs aprašy
ti užsieny gyvenančių lietuvių 
studentiją. Bet šiam reikalui 
neturiu pakankamai reikalin
gos medžiagos. Todėl krei
piuosi į visus užsienio lietuvių 
studentų organizacijas bei pa
skirus studentus, į visus as
menim ir maloniai prašau man 
suteikti apie buvusius ir da
bar tebeveikiančias užsienio 
lietuvių studentų organizaci
jas žinių bei atsakyti į že
miau sekančius klausimus:

1) . Aprašyti lietuvių stu
dentų organizacijų gyvenimą 
nuo įsikūrimo iki šių dienų 
(pageidaujamos gauti metinės 
veiklos, sukaktuvių paminėji
mai, specialus leidiniai), nu
veikti žymesni darbai lietuvių 
visuomenėje bei moksle, ap
rašyti organizacijų tikslai (bu
tų gera gauti studentų orga
nizacijų įstatus).

2) . Prašau prisiųsti 
studentų organizacijos 
ką (kiek 
studentų 
narių — 
fakulteto, 
studentų
studijuodami ir t. t.

3) . Kiek reikia metams mo
kėti už mokslą, ar yra U-to 
bibliotekoj lietuviškos litera
tūros bei svetimomis kalbomis 
literatūros iš Lietuvos istori
jos, apie Lietuvos dabartinę 
tautinę, ekonominę, kultūrinę 
būklę; kokie specialus suvar
žymai reikia lietuviui nugalėti 
įstojant į svetimą U-tą; koks 
procentas lietuvių studentų 
tame U-te studįjuojančių gau
na stipendijas ir kokio didu
mo.

4) . Kokius vietos bei Lietu
vos laikraščius ir žurnalus se
ka studentų organizacijos bei 
paskiri studentai, ar organi
zacija turi lietuviškų knygų 
knygynėlį, jei beturi, tai ko
dėl; jei turi, tai iš kiek tomų, 
iš kokios mokslo srities, ir ko
kiu budu knygynėlį įsigijo.

5) . Ar studentai yra pakan
kamai susipažinę su Lietuvos 
istorija, kaip studentai pažįs
ta dabartinę Lietuvos ekono
minę tautinę ir kultūrinę buk^ 
lę ir ar studentai visapusiškai 
susipažinę su Lietuvos paver
gtosios sostinės — Vilniaus ir 
lango į platųjį pasaulį —Klai
pėdos krašto problemomis. 
Jei ne, tai kodėl? ir

6) . Ar studentų organizaci
jos bei paskiri studentai tik 
studijose užsidarę dirba, ir ar 
kiek gyvenimo sąlygos leidžia 
—palaiko tamprius ryšius su 
vietos lietuvių visuomene, su 
tautiškomis lietuviškomis or
ganizacijomis įr ar joms pa
deda dirbti tautišką darbą.

Maloniai prašau Gerb. Už
sienių Liet. Studentų organi- 
zacijų Valdybų bei paskirų 
studentų į aukščiau išvardin
tus klausimus plačiai atsakyti^

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su Het. tr Lietuvos prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugi visų lietuvių. VIENYBĖ 
talpina jvalrius 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 bendradarbionja 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 geru knygų $1.00 vertės veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštf. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyveninio eigoje. Jis ves jus i švie
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų Ūudėsio valandoje. Jis 
pasid$iąi&s Jūsų) džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrų 

gyve-

LISTERINE
re//eves

SORE THROAT
pasid$iąi&s Jusųldžiaugsmaisv Jis painformuos Jus apie bendrų 
pasaųįfo gyvenimo eigą. Jus turėsitę geriausią draugą Jūsų gyve
nime? V t ‘ ■

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

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

VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
Vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini
gais už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti 
keletą ar keliolika dolerių ir Įsigyti dvasinio maisto — gerų 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i Ši vajų stoti. Norintieji laimė
ti dovanr.5, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite: 4

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

1932 m. pradžioje visuome- 
ninku būrelis Kaune įkūrė Už
sienio Lietuviams Remti Dr- 
giją. Draugijos*? tikslas: rūpin
tis užsieniuose gyvenančių 
lietuvių tautinės kultūros ir 
švietimo reikalais, palaikyti 
artimus ryšius su tautiškomis, 
užsieniuose esančiomis lietu
vių organizacijomis, remti už
sienio lietuvių spaudą ir leid
žiamus lietuvių kultūrai kelti 
raštus*, koordinuoti visą tau
tiškai kultūrišką užsienio lie
tuvių rėmimo darbą su arti
momis savo tikslais d-jai or
ganizacijas ir kitomis įstaigo
mis, supažindinti per spaudą 
ir kitais budais Lietuvos vi
suomenę ir užsienius m užsie
nio lietuvių būkle ir išsirūpin
ti reikalingų lėšų savo darbui 
atlikti.

Draugija per palyginti triun 
pą laiką jau parėmė Latvijoj, 
Rusijoj, P. Amerikoj, Š. Ame
rikoj ir kitur gyvenančių lie
tuvių tautiniai kulturinius rei
kalus: piniginiai sušelpdama 
lietuviškas mokyklas, steigda
ma knygynėlius, siuntinėda- 
nia laikraščius ir p.

Be to, Draugija šiemet nu
mato išleisti didelio formato 
15 lankų “Metraštį,” kuriame 
pasižadėjo bendradarbiauti 
apie 20 asmenų: Užfi- Liet. 
Remti D-jos Centro Valdybos 
pirm. R. Skipitis “Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti 
darbai ir uždaviniai”, 2. Drau
gijos Centro Valdybos sekre
torius P. Ruseckas “Istorinė 
lietuvių ' emigracijos apžval
ga’,, 3. Dr. J. šliupas “Tautiš
kos lietuvių išeivių sąmones 
brendimas Žiemių Ameriko
je,” 4. J. Kalnėnas “Dariaus ir 
Girėno išeivių diena”, 5. Prof. 
K. Pakštas “Kur lietuviams 
kolonizuotis” G. R. Skipitis 
“Viso pasaulio lietuvių išeivių 
kongresas” ir daugel kitų. 
Autoriai savo straipsniuose 
plačiai aprašys visose pasau
lio dalyse gyvenančių lietuvių

Reduces COLDS

66%
KELIAUKITE
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

EkonomiškiausiasAR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

TerSSte Greita* Patarnavimą*.
Vienon ptrsfin | abi

PEORIA, ILL....... $2.50..__  $3.50
QUINCY, ILL....... $4J)(k....... $6.00
ST. JOSEPH, MO- $0JNL...... $10.80 
KANSAS CITY.... $6d00-----  $10.00
Du bosai kasdien tevažiuoja t viri minė
tus miestus—vienas persSdimas—vienu bu
sti visij kelta. Nauja miegoįhnui kedG ap
rūpinta srryno audeklo apdanrafa tr pa- 
dufika DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telcfonuoftlte*:

Missouri Transit Line 
328 So. State St. 

Tel. HARRISON 607»

BUDAS
KELIAUTI

ST. LOUIS $3 Ia&T‘
DETROIT $3

Z

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST 
■r LIMITEDS—JOKIA H

Povilanskui, S. 
Jankauskui, J.

A. Wallace, 
Butvinskiams, J. 
šulskiui ir p-lei

____
_____  >7.00
____ L. $3.70
AKRON 7.60

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby —

120 W. Madison 
Tel- Wabash 6«H 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Southern Limited
467 So* Wabash Avė.

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

l abi pusi 
$500

! ŽEMOS fiUSŲ KAINOS VISUR. 
Pašaukite:

NEW YORK $ 1 R
Philadetphia $14 1 U

28 valandas smagios kclionSs

PITTSBVKHG _____
CLEVELAND ____
DETROIT..
TOLEDO ----------
YOUNGSTOWN $8,

Bite kur | RYTUS

<v

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžte 
dažnai esti sugadinama ko» 
Iriu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gati taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O viendk, dažnai kdks Mažas 
dalikas gali netekti jums eiti 
pirmta.

Pavyzdžiui, jeigg žmogaus 
dantis yra neSvarus* tai jus ne* 
toms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas? valą 
dantla nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs Utikro IveUI* nedraaky- 
damas dantų amalšS — tas sun
kus uždarinis pagalio, tapo K- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Eite per sayo aptiekoriu.

bart Pharmącal C04 Saint 
V. S. A.

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 3886

Trumpiausias kelias j 
South’us

Patarnavimas
NEW YORK

LOS ANGELES
žemos Kainos visuomet, 

miegojimui Krėslai.
modemiški, puošnus busai 
mandagus vežėjai-

DYKAI padąškos Ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagių ke
lione l byhe vietą Suv. Valstijose; 

Indian Ceach Lines 
328 So State Street 

Tol. HABRESGN 6*72



Take Aahlnnd 
Avė. Street Car 

to 39th Street

NAUJIENOS. Chicago, IIIKetvirtadienis, bal. 26, 1934
2.008.50

. 2.00
10.80 .. 2.00ir. nn Street Waukeg.ui

Ll)*Vw Li.hii.1 MntininUi

6.50 Newark, N. J., per
115.00

38.25

6.60
75 2.00

10.05
5.00

3.50
$1.00 1.00

83.55
12.75 65.25 Beper

DIENŲ Pradikiūnokėt įmokė5.50
IŠMĖGINIMUI Birželio mėnesi Jimo3.50

13-50 2.00
6.75

2.00 22.85

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento

£
M

-V

2.0C, 
$1.00

1.01.1 
1.00 
1.00

■ i.

‘no 
. .50 
. .50 
.. .50 
.. .50 
. .50

VIRAI NAUJI 
MAŽI UPRIGHT

PIANOS

$59
SĄLYGOS $ 1.00

I SAVAITĘ

WarehoUB« IRpnrdavImo Kaina

129
filo pantcbCtlni nauji instrumentai yra paimti ifi regu
liaraus atliko, su pilnu, turtingu tonu, artistlSku de- 
zainu, ir gražių ifibaighnu. NaujaUBios mados Grand ir 
Upright planų konatrukcijoB, Specialiai pabudavoti dėl 
mažų apartinentų, arba namų su mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog r. o, b. ifi warehouse. Juhu 
Beną planą arba muzikali instrumentą priimsime kaipo 
dalini imokfijitną.

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h SI.
Atdara Ketv., Penkt. ir šešt. nuo 9 vai. ryto

Wcst Pullman, Iii., per 
J. Zaura... .... . 5.00

Joliet, III., per G.
Rymkus ........ .......

Jackson St., Waukcgan ........
Mrs. Naniojunienę 
Kenosha, VVisconsin ...............

A. J. Sutkus, 1007—8th
i ...................

Ignas Motiejaitis, 721 Vinc
Place, Waukegan ........... .

Antanas Buksas, 906 Victory
Street, VVaukegan .... . ..............

Mrs. M. Rukšėnas, Box 256
ot nn'Lake Vilią ............... ...... ..........

Pranas Ličkus, 727—8th St.,

2.00

2,oo;
2.00 i

2.00

Ola

Nauji ALTASS na 
riai ir aukautojai
šiame numeryje skelbiame 

didį aukų, kurios buvo prisiųs
tos ALTASS’ui per sekretorių 
A. Vaivadų kovo mėnesio pa
baigoje ir balandžio pradžioj. 
Kitas įsųrašas tilps rytoj.

Lake, M. Karpis 
per p.

Crys
Rockfdfd, III

E. Markei
Kenosha, Wis., per

S. Balčaitis ............... .
Superior, Wis., per

T. Kontrim ........ ......
Hart, Michigan, per

V. Kutulis .............. .
Hudson, Mass., per

Silvestras Šatas ....... ...
Cliffside, N. J., per

A. Karsokas ...............
Kenosha, Wisconsin, per

E. Karkauskis ...........
Johnson City, N. Y., per

M. Kazlauskas ...........
Kenosha, Wis., per

S. Mockus ................ ..
Chicago, III., per

Petras Petkunas ......
Schiller Park, III., per

A. Kiūrąs .......... ....
Montreal, Can., D. L. K.

V. Klubas .......... .
East Cambridge, Mass., 

per J. Survilas .......
Clinton, I-nd., per

Dominick Rūke ........
Boston, Mass., per

F. Kesleris .... ..............
Du Bois, Pa-, per pp. Va

lūnas ir Amelkiavičius 
Milwaukee, Wis., per

P. Mikshis .... ..........
Rochester, N. Y., per

Frank Svetikas .......... .
Wendel, Pa., per Anta

nas Ramanauskas ..
Cedar Grove, N. J., per

7.50

24.00

12.00

25.00

6.00

5.00

5.00

5.00

1.50

12.50

5.00

23.00

10.00

62.55

5.25

PRANEŠIMAS

The Paulina Street 
Bath House

Naujai pertaisyta ir atidaryta po 
nauju managementu. Mes kvie
čiame kiekviena atsilankyti ir pa
matyti ši modernišką, pastebėti
nai gražu BATH HOUSE. Tre
čiadieniais speciali diena dėl mo
terų. Kaina dėl moterų dienos 
tiktai 40 centų.

Visus širdingai kviečia mana- 
gėris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE,

Wm. Kabashinski ......
Kansas City, Kursas, per

B. F. Strumillo ...........
Dearbcm, Mich., per 

K. Nausėdas ...........
Waterbury, Conn., per 

(Ilga Azunaris .......
Aurora, III., per A.

Daujotiene ...................
Toronto, Canada, per

'Paul Daugėla ...............
Coddingtcn, Wis., per

M. Makeveckiene ......
Waukegan, 111., per

J. Mačiulis ...................
So. Norwalk, Conn., per

S. Raila ...............   25.00
Jamaica, N. Y., per

J. Naudžius ................
Chicago Heights, III., per

W. Moustvilas ..... ......
Worcestpr, Mass., per 

G. A. Kybą ...... ....
Žemes Bankas Kaunas,

Lietuva ...................
Rockford, I11-, per S.

Alinauskas .................
Zeigler, III., per K.

Matuliokas .................
Warehouse Point, Conn

J. Krilavičius ...........
Natrona, P., per J.

Bicolis ..........................
Calumet City, 111., per

I. Spogis ........
Melrose Park, III

F. Urbaitis .....
Hillside, N. J., per, F.

Šimelis .......................
E. White Plains, N. Y., 

per V. Kirdiekiene ...
Minonk, III., per Wilma

Jankauski ...................
Toluca, III., per V.

Jakubauskas ...............
Dearborn, Mich., per

K. Nausėdas ..............
Toronto, Canada, per

J. Bieliauskas ........... .
Benton, III., per

William Jauks ............
Springfield, III., per K.

M. Raczaitis ..............
Nokomis, III., per J.

Kalvaitis .....................
Wilsonvillc, III., per

Julius Paskevich ... ..
Winnipeg, Man., Can., per

P. Yauniškis ............... 15.70
Chicago, III., Uršulė

Vaznonienū ...........
Portage, JPa., per J.

Ambrozaitis .........
Harrisburg, III., per

J. Mockus ..... .....
Vestaburg, Pa., per

J. Matulaitis .......
Paterson, N. J., per

M. Urbaitis ,.......

per

STEINMAN,

1115-17 S. Paulina St
arti Roosevelt Rd.

&

MILDA THEATRE

»» «r|iia nru Aiicr 
jnte au < liuobi I i 11111 MEkaEBg MM MM ■Fsas M K99
važiuokite hii visa navo MJA 99 9 9 9 9 9 9 9 9
fir-'.ma ir galenite 9$ : ' rTMI 9 9 n 9 9 BmI hJIkMa'»l<> dykai. mF IM Ml m m m imm

PIANOS
| Didelės Dirbtuvės (sakė Išparduoti
~Visai Nauji

GRAND
PIANOS

| SąlycoH $1.50
i Savaitę

30 FINAI 
CUT

PRICEI 
Tračia

Watikegan ................ .............
Antan h RybikauKkas, 1406 
—14th St., Waukcgan ............

Alex Smiltis, 632—8th St 
Waukegan ..........        2.00
S'anis Jurgaitis, 835 
Adams St., Waukegan ..

Mnrt'n Žaramskis ..... 
. ..M ko Kernagis ........

Mike Gerais ............ ...
Elsbie’ta Pečkauskienė 
Juozas Bakutis ......... 
Fr.'.nkis Bakutis ........ 
Frank Paskausky ...
Sonhia Yucus ............
John Yucus ............. .
Marijona Martinaitis 
Antanas Sabaliauskis 
Aukavo po 25 rėptus:
Vincentas Sawner, Ona Vaišno

rienė, Petras Vaišnoras, Frank Pet- 
ruška, Anthony Buksas, Jerome 
Shimulinas, Pete Zalenauskas, Pete> 
Jurgaitis, Jonas Kuzinskas, Pransla- 
vas Aidekonis, Frank Buksas, Tom 
Baron, Charley Petraška, John Se- 
vazus, Mary Šaltis, Betty Šaltis, 
Jonas Wisockis, Pete Nevardauskas, 
August Paškauskas, Alfred Naineju- 
nas, Jennie. Laurel, Joe Bačkis, An- 
tonotte Jočus, Paulina Vaitekūnas, 
Rutha Pauls.

Kovo 18 d. parengimo pel
nas ................. . . $18.60

Planų 
Visi gerai 
Žinomų ifi- 

dirbysčlų.
Parduodami 
tik užcaah
Pasirinkite 

—tiktai |q 
po_____

PLATER PIANOS 
Nauji parsiduoda už 
virt $450. Pastebė
tina Vertybė, ne nau- 
{i. bet verti dvigu

bai tiek____  *27
Sąlygos BOc Savaitei 
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas Benėius ir 
Rolės.

v. po piet iki 6 v. v.

Simon Gudas .... .
Nevvark, N. J., per A.

S. Trečiokas ..... ......
Rockford, III., per

J. Shawer ................
St. Charles, III., per

J. Stanis ..... .............
Miliinocket, Maine, per

S. Srebalius ............
Akron, Ohio, per 

Peter Gaška .......
So. Mihvaukee, Wis., 

F. Jurkus ..... .........
Chicago, III., per K.

Savickas .................
Carnegie, Pa., per

J. Monski ..............
13.50' Trenton, N. J., per A

Dominikaitis ..........
Huntington S<tation, N. Y.

per E. Brazauskiene ....
Oregon City, Oregon, per

R. J. Sidor .. ... ..........
Hartford, Conn., per

A. Solis ........................
Manchester, N. H., per

P. Andrejunas . ...........
Boston, Mass., per A.

Bratenaite .... .
Hunlock Creek, !Pa., per 

A. M. Lizdas .... ......
Newark, N. J., per V.

Miliszauskas ...............
‘ horp, Wis., per A. -

Kurtinaitis ...................
Brooklyn, N. Y., per 

F. Vokietaitis .... ..
Stamford, Conn., per J.

Pocius ...........................
Albany, N. Y., per J.

A. Dzikas ...................
Newark, N. J., per

Andrew žingžda .......
Nevvark, N. J., per

Andrew žingžda ...........
Viso šiandie paskelbtos

kos

364.50

7.9u

9.25

11.00

6.00

9.25

5.50

13.30

17.00

7.25

1.00

6.50

1.50

2.53

1.75

2.05

7.75

2.00

8.75

5.00

6.75

8.25

9.00

6.25

7.50

5.25

8.00

10.55

23.75

35.50

80.00

5.00
au-

sudaro $1,463.80.
(Bus daugiau)

ALTASS ŽINIOS
Iš WAUKEGANO.

Viso įplaukė ............... 84.35
Apgarsinimams išmo

kėta ..... ............................. 3.80

$2.00
$1.00
$1.00

minės gyvena Ghicagoje. Jie 
yra prašomi atsišaukti pas gra- 
borių S. P. Mažeikų, 3319 So. 
Lituanica avenue. Telefonas 
Yards 1138.

Žmonės pasipiktinę 
dienraščio “Drau

go” išsišokimu

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IŠLAIDAS 

Jeigu Jųa manote kraustytu arti
moj ateity, mes galime pasiimti 
Jiihu seną pianą Ir pristatyti Jums 
naują po to kaip perslkraustyslte 
nuujon vieton.

iki 9 vai vakaro, o Nedėlioj nuo 1

■w.

lio dalyse-gi, civilizuoti žmonės St. LoiZs, Mo., biznis namų va- 
negai/na pakankamai saulės lymo ir dekoravimo pramonėje 
šviesos, tad trukumų reikia už- yra labai geras ir daug žada, 
pildyti dirbtinu budu. Del to Tuo pačiu laiku didėja apyvar- 

įspinduliuotas vitaminu ‘D’ ta ir jo bendroves, kuri gami- 
Jj gamina Wieland’s na valymo chemikalus-skiedi- 
Tos pieninės pienas nius. Nors dalį biznio augi

mo išaiškina sezoninis pagerė
jimas, svarbiausi! j i priežastis
esanti gera jo bendrovės pro
duktų kokybė. Tie produktai 
yra, “Absorene” ir “HRH”— 
naudojami namų valymui.

(Apg.)

ir
s pienas”.

pieninės.
:yra aprobuotas American Me-
dical Association. (Apg.)

Praeito šeštadienio “Drau
go” laidoje ant pirmo puslapio

Didelė rinka
Anot H. R. Henderson,■v# l £-Z MM* ,

didėlėmis raidėmis buvo para’ zidento Absorene
pre- 

Bendrovės,
šyta, kad “Lituanica II” kri
kštys alkoholiu1. Didelė dalis 
pačių katalikų tuo labai pasi
piktino. Kalba, ar tai “Drau
gas” turi žmoniškumo šitokius 
šmeižtus rašyti? Juk visas 
kultūringas pasaulis taip daro. Į 
Mes katalikai lietuviai supran
tam, kad kas Dievui, tai Die-: 
vui, o kas svietui, tai svietui. 
“Draugo” prabaščiai, anot žmo 
nių” turętų nusiraminti nors 
tada, kada lietuviai bendrai 
pradėjo dirbti- ‘dėl visų lietu-' 
vių garbūs. Reikėtų tik pasi- Į 
užiaugti ir laimingai baigti to
kį didelį darbų, kuris reikalin 
gas visų lietuvių paramos, kad 
sukėlus užtektinai pinigų ir pri-1 
rengus tinkamai o tautos sūnų 
drąsuolį Juozų Janušauskų ke
lionei. Neužilgo jis skris į pa
vojingų kelionę dėl lietuvių 
garbės.—Katalikas.

gXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTXXTTXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXy
M

M 
M

M 
M

M
M 
M

R0OR
UCHT Light 

Floor Oil
Alyvuoja, maliavoja ir varnišuoja, viską vienu 
Priduoda Gintaro spalvos išbaigimų, apsaugotas 
žibėjimu ir vandens nenuplaunamu vamišo paviršium.

sykiu, 
dideliu

M 
M

Viso persiųsta į ALTASS 
Centrų ..............  $80.55

ALTASS skyrius Waukega- 
nc taria širdingų ačiū vi
siems prisidėjtįsiems prie šio 
darbo. Nariams aukautojams 
ir rinkėjams.

Centro įgaliotinis 
Juozas Mačiulis, 

Skyriaus kasierius
Kazys Vaitekunas.

Iš WEST FRANKFORT
West Frankfort, III., per p. 

Jurgį Sugdinų prisiuntė $6.90 
ir ateityje žada dar daugiau 
prisidėti prie antro skridimo. 
Pinigai buvo surinkti susirin
kime Naujo Lietuvų Politiško 
klubo susirinkime, kuris įvy
ko kovo 25 d. Aukavo sekami 
klubo nariai: 
Frank Norbet — 
Adomas Brusokųs 
Juozas Yesulis .....

Antanas Januša, Jonas Me- 
zalis, Kazys Raulinaitis, So
fija Skirmontienei aukavo po 
50 centų, o p. Frąne Sugdinie- 
nė, Motiejus Sidanavičius ir 
Juozas Pangonis — po 25 cen
tus, o p. Jonas Norusis 15c.

Naujasi Lietuvių Politikos 
Klubas yra tautiškas, lietuviš
kas politinis klubas. Į jo val
dybų įeina sekami asmenys: 
J. Jasulis—-pirmininkas, Kazys 
Raulinaitis— vice-pirm.; 
Norbitas—iždiniinkajs; J. Ka- 
rauskas—protokolų rašt., J. 

jSugdidas—aukų rinkėjas — fi- 
$5.00 nansų raštininkas; J. Pangonis 

—maršalka. Klubas yra jau
nas, bet per du mėnesiu išau- 

2-0°!go į 60 narių organizacijų ir 
dar vis auga.

Užlaiko Šviesią Grindų Spalvą 
Labai Lengva Nuvalyti. 

. ■ • ,

Ralandžio 6 d., Waukegan, 
III., prisiuntė ILTASS’ui per 
p. J. Mitchell — $80.55. Re to, 
kovo mėnesį p. J. Mitchell pri
siuntė $48.25. Proporcionaliai 
skaitant, pagal lietuvių gyven
tojų skaičių, Waukeganas yra 
daugiausiai prisidėjęs prie 
“LITUANICOS II” skridimo 
kolonija Amerikoje.

Į $80.55 perlaidų ALTASS’ui 
įeina sekamų asmenų aukos: 

Lietuviu Laisvės Mylėtojų
Drauugija ................................ $5.00

Lietuviu Politikos ir Pašalpos 
Kliubas ................................ . !

Mrs. Rybikauskas, 1406—14th 
St.. Waukegan, III..................... 2.00

Paulina Vaitekunienė, 826—8th 
St., Waukegan .........................

Izabela Lauraitienė, 
906 Prescott St., Waukegan ....

Antanas Vasilauskas, Lake 
Vilią ....................................... .....

J. J. Jakutis, 1025 Victory 
St., No. Chicago ................. .....

Petras Norkus, 720 Genesee 
Street, Waukegan .....................

Vincas Surtorus, 834 So. 
Jackson St., Waukegan ..........

Adomas Gariulis, 820 
McAllišter St., Waukegan .......

Iz. Kavederis, 616 So. 
Jackson St., Waukegan ............

Jonas Buksas, 906 Victory 
St., Waukegan .........................

Wm. Buksas, 715 May St., 
Waukegan ................................

Stasus Jankauskas, 616 So.

peter pen

8.87

4.75

2.00

8.75
Apsaugokite vaikus

H
M
M

M

Parsiduoda Kiekvienoj Maliavų ir Hardware 
Krautuvėje M

r nuo kaulų suminkš- į
tejimo

Dr.
Kuomet jus jaučiate atėję kranto 

galo ... kuomet jus nebepakenčiate 
kūdikių šauksmo ... kuomet viskas 
ką nedarytumėte jums pasirodo di
delė našta... kuomet jums nelinks
ma ir jus greit susierzinate, pamė 
ginkite Lydia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound. 98 iš 100 moterų re- 
portuoja palengvinimą.

Jie priduos jums ta extra energi
ją, kuri jums taip yra reikalinga. 
Gyvenimas pasidarys vertesnis ir jus 
norėsite gyventi.

Nesikankinkite daugiau nei dienos 
be pagelbos, kurią jums gali sutei
kti šie vaistai. Nusipirkite butelį nuo 
savo vaistininko šiandien.

VEGETABLE COMPOUND

2.00

XX X. - X • JLf XX Xw X XVX XX ? J 

Lietuviškos Užeigos Cicero III. 
“THE EDELWEISS CAFFEE”

Po antrašu
5801 West Roosevelt Rd., Cicero, III.

Kviečiu draugus ir pažįstamus atsilankyti į atidarymo vakarą, 
kuris įvyksta

Balandžio (April) 28 dieną, 1934 m.
Pradžia 8 valandą vakaro 

Gera muzika ir užkandžiai SAVININKAI
A. A. Vasil (Vasiliauskas) ir E. Lumpp.

Hess, komentuodamas 
apie vertę Vitamino “D” pie
ne, pareiškė, kad jeigu visas 
pienas, kuris yra duodamas vai
kams gerti -butų “įspinduliuo- 
tas” su vitaminais “D”, butų 
labai mažai ir tai silphų apsi
reiškimų kaulų suminkštėjimo 
pas vaikus, f

Vitamino “D” svarba gludi 
štai kame: ji suteikia kunui 
pajėgumų naudoti kalci jų ir 
fosforų. Tos medžiagos įeina 
į kaulų ir dantų sudėtį. Natu-

2.00
2.003140 So. Halsted St.
2.00
2.00
2.00

kitais

I

BALANDŽIO 26 
tiktai vienų dieną 

“DARK HAZARD”

BALANDŽIO 27 ir 28 
“TRIS SIDE OF HEAVEN”

su Lionei Barrymore 
taipgi komedija

2.00

2.00
Calumet avė. ultra-violetiniai spinduliai sau 

šiaurinėse pašau

su Rogue Robinson, Genevieve 
Tobin 

taipgi komedija

Balandžio 25 i d., pasimirė
Juozapas Liudžis, apie 38 metų ralis šaltinis vitaminų “D” yra 
amžiaus, 10146

2,00 Spėjama, kad jo duktė ir gi- lės šviesos.

V/mat can

™ y 1H ’ <,v‘T'

NGUP 
STUDIO 
IT— 
Mfe

ACROSS 
OOP
KIN©

.žįivai; i

iif p if-'i f’

Pasimirė Juozas Liu 
džius; giminės atsi 

šaukite

WELL,WELL, 
WME.PL DIDTMI3 

THING COME EROM? 
ITS A BIT DU5TY 
AA/ITM A G? E-

M

AH / NOW I OLMEMBtR.
I PURCHASE.D IT IN BAGDAD, 

BROUGHT IT HOME AMD 
UlSPLACEJD IT AMONG
THE JUNK H ERE INI 

MV STUDIO.RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 26
“QUEEN CHRISTINA”

Greta Garbo, John Gilbert ir kiti 
Seredoj bus “Screeno” vakaras 

$80.00 Prizais
BALANDŽIO 27 ir 28 

“HI, NELLIE”
su Paul Muni ir ____

Penktadieni vakare po 6:30 
DYKAI indai dėl moterų

BALANDŽIO 29 ir 
“BOLERO” 

su George Raft

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

svvimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.
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Metams ------------------ ------
Pusei metu ______________
Trims minėsiantis----- ....
Dviem mtaesiams _____
Vienam mėnesiui 

Chichįoj per iinėfiotojus: 
Viena kopija------ ------
SavaitM 
Minusiu! ....  .............

Suvienytose Valstijose. Oe 
paltui 

Metams 
Pusei matu 
tnm» mtneMiams 
Ohem mineliaihs 
Vtehtom mėnesiui
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ŠAUKIA KOVON PRIEŠ ‘‘DIKTATŪRĄ’’

Viehas didžiųjų Chicagos laikraščių įdėjo vakar 
pirmame puslapyje atsišaukimų SU antrašte: “Dofeat 
Diktatorship in Illinois” (sUnUUškite diktatūrą Illinois 
valstijoje)* Tai yra agitacija prieš įstatymo šumahyrną 
(bilių), kuriuo valstijos administracija įgaliojama vy
kinti NRA patvarkymus.

Mes čia nesigilinsime į to biliaus turinį. Bet yra 
vertas dėmesio pats tasai šauksmas prieš “diktatūrą”, 
žodis diktatūra yra nepopūlėrtis Amerikoje. Kada po
litikieriai nori kits kitam smarkiai, uždrožti, tai jie kits 
kitam prikaišioja “reketą" arba “diktatūrą”.

Tuo gi tarpu diktatūros, europiška to žodžio pras
me, Amerikoje nėra ir nematyt pavojaus, kad ji čia ar
timoje ateityje galėtų būti įsteigta.

Kuomet laisvai išrinkti žmonių atstovai, legislatu- 
roje arba kongrese, nutaria laikinai suteikti nepapras
tų įgaliojimų administracijai, tai čia nėra nei bolševi
kiška^ nei fašistiška diktatūra. Bolševikų ir fašistų dik
tatūros remiasi ne žmonių atstovybės suteiktu įgalioji
mu, bet — jėga. Visi diktatoriai Europoje turi tam 
tikrą teroro aparatą: privatines arba pusiau-privatines 
armijas ir slaptą politinę policiją. Be to, jie panaikina 
žodžio ir Spaudės laisvę ir Uždraudžia priešingas poli
tines partijas.

Amerikoje to hera. Todėl čia rėkauti, apie “diktatū
rą” reiškia dumti žmonėms akis.

gyventi kokioje ten kanalo saloje. Jeigu ir tenai jo ne
įsileis, tai kur jisai dings?, Gal jam teks, kaip Insull’ui, 
vandravoti kokiu nors laivapalaikiu iš vienos juros į 
kitą.

Trockis žadėjo išvaduoti proletariatą. Proletarų 
yra pasaulyje daug. Kai kur jie jau yra stiprus politi
koje: turi savo atstovus parlamentuose arba net minis- 
terių kabinetuose. Tai kodėl gi Trockis niekur neranda 
prieglaudos?

Stalinas ir jo klika, kurie valdo plačiąją, neišmatuo
jamąją rusų imperiją, sako, kad Trockis esąs kontr-re- 
voliucionierius. Jeigu jisai yra kontr-revoliucionierius. 
tai kodėl gi nė viena kontr-revoliucinė valdžia nepasi- 
kviečia jo pas save?

Trockio šalininkai sako, kad buvusis komisaras 
esąs tikriausias darbininkų klasės draugas. Bet kodėl 
gi darbininkai jam jo nelaimėje nepadeda? Pavyzdžiui, 
Danijos ir Švedijos valdžių priešakyje stovi socialde
mokratai. Nors bimbiškieji ir sklokiškieji komunistai 
tvirtina, kad socialdemokratai tai baisus “revoliucijos 
neprieteliai0, bet Vistiek yra nenuneigiamas faktas, 
kad tiė danų ir švedų Socialdemokratai pateko į valdžią 
darbininkų balsais.

Tai kodėl gi darbihinkai negalėtų priversti tas val
džias duoti vizą draugui Trockini? Bastosi pasaulyje 
didis kovotojas ir “socialistinės sovietų respublikų są- 
jungos steigėjas, nerasdamas kur galvą priglausti, o didingai plauk6 oru ir . mišku 
organizuotieji darbininkai nenori dėl jo nė piršto pa- ir vandeniu.
judinti! Tariam jisai butų visai svetimas jiems žmo- Mironas ir Salomėja, ilgai 
gus. Ar tai ne keista? plaukę krikštoliniam ežero vi

Kapitalistai jo bijosi. Darbininkai jo nepaiso. Tai pavargo, išlipo
kam jisai yra reikalingas? Ot, jeigu jisai galėtų patek- ‘„V^vois “sZmėja^atsiS 

i . 0 ywood, tai kai jei a jam butų, be abejones, uz- pilvo tokioj pozoj* kad jos 
tikrinta. Strėnos buvo aiškiai pasikėlu-

Jisai, tiesą pasakius, visą laiką buvo greičiau Prima sios ir išrodė gražiau, negu 
Donna, negu politikos vadas. Tas spektaklis, kuriame | paprastai išrodydavo. Jos bu-

patraukiančios

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
lėti jai per išsipūtusią vagą. 
Bet staiga susilaikė. Bus ne
gražu. Jiedu puikiai išaugino 
stebėtiną dvasinę meilę ir 
pakantrumą. Tai yra kažkas 
gražus ir išdidus. Tegu tai au
ga ir tvirtėja. Tas menkniekis 
gali ją užmušti. Kas jos galvo
je? Ką ji dabar mąsto, kad 
taip tyli? Ko jiedu abudu stai
ga nutilo?

Salomėja galvojo; jo rau
menys dideli ir tvirti. Jis pa
vydėtinai gražiai nuaugęs. 
Bet jis yra šaltas, kaip šiaurių 
ledkalniai. Aš ne ta moterie, 
kuri gali jį uždegti, priversti 

Juos ledų kalnus ištirpti ir 
baisiu trukšmu pasileisti že- 

Ramų_ ir užmirštą mažą eže- niyn> jjs nepastebi manęs. Sa
rą laikė apsupęs tankus, ža- iOmčja artinosi prie nusimini- 
lias miškas. Diena buvo kar-|ino d61 to, kud jį neturi užtek- 
šta ir saulėta, vanduo lygus .tinai moteriškumo pažadinti 
kaip stiklas. Birželio pabaiga

ir greitai užmiršta

(Tęsinys)

— Tuf nežinai moterų. Ry
toj ji gali būti baisesnė už vel
nią. Nepaprasta ir tai, kad ta 
tavo pirmoji meilė taip ilgai 
tavy gyveno. Kiti vyrai ją 
lengvai
Prieš tave stovi didelis dar
bas, ateitis. Ir tau yra tik vie
nas iš dviejų: žengti pirmyn, 
arba žūti.

— Salomėja! Mes eisime pir
myn. Visada pirmyn. Tu ir 
aš... Mudu visada dviese ran
kas į rangų tiesėm ir tiesim.

— Duok ranką!

(patogiau gulėti. Tuo ji dar 
brangesnė jam pasidarė.

| —Salomėja, tu esi puiki, vi
liojanti moteris. Ar tu žinai, 
kokia graži tu esi?

Salomėja nieko nesakė ir 
nesigynė. Ji žiurėjo tiesiai jam 
į akis ir tylėjo. Plokščios jos 
akys buvo persimainiusios, 
susijaudinusios. Ji nesitampė, 
nebandė ištrukti iš jo. Ji ra
miai gulėjo ir laukė kas įvyks. 
Ji labai laukė. Užpraeitą ir 
praeitą vasarą ji galvojo, kad 
kada nors turės kas norsi atsi
tikti. Ji buvo subrendus mer
gina, jau seniai užaugus mylė
ti ir būti mylima. O tą vyrą ji 
labai mylėjo. Šis momentas 
buvo jai labai įspūdingas ir 
malonus. Ji negalėjo daug ir 
galvoti. Vienai neaiški ir tar
tum negyva mintis dribsojo 
jos galvoje.

betrukus ji užsimerkė, išsi
tempė, kietai apkabino jo 
kaklą. Greitai ji surado jo lu
pas. Paskui jų lupos ilgai nc- 

| pasitraukė vienos nuo kitų.
Paskui ji verkė.
—Aš maniau* kad kada nors 

taip atsitiks...—ji sake.
—Ar tu gailiesi?
—Nesigailėčiau, jei 

pirmas ir paakutinis 
Sakyčiau* dar viena 
atidengtą.

Paskui ji vėl nutilo jo ran
kose.

Ištrukus iš jo, ji nubėgo už

MOKYTOJAI GAUS ALGAS

Chicagos švietimo tarybos prezidentas praneša, 
kad 17,000 Chicagos mokytojų ir mokyklų tarnautojų 
ryto gausią algas. Gal manote, kad už balandžio mė
nesį?

Ne, už pereitų metų birželio mėnesį!
Kai šitos algos bus užmokėtos, tai Chicagos moky

tojų algos dar bus užvilktos 10 mėnesių. Galima įsi
vaizduoti, kiek vargo tenka panešti tiems tūkstan
čiams žmonių, kurie darbuojasi švietimo srityje.

Bet kodėl turi kentėti mokytojai? Todėl, kad žmo
nės, kurių vaikus jie mokina, per metų metus pavesda
vo šio didmiesčio reikalus vesti politikieriams, kurie 
rūpindavosi tik savo kišeninis.

i itii.i a i Mk n-^i.ii rfii.i.i.ltafc,iiM

jisAi vaidino pirmąsias roles, deja, publikai jau nusi- vo aPvahos> pilnos, plačios n 
‘ viliojančios — patraukiančios

I moters šlaunys. Mironas paste
bėjo jas. Jo galvoj tuojau ki
lo kelios mintys ir vienas no
ras. Jis pradėjo ginčytis pats 
su savimi: “Negalima. Gal ji 
nesutiks. Paskui žus kažkar 
gražus — kas tokis, kuris tik 
mum galimas bujoti.”

Pirmą sykį šią vasarą jie 
maudėsi ir tuojau užpuolė jį 

pavyzdžiui I blogos mintys. Kodėl praeitą 
niekada 

toks poj^is- jaiĄ neatėjo? žmo
gus nežino, kada jis pradės iš
tvirkti.

Aplink ųieko nesimatė, bu
vo didelė tyla. Rodos, ir paukš
čiai šią karštą valandą miego
jo.

MM
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Burnos Higiena
Dašo Dr. G. I. BLOžIS, 

Dantistas 
Chicago, Illinois

(Tęsinys)

Per pirniuS penkis mene 
rilis nėščios moterys turi ypač žovų tūri v 
pasirinkti valgį, 
kaip daug, bet kad 
šviežias, grynas ir 
Moterys tokiame

kalingą maistą,
kailio ir fosįoros druskas, mo-|lr užpraeitą vasarą 
tihos dant
užtektinai, liekasi visai silpni 
ir greitai pūna.

i
Nėščia moteris ir kuomel ku

dikis prie krūties, privalo pri
silaikyti prie |ių valgių: dar-

rtegaūdatei jų

puikų vyrą.
Ji atsistojo ir vožėsi. Ji išsi

tempė, kaip styga. Nieko ne-1 
sakius, ji pasitraukė nuo jo ir 
kažko ieškojo ant mažų me
delių.

Mironas ir vėl pastebėjo jos 
gražų kūną. Pastebėjo, kaip 
ji rožėsi, pasistiebus ant pirš
tų galų, į orą iškėlus rankas ir. k
tvirtai įtempus visą kūną. Jis krumM* Sugrįžus ji buvo Įtek
inate ją iš profilio. Paskui jis sma ,rv nepaprastai gyva, 
stebėjo ją iš tolo, kai ji žaidei —Važiuojame namo, — 
s M mažais, žaliais medeliais. va,”° savo jnylnną vyrą. 
Jo akys daugiausia buvo ant Sekančią dieną lygiai toj 
jos strėnų malonių vingių. Sa- Pa.^ioj _VIet°j jis ir Justina 
lomėjos veidas buvo nevisiš- gra^*u gyvenimu,
kai tobulas, bet jos liemuo bu-rje^u priėjo švelnioj, kvepian- 
vo labai tobulas, puikus. Gra- PievoJ* kvėpavo
žios, puikiai vingiuotos strė- svclką ’r_ gėlėmis kvėpiantį 
nos, kaip reikia blauzdos ir onĮ* Saulė degino rudus jų 
puiki, iškelta krūtinė. veidus. Jiedu nerimaūdė. Jus-

Ji sugrįžo atgal, įbrido ligi P11® ncbePasitikėjo savo kūno 
blauzdų į vandenį ir, žiurėda-r^nijDm1^. os Sa^J° nepatikti 
ma skersai ežero, pradėjo at-Pa1]1 gražuatti Vyrui. Ten, kur 
galiom rankom taškyti Kostą, Salomėja labiausia norėjo vy- 
kuris dabar gulėjo ant šon0.1r^ .Parodyti, ji < 
Dabar jos hugara išrodė dar anei°Jv/

tas butų
kartas.

paslaptis

drovėjosi ir

-'-^GyVėtemas 
džiaugsmo ir malonumo, tik 
reikia žinoti kaip jo ieškoti,— 
pastebėjo Mironas.

(Bute daugiau)

yragalingesnė.
Jis staiga pašoko ant kojų* 

pagavo ją į glėbį. Jis žiurėjo 
tiesiai jai į akis ir kartojo:

—Tu graži, labai graži! Ar 
žinai, kokia tu graži?

Jo balsas buvo nesavas* 
drebėjo, o rankos vis kiečiau 
spaudė ją prie navęs.

Netiksliai ji kilstelėjo strė-

nežiūrint ba daugiau, į dieną, ypatingai 
tik butų lapuotų vaisių du sykius, arba 

tinkamas, daugiau, į dieną, tik kad butų 
padėjimo švieži. Iš javų reikia Vartoti 

veik mažai gali Valgyti, netu-; 
ri apetito, vienok reikia ban
dyti daugiau valgyti. Tas 
prinęipališkas užsilaikymas 
pagelbės kūdikiui pieniniu^ 
dantis (tvirtai suformuoti; tie 
dantys pradeda formuotis 
apie trečią mėnesį, kartais ir 
anksčiau. Paskutinius ketu- 
rius mėnesius neseia moteris 
turi padauginti valgį apie vie
ną penktą dalį, negu norma- 
liškai valgo.

Medega augančiam kudikhii 
gali ateiti tik dviem sriovėm: 
hiotinos maistų ir iš jos kubo, 
Jeigu motina negailite jai rėi-» 
kalingų nteislą, tuomet jos 
kmias UUO to nukenčia, nes 
gamta piriniadsiai aprūpina 
augantį kūdikį. Pavyzdžiui, 
augantis kūdikis išsivystyknui 
nOrmUliškij savo kaulų ir 
dantų, turi gauti užtektinai 
kulkelių, fbsforos ir vitaminų. 
O jei negaunama iš motinos 
maisto, tuomet jos kaulai ir 
dantys turi nuo to nukentėti, 
nes jai tuomet nėra iš ko at-- 
naujinti energijos dėl sistemd-: 
tiškos reakcijos. Beveik keis-1 
tai skamba, kuomet skaitome, 
kad nėščių moterų kaulai ir1 
dantys gadinąs, kuomet jinai 
negauna reikiamo maišto. 
Negi jos kailini ir dantys tir
psta ir eina kūdikio dantų 
formuoti? Visai ne. Nepamir
škite, kad dantys yra gyva 
kūno dalis, taip, kaip ir kitos, 
dalys. Nesėtos moterys užtat, 
silpnesnės dantimis, nes gam
ta pirmiau tinkamu maistu 
aprūpino augantį kūdikį, negu( 
niotiną. Tokiu budu jinai gau 
na savo energijai atnaujinti 
tik tą, kas lieka nuo augančio 
kūdikio, o kūdikiui įėmuš rei-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

gų medžiagų kubo atbudavo- 
jirnui ir priduos stiprumo.

(Bus daugiau) nas į aukštą, kad pasitaisyti yra nattdihgos
■ r—. ......rr.-.-..I. MII J..... ......in. i

grynų, rupių, ruginių miltų 
duohą* ypatingai toms, ku- 
riomš pasikartoja vidurių už
kietėjimas.

Iš mėsiško: žuvies ir paukš
čių nedaugiau kaip vieną sy
kį į dieną. Iš pieno arba mas- 
lionkų reikia suvartoti vieną 
kvortą į dieną, prie gaminimo 
valgių arba šiaip išgerti. Kiau
šinius reikia vartoti vietoj mė
sos, arba tiek daug valgyti, 
kiek apetitas tarnauja. Kavos 
arba arbatos negerti daugiau, 
kaip vieną puoduką į dieną. 
Vandens reikia gerti gan daug 
bent Šešis stiklus į dieną, bet 
prie valgio* Reikia prisilaikyti 
nuo keptų valgių: pyragų, se
zoniškų Vairių ifr svaiginančių 
gėrimų. Reįkia būti atsar- 
giems~n epersiValgytiv Rėiki a 
Vengti bent kbkio inaisto* ne
sutinkančio sil hiOtinos Siste
ma ir gUminalitį dujas. Maištą 
reikia kasdieną mainyti, kad 
išvengus monotoniškumo. Mai
stą kramtytį tol, kol labai 
smulkiai sukramtomas. Tas 
teikia daugiau vertės ir išven
giama vidurių užkietejmd, hes 
vidurių užkietėjimas kenkia 
motinos sveikatai, tuo pačiu 
sykiu kenkia ir sparčiai au
gančiam kūdikiui. Antras da
lykas, kai motina buba pra
radus savo reikalingą švorį, ji 
turi atbudavoti savd kliną ir 
turi užtektinai teikti medžia
gos augančiam kūdikiui, kad 
jis gerai augtų ir sveikas butų. 
Tokiam laikę motinai patar
tina, kad ji gertų pieną tarpe 
valgių* tai reiškia apie 16 va
landų po pušyčių ir apie tre
čią Valandą po piet 
gulti apie devintą 
Tas jai

O JIEMS?

papildys

ir einant 
Valandų, 
reikalin-
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BAR VIENA DARBiEčiŲ PERGALĖ
- ‘ •• • r‘ " -- ‘ *•

Britanijos Darbo Paftija laimėjo dar vieną pergalę 
rinkiniuose, pfavesdama į parlamentą North Hammer- 
fcmith distrikte savo kandidatą, liaudies mokytoją F. R. 
West.

Tą distriktą buvo 1931 metais Užkariavę konser
vatoriai. Bet diabar, papildomuosiuose rinkimuose, kon- 
servatbrių kėhdidalės, kiap. Percy Davis, gavo 3,500 
balsų mažiau už socialistą.

Tai yta penkta Darbo Partijbs pergalė papildo
muosiuose rinkimuose nUb 1931 metų, kada “hUčionalės 
valdžios* koalicija konservatoriai, liberalai ii* Maė- 
Donakfo frakcija — nušlavė darbieŠUš.

Darbo Partija jau atsigavo nuo to smūgio ic tolyn 
stiprėja Vis labiau ir labiau. Pastebėtina yra tai, kad 
šitą paskutinę pergalę Anglijos socialistai laimėjo jaU 
po to, kai iždo kancleris paskelbė naują biudžetą, ku
ris žada suteikti įvairių palengvinimų platiemsiems 
žmonių SlU'Okšhiam — bedarbiams, valstybės tarnauto-i 
jįams ir taksų mokėtojams. Iš to galima numanyt, kad 
Anglijos žmonės saVo “nacionale valdžia” nepasitiki.

' . .... t ,H įĮįį .J .įJ. ■

ŽMOGUS BE įPRlfcGLAUBOS j
i i irtaitalmtai.i I II .

Franci jos valdžia gena buvusįjį sovietų karo komi
sarą Ttockj lauk, bfet jisai neturi kur važiuoti. “Prole-^ 
tariate tėvyhė”, kurią jisai kartu su Leninu organiza*- 
Vo, jį išgabeno į Turkiją. Stalinas atgal jo neįsileis.

. Iš tufkų žemės Trockis išsiprašė į Franci ją pasi
gydyti. Dabai* turkai jo, matyt, irgi nenori atgal pri* 
imti. \

Trockio agentai klabino duris įvairiose Pietų Ame
rikos šalis, paskui Meksikoje; bet rezultatas visur tas 
pats. Nė viena saite tokio svečio negeidžia. Girdėt, kad 
dabar eina derybos bu Anglija, kad ji leistų,jam, apęi-,
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Lukošiūtė rast

Pranešimas

Svarūs Viduriniai Lap 
n JL

viausi
Central District

Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

ii®

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
■3.98

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

Joscphine 
baritonas

ir paprastus darbi 
amatninkus, ir balt 
ir biznierius* ir pro 
Užmirškite didžiuo

kietas, laisvas

Furniture Go. 
3621-23-25 South 
Halsted Street 
JOSEPH JOZAIT1S, 

Manageris

pastangų 
Pikniko 

kad jau

ninkai.
Socialistų Centralinė kuopa 

paminėjimui tos šventės ren-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tiktai Viduriniai Lapai-1—Šie Yra Lengviausi Lapa

Pas lietuvius baletas yra di 
Vienas

Dr-ja “Lietuvos Ūki 
ninkas” ir jos vei

kimas

Be to, “It’s toasted”—dėl gerklės apsaugos. Ir 
kiekvienas Lucky yra pilnai siud rinktiniu tabaku 
prikimštas—padarytas apvalu;
nuo litnmj—-štai kodėl Luckies nesilaiko gerai— 
kodėl, jūs atrasite, LUčkies neisdžiflsta—tai svarbus 
dėsnis kiekvienam rūkytojui. Suprantama, Luckies 
visuomet it visais atžvilgiais yra malonūs jūsų 
gerklei.

vieno su kitu 
kad verda kova tarp kapitalis
tų vienos valstijos su kapitalis
tais kitos, kurios pasekmės yra 
karas. Va, kodėl dabar tiek 
daug rašoma ir kalbama apie 
kovų ir ištikro gresia pavojus. 
Apie karo baisenybes nėra rei
kalo daug rašyti, gana atsimin
ti neseniai buvusį visasvietinį 
karų, kad 
vienbalsiai 
prieš. Tas

mes darbininkai 
pareikštumėm esą 

baisusis karas butų 
ant visados, jeigu 

visų šalių su- 
Taigi, iš to matyti,

tiktai
iki 4. Antradieniais •
pat kaip ir ketvergais

Pageidaujama, kad draugai ir
pažįstami atsilankytų.—P. G.

GEGUŽES-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip <> 
dienas. Ekskursijų lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas - Pius Bukšnaitis

■Z" UR tiktai puikiausias tabakas auga—Jungtinių 
Valstijų pietuoėc, Turkijoj, Graikijoj—visgine 

pasaulyje, mes surenkame dėl Lucky Strike pačią 
tabako derliaus grietinę. Ir tai reiškia liktai švitrius 
vidurinius lapus. Viduriniai lūpai yra lehgviausi 
lapai—jie turi geresnį skonį ir ūkininkams už juos 
mokama aukštesnės kainos. Tie švarūs viduriniai 
lapai yra vieninteliai naudojami Luckies išdirbime.

Todėl musų komitetas di
džiausios pagarbos reiškia sa
vas autografijas įrašiusiems 
į poeto Arėjo Vitkausko Drau
gų Sąsiuvinį. “Sandara”, 
“Draugas” malonėjo nemoka
mai susirinkimo vietų ir laikų 
paskelbti. “Naujienos” poetui 
Arėjui Vitkauskui daitgiausiū 
pasitarnavo, ne vien plačiau
siai laikraštyje vietos duoda
mos aprašymams, bet ir dvie-

Apie savaitę laiko atgal buvo 
dėlė retenybė. Vienas kitas' pranešta, kad Antanas Juška 
šokėjas pasirodo parengimuo- susirgo ir yra County ligoni- 
se,—tai ir viskas. Bet kad vi- hėj, bet dėl kvarantinos, uždė- 
sas programas susidėtų iš šu- tos ant to tvardo, ligonį ne-

liajus ir kiti. Neužmirškite tos 
dienos.

Tikietus iš kalno galima gau
ti studijoje, 3259 S. Halsted 
st., Sudriko krautuvėje, Pro
grese Furniture krautuvėje ir 
“Naujienose”. —r.

Disis, D. Bclu- 
F. Zibicnė, S 

B. Tuma- 
A. Alkiu 
Kasper, S 

1. Drumsta, O 
Barauskienė, A 
. Erkinas.

mėnesiniam susi-

Warehouse 
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jėi Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI 
Neatidėttokit, neikit greit!

♦159 Seklyčios Setas, 
dabar ...... ...................
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
♦69 9x12 Kaurai, 
-ubar ......................
yx25 Valgomo K.am- 
oano Setas, dabar 
Lova, Springsas 
tr Matracas .............
Didelės įtalpos 
Refrigerb.toriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar do ...................
Eleklrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už ’/j kainos. Pasinaudokite 
proga iš šią barmenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandą krautuvėje Bridgeporte. 
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
SUbatomis iki 10 vai. vakare.

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

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi!! paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nub Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad Štame sąraše pažymėta.

1 Aleliunoi Jonui.-* .
3 Barabas Julius
9 Gedritis Bill

13 Michavkiewicz Kazimie-

jų redakcijos narių pp. K. Au
gusto ir A. Vaivados asmeni
niu darbu prisidedant. Foto
grafas A. S. Pfecin, 4309 Ar
cher Avė., mūrų komitetui da
vė savo darbų veltui ir paga
mino poeto Arėjo Vitkausko 
fotografijų musų programo pa
puošimui.

Gerbiamas Valinskas, “Pa
žangos” mėnesinio žurnalo lei
dėjas, 3352 Si Halsted Stų nei 
500 programo kopijų pagami
no nei cento neimdamas net 
už suvartotų popierą. Savo 
dėrbų ir geriausių žmogaus da
lį — užuojautą, musų komite
tui paaukojo. Kitas fotogra
fas, gerb. P. Conrad, 420 W. 
63 SI., prisidėjo prie dalyvių 
t vetainėje nufotografavinio.

“Naujienos” be pelno paga* 
mino poeto Arėjo Vitkausko 
klišę iš fotografijos šį mėnesį 
pi Precin pagamintos.

Visiems geros valios lietu
viams musų komitetui iš de
vynių asmenų pagelbėj ilsiems 
surengti poeto Arėjo Vitkaus
ko varduvių dienos proga pa
gerbimo ir sudpažinimo vaka
rų* nuoširdžiai AČIŪ.

Solistė Anelė Stephens, 
George Stephens Orkestro di* 
rigentas* panelė 
Schuitz, pianistė, 
Stasys Rimkus ir kiti progra
mų dalyviai be atlyginimo iš] 
užuojautos, mielai prisidėjo,! 
kad vakaras butų minėtinas 
ir atmitttihas. Paskučiausiai* 
bet pabrėžtinų ačiū pareiškia-i 
mc pahelei Polai Tandžiulytei 
už įdėjimų savo dvasios į ne- 
bilius rašytus žodžius^

Už komitetų,
A. K. Rutkauskas, M. D.

O svarbiausia, | kių, tai to nėra. Tačiau gegu* 
žės 6 d. Lietuvių Auditorijoje 
bu*s patiektas baletas, šoks Vy
tauto Beliajaus mokiniai, 

Vytautas Beliajus Chicagos 
lietuviams jau gerai žinomas. 
Jis daug kartų dalyvavo jvab 
riuose parengimuose, išpilydyda* 
mas visokius šokius. Publikos 
jis yra mėgiamas.

žiemos laiku p. Beliajus su 
savo mokiniais davė du paren
gimus Kuli Houfce teatre, kur 
jis išpildė šokių programus. 
Atsilankė nemažas būrelis Kel
tuvių. Daugelis pareiškė pa
geidavimų, kad reikalinga toks 
parengimas turėti Bridgeporte, 
nes lietuviams ta kolonija yra 
parankiausi,

Gegužės 6 d. bu’s progos Lie
tuvių Auditorijoje pamatyti ba
letų. Programas labai įvai
rus*— daug naujų šokių, ku
riuos išpildys Lietuvių Baleto

Koncerto ir vakarienės da
lyviams ir po vakarienės šo
kėjams ir šokėjoms, reiškiame 
nuoširdų AČIŪ. Sumanymai 
be žmonių dalyvavimo gali 

narni sapnui, bet 
pritarimas*

darbi 
švente pašalintas 
vertę, tik darbininkai

GEGUŽINĖ EKSKURSIJA
J LIETUVĄ

Rengiama “NAUJIENŲ” ir visą Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Anterikdje.

cagos Lietuvių Auditorijoje 
Kviečia atsilankyti visirts dar 
bininkus:' 
niūkūs, ir 
kahiierius, 
fesionalus, 
tis vieni prieš kitus, bet drau
giškai sirčję švęskite 1-mų ge 

kuo geriau darbininkai gūžės kaipo šventę Vienybės 
tuom ir Galybės darbininkų 

—V. M’šzeika.

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

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

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

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdarai nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

buvo galima atlankyti. Dabar'rinkime svarstyta daug svar- 
galima. Jis yra 55 Warde. Va- bių reikalų. Vienas iš svar- 
landos lankymo ketvergais nito besnių, buvo lakūno Jaiiušaus- 
2 iki 4 p.p. ir 7 iki 8 vak. Su- ko skridimu fondo reikalas, 
batomis, nuo 7 iki 8 valaudos Kaip žinoma, draugija jau pri- 

Nedėliomis, nuo 2 p. p. sidėjo prie Dariaus-Girėno pa
minklo statymo fondo ir prie 
skridimo. Susirinkime buvo 
pranešta, kad nariai ir toliau 
dės kuodaugiausii 
tautiškais reikalai 
komisija praneša* 
stropiai darbuojasi dėl draugi
jos išvažiavimo.

Susirinkimai įvyksta kas 
trečių nedėldicnį, p. Baraus
ku svetainėje, 2244 W. 23 Pl»* 
1 vai. po pietų.

Ieva

Artinasi viso pasaulio 
ninku šventė, šįmet ta 
turi keleriopai didesnę 
negu praeitos, nes dabar mes sivienytų 
pergyvenam laikotarpį, kada ką galima nuveikti sifcivieni 
baigiantis depresijai, prasideda jus ir kokią galę turi darbi 
aršiausi kova tarp darbo ir ka 
pitalo; sakau aršiausi, nes de 
presijos laikais buvo dai.'g be 
darbių, dirbusiųjų algos buvo gia prakalbas su programų Chi 
nukapotos iki minimum, sąly
gos darbo pasidarė tiesiog ne
pakenčiamos. O dabar laikams 
gerėjant, darbininkai veda kuo 
aršiausią kovą su kapitalu, kad 
pagerinit šiek tiek savo būvį...

Tų kovų laimės galų gale 
darbas ir kito greičiau tai at
sitiks, 
mokės susijungti į stiprų vie
nybės ryšį. “Kur vienybė, ten 
galybė”. Kas ypatinga ir nau
ja šiuo laiku yra tas, kad ir 
valdžia žadina ir prigelbsti 
darbininkams jungtis į sąry
šius, kad pergalėjus depresiją 
ir laimėjus šiokį tokį gerbūvį.

šiuo laiku verda kova netik 
tarp darbu ir įsigalėjusio ka
pitalo, bet ir tarp kapitalistų

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” savo skaičiumi ir veiki
me yra viena iš didžiausių. Jos 
finansiniai reikalai yra gerai 
sutvarkyti. Draugijoj rusis- 
pielę veiklus lietuviai, kurie 
gerai supranta organizacinį 
veikimą, lodei draugija dide
liais žingsniais žengia pirmyn. 
Nuo Naujų Metų sekantieji 
prisirašė prie šios draugijos: 
J. Kraujalis, A. Nasevičiliš, M. būti prilygi 
Grczik, F. Karncckas, A. Mish- meilingų žmonių 
kinas, S. Janulis, E. Smailis, tai gyvenimo apvainikavimus 
V. Norvaišaitė, J. Vilimas, J. 
Dobrovolskis, M. DobroVols- 
kiene, S. Lcchavich, J. Kaslow, 
J. Petraitis, A. 
žis, V. Miknas 
Kiškunas, J. Ki 
vich, B. Jakaitienė, 
son, A. Karnecke, E 
Atkočiuniene 
Drumsta, i 
Burdulis, ii

Pereitam

Halsted St. ir J 9th PI
N? rys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

liti V.
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NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

KONTESTO EIGA

Laipsnis Ketvirtas—Reikia 8,000 Balsų

kontesto
Non

Soutl

J. SINKUS

Turi 2501 balsų

BARNIŠKIS

9424
DOM. ŽUKAS

Turi 1167 balsų
Turi 1250 balsų

P. ATKOČIŪNAS

1634 S. 48 Ct

Turi 1370 balsų

NON GRADUS

VILIS

NARBUTAS
fa, BALČIŪNAS

Turi 240 balsų1033 W. 103 St

Turi 280 balsųTuri 713 balsų

KAZAKEVICIA
ADAMS

Pittston
Turi 180 balsųTuri 200 balsų

Turi 110 balsų
Turi 125 balsu

TUri 120 balsų

1

KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė.
Turi 80 balsų Z. A. JUCAITIS

Turi 80 bhlsų

Mich

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.

paėmė 
augina

J. MAKSVITIS
640 Plumer St. 
Hammond, Ind.
Turi 660 balsti

taip
nuo-

ANT. RVŽAS
<*'•!»? .1 į ' ■

3409 Williams Avė.
f •

Detroit, Mich.

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford. III. 
Turi 710 bakų

M. KOVAITIENfi
700 S. 9th Street 

Herrin, III.
Turi 40 balsų

6941 S. Talman 
Chicago, III,

Canada.

Turi 100 balsų

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

J. MAČIULIS
906 Prescott St
Waukegan. III.

Turi 1328 balsų

Toronto. Ontario,

ALBERT DIKSAS

atėjo ir Joe Stulpin, 
4, Box 127, Dowagier,

Gerbiami draugai ir draugės. 
Liko tiktai apie trįs savaitės 
kontesto ir kurie turite norą 
pagelbėti Senam Petrui laimė
ti pirmąją vietą ir jam užjau
čiate, nelaukite, bet šaukite jį 
telefonu ar laišku*. Kitų kolo-

Fr. Lavinskus 
7445 Prairie Avė, 

Detroit, Mich. 
Turi 215 balsų

ELS1E MARTIN
4508—8th Avė.

Kcnosha, Wis.
Turi 1920 balsų

V. TUMOSAITfi
3252 N. Nagle Avė 

Chicasro, 111.
Turi 1678 balsų

E. NORGAILIENft 
4459 So. Richmonc 
Tel. Lafayette 5647 
Turi 2335 balsų

Turi 14617 balsų

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė.

Chicago
Turi 188 balsus

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

Cleveland, Ohio.

A. FRENZELtS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų

D. SUGDINIS
212 E. Clark SL 
W. Frankfort. UI.

E, Norgailienė 
(Tąsa 7-am pusi.)

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St, 

Chicago 
Turi 12926 balsų

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

Turi 160 balsų

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48ch Ct, 

Cicero, III.
Turi 2058 balsų

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR 
BALSŲ SKAITLIUS

darbas apsimokėtų.
T. Rypkevičia, 

Kontesto Vedėjas.

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian A v. 

Chicago 
Turi 315 balsų

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago
Turi 260 balsų

K. G. URNEžiS 
4607 S. Talman Av 

Chicago.
Turi 1667 balsų

3341 S. Auburn Av 
Chicago

Turi 179 balsų

A. UŽDRAV.UTIS
4031 S. Talman Av 

Chicago
Tari 1246 balsų

nijų lietuviai prašomi siųsti 
money orderius jo vardu. Jam 
bus proga laimėti blekinę ližę 
su keturiais “flettajeriais”.

šie žmones darė biznį per 
Seną Petrą:

Builders Supply, 3553 South 
Halsted Street. Tos įstaigos sa
vininkas yra S. Zolp, kuris tik 
turbut vienas iš lietuvių užlai
ko tokią krautuvę, kurioje yra 
didelis pasirinkimas medžiagos

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

Turi 598 bakų

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

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

Rašo p. E. Norgai 
lienė:

2135 N. Spaulding 
Avenue

Bumside Avė 
Chicago, III.

Seno Petro Biznis 
Konteste

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 

Ecorse, Mich.
. Detroit 

Turi 160 balsų

Kontostui einant prie pabai
gos, kontestantai sukruto srnar- 
kiaus dirbti ir iš “Non G ra
dus’’ skyriaus pradeda persi
kelti į pirmą laipsnį. Šią savai 
tę persikėle B. Barniškis, o at
einančią turėtų tai padaryti A 
Narbutas 
vitis ir keletas 
pasiskubinkite, 
užsibaigus bus 
sunkiai dirbus, 
šimtį laimėjus.

Paskaitykite 
sykles ir pamatysite1, kad 
Gradus skyriuje yra mažas at
lyginimas, o dasiekus sekantį 
skyrių, nuošimtis kur kas di-

ONA VlLIENfi 
(Uždrovaitė)

1646 N. Irvlng Av, 
Turi 595 balsų

Šį naują 1934 metų, 8 cylindcrių
Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks 25,000 balsų šiame “Naujienų 
Kontesto.

ANT. KAZAITIS
3408 S. Halsted St
Turi 2410 balsii

Savickas, Maks- 
kitų. Draugai, 
nes kontestui 
nesmagu

Tariu Širdingą ačiū seka
miems asmenims, kurie užsira
šė “Naujienas” per mane, o 
labiausiai ačiū tiems, kurie pa
šaukei mane per telefoną. Man 
yra labai linksma darbuotis, 
kuomet kiekvieną savaitę susi
tinku draugų, kurie padidina 
mano balsų skaičių.

Juozapas Šležas, 6929 South 
Maplefrood avenue, 
dienraštį. Pp. Šležai 
dukrelę, kuri neužilgo laiko nu- 
stebins savo draugus su savo 
įvairiausiais šokiais. Jaunoji 
Valerija gabi šokėja.

Justice Electric Shop, 4104 
Archer avenue užlaiko įvairiau
sios rųšieS elektros gaminių, 
atlieka įvairius elektros dar
bus. Jeigu norite apšviesti sa
vo namus, pašaukite Justice 
Electric Shop, tel. LAFayette 
353Š.

Vincentas ]3ardauskas, 4650 
So. Western avenue atidarė 
savo name užeigą alinę. Balan
džio 28 d., Šeštadienį įvyks ati
darymas. Bus gera muzika, 
jauni Vištukai, “senvičiai” už 
dyką.

Juozapas Janulis, 2804 West 
45th Street, užlaiko barzdasku- 
tyklą, o jo žmona p. Janutie
nė ‘lieauty shop” po antrašu 
4100 Archer avenue, telefonas 
VIRginia 0632. Labai gražiai 
taiso plaukus.

Taipgi į talką balsų padidi
nimui

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1390 balsų

ka, užsirašė “Naujienas’ 
vė garsinimą.

Louise šilenis, 2958 
Union avenue, kur užlaiko ali
nę ir gerus gėrimus, užsirašė 
“Naujienas”.

P. Zigmont, 4653 Milwaukee 
avenue, kuris užlaiko kriaučių 
siuvyklą ir gamina siutus pa
gal užsakymus ir senus taiso, 
atsinaujino “Naujienas”.

M. Kasiliauskas, 3358 South 
Halsted street, kur užlaiko ali
nę, atnaujino “Naujienas” bro
liui Motiejui Kasiliauskui, Lie
tuvoje. ■

■ fiį a -* f-

Visiems, kurie darė biznį per 
Seną Petrą tariu širdingą ačiū. 
Ateityje, kontestui baigiantis, 
šaukite visi Seną Petrą ‘tele
fonu CANal 8500 ar laišku, o 
Petro laimėjimas bus užtikrin
tas, jeigu jus jį paremsite.

Senas Petras.

dėsnis. Taip pat persikėlus iš 
pirmo laipsnio j antrą nuošim
tis už visą padarytą biznį yra 
daug augštesnis.

Todėl per šias 3 savaites 
įtempkite visas savo jėgas, kad 
jūsų

Mary’s Tavern, 1434 South 
Cicero, kur šeštadie

niais duodami veltui užkand- 
muzi- 
ir da-

M. Makaveckiene (Mack), 
Goddington, Wis., mylimam vy
rui mirus, davė Senam Petrui 
padėkos garsinimą ir prisiun 

namų statybai ar pataisymui, j tė $7.00 už “Naujienas” 15 mc- 
Davė garsinimą. nėšių.

P. M. Kaitis, Route No. 2
Hemlock Creek, kuris yra se- 49th Ct 
nas chicagietis ir šiandien gy
vena ūkyje, atsinaujino “Nau-(žiai ir parūpinama gera 
j ienas”. A. Saukaitis, 907 Co- 
nemaugh avė., Portage, Pa., se
nas angliakasis atsinaujino 
“Naujienas” 15 mėnesių.

. J. RIMKUS 
1980 Canalport Av< 

Chicago. III.
Turi 1327 balsų



Ketvirtadienis, bal. 26, 1934

ONTESTO

Ofiso Tel. Boulevard 5918

Iš Kenosha, Wis
Taipgi, prie to dar

pre
Lietuvės Akušerės

Mrs. Anelia

Graboriai

šeštokas

Mano Rėmėjai

Venos Tumosa

0994

PADĖKAVONE

Ofiso Tel Victery 6893

Street

OOZAPAS EUDEIKI
Tel, REPUBLIC 81M

Tol. Cicero 2109 ir 859-J

Ambulancė Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

h a ve 
suIks-

DO

rasti 
patei-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 

41&7 A R C]

ir J.
Yončius.

756 W. 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Ste. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:89 
Nedėldieniais pagal sutartiKadan- 

ko n testas eina 
visi kontestan-

š 5 d., lakūnas 
go, kad aplan- 
su Aviacijomis

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
_ koplvfta dykai. 
>092 J4BCHSR ątl

Pužas atsinaujino 
P. Pužas jau la- 

“Naujienas”, 
jom skirtis.

2201 West
Valandos: — _. _ 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Ąvenue

Telefonas Republic 7868

Bus galima pasivaži 
nėti “Lituanicoje H’ 

sekmadienį

Iškilmingi šokiai ir 
“krikštynų” užbaigi

mas šį šeštadienį

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųvette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedSHonris pagal susitarimą.

Iš kontesto dar 
buotės

Kurie užsirašė arba atnaujino 
per mane “Naujienas”

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 . ,
Namu telefonas Brunswick 0597

MELROSE PARK 
nių draugijų atstovai sutverė 
Altass skyrių. Valdyba iš
rinkta iš gabių ir atsakančių 
darbuotojų. P. Ž. Metrikis 
pirmininkas, P. P. Gaddy sek
retorius, Dr. J. Strzineckis iž
dininkas 
yra trys pirm, pagelbininkai 
pp. švilpiene, Galeckis 
Dargis. Taipgi A 
Susirinkimai laikomi kiekvie
ną ketvirtadienį, 8 vai. vakare 
miesto teismabutyj. Draugi
jų atstovams išdalinta AMass 
ženkleliai pardavinėti.

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

Tek Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

j ienų” tai nežinotum kas pla 
|čiame pasaulyj dedasi, širdin 

Her- gai ačiū p. Sulskiui. Kitur rei-

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pa pietų
7 iki 8 vai. Nedel. nuo 16 iki 12

Ros. Telephone Plaza 8200

Now the Contest is soon to 
close and my subscriptions are 
coming faster, and I wish movė 
would come my way.

My gratitude to:
J. Sakalauskas who was so 

kind in bringing the money to 
tire Naujienos and letting me 
receive the Voles for it.

Mr. and Mrs. M. Vėžės of 
1452 N. Leavitt St. for sub- 
scribing the Naujienos from 
me. Mr. Vėžės runa a success- 
ful tailor shop, and has two

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
TeL Boulevard 1401

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

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

užsirašydami “Naujie- 
bet ir pavaišino. Man

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

no “Naujienas”. Sako, 
būsiu jumis nors kiek 
mas konteste.”

Malausky, 7239 
nors

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

Nutarta balandžio 29 dieną, 
ateinantį sekmadienį, surengti 
dideles prakalbas. Nutarta 
prašyti miesto, kad leistų vie
ną dieną Tag Day; rengti iš
važiavimą ir piknikus. Kaip 
matyt, valdyba ir komisija tu
ri užsibrėžusi platų darbą, kad 
daugiau surinkus kapitalo ir 
tuo parėmus Juozą R. Jaines- 
Janušauską, kuris sekančią va
sarą skris į Kauną. Pasek
mingai kelionei reikia pinigų, 
kad butų galima gerai pri
rengti lėktuvą. M. Šeštokas.Suorganizuotas AL 

TASS skyrius Mel- 
rose Parke

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

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

Rusas Gydytojas it Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų Bgų
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

arti 31st Street
Valandos: 2—4. 7—9 Vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigfausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 CL, Cicere, III.
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

JULIJANA DRUKTAINIENE
Negalime apleisti neišreiškus 

širdingiausią padėką visiems 
laidotuvių dalyviams, kurie 
kuom norint prisidėjo prie lai
dojimo mirusios mustj didžiai 
mylimos moters ir mamytės ir 
seselės a. a. Julijųpos, kurią 
negailestinga mirtis išplėšė iš 
musų tarpo. Ji tapo palaidota 
balandžio 14, 1934 Šv. Kazimie
ro kapinėse.

Širdingiausiai dėkavojame Gi
mimo P. Sv. parapijos Klebonui 
Kun. Baltučiui už atlikimą ge
dulingų pamaldų ir įspūdingo 
pamokslo. Dėkavojame tiems, 
kurie aukavo už šv. Mišias ir 
gėlių vainikus, kurie gražiai 
puošė velionės grabą, taip pat 
dėtarvojame visiems dalyviams 
už įų širdingas maldas, dėka- 
vojame giminėms, draugams ir 
visiems, kurie kuom norint pri
sidėjo toj nubudimo valandoj. 
Širdingai dėkavojame graboriui 
J. J. Bagdonui už gerą ir 
tvarkingą patarnavimą laido
tuvėse.

Mes jos niekados neužmirši
me kol gyvi busime.

Vyras, Sūnūs, Brolis 
ir Giminės.

nušauskiene, eilė kitų lakūnų 
ir būrys svečių. Įžanga as
meniui $1.00. Bilietus prašo
me įsigyti iš anksto. Juos ga
lina gauti nuo SLA. kuopos 

narių, nuo ALTASS centro val
dybos ir “Naujienose”.

ANTANAS SAMOŠKA
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

balandžio 24 dieną, l:3t> -va
landa ryto 1934 m,, sulaukęs 
35 metų amžiaus, gimęs Tau« 
ragės apskr., Kvėdarnos par. 
Kadagiu kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

seseri Viktoriją .Martinkienę ir 
švogerį Juozapą, broli Joną h 
gimines, O Lietuvoje brolį Kas
paru, seserį, Barborą Kaspara
vičienę ir Ona ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1522 So. 48 Ct., Cicero, z

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 28 dieną, 8 vai. ryto 
iš namu į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Samoškos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Brolis 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gru
bokus A. Petkus, Telefonas 
Cicero 2109.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halst 

CHICAGO,

tyloj ų 
o tada ir apsivesi galėsi”... Tą 
pat ir kiti draugai pasakė.

Žinoma, apsivesti buvo rim
tesnis svarstymas, kaip laimė- 
meti automobilius. Tačiau, at
siekus vieną svarbų sumany
mą, pasirodo, kad patogumu 
dėlei automobilį taipgi butų 
naudinga turėti. Kasgi lieka 
daryti, kad laimėt?... A. Zalu- 
ba, J. Lauciškis, R. šiliukas, 
G. Grigai, K. Steponavičius ir 
kiti drajugai tą gerai žino. O 
Jacųue
Mat i Jonaitis) rašydamas “Pir
myn Sharps and Flats” nekar
tą pasakė: “If any of our 
menroers or readers 
deh/ycd entering their 
criptions to this paper, 
SO NOW TURU MR. 
LAW”.„.

Tokie išsireiškimai priduo
da man daugiau energijos 
veikti, ir, jus draugai, kurie 
įvertinat mano pastangas, no
rite, kad aš bučiau laimėtojas 
šio kontesto, tad sukopkite sa
vo jėgas, pasidarbuokite ir 
gaukite bent po kelis prenu
meratos, tas užtikrins mano 
ir jurų laimėjimą.

Kon testas baigsis su gegužio 
mėnesio 15 diena. Tad pasi- 
stengkitc ir kitų kolonijų lie
tuviai įsigyti Naujienas, kuo
met prenumeratas yra nupigin
tas. Siųsdami užsakymus, ad
resuoki t,

z- F ra n k Balau)
J 1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Phone Canal 6122,
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
!2nd Street 
1-—3 ir 7—8

Sekmadienį po pietų Ford- 
Lansiitg Arrpovtė lakūnas Ja
nušauskas veži&j keleivius, ku
rie neturėjo progos pakini or
laivyje pereitą sekmadienį ir 
kitus norinčius važiuoti. Tai 
bus bene paskutinė Chicagie- 
čiij proga paskraidyti su orlai
viu, nes gėg 
apleidžia C1 
kyti kolonij 
dienomis.

SLA. Moterų 208 kuopa šį 
šeštadienį reiigia iškilmingus 
“Pavasario” šokius ir “Litita-
—mm i. ii n i. iliii   < »■.»'

Paul Stankus, 7053 Archer 
Avė., Summit.

Ieškodamas prospektų, neti
kėtai užėjau pas viršui minė
tus žmones. Randtf Mrs. Stan- 
kienę krautuvėje. Pakalbėjome

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi gaivos 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 atkreipianti J mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

most beautiful children, Lor
raine and Wilford.

Joseph Simonet of C
shey, Havana, Cuba, tbanks for kūjo po kelis kartus eit, bet 
sending ten dollars a second p. Šulskis pats atėjo ir dar pirm 
time.

P. Mitkute for

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: , j ,

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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. 
Panedčlūr, Semi, ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Roekttell Street 

Utenu Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas RepuUic 9600,

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____Draugijos Nariai.

Vargu butų galima 
rimtą priežastį, norint 
sint save. Rodos, kad galima 
buvo užpildyti kvotą ir būti 
pirmoj eilėj konteste, bet ši
tam atsitikime pasirodė, kad 
Senas Petras panaudoja savo 
senus patyrimus ir gavo dau
giau naujienų prenumeratų.

Su Petru yra sunku lenkty- 
niuotis, bet buvo lengva tada, 
kai n. A. Zaluba sakydavo: 
“Frank stengkis, padėsiu ir 
aš... gauk kuodaugiausia skai- 

laimėsi automobilių,

kurie įvertina 
ir pagelbsti 

: Antanas Ma- 
Naujienas” 
). Masinio

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

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

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

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 

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto

Ofiso Tel/ Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av,, kamp. Francisco av.

Rhode 
Avė., nors yra bedarbis, 
visgi įstengia panaujinti 
m?meratą.

St. Šidlauskas, 8850 
change Avė., sako, skaitau 
“Naujienas” ir jau pasibaigė 
prenumerata, taigi ir vėl at
naujinu. Matyt, lSt. SidlhtAi- 
kas yra progresyvis žmogus, 
mėgsta labai skaitymą.

B, Barniškis, 
9424 Burnside Avė.

T t? PAH7TiTQ !• JKxjLjLJU
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoją už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

J. Staugaitis, 10252 Com- 
mėrcial Avep Sako, “Nelaimė 
mane patiko. Jau neturiu gas- 
padinės, kuri t neseniai pasimi
rė.” Staugaitis palikęs našlys 
su mažais vaikučiais. Sunku 
labai gyventi ir daugelį išlai
dų turėjo si? pagrabu, bet su
graibęs kiek pinigų atsinauji- 

“pagel- 
galėda-

MELROSE PARK 
gi “Naujienų” 
prie pabaigos, 
tai dirba išsijuosę, kad gavus 
daugiau balsų. Aš taipgi ne
snaudžiu. Turiu pripažinti, kad 
vietos lietuviai skaito ir ger
bia dienraštį “Naujienas”, to
dėl nėra sunku gauti nuolati
nių skaitytojų, štai mano vie
nos dienos darbuotė.

P. F. Metrikis. 152 Broad- 
way, kuris užlaiko auksinių 
daiktų ir kitokių brangių daik
tų krautuvę, taipgi gerai tai
so senus laikrodžius ir žiedus, 
per mane užsisakė “Naujienas” 
7 mėnesiams.

F. Smigelskis, 507 N. 12th 
Avė., turi nuosavą gražų na
mą —ir gražią šeimą: du sū
nūs, kurie baigė aukštąją mo
kyklą ir praktikuoja muziką, 
per mane užsisakė “Naujienas” 
7 mėn.

P. Ragenas, 1303 N. 36th 
Avė. užrašė “Naujienas” savo 
giminėms į Latviją.

Visiems, kurie1 darė per ma
ne šiokį tokį biznį, širdingai 
ačiū.

9 TĖVAS ’
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.__ _ Pašaukite........

REPublic 8340
5349 So. Kedzie Avenue

(Neturimą purpliu bu firmą tdo

atsinaujinot “Naujienas”.
Elsie Martin

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
41&7 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 6036 

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

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

■ Dentistaa
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. RUSSELL 
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgai ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiku pa<ai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 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

Gerbiami mano draugai, 
“Naujienų” skaitytojai, ir tie, 
kurie dar neskaito!!

Kadangi konteslas eina jau 
visai prie pabaigos, tat prašau 
visų jūsų pasinaudokit šia pro
ga, kad po laikui nereiktų gai
lėtis. Taigi visi, kurių namus 
dar nelanko “Naujienos”, tu
rite dabar labai puikią progą 
šiame kontesto laike užsirašyt 
“Naujienas”. Kas kartą pra
deda skaityt “Naujienas”, tas 
jau sitf jom nenori skirtis. Da
bar jau ir darbai pagerėjo. Tai
gi gerbiamieji, tik duokit man 
žinot, o aš su mielu noru jums 
patarnausiu.

štai draugai, 
mano darbuotę, 
man šiame darbe 
siūlėmis užsirašė 
15 mėn. Kadangi 
nis man buvo prižadėjęs, tat 
vieną gražią dieną ir nutrau
kiau į jo namute. Pp. Masiulo- 
niai netik, kad išpildė savo pri
žadą 
nas”.
dar tik antrą kartą teko būti 
pas pp. Masiulonius. Sužinojus, 
kad P. Masiulonięnė katile btt- 
vo pasveikus po sunktos ligos, 
tat maniau sau, kad į labai 
prastą laiką pataikiau, bet vi
sai buvo kitaip. Pp, Masiulo- 
niai yra labai malonus žmo
nės. P. Masiulonienč, nors ir 
bu'vo nevisai stipri, bet visi 
sykiu maloniai kalbėjomės. Dau
giausiai malonumo sukėlė man 
jų dukrelė, kuri dar visai jau
na, o jau pagelbsti daug na
mų ruošoj ir puikiai lietuviš
kai kalba, kas iš čiaaugusiu

■ . v
jaunuolių yra retenybė.

Tat pp. Masiulonių malonus 
manęs priėmimas, bus ilgai 
mano atmintyj. Labai ačiū.

Louis Šulskis, atsinaujino 
“Naujienas”. Sako, kad prenu
merata pasibaigs už poros me
nesių, bet kadangi matau*, kad 
musų kontestantė labai toli 
atsilikusi, aš atnešiau pinigus, 
kad greičiau pasiųstum ir pa
sivytum kitus. P-nas Šulskis 
yra senas “Naujienų” skaity
tojas. Jis sako, kad be “Nau-

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cof. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Siunčiame GSISs Telegramų i vist 
pasaulio dalis.

L 0 V E I K I S
Kvietkininkas

Gilia Dil Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
8316 So. Halsted St, Chicago. 111. 

Phone Boulevard 7814

, Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Kodėl Frank Bulaw 
atsiliko kontesto 

darbuotei

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu? automobilius visokiems reika- 
laih& 'Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivų akiu specia- 
listas. Vaiku kreivas 
akis ištaiso be ope AK- 
racijos. Pigi om L UbOPĮMMiMl 
kainomis. lengvai> 
išmokėjimais. P r i UKrKKHK/ 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

prie 47th St ant 2 lubų.
TeL Boulevard 1242

laiko užsimokėjo. Labai mažai 
taking the,tokių kostumerių šiais laikais 

money to the Naujienos office atsiranda, 
and letting me get the votes. | Petras

And Antanas Zwega of 3405 “Naujienas 
So. Union Avė. for sending mo bai seniai skaito 
a Post Card and asking me to tat ir nenori su 
come and get his subscription. Mat, patyrė, kad tai geriausias 
As I walked in, they had the lietuvių laikraštis, širdingai ta- 
Radio on. The announcement riu ačiū visiems, kurie su ma- 
was: If anyone wishes to get no patarnavimu ūžsirašėt ar 
the Naujienos, why you can 
either call a contestant up or 
send to the Naujienos for one.

Venus Tumosa, 
3252 N. Nagle Avė. 

Palisade 4633.

apie šių dienų įvykius. Prisi- nivos II” krikštynų pabaigtu- 
minus apie koiiiestą, Mrs.! ves Lake Sborc Athletic Club 
Stankiene sako: “Ir musų jau svetainėje, 247 East Chestnut 
prenumerata pasibaigusi.” štai Street, kur žada atsilankyti la- 
ir atnaujinu. Mat, Slankai už- kūnas Janušauskas su p. Ja- 
laiko duonos kepyklą, kepa lie
tuvišką ruginę duoną ir ame
rikonišką ir labai gardžius kek
sus. Kurie norite duonos arba 
keksų pašaukite Tel. Hemlock 
0027.

J. Boltzi 10457 Torrence 
avė., sako, kad laikraštis yra 
leidžiamas, tai ir visi turi skai
tyti. Panaujino savo prenume
ratą.

S. žilvitis, 1732 E. 84th St., 
sako, nors yra labai sunkus 
laikai, bet reikia atnaujinti 
prenumeratą ir laikraštį skai-

Lietuviai Daktarai___

DR. MARGERIS
332S So. Halsted St.

Valandos: nuo 16 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 16 iki 12
Phone Boulevard 8483

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2890 

Rez. 6515 So. Reckvell SL 
Tel. Republic 9723

1
1 .3

Graborius

JC1QERO, ILL,

i.
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! Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai
Crane Building and Lcan , 

Assjciation
LoanCr: ne Building and

As ociation buveinė randasi lie
tuvio real c^'tatininko B. R 
Petkevičiaus ofise, 
47 st.

2608 West

Spulka tapo suorganizuota 
1926 m. J03 organizatoriai bu
vo Petkevičius, Viktoras Kelp
šas, M. Raganas ir kiti.

Spulkos viršininkai šiandie 
yir Frank Hanzlik, preziden
tas; B. 
torius;
ninkas; 
prtz.

Per aštuonis metus spulka 
padėjo daibo žmonėms įsigyti 
apie 200 namų.

Pasak’ p. Petkevičiaus, depre-

R. Petkevičius, sekre- 
Viktoras Kelpšas, iždi*

Martin Ragan, vice-

sijos dėliai užsidaro bankai, 
morgičių kompanijos, bet spul
kos išsilaikė 99 8/9% per visą 
šalį. Gal būt, kad, imant visą 
šalį, viena-kita spulka prasčiau 
stovi, bet bendrai spulkų pade 
tis šaly tvirta.

Spulka. anot jo, yra darbo 
žmonių bankas, čia betgi ne
mokamos tokios algos darbuo
tojams, kokios mokama bankų 
viršiloms. Ir nespekuliuojama 
žmonių pinigais, čia duodama 
paskolas tik realiams, konkre- 
čiams investmentams, t. y. na
mams. Todėl spulkos, kaip dar
bo žmonių bankai, 
gios.

Kai dėl spulkų 
ji atrodanti šviesi,
kai, žmonės gaus darbo, dar la
biau spiesis į spulkas, ne kad 
iki šiol. —V. P.

18 Apielinkės rengia 
prakalbas ALTASS 

naudai

Užkvietimas

“WILLIE VOCALITE”

ir yra sau-

ateities, tai
Pagerės lai- 1m ■

$
- ■ ■ ■ >/ '■ V • Į

'a wee bit lonesome and an-t'by Tony Masteika, a future 
xions to he.ar from his charm- pharmacist, and Miss Kazake- 
ing Om?tS.

You know, there mušt be
vičius.

And next, we announce a 
something unusually charming “blesscd event” to Mr. and 

Another Mrs. F. Kooney. Mrs. Kooney 
the is Dr. A. J. Manikas’ sister. 

secon 1 
Uncle

about all “Onute’s”. 
tale-telling breeze blew

!news to our ears that Ann Ge-.Well, 
laižius, 
World’s 
Beai.’vy Court, is now married 
to Clarence E. Nelson, a for- 
mer Assistant State’s Attorney 
uiidcr Mr. Crowe. It happened 
likę this, 
story books: Mr. Nelson was 
a-gazing at our Lithuania i 
beauties at the Fair, his eyes 
stopped when they came upon 
Ann’s magnetic features, he 
resolved to “get acųuainted” 
and finally he persuaded Am 
to become Mrs. Nelson. Our 
congrats and best wishes!

More yvedding bells! — (and 
another Onirie) Ann Urban, 
first cousin of the late Stanley! 
Girėnas, was married recentlv 
to Charles Steffen.

Just lašt Sunday, the “love, 
honor, etc.” vov s vvere taken

who was one of the
Fair Lithuanian

folks, just likę in

well, that’s the 
now..........aye,time

Doc?
Oh!
We 

matehes.
— Peily and Apollo

Thanks for the 
mušt go a-looking

cigars.
for

DR. M. KAIIN
Turintis ofisą adresu 4631 So. 
Ashland Avė. praneša, kad 
nuo gegužės 1 d. permaino sa
vo gyvenimo vietą ir jo tele
fonas bus PLAZA 2400.

CLASSIFIEDADS
>—M—....................................................................

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Itaisai 

SCHAULER STORAGE 
4644 N. \Vestern Avė.

kambarių rakandai —_ $95X0.
Importuoti Kiniški, Orien-

4
Nauji — Vartoti Parlor Setai —
$29.00. r ....................  ~
Pališkio Styliaus Kaurai .— $10—$15 
-—$2.). Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Personai
Asmenų Ieško—    __ —.    - - ii,^

našlė, (ar 
pinniaus gyveno 

Chicago, III.

URŠULĖ BUMBLIS
Bomblis), kuri 
1727 So. Union Avė. 
prašoma tuojaus susižinoti su p. Je- 
rome C. Teal, 26% S. Brown St., 
Rhinelander, Wis. yra labai svarbus 
reikalas arba kas apie ją žino pra
šoma pranešti.

18 Apielinkės ALTASS ko
mitetas šį penktadienį, bal. 27 
d., rengia didžiules prakalbas 
ir koncertą “LITUAN1COS II” 
naudai Dievo Apvcizdos para
pijos svetainėje, prie 18th ir 
Union gatvių.

Susirinkime

Northsidiečiai, nepamirškite, 
kad ateinantį sekmadienį, ba
landžio 29 d., kaip 5:30 vai. va
kare atsibus musų kolonijos 
jungtinis, bendras visų šios ko
lonijos lietuvių vardu ir visų 
pastangomis rengiamas iškil
mių vakaras arba koncertas ir 
balius. Įvyks didžiausioje sve
tainėj, kuri čia randasi, bu-

Elektrinis žmogus, — robotas, “Willie Vocalite”, kurį bus 
galima pamatyti J. F. Budrik, Ine. krautuvėse, 3417-21 South 
Halsted St., penktadienį ir šeštadienį. “Willie Vocalite” gimė 
tik 8 mėn. atgal ir sveria 350 svarų. Jis, nors dai- jaunas, bet 
moka dainuoti, kalbėti, skalbti, telefoną atsakyti — net ir rū
kyti! Nepaprastas kūdikis.

Elektra operuojamas šis robotas gali atlikti įvairiausius 
darbus, kuriuos “smertelnas”
ris turi laiko ir progą turėtų Šį 20-<to amžiaus “stebuklą” pa
matyti.

PRANEŠIMAI

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

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

Situation VVanted
____ Pat bo Ieško~
IEŠKAU darbo už bekerį, esu pa

tyręs prie baltos ir juodos duonos. 
Kam reikia atsišaukite. Stanley Ta- 
mašauckas, 2938 W. 40 St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas, kuris 
yra patyręs prie viso farnios darbo, 
$10 i mėnesį su užlaikimu. John 
Stakėnas, 19 N. Latrobe Avė.

kalbės Dr. A.ftent: Wicker Park Hali, 2040 
Montvidas, L. šimutis, Wm. J. North avė.
Kareiva, adv. Frank černaus- kad mes pilnai’ įvertiname pra- 
kas ir adv. A. A. Dobbs. Bus i kilnius ir progresyvius visuo- 

j menės darbus. Tuomi mes pa- 
gelbėsime musų vientaučiui pa
daryti žingsnį į: pasaulio pro- 

’ Igresą — pasiųsdami J. James- 
JanuŠauską iš Chicagos į Kau- 

*’ ną.
Programas įspūdingas, įžan-

geros ir gražios muzikos ir j 
dainų. Įžanga nebus imama.* 
Prakalbose busią ir lakūnas' 
Juozas R. James-Janušauskas,

Vitus kviečia astilankyti.
18/os Apielinkės ALTASS Sk.

Pasirodykime, Such impression of suth 
gatherings -------- *
Ali in a superficial world, 

superficial strivings and pleas- 
ures. --------

Bunni

Lietuvos Seserų Tau- |ga tik 40 centų ypatai. Kviečia 

tiška draugija Altass 
nariu

CICERO. — Kad tapti Altais 
nariu, minėta draugija balan
džio 28 d. .Lietuvių Liuosybės 
didžiojoj salėj rengia šokių 
vakarą, o mažojoj salėj bunco 
ir kitokių žaismių party, kur 
bus duodama laimėtojams 
įvairios dovanos.

Lietuvos • Seserų Tautiška 
draugija rūpinasi, kad šis pa
rengimas butų sėkmingas ir 
tuo sukėlę reikalingą sumą pi
nigų galėtų tapt Altass nariu.

Vakaro rengimu ir platini
mu tikietų, kurie parsiduoda 
po 25c, daugiausiai rūpinasi 
p-nios Gulbinienė, Skridulie- 
nė, Zabulienė, Skupienė ir ki
tos veiklesnios moterys Cice- 
roj.

Galima tikėti, kad Ciceros 
lietuviai parems jų pastangas 
atsilankydami į minėtą vaka
rą balandžio 28 d. kaip 7:30 
vai. vakare ir tuo suteiks pro
gą šiai draugijai tapti Altass 
garbės nariu. — Fr, Bulaw.

Rengimo Komisija.

Naujas Halsted Ex 
National Banko na
rys - p. Papernick
Kad patenkinus didėjančius 

reikalavimus iš klientų pusės, 
Halsted Exchange National 
Bankas įsteigė Pinigų Siunti
mo, skyrių, kurio viršininku 
bus p. I. Papernick. Per 19 
metų jis darbavosi toje srity
je bankuose ir apielinkėje, 
kurią dabartinis bankas aptar 
nauja. Pinigai bus persiunčia
mi į visas šalis, apimant ir 
Sovietų Rusiją.

Balandžio 14 d., banko de
pozitų skaičius pasiekė naują 
viršūnę. Tą dieną depozitų 
buvo $2,795,247.29.

BIRUTĖ
Wee Bits

(sp.)

Cordials and Liquetirs
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

Who didn’t have a good time 
at Birute’s party lašt Satur- 
day? What, no answers? No, 
there aren’t any, for all that 
could be seen was a large group 
of smiling* faces and dancing 
feet, that danced until tiny 
hours. The party given to ce- 
lebrate the successful stagjng 
of “Eglė, žalčių Karalienė” was 
well attended by the mem
bers.

Five new members were wel- 
aomed into Birutė lašt Thtfrs- 
day. One has been so kind as 
to hand me his first impres- 
sions of Birute on paper, here 
it is as I pass it on to you.

At Birutes

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 
Almond

ir kiti likeriai.
The Cloister Co.

ISDIRBYSTfi _ 

3251 So. Morgan St 
Tel. Boulevard 0505 

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas. s 

atvertisement is not < intended to 
whiakey for sale or deliverjr in any 
or community vberein fbe adver* 

i!e or uae thereof fa unlawful.

This 
olfer 
State __

Usinr. sale or

Wėlcome, new members and 
thank you Bunni. Ilope to see 
you with us always.

No, it isn’t too late to join 
Birutė and share ou«r good 
times together. We are quite 
sure- you will fincĮ all very 
sociable. Therefore we expect 
to 
at

see you with us Thursday 
our rehearsals at Sandara.

Helen.

ROUND ABOUT
T0WN

with
Polly and Apollo

Pirma Gegužės, darbininkų šventė 
bus iškilmingai apvaikščiojama su 
prakalbomis, chorais, solistais ir tt., 
gegužės 1 dieną. 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hals- 

• ted St., Chicago. Rengia Lietuvių 
žmogus atlieka. Kiekvienas, kU-, Socialistų Sąjungos Chicagos Centra- 

lė kuopa. Įžanga bus tik 10 centų 
ypatai lėšų padengimui. Visuomenė 
yra kviečiama skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

North Side. — šios kolionijos visos 
srovės ir organizacijos rengia milži
nišką pramogų' vakarą — koncertą 
ir balių naudai J. James-Janušausko 

'kelionei iš Chicagos į Kauną su gra
žiąją. Lituanica II. Atsibus balan
džio 29 d. 5:30 vai. vakare, Wicker 
Park didžiojoj svetainėj, po num. 
2040 W. North Avė. Dalivauja du 
chorai, eilė solistų ir patsai James- 
Janušauskas atsilankys pasveikinti 
northsaidiečių. Įžanga tik 40 cen
tų ypatai. Kviečia

Rengimo Komisija.

Lietuviai Namų Savininkai nuo 
Town of Lake po vardu “Lithuanian 
Improvement Association” laikys mė
nesinį susirinkimą ketvirtadieny, ba
landžio 26 dieną. švento Kryžiaus 
parapijos svetainėj, 8 yąl. vakare, 

r ■ Raštininkas.

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos narių domesiui. Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks balandžio 27 d., 
6641 So. Western Avė. Pradžia ly
giai 9 vai. vakare.

Dr. T. Dundulis,
Am. Liet. Dakt. Drg. Rašt.

Wardos Liet. Demokratų

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

Vienoj apielinkėj per 24 m. 
Insurinam namus, rakandus 
ir automobilius nuo ugnies 
ir vagių geriausiose kompa
nijose. Darome visus lega- 
liškus dokumentus pirkime 
ir pardavime namų žema 
kaina.
NOTARY PUBLIC

4038 zlrcher Avenue
Phone Lafayette 6719

who

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA 25—35 m. amžiaus 
prie abelno nąmų darbo, gyventi ant 
vietos. Skalbti nereikia. 3216 Doug- 
las Blvd. 2 fl. arti Kedzie.

REIKALINGA mergina dėl mažo 
apartmento, 2 augę žmones, papras
tas virimas, be skalbimo, telefonuo- 
kite Juniper 0197, tiktai vakare.

For Rent
3234 SO. HALSTED St. Storas ir 

6 kambarių apartmentas. Modemiški 
namai. Storas turi gražius langus 
tinkamus dėl vyrų ir moterų rūbų 
krautuves. Apartmentas gražus, tile, 
vvainscotting ir maudynė, stikliniai 
porčiai. Naujas pečius ir refrigera- 
torius. Naujai išdekoruosime. Taip
gi 2 karų mūrinis garadžius. Puiki 
proga tinkamam asmeniui. Randolph 
4449.

du atskyrus

Strumpetolatry, odoridifity, 
scurridity. ---------

Ali straining for recognis- 
ance.

Could būt one come in, at- 
tracting

not smiles,
not glancės, 
būt totai indifference!
Glory!

Purr-PURR-R-R 
What a motor! 
What a ’plane! 
We mean LITUANICA II. 
Of cotfrse', we were at the 

“krikštynos” lašt Sunday at the 
Ford-Lansing 
we’re going 
day.

Regarding 
were there, we just can’t be- 
gin to mention narnės, because 
there were so many, many, 
many people and everybody 
saw everybody; so, why need 
we say more?

BŪT, we will say a wee bit 
about the DANCE CLINIC of 
the Lambda Mu Delta frater- 
nity, held lašt Saturday at the 
Southmoor Hotel YES, SIRS, 
we were there in all our pom- 
pous glory. AND we challenge 
any of the L.M.D’s to reveal 
who we wėre and when we 
came and what we wore!

To prove we were there, 
we’U ju&t mention a few scenes 
our wandering eyęs observed:

Tony Shukis, the handsome 
young medic, seemed to be 
constantly looking for some-

Airport and 
again this Sun-

the people who

one .... was it his pretty wife, 
or somebody? We couldn’t pos- 
sibly miss seeing Tony, ’eause 
he was very conspicuous with 
the attractive white carnatiOn 
in his lapei. (To tell you the 
truth, we thought for a while 
that he saw throu’gh our in- 
cognito and wAs;f(špying and 
following us around. Būt, he 
wasn’t, no, he wasn’t.)

■ ’ * ■ < /, ;’į

Then, therę was Mr. Eisin, 
— oh, beg youi’ nąrdon, should 
we call you, Di;. įįj,sin?
looked at Polly ((witli lialf a 
smile and Polly “toute de suite” 
hid behind broad-shouldered 
Apollo. And that -was all there 
was to that. Not,;!another smile 
wonld he give ifš, ahd thus we 
know that ■ “Wally” Eisin 
loesn’t know us.

The1 singing dentist, Charlie 
Šventiškas, was master of 
drinks and his smile and gold
en voice drew a goodly'num- 
ber to the corner where Bac- 
chus had his altar. Stanley 
Jacobs also donned the white 
robe and helped with the drink- 
ing ceremonies.

Which makes us think: — 
wliy^ didn’t all the members 
don white “doctorial” robes so 
that we could know who all 
the L.M.Delts were?

And by the way, by the way, 
where were the older doctors? 
We thought sūrely they would 
all join in the happy party. 
Dr. Strikol w»as the only one 
we saw, ... or, did our eyes 
somehow skip over?the others 
jresent?

Anyway, we gaiye ov?r best 
big smiles .... though,-we won- 
der, did Doc ^trikol realize 
VHOse those smilės were?

That šame evening, folks, 
we sent one of oyr all-seeing 
eyes to BIRUTE’S Sparty at the 
Woodman Hali, where BIRU- 
TĘ’S friends had gathered in 
a merry, merry group. Among 
others, we were glad tę see the 
pleasant and smiliui Dr. and 
Mrs. Kliauga.

And, before we go on any 
further, we beg leave to men
tion the name of pretty Mrs. 
Ona Bielskis of Los Angeles, 
California, who flew here in 
LITUANICA II with Mr. J. R. 
James and Wiley Post and Mr. 
Goebel. Wė hėar that that was 
her very first trįp/in an air- 
plane, būt she “took it” liko 
a Veteran. A good air pass-

9-tos ... ____ ___ ___ ____
diubas laikys savo reguliari susi
rinkimą balandžio 26 d., 
svetainėj, kampas K“ 
Ave„ 7:30 vai. vakare. Visi 
cviečiami atsilankyti į susirinkimą.

Kviečia Kliubo raštininkas

, Balčiūno
107 ir Indiana 

esate

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

i

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Studija
420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt) 
mane mano biznio vietoje, 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų Žydukas patarnaus 
mandagiai.

Vilai*

jums

)T. A. £O0d air pas^ 
and a sociable com- 

panion. We don’t blame Mr< 
Julius Bielskis for being just

CLASSIFIEDADS
................. I ....... ...........

Business Service
BiznioPatarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustoine ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKR AUSTYTO  JAS
3358 So. Halsted St. Chicago.

Ofisas 8406 S. Halsted St.
lb

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Vieš taisom visokių išdirbysčių auto
mobilius. Galime ir jūsų namuose pi
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tel. Lafayette 1329

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

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

z

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furmture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai 

m^^^^^^j*^**^^^^^^***^^^^*^^***^^****^***-

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

PARENDUOSIME 
kambarius, virtuvė ir miegruimį. Ne
brangiai. 3515 W. 59 Place.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Beer Tavern, ge
rai išdirbta vieta, renda pigi, 6 kam
bariai pagyvenimui ant viršaus.

7301 So. Peoria St.

PARDAVIMUI bučemė ir Kroser- 
nė. Nėra kitos bučernės per 3 
blokus. 246 So. 13th Avenue, 
Maywood, III.

—O—

PARSIDUODA Aludė, biznis iš- 
dirbtas gerai, pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

10653 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI Beer Tavern, lie
tuvių apgyventa, gera vieta, nebran
giai, patirsite ant vietos.

218 W. Main St. Charles, III.

PARDAVIMUI Beer Tavern, biznis 
išdirbtas, geri įtaisymai, parduosiu 
pigiai iš priežasties ligos. Pusę 
arba visą. 6648 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Delicatessen. geroj 
vietoj, renda pigi, visokių tautų ap
gyventa. 4518 So. Rockwell St.

Farms For Sale 
________ Ūkiai- Pardavimui

PARMOS, FARMOS
Pirkit farmas didžiojoj lietuvių 

ūkininkų kolionijoj, kur suvirš 400 
lietuvių ant ūkių yra apsigyvenę, Čia 
gyvendami jausitės kaip Lietuvoj.

14 farmų visokio didumo, parsi
duoda ant lengvų išmokėjimų, štai 
keli bargenai, 40 akerių su budin- 
kais prie pat miesto, kaina $1300. 
60 akerių su budinkais, gyvuliais ir 
padargais, kaina $1500. 120 akerių
su budinkais, puikiausia farma, kai
na $4700. Su visokiais reikalais kreip- 
kitos

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.R. 1, Box 19,

Real Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimui

PARDAVIMUI 1% medinis namas, 
6 kambariai, furnace šiluma. Parda
vimo priežastis išvažiuojame j Eu
ropą. 6046 So. Tripp Avė.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0808

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

$100 importuoti kaurai .... $20 ir $25 
$200 importuoti kaurai .... $30 ir $85 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 

setai $35. įsteigta virš 30 m.
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$150 parlor setai $25. 9x12 orientaliftkų 
kaurų Pat. $29.50. Rieftuto medžio valsr. 
kamb. 'eetai $29, $124. mierk. Betai $39. 
3 kambarių pilnas (rengimas $99. už cash 
arba iftmokfijimo. AMERICAN STORAGE.

PARSIDUODA du namai,PARSIDUODA du namai, vienas 
medinis, kitas mūrinis, gerame sto- 
vyj. Savininke galima matyti vi
sados. 5654 W. 64th Place.

Savininką galima r 
5654 W. 64th Place.

PARSIDUODA naujas namus su 
aludės bizniu, arba atskyrei 82 and 
Kean Avė.. Willow Springs.

KUCHINSKAS

NAŠLĖ parduos arba mainys 2 
flatų namą, lotas 87% pėdų ant ma
žos biznio prapertės South Sidėj. 
4033 So. Talman Avė.. 2 lubos.
-i,   -  " 1 "   —- — ■■ ................

PARDAVIMUI 8 flatų namas su 
Storu, 815 W. 51st St. Labai pigiai.423 W. O3rd St. Atdara vakarais ir nedčl- L 0X0 ”• ~ ‘

dieniais, . į Telefonas Wentworth 7210.
v .




