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Amerika spaudžia 
skolininkus

Prezidentas nebe- 
priimsiąs dalinių 
skolų jmokėjimų

Skolų klausimas visai nebus 
keliamas šiame kongreso po 
sėdyje

VVASHINGTON, g. 10. —Iš 
tikrų šaltinių patirta, kad pre
zidentas Rooseveltas, pataria
mas kongreso vadų, visai ne
kels karo skolų klausimo da
bartiniame kongreso posėdyje 
Jis neprašys karo skolas pa
keisti,ar suteikti jam galių tar
tis dėl skolų sumažinimo ar pa
keitimo. Net ir susitarimas su 
Suomija dėl sumažinimo palū
kanų nebus pasiūlytas kongre
sui .atifikuoti.

Prezidentas taipgi esųs misi* 
taręs nebepriimti jokio dalino 
skolos įmok ėjimo, kaip kelios 
valstybės darė pereitais me
tais. Kelios valstybės, jų tar
pe Anglija ir Lietuva, įmokė
davo tik nedidelę dalį priklau
sančios mokėti skolos, tik tam, 
kad parodyti, jog pripažysta 
skolų ir kad todėl nesiskaity
tų skolos nemokėjusiomis ša
limis. .

Birželio 15 d., kai ateis nau
jas terminas mokėti skolas, to
kie įmokėjimai nebusią priima
mi. Arba jei jie ir bus pri
imami, tai tik kaipo dalis są
skaitos ir tosios šalys vistiek 
skaitysis visai skolų nemokan 
čiomis valstybėmis.

Tikimųsi, kad dėl tokio nuo
sprendžio, Anglija ir kitos ša
lys visai paliaus mokėti sko
las. Delei to jos nebegalės 
gauti Amerikoje jokių naujų 
paskolų.

Prezidentas Rooseveltas tai 
nusitaręs ne savo liuosu noru, 
bet tik patariamas kongrese 
vadų, kad butų pražūtinga ad 
ministracijai bandyti išrišti 
skolų kląusimų dabartiniame 
kongreso poėsdyje ar bandyti 
išgauti prezidentui dar dau 
giau galių.

Galės visą amžių kramtyti

NEW YORK, g. 10. — Trys 
plėšikai užpolė troką, kuris ve
žė 2,000,000 kramtomosios gu
mos pakelių, vertes $20,000, ve
žėjų nuvežė kitur, o patys pa
siėmė trokų su guma.

NEW YORK, g. 10. —Ame- 
rikos Biblijos draugija pernai 
paskleidė 8,000,000 biblijų tęs 
tamentų ar dalių biblijų. Sklei
dimas buvo daromas 40 šalių ir 
skleidžiamos buvo biblijos 155 
kalbose ir dialektuose.

,MEXIC0 CITY, g. 10.—Mek
sikos švietimo ministeris# Nar- 
cisco Bassols, rezignavo po su
sikirtimo su katalikų bažnyčia 
dėl įvedimo mokyklose lyties 
pamokų.

Gali mokėti dalį sko
los, bet kreditų 

negaus
WASHINGTON, g. 10. — 

Jungt. Valstijų valdžia prane
šė Europos skolininkams, kad 
ši valdžia priims dalinus sko
lininkų įmokėjimus birželio l-p 
d., bet tosios šalys vistiek ne- 
pasiliuosuos nuo Johnson pro- 
vizijų, kurios uždraudžia fi
nansines tranzakcijas su sko 
lų nemokančiomis šalimis. Tai
gi/ ir dalį skolos įmokėjusios 
šalys skaitysis lygios visai ne
mokėjusioms skolų valstybėms 
ir daugiau paskolų Amerikoje 
nebegalės gauti.

Apie tai valstybės departa
mentas pranešė visiems skoli
ninkų ambasadoriams, neap
lenkiant ir tų šalių ambasadb- 
riUs, kurios jau metai atgal vi
sai paliovė mokėti savo skolas.

Anglija veikiausia skolos 
nebemokės

LONDONAS, g. 10. —Prezi
dento Roosevelto pareiškimas, 
kad keblumuose atsidūrusi ša
lis gali prašyti paliuosuoti ją 
nuo pilno mokėjimo skolos da 
lies birž. 15 d., yra nepritai
komas Anglijai.

Anglija savo biudžeto pervir
šį panaudojo atmokėjimui vi
dujinių skolų ir niekad nesi
skundė keblumais ir nemano tų 
daryti. Anglija skolų panaiki
nimo reikalauja ne dėl kokių 
nors keblumų, bet kad skolų 
panaikinimo reikalauja “šaltas 
protas”. O apie tai Amerika 
ir nekalba.

Daily Express atvirai pasa
ko, kad Anglija daugiau savo 
karo skolų nebemokės.

Kiti valdžiai artimesni IJik- 
raščiai, nieko apie tai nesako, 
tik primena, kad tarpvalstybi- 
ės skolos privedė prie pakri
kimo viso pasaulio pinigų me
chanizmo ir kad išsigelbėti nuo 
visiško susmukimo, pats Wa- 
shingtonas (Hooverio laikais) 
buvo priverstas paskelbti mo
ratoriumų.

Franci j a ruošėsi pradėti mo
kėti dalinius įmokėjimus, bet 
paskelbus tokias sąlygas var
giai ir ji pradės mokėti sko
lų.

Daugiau šelpiamų, 
bet biznis gerėjąs
WASHINGTON. g. 10. — 

Prekybos departamentas pa
skelbė, kad nežiūrint to, jog 
bal. 1 d. buvo daugiau šelpia
mų šeimynų, negu buvo metai 
atgal, visgi beveik visoje ša
lyje yra jaučiamas biznio pa
gerėjimas.

Bet visgi dar daug žmonių 
pasilieka be darbo, šelpiamų 
gi skaičius padidėjo todėl, kad 
išbaigė savo sutaupąs ir tie, ku
rie pirmiau pašelpos nereika
lavo, taipi tapo paleisti iš dar
bo visi CWA darbininkai.

RUOŠIASI SKRISTI PER ATLANTIKĄ

Atėjus pavasariui prasideda lakūnų ruošimasis skristi per Atlantiką. šiemet per Atlantikų ruo
šiasi skristi trys lėktuvai ir penki aviatoriai. Du jų yra lenkai broliai Adamowicz, kurie nori 
skristi į Varšavų; italai Pond ir Sabelli, kurie skris į Rymą ir lietuvis Juozas R. James-Janu- 
šauskas, kuris yra pasiryžęs skaisti į Kauną. Pirmieji keturi (t. y. lenkai ir italai) jau per
nai ruošėsi skristi, bet neišskrido. Lenkai Adamowicziai buvo nuskridę iki Newfounland salos, 
bet ten Nusidaužė. Italai lakūnai dabar gi jau yra pilnai pasiruošę kelionei, tik laukia patogaus 
oro. Janušauskas gi ruošiasi išskristi vėliau —.pabaigoj liepos ar pradžioj rugp. mėn. Dar ne
nustatyta, ar jis skris tiesiai iš Chicagos į Kauną, ar iš New Yorko.

Ir Rusija yra susirū
pinusi dėl pava

sario sausros
MASKVA, g. 10. —- Sovietų 

viršininkai yra labai susirūpinę 
dėl ilgos sausros ,kuri daro 
didelės žalos turtingiems gru
dų laukams Ukrainoj ir šiauri
niame Kaukaze. Ten lietaus ne
buvo jau du mėnesiai ir nebe
galima tikėtis kiek geresnio 
derliaus tose apygardose.

Nuo garsaus 1921 m. bado 
Rusijoje visą laiką buvo ge
ras oras. Badas pasireiškė tik 
1931 m., kai sausra sunaikino 
pasėlius nuo Volgos iki Chini- 
jos sienos ir 1932 m., kada 
ūkininkai atsisakė sėti ir pjau
ti pasėlius,, protestui prieš val
džios konfiskavimų grudų.

Bet dabar vėl užėjo sausra 
Ukrainoj, šiaur. Kaukaze ir 
Pavolgy, kurie užaugina du 
trečdaliu visos Rusijos grudų. 
Jeigu vėl ištiktų nederlius, tai 
sunku pasakyti kokios butų jo 
ekonominės ir politinės pasek
mės.

Atmetė Samuel In- 
sulo prašymą suma

žinti kauciją
CHICAGO.—Federalinio ape

liacijos teismo teisėjas Sparks 
vakar atmetė Samuel Insullo 
prašymų sumažinti jam nusta
tytą kaucijų, nes jis tokios di
delės kaucijos—$200,000— ne- 
galys sukelti ir todėl negalys 
pasiliuosuoti iš kalėjimo.

Manoma, kad kaucija dar 
šiandie bus sukelta ir Insullas 
iš kalėjimo išeis.

Bomba Dollfussui

Lietuvos Naujienos
Stinga sėklų

ALUNTA, Uten. apskr. Sėjos 
laikui atėjus daugelis smulkių
jų ūkininkų neturi sėklų.

,Į šį nedateklių atsiliepė blo
gas praėjusių metų derlius. Ki- 
tienSs—flebepirmenybė: mažos 
žemės gabalas negali išmaitinti 
didelių šeimų, ypač tuo laiku, 
kada tokių šeimų nariai, dar
bininkai, negauna darbo.

Kaune sušaudytas ban
ditas Milinis

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

Giedra ir biskį šalčiau.
Saule teko 5:35, leidžiasi 

7:58.

3 žuvo potviny
♦

WINNIPEG, g. 10. — Pot
vyniai įvairiose vakarinės Ka
nados vietose jau atslūgo, pri
darę labai didelių nuostolių.

Porth Arthur, Ont., apielin- 
kėje poviny žuvo trys žmonės.

Kviečiai pabrango
CHICAGO. — Vakar ^rudų 

biržoje kviečiai pakilo 5c ant 
bušelio, komai 2c., rugiai 4c. 
avižos arti 3ė.. Tai dėl didelės 
sausros, kuri gręsia sunaikinti 
visą derlių.

Žmogvagiai iš namų 
Pastvėrė Colifor- 
nijos milionierių

LOS (ANGELES, Cal., g. 10. 
— William F. Gcttlc, 47 m., 
milionieriųs aliejaus opera to|> 
rius, liko šjryt pastvertas dvie
jų maskuotų žmogvagių savo 
dvare Ąrcadia, prie Sierrh 
Madras kalnų, kurį jis neseniai 
pirko.

Tuo ląiku dvare ėjo links
mas pokilis dėl užbaigimo pa-Į 
silinksminimo salės ir tvenki
nio maudytis.

Žmogvagiai perlipo per 7 
pėdų sienų, įėjo į naujųjų sa
lę, kur Gettle gere kartu sa
vo draugu Wolf, abu juos nu
sivedė per sodną atgal prie 
sienos, kur Wolf liko pririštas 
prie medžio, o Gettle buvo 
perkeltas per sienų ir nuvež
tas automobilio, kuris jau lau
kė ant kelio.

Spėjama, kad už jo palhio- 
savimų bujs pareikalautas di
delis išpirkimas.

SALZBURG, Austrijoj, g. 10. 
— Aerodrome neužilgo prieš 
atvykstant Dollfussui rasta sti
pri pragaro mašina, kuri, ma
noma, buvo taikoma Dollfus-i 
sui it kruvinojo heimwehro 
vadui princui von Starbem^ 
berg, kuris kartu su Dollfus- 
su atskrido j fašistų demons
tracijų. ( ’ “

Pasimirė nuožmio
sios GPU. vadas

MASKVA, g. 10. — šiandie 
pasimirė yiačeclav Menžinski, 
galva bolševikų nuožmosios 
politinės policijos — G. P. U.

Toledo unijos svars
to paskelbimą gene

ralinio streiko
<v -..T .Į."

TOLEDO, O., g. 10. —Ka' 
dangi įvairiose Ohio vietose 
eina dideli darbininkų streikai, 
tai Toledo darbininkų unijos 
svarsto paskelbimų generalinio 
streiko, kad priversti valdžią ge
riau prižiūrėti NRA kodeksų 
pildymą.

Cleyelande dar tebestreikuoja 
gasolino stočių darbininkai. 
Ruošiasi streikuoti ir Akron 
stočių darbininkai, neš derybom 
su kompanijomis eina prie pa
krikimo.

Tuscarawas paviete 1,500 sru
tų nuovadų darbininkų strei
kuoja, reikalaudami pripažinti 
unijų ir įvesti check-off siste
mų. Akrone gi streikuoja už 
unijos pripažinimą 700 duonke
piu-

Streikai eina ir daugely ki
tų Ohio miestų.

WAUKĘGAN, Ilk, g. 10. - 
Po visos nakties ieškojimo šian
die surastas lavonas Paul Za- 
goras, Jr., 4^ m. vaiko, ku
ris prapuolė vakar žaidžiant su 
kitais vaidais. Lavonų surasta 
“catch basin” vandeny. Dang
tis buvo uždengtas, tai irt ap
sunkino suradimą, žuvęs Vaikai* 
yra sunuš- ttortin;>o testoran:» 
savininko.

Vokietija slaptoj by
loj nuteisė 13 šnipų

\ BERLYNAS, g. 10. — Dip- 
l^matiijfai rateliai tikrina, kad 
k^ro teismas Berlyne slapta nu
taisė kalėjiman Benita . von 
Bferg, buvusių žmoną Richard 
vįn Folkenhayan, sūnaus mi- 
riisiojo, gen. Erich von Fal- 
kenhayn. Ji buvo kaltinama 
už teikimą militarių dokumentų 
Lenkijos karininkui Jurek von 
Sosnowski, kuris liko nuteistas 
20 metų kalėjiman.

Kiti įveltieji irgi tapo nuteis
ti, bet diplomatiniai rateliai 
dar neturi tikslių žinių. Ber
lyne gi apie tų bylą nė vieno 
žodžio neskelbiama Einant nau
jais įstatymais, abiems jiems 
nebuvo leista pasisamdyti ad
vokatus.

(
 Į tų špionažo bylą buvo įvel- 
a dar 11 augštų žmonių. Jų 
arpe ir Benitos dabartinis vy- 
as Juozas von Berg, garsus 

inžinierius. -
ZARAGOZA, Ispanijoj, g. 10. 

—-Generalinis streikas, tęsėsi čia 
36 dienas, užsibaigė po visos 
eilės konferencijų tarp darbi
ninkų sindikatų ir samdytojų.

Francija kaltina 
Jungt. Valstijas

Buk padedančios Vokietijai 
ginkluotis, parduodamos 2,000 
lėktuvų motorų

PARYŽIUS, g. 10. —Franci
ja surado naują argumentą 
prieš nusiginklavimą. Tai tas, 
<ad Anglija ir Jung. Valsti
jos buk padedančios Vokietijai 
ginkluotis, pardavinėdamos jai 
ėktuvų motorus.

Vokietijai perkanti motorus 
iš Anglijos, bet daugiausia iš 
Amerikos, kuri pardavusi 2,000 
ėktuvų motorų.

Vokietijos valdžios įstaigos 
esančios apgultos Anglijos it 
Jungt. Valstijų amunicijos ir 
ginklų fabrikantų agentų, ku
rie nori parduoti Vokietijai 
ginklų. - .

Delei tokio Vokietijos ginfc- 
lavimbs ir dfel * kitų šalių gel
bėjimo jai ginkhtotis, Franci
ja negalinti nė svarstyti apie 
nusiginklavimų. x

Užsienio reikalų ministeris 
Barthou pareiškė atstovų buto 
komitetui, kad Francija neda
rys jokių nusileidimų nusigink
lavimo konferencijoje.

šiandie į Paryžių atvyksta 
nusiginklavimo konferencijos 
pirmininkas Arthur Henderson. 
Jis galbūt atsiveža naujų Ang
lijos kompromisinį pasiūlymą. 
Bet jei spręsti iš Barthou kal
bos buto komitetui, išrodo, jis 
nieko nepelnys.

Anglija nebesirūpins nusigink
lavimu

LONDONAS, g. 10.— Išrodo, 
kad Anglijos kabinetas susita
rė nieko daugiau nebedaryti 
nusiginklavimo klausimu. Yra 
tikra, kad Anglijos atstovai, nu
vykę į Genevų pabaigoj šio mė
nesio, da$ytr*tik tų, kas reika
linga atsižvelgiant į Anglijos 
interesus, kai Francija bus pa 
reiškusi savo nusistatymų.

Anglija veikiausia nesutiks 
su Franci jos reikalavimu pri
taikinti bausmes Vokietijai. 
Anglija arba tarsis dėl siAna- 
žinimo ar aprybojimo ginklavi- 
mos, arba pasitrauks .aš konfe
rencijos ir pati pradės gink
luotis.

KAUNAS, bal. 21. —Balan
džio 19 d. Kaune karo lauk.T 
teismas nagrinėjo bandito Juo
zo Milinio bylą.

Milinis gimęs 1912 met. spa
lių 20 d. Panevėžio apkr. Nau
jamiesčio v., Taragalos km., jau 
keturis syk buvo baustas už į- 
vairias vagystes ir plėšimus.

Atlikęs bausmę su plėšiku 
Armonu sudarė gaujų, kurios 
priešakyje abu stojo. Pirmiau
sia buvo suprojektavę daryti 
didelį plėšimų Garliavoj, bet 
Vilijampolėj pavykus įsigyti 
ginklų, nuo to sumanymo atsi
sakė. Tada Pasvaly apiplėšė 
ginklų parduotuvę, kur įsigiję 
7 revolverius ir apie 500 šovi
nių pradėjo plėšikauti. Vogė iš 
ūkininkų lašinius, Biržų apsk- 
rityj pavogė apie 100 įsiurbia
mųjų kotelių. Trakų apskr. 
kovo 7 d. užėjo žuvų vienk. ir 
susitiko su policija. Policija 
juos norėjo suimti, bet Milinis 
šu Armonu atsišaudydami, pra
dėjo iš revolverių šaudyti į po
licijos tarnautojus ir nužudė 
krimin. polic. Kauno apyg. vyr. 
polic. Selmiskaitį ir Žaslių po
licijos nuovados vachmistrų ži?- 
kauską. Raseinių apskr., Ty- 
tavėnų miške Armonas buvo 
nukautas, o Milinis suimtas gy
vas.

tuos nusikaltimus karo 
lauko teismas pasmerkė J. Mi
linį -mirti, šįryt anksti ryta 
karo lauko sprendimas įvykdy
tas—Milinis sušaudytas.

SPRINGFIELD, III., g. 10.— 
Vakar valstijos atstovų butas 
priėmė valsijos NRA bilių. Pri
ėmė jį 77 balsais prieš 46. Už 
bilių balsio 72 demokratai ir 
5 republikonai. Prieš balsavo 
5 demokratai ir 44 republiko
nai. Susilaikė nuo balsavimo 
ar nedalyvavo posėdyje 4 de
mokratai ir 22 republikonai.

« > I ....... . ...........

RIO DE JANEIRO, g. 10.— 
Brazilijos susisiekimo ministe- 
ris ir Zappelino firmos atstovas 
šiandie pasirašė kontraktus dėl 
visų metų dirižabelio nešiojimo 
pasažierių ir pašto tarp Vokie
tijos ir Brazilijos.

Varžo mokinių lanky
mąsi skaityklon

KĖDAINIAI.—šiomis dieno- 
mis valdžios gimnazijos admi
nistracija paskelbė, kad moki
niams busią leidžiama lankyti 
apskrities savivaldybės skaityk
lų tik vieną valandų per dieną, 
nuo 17—18 vai. Daugiau su
prantą laikraščių bei žurnalų 
skaitymo reikšmę mokiniai dėl 
to yra nustebę ir nepatenkinti. 
Juk beveik kasdien jiems yra 
kalbama gražus žodžiai apie iš
silavinimo svarbą gyvenime, bet 
po tokio žygio, rodos, aišku, 
kad pedagogų balsas tegali lik
ti balsu tyruose šaukiančio.

Tenka pastebėti, kad moki
niai sudaro daugumų skaityk
los lankytojų, išskyrus keletą 
poniučių, kurios dažnai kelia 
triukšmų trukdydamos susirin
kusiųjų skaitymų.

Atsižvelgiant į tai, kad gim
nazijos knygynas be kelių ro
manų ir vaikams skiriamų kny
gų beveik nieko geresnio netu
ri, reikia pasakyti, kad toks ad
ministracijos žygis mokiniams, 
kurie tą kasdien pedagogų per
šamų išsilavinimų tikrai trokš 
ta įgyti, yra žalingas ir nesu
prantamas .

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, IL.



2 NAUJIENOS, Chicago, III.
i$

Penktadienis, geg. 11, 19^4

*
imi 1 I»» *5 4

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
4 Mm

Redaktorius: P. DARGIS,
43 Strauss Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Cedar 9888

Administratorius: STASYS BAKANĄS,
2404 Charles St., N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 3710

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Įžanga maža, todėl visi j pik 
niką!

Paul Dargis
30 metų spaudos atgavimo 
į minėjimas

pa

šį mėnesį sukanka trisde
šimts metų nuto lietuvių spau
dos uždraudimo panaikinimo. 
Sukaktuvių proga ne tik Lie
tuvoje, bet ir čia Amerikoje 
yra rengiami atatinkami pa
rengimai, kuriuose plačiai api
budinama spaudos reikšmė ir 
lietuvių kovą už jos atgavimą.

Pittsburgho lietuviai yra pa
siryžę irgi šį paminėjimą at
žymėti, surengiant gegužės- 
May 27 dienų, 7:30 vai. vak. 
koncertų ir prakalbas.

Parengimą rengia trys orga
nizacijos: S. L. A. 353, 104 
kuopos ir Lietuvių Tautinė šv. 
Jurgio parapija.

Programų išpildyti yra pa
kviesti geriausi dainininkai, 
kalbėtojai ir muzikantai, Jono 
Vainausko orkestrui vadovau
jant. Parengimas įvyksta Tau
tinės parapijos svetainėje, 105 
South 19th street, South Side. 
Įžanga paprasta, taip kad vi
siems bus proga į šį parengi
mą atsilankyti.

Bengėjai tikisi, jog visi 
Pittsburgho lietuviai, įvertin 
darni šio parengimo reikšmę, 

_ atsiknkys.

North Side merginų parengi
mas 

t ■ . ■

North Sidės jaunųjų mergai
čių dr-ja — P. S. S. rengia 
linksmų balių, kuris įvyksta 
gegužės 18 d., 8:30 vai. 
Vieta — Wilson and Mali 
dio, kampas — Ohio ir 
dUscy gaviu. Įžanga 35 
tai.

Jaunuoles visus kviečia at
silankyti, nes tai yra paskuti
nis šį sezonų parengimas. At
silankę tikrai busite patenkin
ti.

Senesnieji jaučiasi patenkin
ti, matydami jaunuolius gra
žiai veikiant bei žaidžiant. Na, 
pabandykime atsilankyti į jų 
parengimų ir drauge su musų 
jaunimu praleisti linksmą va
karą.

vak. 
Stu- 
Sun- 
cen-

toj, Jaunimo Meno dr-joje. Ma
lonu prisiminti, kuomet jų vai
kiška šypsena sekdavo kiekvie
nų išreikštų mintį mokykloje, 
vaidinime ar deklamuojant.

Ištikro, tautiečiai, jos vertos 
musų paramos, nes jos tarpe 
musų augo, dirbo ir dirbs, o 
neradusios musų tarpe prijau
timo atšals nuo musų ir 

lietuviškojo darbo.
mu

šų

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Biznierių “Country Club” sėk
mingas piknikas. — Buvo 
bandoma sukelti muštynes, 
bet nepavyko.

353 kuopos 
kimas

susirin-

susirinkimai visads 
kiekvieno mėnesio

Kuopos 
įvykdavo 
trecių sekmadienį; kadangi tre
čiąją sekmadienį, t. y. gegu
žės 20 dieną, įvyksta visų drau
gijų susirinkimas aptarimui 
rengiamosios aviacijos dienoj 
todėl musų mitingo data pa
keičiama, taip kad mitingas 
įvyks gegužės 18 dienų, penk
tadienį, 8 vai. vak., Lietuvių 
Aukščiausios Prieglaudos sve
tainėje, 24 Locus St., McKees 
Rocks, pa.

Visi nariai privalo šiame su
sirinkime dalyvauti, 
daug svarbių reikalų 
reikės aptarti.

ncs yra
kūrintos

piknikas
3-čias

S. L. A. 3-čio apsk.
Kiekvienais metais 

apsk. rengia metinį pikniką, į 
kurį sutraukia publikų iš visos 
plačiosios apylinkės. Apskri
ties piknikai tarpe vielos lie
tuvių yra nelyginant tautinė 
šventė, čia suvažiuoja ištisos 
šeimos, draugai, pažįstami ir 
smalsuoliai. Teisingai yra sa
koma, jei nori susitikti drau
gų ar pažįsamą — tai buk ap
skrities parengime, o tikrai jį 
pamatysi.

šis piknikas turi ypatingos 
reikšmes 3-čio apsk. apylinkės 
kuopoms, kurios yra išrinku* 
sios delegatus siuntimui į Su
sivienijimo Seimų, kadangi šio 
parengimo pelnas, kaip 
yra skiriamas minėtų 
tų nuvežimui.

Aną dienų turėjau
susitikti šio parengimo komi
sijos pirmininką Jonų Mažu le
nų ir sužinojau, jog rengėjai 
dirbą išsijosę, kad šis paren
gimas visus užganėdintų. Atsi
lankę “Adomo Rojuje” (sodne) 
ne tik pakvėpuosite tyru oru, 
bet turėsite progos paragauti 
visokių gardumynų ir smagiai 
pasišokti, Jono Vainauskio or
kestrai grojant.

Taigi visi įsitėmykite, — 3- 
čio apsk. piknikas įvyksta bir 
želio-Juue 3 (trečią) dienų Ado
mo Sodne, Castle Shšnnon, Pa.

tik it 
delega-

progos

merginos tai dažnai turi savo 
akį link Chicagos Mat, joms 
laimė dažnai ateina iš ten...
/ » » »

Pasimirė
SOHO PITTSBURGH, Pa,— 

Gegužės 4 d. pasimirė Adomas 
Griška, 58 metų amžiaus, 2013 
Forbes St. Paliko moterį Ma
rijoną, 4 dukteris ir 3 sūnūs, 
šeimyna visa kuone užaugin
ta,
rys 12 metų.

Velionis Adomas Griška bu
vo palaidotas gegužės 8 dienų. 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Laidotuvėse patarnavo lietuvis 
graborius Adotnas Marčiulai- 
tis.

mažiausias šeimynos na-

Katalikų apskrities pikniko.
Tačiau S.L.R-K.A. apskrities 

valdyba, sužinojus, kad avia
cijos diena yra rengiama tą 
pačių dienų, atšaukė savo pik
niką ir nukėlė ant toliau, kad 
neįvyktų konflikto.

Tai padaryta išmintingas 
žinksnis, kurįj galima skaityti 
kaipo parėmimą antrojo skri
dimo. Į

Mes neturime užmiršti, kad 
pas mus Pittsburghe piknikų 
atšaukimas ai* nukėlimas ant 
kitos dienos ųėra taip lengvas 
daiktas. Pirma priežastis — 
tai nėra pakankamai tinkamų 
vietų piknikais, išėmus Ado
mo Sodnų. Priegtam Pittsbur
gho lietuvių organizacijos su 
savo parengimais nemėgsta ii 
neturi papročio Viena su antra 
konkuruoti, nežiūrint j tai, ko
kių pažiūrų ar įsitikinimų ren
gėjai nebūtų. O kai savo iš 
kalno paimtų dienų prisieina 
atšaukti, tai kita tinkama die
na nėra lengva gauti.

Kitos mažesnės lietuvių 
ganižaeijos, jcįi ir yra nul

nesni 3 metų amžiaus. Buvo 
išgelbėta tik 809 gyvastys.

Laivas, kurį submarinos pa
leista torpida užgavo, nusken
do per 26 minutes. Pagelbos 
šaukimosi signalas “S. O. S.” 
pasiekė kitus laivus, bet tie 
laivai atplaukė į nelaimes vie
tų tik už vienos valandos lai
ko. Jura bu‘vo baisiai nerami, 
tai ir skęstančius žmones bu
vo sunku gelbėti.

Vokiečių submarinos U-20, 
kuri nuskandino
kapitonas Walter Schvveiger 
praslinkus keturiems mėne
siams po to įvykio žuvo su ki
ta submarina U-88. “Lucita
nia” kapitonas Turner bu‘vo iš- 
gelbėtas. Po “Lucitanijos” nu-

skandinimo dar du kartu jo 
valdomi laivai buvo vokiečių 
submarinų torpeduoti, bet jis 
vis išliko gyvas 
rale mirtimi.

“Lucitanijos”
mas, kur žuvo
konai, paskatino Ameriką pa
skelbti vokiečiams karų.

— S. Bakanas.

ir

ir

mirė natų-

nuskandini-
124 ameri-

“Lucitania”,

Vyrai — Atyda!
fttni yra specialia pranefilnins. kuris bus įdo
mus kiekvienam vyrui, kuris pasiek# •‘vidur
amži” Ir jaučia retkalinrumą tam tikro 
irAivlnančio TONIKO. Kad suteikti galimu
mą tūkstančiams, kurie dčl kokio* nors 
priežasties atldčlioja užsisakyti

Nuga-Tone
liemoir nuo distribuiorių. S| Gydytojau* pre- 
Hkripcija dabar parduodama viuomj vaisty- 
nykiose. Vienas Doleris už mėnesio treat- 
menta — bukite savimi traukite buteli šian
dien — garantuota*.

Artinasi dr-jų atstovų susirin
kimas

Gegu‘žės-May 20 dienų, 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Mokslo Dr- 
jos svetainėje, 142 Orr Street, 
Soho, įvyksta visų Pittsburghe 
ir apylinkės draugijų atstovų 
susirinkimas aptarimui rengia
mosios aviacijos

Dr-jos, kurios 
kvietimų ar dar 
išrinkusios, yra
padaryti. Pasistengkime 
šiame susirinkime būti.

dienos.
negavo pa- 

nėra atstovų 
prašomos tai 

visi

Aviacijos diena Pittsburghe

Aviacijos diena yra rengia
ma birželio-June 17 dienų, Bet- 
ties Airporte. Vietinis ALTASS 
komitetas jau darbų pradėjo. 
Atsilankę į šią aviacijos die
ną, turės progos pamatyti or
laivį “Lituanicų II-jų, su ku'ria 
bus skrendama į Lietuvą; na. 
o norintieji turės progos su mi
nėtuoju orlaiviu palakinti.

Yra tikimasi, jog į šį paren
gimą atsilankys visi lietuviai 
ir tinkamai parodys, jog jie 
moka 
žimą. 
būna 
rioje
kas atliksime kilnų darbų, ku
rio vaisius ateity bus malonu 
prisiminti.

įvertinti lakūno pasiry- 
Tegu birželio 17 diena 
visų lietuvių diena, kū
mos visi suglaudę spė-

nejsileidus 
neprašytų

atostog.au-

Nepamirškite Tautinės parapi
jos Koncerto

Lietuvių Tautinės Šv. Jurgio 
parapijos choras parapijos sve
tainėje gegužės 13 dienų ren
gia teatrų ir koncertą. Vaka
ro pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga 35 centai.

Koncertinę dalį išpildys cho
ras ir ištisa eilė solistų bei mu
zikantų. Kadangi choro paren
gimų programai visada būna 
nusisekę, todėl reikia tikėtis, 
jog į šį parengimų atsilankys 
skaitlinga žmonių minia, 
busiu, kas sekantis?

Aš

kon-

Rengiasi prie vestuvių
S. S. PITTSBURGH, Pa. — 

Jūsų Reporteriui teko sužino
ti, kad rengiasi prie vestuvių 
Vincas Dabuliš, kuris gyvena 
2112 Mermmeijš Way, su pde 
Ona Kunigoniute, kuri gyvena 
su savo matutė ir patėviu Sa
baliauskais, 2025 Jane St., S. 
Š. PittsbUPgh, Pa.

P-le Ona Kunigoniutė per ei
lę metų dirbo K. J. Stravinsko 
čeverykų krautuvėje, 1814 Car- 
son St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Reiškia, p. Stravinskas gali ne
tekti geros darbininkės.

Linkiu? jaunavedžiams geriau
sio pasisekimo.

i or- 
ilutarU- 

sios iš kalno kokį savo paren
gimą birželio 17 d. rengti, tai 

kad ir jos pa
mainys savo nutarimą, kad ne 
tik nėtrukdžius aviacijos die
nai, bet kad 
lyvavus joje.

reikia manyti

prisidėjus ir da-

Panelėms Rajauskaltėms 
certas Scrantone

Teko sužinoti, jog Scranto- 
no lietuviai, vadovaujant ku
nigui Vaicekauskui, rengia p- 
lems Rajauskaitėms koncertų, 
kad jas parėmus, mokslą mu
zikoje tęsiant. Beikia pagirti 
serantoniečius, kad jie įvertina 
šių jaunuolių pastangas.

P-lės Rajauskaitės nuo pat 
vaikystės dienų lavinasi muzi
kos srityje ir dalyvauja beveik 
visose lietuvių parengimuose, 
todėl jos yra vertos ir užsitar
navusios visuomenės paramos. 
P-les Rajauskaitės pažįstu se'- 
nai; atsimenu jas, kai jos ma
žutėmis mergaitėmis būdamos 
jau aktyviai veiM mauo jsteig-

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gegužės 6 <1. lietuvių birnierių 
taip vadinamas “Country Club” 
savo ūkyje, kuris randasi ne
toli nuo Municipalio airporto, 
buvo surengęs piknikų. Tai, tur 
būt, buvo pirmutinis ir ank
styviausias piknikas tarp Pitts
burgho lietuvių.

Diena buvo labai graži ii’ vi
sus viliote viliojo važiuoti į 
laukus. Todėl daugybė žmonių 
ir privažiavo į biznierių “Coun
try Club” piknikų iš visų Pitts
burgho dalių. Matėsi svečių iš 
Chicagos.

Viskas buvo gerai ir visi 
gražiai linksminosi iki keletas 
vaikiščių, tur būt, jau gerai įsi- 
kaušusių, nepradėjo kelti SU- 
irutę. Jie net buvo pradėję 
muštynes, mėtydami alaus sti
klus. Bet komiteto nariai, pa
stebėję triukšmadariu^, išskir
stė juos, o nekurtuos prašali
no iš pikniko. Tokiu budu tiems 
padaužoms nepavyko sukelti 
muštynes ir susirinkusiai pu
blikai padaryti kiek didesnio 
nemalonumo.

Lietuvių kliubai ir draugi
jos, rengdami piknikus, turė
tų apsižiūrėti, kad 
į savo piknikus tų 
svečių-mušeikų.

« » » 
Svečiai iš Chicagos

ja Pittsburghe
PITTSBURGH, Pa. — Gegu

žės 4 d. chicagiečių lietuvių 
šeimyna atvažiavo į Pittsbur- 
ghų praleisti atostogas. Bū
tent, Robertas ir Marijona bei 
jų sūnūs Robertas Wilbertai, 
gyvenantys 4504 So. Spaulding 
St., Chicago, III. Atvyko j 
Pittsburghą pas ponios Wilber- 
tienės tėvuką Antanų Pranai
tį, 620—54th St., praleisti po
rų savaičių. Atkeliavo iš Chi
cagos į Pittšburghų su savo 
mašina. Kelionė visur klojosi 
kuo geriausiai, neturėję net 
nė vieno “flet tajero”.

Ponia Wilbertiene yra Pitts
burghe gimu's ir augus, žino
ma, visai natūralu, kad jai 
Pittsburghas vis dar yra mar 
Jonus. Kaip yra sakoma, “kuh 
pinigas yra muštas, tai ten ii’ 
giliuoja“. Pasak p. Wilberlie- 
nes, ji begyvendama Chicago; 
pasiilkstanti Pittsburgho kal
nų, o kartu ir Pittsburgho 
žmonių, savo pažįstamų.

Svečiai iš Chicagos dalyva
vo ir biznierių “Country Club” 
piknike. Tenai sutiko daug sa
vo pažįstamų.

Kaip norite, taip manykite, 
bet jūsų Reporteris esti tos 
nutomonės, kad tarpe Pittsbur
gho ir Chicagos lietuvių yra 
daug, daug draugiškumo ry
šių. Jau yra pastebėta, kad 
retai įvyksta koks didesnis 
Pittsburghe lietuvių parengi
mas, kad nebūtų svečių iš Chiy: 
cagos, Pittsburghiečiai irgi 
dažnai važiuoja į Chicago pa
sisvečiuoti. Ypač Pittsburgho

Neužmirškime kortų lošimo va
karo Tautiškų Kapinių naudai

N. S. PITTSBURGH, Pa.— 
Jūsų Reporteris dar kartą pri
mena, kad neužijiirštumčte ruo
šiamo kortų vaikap, kuris įvyks 
gegužės 12 d. irr prasidės nuo 
8 vai. vakaro, Lietuvos Simų 
Svetainėje, 818 Belmont Street. 
Vakaras yra rengiamas Lietu
vių Tautiškų kąp.inių naudai.

Kaip jau žinppjįa iŠ pifmesi- 
nio pranešimo, virš minėtų vąš
karų rengia North Sidės lietu*- 
viai, kad parėmus Tautiškas 
kapines. Tad musų visų pareK 
ga yra dalyvauti Vakare. Įžan
ga tik 25 centai asmeniui, o 
dovanų buš labai gerų ir daug. 
Geri lošėjai laimės.

Paremkime Tautiškas kapi
nes.

Dar kartą ' primename, kad 
ALTASS Pittsburgho skyriaus 
komitetas Šaukia draugijų, or
ganizacijų atstovų ir visuome
nes veikėjų susiHnkimų gegu
žės 20 d», 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėj, 142 drr St., Pittsburgh, 
Pa.

Susirinkime bus galutinai 
aptartas aviacijos dienos su
rengimas, kad jis butų tikrai 
sėkmingas, ir kad Pittsburgho 
lietuviai pasirodytų 
aukštumoj prisidėjime
rėmimo antfojo skridimo.

Tad nepamirškime 
neto susirinkimo ir visi daly
vaukime kas tik pritariam ir 
remiame antrąjį skridimą.

— S. Bakanas.

Ekskursija į Lietuvą
Rengiama “NAUJIENŲ” ir visą Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje.
Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 52,00 toną įtalpos 

BERENGARIA”

&L1 y <

- Reporteris.

Pranešimas
Sekmadienį, gegužės 13 d., 

rengiama koncertas ir vakarie
nė už mažutę įžangą. Rengia 
Liet. Lyga Kovai Prieš Katą 
ir Fašizmą, ši Lyga neseniai 
susitvėrė Pittsburghe per kon
ferencijų įvairių sriovių drau
gijų atstovų, išskyrus tik. fa- 
šlstuo jaučius žmęnes, kurie 
principijaliai negali tokiame ju
dėjime dalyvaut, ■ negali kovot 
prieš save, Rep. A.

Kur ir kas yra vei
kiama dėl Antrojo

Skridimo
.. . U1

Išmintingas linksnis
■ I z

ninkamoj 
prie pa-

virš mi-

Gegužės 7ta Diena
Gegužes 7ta diena lietuviams 

yra reikšminga tuo, kad tą die
nų sukako 30 metų nuo atga
vimo spaudos. Tų dieną tinka
mai pažymėjo lieti: 
čiai kaipo lietuvių 
torinę dienų.

Tačiau gegužės 71 
reikšminga ne tik Ii 
dos istorijoj, bet '

ivių laikraš- 
spaudos is-

ta diena yra 
letuvių spau- 
tr pasaulinėj 

istorijoj. Be abejonės, kiekvie
na diena turi vienokios ar ki
tokios reikšmės istorijoj.

Gegužes 7tų dieną sukako 
19 metų nuo to laiko, kai vo 
kiečių submarina 
didžiulį pasažierin 
nijos laivų “Lucit 
tas laivas nusinešė su 
į jūrių šaltuosius 
nekaltų gyvasčių, 
čiuje buvo 103 kūdikiai, neseL

paskandino 
Cunard Ii- 

aniab, Minė- 
savim 

kapus 1,150 
Tapė skai-

Garsinkite Naujienose

Kaip jau žino|na> Pittsburi 
gho ir apylinkes yaviacijos die
na įvyks birželio; 17 d., Bettiel? 
Field Airporte* .rVivš minėtą 
dieną paskyrė ' PittsbUrghUi 
ALTASS. Centro Komitetas.,

Tačiau su gegužės paskuti
ne diena jau prasideda ir pik
nikų rengimai kaįš ijedėldienį, o 
ypač Adomo Sodnas yra užim
tas įvairių lietuvių orgartizačir 
jų. Birželio 17 d. iš kabio bu
vo užimtas Addrtio Sodnas d31 
Susivienijimo Lietuvių Rymo

pražuvęs 
pirmųjų fepudifal 

dažnai esti augaifinama ko* 
kiu nors maža ii pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 
L ‘ padaryt Jog kitiempatiktum. 
O vienok, uaznai koks mažas 
dalikas gali neleisti jmttė riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jė! 
dantis yra neSvar 
toms at henoron . -------
kaipo užmetimą tam smogui. O 
tuo tarpu gaLbut toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

dantii tepalas, valo 
dantį* naojtt budu. Mukti che-

damae daftttt •mal4a tas sun- 
kus uždavinie pagalios tapo ii-

DfcieM tubs Lištedhe dAntb 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gaulite per savo aptiekoriu. 

i Lambert Pkarmacal Cc^ Saint

žmogaus 
i jus no
rėsite ta

M
■■
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BIRŽELIO-JUNE 16 DIENĄ, 1934 m.
Ekskursantai perplauks per vandeni i mažiau kaip 6 dienas. Eks
kursija lydšs gerai žinomas ekskursijų palydovas — STEPONAS 
BERGENAS.

Pakely ekskursija aplankys didžiausi pasaulyje miestų Londoną, 
o iŠ ten per Kiel Kanalą i Klaipėdą.

Trečia Klase i vieną pusę ........... ........ .....
I abi pusi .......... .......... ................... ..... .........
Turistinė Klase i vieną pusę .........................
J abi pusi ........... .................. ............... .........

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės i “NAUJIENAS” 
apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 valandai vakaro

CUNARD LINE

$107.50
$181.00
$144-50
$254.00
dėl informacijų

—m

SAVE M0NEY"W
^Mtz©«44QUALTrY

SALE 
olPIumbing 
k NEEDS! A

r

Nežiūrint kas jums reikalinga iš 
plumbingo, jus viską galite nusi
pirkti pas SOL ELLIS and SONS 
už MAŽIAU! 27 metai vadovavi
mo yra jūsų užtikrinimas koky
bės. Musų garantija duodama su 
kiekvienu pirkiniu!

Virtuvės Sinkos
“A” kokybė su 12” užpakaliu. Šios 
vdrtyo^s niekuomet/ ne bus pukar
totos. Didžiausias Chicagoje pasi
rinkimas. įkainuotos pigiausiai^ __ 
48” kampinė roll-rim " “ 
sinka .......... ..........
52” roll-rim 
sinka ............ ........
18x24” kitehenette 
sinka * >■ (V, • » f, • > ■ M • • , • . «

$13.75
$14.75

$5.75

SINKA! KRANAI 
pamainoma sėdyne.Su t

Sunkaus misingo, nikeliu 
apkloti, pasukamas spout, 
balto stiklo muilui indas. 
SPECIALIAI J g gQ
ANGLIES ŠILDYTOJAS 
Karštas vanduo greit ir 

ekono
miškai, 
100 gak 
lionu 
j talpos.
Specia

liai

■13.75

PAKELIAMI 
SHOWERS 

Del kiekvienu na
mų. Visas chromo 

išbaigtas

Lengvai pastatomas 
Viskas su 6x6 pėd. 
baltom duok firari- 
kom. 24-inč. chro
mo dengtu žiedu 
Pilnas e«| 
jrengimasM*^"“'**

Toileto •
Sėdynės

Sniego Baltumo ce- 
lluloido, sunkus ka
bliai. Didelė verty
bė <4 
Specialiai

j.

DOME TOP 
HEATERS 

52-galionų įtalpos — 
garantuotas. 125 sva
rų veikiamus pajėgos 
spaudimo Cg 95 

....     -h .iH m  ..................................... 11,1.110—m

BOILERIS 
80-gal i o rtų 

įtalpos. Tvir
tai padary
tas iŠ galva
nizuotos ge
ležies. 85 sv. 
pajėgos. Ex- 
t r a sunkus 
stendas. 50c.

71C

2118-22 So. State St*CS
Tel. Victory 2454 

4606-08 WEST 22ND ST. 4 
Lawndale 2454-—Cicero 130

Atdara: State St. ir Grand Avė
Nuo 8 v. ryto iki 7 v. vakaro.

Nedėlioj iki piet

ul

3945-47 LINCOLN AVĖ. 
Lakeview 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ. 
National 0066

Atda.ra: Lincoln Avė ir 22nd St. 
Nuo 8 v. ryto iki 7 vai. vakaro.

Pirm., TfeČ. ir Penkt. nuo 8 ryto 
iki 9 v. vak* Ahtr., Ketv. ir šeštad. 

Nedėlioj uždarytos.

■ ;■ . w:.
■> M 11
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Penktadienis, geg. 11, 1934 NAUJIENOS, Chicago, Iii

Marcas Bankas

REKLAMOS TIKS
LAS PATEISINA
VISUS KELIUS

šiomis dienomis išėjo Lietu
voj naujas laikraštis “Litera
tūros Naujienos“. Laikraštis — 
puikus ir malonus, užsiima vien 
dailos ir kūrybos klausimais. 
(Užsirašyt galima šiuo adre
su: Katinas, Laisvės ai. No. 25 
$2.00 metams). Laikrašty rašo 
aukščiausios markės rašytojai, 
o jį lei 
gos be
midis. fcet pirmas “Literatūros 
Naujienos“ numeris sunkokas 
suprasti. Štai kur: Putinas, 
gindamas savo triukšmą šukė- 
lusjx veikalą “Altorių šešėly“ 
šitaip pradeda savo ilgą straip
snį :

Imdamasis rašyti “Altorių 
šešėly“ aš nesitikėjau, kad 
mano sunkokas veikalas pa
darys tokią triukšmingą kar
jerą. Dar šiltą, drėgną, kve
piantį spaustuvės dažais ir 
klijais, jį šoko skaityti visi. 
Daug kas jį pirko. Buvo net 
ir tokių, kurie sulaužė gar
bingą tradiciją — keleto li
tų lietuviškai knygai neaik- 
voti. O tie, kurie pasiliko iš
tikimi principui — lietuviš
ka knyga savo buto švaros 
nebeteršti, smalsumo padil
ginti siuntinėjo vaikus 
kaimynus ir pažįstamus 
knygas pasiskolinti. Ir 
kurio laiko pavykdavo 
sužvejoti

tižia ir redaguoja “Kny- 
Vardo” autorius, A. Ry-

pas 
tas
po 

jas
aplankstytais

kampais, pašiurpusias, nu
valkiotas, dvasinių ir fizinių 
mikrobų prisunktas, Kartą 
atlanko mane iš gilios pro
vincijos pažįstamas mokyto
jas ir enti.'zijazmo pagautas 
sako:

— Sveikinu Tamstą! Pa
sisekimas nepaprastas! Mu
sų miestelio ponios — ir tos 
skaito! Supranti Tamsta ką 
tai reiškia?

Aš nelabai supratau, bet, 
prisipažinsiu, klausyti buvo 
džiugu. Kuris gi autorius 
nenori, kad jo knygos bu
tų skaitomos? Dėl ko skai
to, aš tuomet sau' galvos ne
kvaršinau, 
tuzijastų, 
pagaliau, 
pasibaigė! 
to! šiaip 
damas kuklumo, galiu pasi-| 
girti: “Altorių šešėly“ tam
sioj lietuvių literatūros pa
dangėj sušvito kaip kokia 
kometa, kuri savo šlu'ota pa
braukus per apsnūdusias bla-j 
kstienas, vienus suintrigavę, 
kitus nustebino, trečius nu
gąsdino, papiktino, supyki
no...

Kritika reagavo greitai. 
Bet greitumo rekordą laimė
jo seniausias — gerb. A. 
Jakštas. Trečią tomą dar ma
lė spaustuvės ratai, o Jak
što recenzija jau gulėjo ant 
jo rašomo stalo ir nekant
raudama pasiskubino “Ry
te“ pasirodyti viešumai, pra
lenkdama pačią knygą.
Nesenai Kostas Korsakas- 

Radvilas rašė “Wiadomosci Li- 
terackie“ lietuviams pašvęstam 
numery straipsnį, kurio trupu-

Atsirado net en- 
kurie šaukė: štai, 
literatu ros kdizė 
Visuomenė skai- 

ar taip, atsižadė-

tį “Literatūros Naujienos’’ pa
kartoja taip:

“Kritiką “Kultūros“ laik
rašty vedė, toliau' šių eilučių 
autorius (vad. Korsakas-Rad- 
zvilas). Nenutraukė jis jos 
ir tuomet, kai už nelegalų 
politinj veikimą buvo paso
dintas j kalėjimą, kur pra
leido du metu su viršum. Sa
vo kritikos straipsniais su
kūrė jis ideologinį pagrindą, 
1980 m. įsteigtam žurnalu*! 
“Trečias Frontas“, kuris gru
puoja geriausias kairiosios 
literatūros jėgas“.
Dėl Korsako-Radvilos tokio 

išsireiškimo “Literatūros Nau
jienos“ daro šią pastabą:

Vadinasi, šių eilučių 
torius.

Kad “eilučių autorius’

au-

ne- 
pasižymi rašytojo kuklumu', 
tai mes jau senai žinome...
Kodėl vienam galima, kas ki

tam ne?

SENBERNIS

IŠPARDAVIMAS!
Puikios Rųšies Maistas- -Žemiausiomis Kainomis

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės 11 ir 12

M11T AI ne "ceresota” 24m1ižv Q1 a mlLIAIBAT,NTI5m7i5 23c 3IC
KIAUŠINIAI TIKRAI ŠVIEŽI
DIDELI — Visi Balti

SWIFT’S
“SILVERLEAF”
“THOS. J. WEBB
____ _____________ Svaro kenas

Didelės bonkos 15c

2 ".".i 35c
.. Tuzinas 24c

Gyveno sau žmogus Lietu
voj. Ten jį vadino piliečiu, o 
kuomet atvažiavo Amerikon, 
— tai stačiai Jurgiu.

Jurgis buvo dar jaunutis, 
kai atvyko į šią šalį; geriau 
pasakius, į aukso šolį... Turėjo 
gerą pasisekimą darbe, nes bu
vo stiprus vyrukas bei links
mo budo, gana gražios išvaiz
dos, tad laiks nuo laiko pra
leisdavo (žinoma, turėdamas 
liuoso laiko) su* Onute, Mariu
te ir Elziute. Tai buvo gražios, 
jaunos, pilnos gyvumo, taip sa
kant, grakščios mergaitės.

Jurgutis mylėjo visas tris. 
Kai kartais Jurgutis pamąsty
davo, kurią iš jųjų jis geriau
siai myli, tai visuomet, kaip 
rodos, kas tai į ausį kukždėda- 
vo iš šalies: — Visos gražios, 
visos meilios, malonios, neiš
didžios ir tt... > !

Taip bėgo laikas. Sulaukė 
Jurgis 25 metų. Jo širdukės lai
kui bėgant pabėgo nuo jo su 
kitais, — ištekėjo, sutaisyda- 
mos 
gis 
kas.
pas
ją jisai mylėjo, ar ne, 
tarp jųdviejų tenai “

tenai vėl tas pat: vakarienė, 
munšainėle ir bie į lovą. Jur
gutis ir miega .sau gardžiai

* Ejį

knarkdamas, kol nesuskambes 
laikrodžio varpelis, budindamas 
jį darbą.

Ir taip bėgo metai, kiti ir dar 
kiti. Taip ir nepajuto, kai pen
kias dešimtis pasiekė. Suseno 
Jurgis. Nei pinigų, nei sveika
tos, nei darbo neteko.

■ L-:...,''’’ - . ' I

šeimininkė iš kurde išvarė 
Atsidūrė bedarbių pašalpinėj 
Nuskuręs ir drebantis stovi da
bar JuTgis eilėje kartu su ki 
tais bedarbiais, kad gauti ką
snį kitą duonos bei sriubos už
srėbti.

Praėjo dar metai ir Jurgis 
susirgo viduriais. Siunčia jį j 
vieną, potam j kitą ligoninę. 
Daktarai numoja ranka, apžiū
rėję jį, atsakydami — Jau per- 
vėlu, Jurgi, kur buvai ankš
čiau*.

O jis verkšlenančiu balsu 
tardavo: —

—į- Veizėk, mano brangusis, 
aš neturėjau kada pirma rū
pintis savimi, nes visuomet aš 
buvau užimtas girtavimu su 
savais sėbrais.

Jam aišku buvo, kad jis ser
ga neišgydoma liga — vėžiu.

Praėjo kiek laiko, melai ar 
kiti jr Jurgiui reikėjo jau at
sigulti į ligoninę. Nusilpęs ir 
be žado mąsto jisai: —

— štai jau baigiu man už
brėžtą šiame vargo pasaulyj 
kelionę, jau jėgos silpsta; nie
kas nelanko manęs, nes aš nie
kaip nerupiu daugiau, net ma
no šeimininkė nei sykį neatsi
lankė... Ir štai dėlko aš čionai 
vargau? Dėlko aš nemačiau gy
venimo, kaip kiti. Kodėl aš ne- 
apsivedžiau, kuomet aš buvau 
jaunas, tvirtas. Kur mano my
limos merginos, su viena iš ku
rių aš bučiau sutvėręs gražia 
šeimynėlę, vaikučiai butų da
bar mane paguodę ir atjautę 
mano šioj jau paskutinėj 
laimėj. Tos mano mylimos 
liko laimingos, o aš... Per 
rimą neturėjau laiko rašyti
minoms, paliktiems Lietuvoj. 
Gėriau visą amžių. Kitiems da
viau progą pralobti, o aš už tai 
tik neišgydomą ligą įgijau. Bet 
jau vėlu svajoti-galvoti apie 
naują gyveninių, jau aš -svy
ruojantis pakirstas medis, ku
ris štai kas valandą gali krist. 
O, kaip aš norėčiau dar atgai- 
vinti-atnaujinti gyvenimą; no-

■ 
rėčiau gerai gyventi, kaip ir 
visi gyvena; žii 
kyčiai.* kitiems 
aš jaučiu širdy 
valandoj. "Rod 
kūnas dar jaudrus ir norėčiau 
garsiai šaukti 
sakius jiems, 1 
padariau! Bet 
kų nėr... Taryi 
go, dausose iš

Sudiev, brandus, jau artina
si giltinė su išverstomis aki
mis. Aš mirš 
žmogaus nematau 
ne taip apleidc...

Ir taip užgeso paskutinė 
gio gyvasties ijibirkštis.

Rodos, jis 
tai sapną-gyvehimą, ar kokią 
tai pasaką. Jis 
suodamas iš šio 
varginančio jam gyvenimo. Nie
kas jo nesigailėjo, niekas jį ne 
palydėjo, išėmus 
ku*rie jį patalpi: 
belę su panašiais neapmokamų 
ligoninių num 
šiam kerpėmis 
kapinių...

Dr. S. žmuidzinas.

nočiau ir pasa- 
daug, daug ką 
je šioj liudėsio 
os, mano visas

visus, kad pa- 
cokią klaidą aš 
balso nėr, spė- 
;um viskas žlu- 
sisklaidė...

tu... Nei vieno
Dėlko

pergyveno

ma

jų r-

koki

mirė, pasiliuo
priklaus ir

grabnešius, 
no į siaurą duo-

irėliais apaugu-
kampe tolimų

S. A. BERGMAN, Ine 
1524 We$t Sinty Third Street 
j rytus nuo Ashland Avė., 

kampas Justine St.
DIDŽIAUSIĄ CHICAGOS

SIENOMS 
POPIEROS 

IR 
LANGŲ
UŽDAN

GALŲ 
KRAU
TUVĖ Lw

TAUKAI
KAVA
"SNIRER’S” TOMATO CATSUP

2 15c
29c

. 2 pak. 17c
SRIUBOS “Phillip's” Tomačių ar Daržovių ........... . 2 kenai 11c
CUKRUS “C & IT* Pauderiuotas ar Rudintas ........... sv. pak. 7c
ASPARAGUS Viršūnėlės “Golden Wreath” ........... No. 1 kenas 23c

ŽPINAKAI Puikus “Midwest”

POST TOASTIES”

No. 2!Ą kenas 15c

3 sv. 17c

ne- 
pa- 
gė- 
gi

BANANAI Dideli nunokę______
GRUŠIOS Michigan Kiefer ............................... No. 2’/j kenas 15c
SLYVOS . “Midwest” ........................................... No. 2Į/Z kenas 16c
RAIKYTAS PINEAPPLE “Pono”"? ................. No. 2»/2 kenas 21c

MARASCHINO VYŠNIOS “Golden Crown”....... 5 unc. bonkos 10c
SALERIAI Floridos
GELTONIEJI CIBULIAI U. S. No. 1 
LEMON TEA WAFERS Cookies ....................
CREAMY SANDVVICHES Cookies ..............'...

KUMPIAI virti “Bo*e B"Bd"

Dideli pundeliai 2 už 9c

LAŽINIAI Riekutėmis “Lincolnshire” .. 
SALAMI COTTO — Cooked Salami „ 
POTTED M E ATS dėl sandvičių .........
CHEESE (SURIS) American ar Brick

3 sv. 10c
svaras 17c

svaras 19c

K 27cSvaras w
'/z s v- pakelia 10c

svaras 19c
5 į/? unc. kenas 5c

‘. ........... ..... ..... . svaras 24c
ennA “Midu/est” ROOT BEER-GINGER ALE O OEa 

(Depozitas už bonkas) Didelės bonkos
BLYNELIŲ SYRU^AS “Midwest” 
VIRTI ŠPAGETAJ “Beech-Nut” .....
PEANUT BŪT 
“CLIMALENE” 

“BOWLENE*

R “Beech-Nut”

........ 22 unc. dŽiogas 15c 

.... svaro kenas 2 už 19c 
... 10% unc. džiaras 15c 
maži pakeliai 2 už 17c 

maži kenai 2 už 19c
BLEACH Water Starch “Midwest” kvort. bonkos 10c 5c už bonka
IVORY MUILAS Svečių didžiai........................  Šmotas 5c
CHIPSO ............................................. dideli pakeliai 16c
“SEMINOLE” Bathroom Tissue 

“KITCHEN KLENZER” ....

4 rolės 25c

kenas 5c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Midumt Stoni’ turi ir mrtot tkyriut, kur jut 

galiu pirkti grrg mttg, paukltianą ir tt. ui žrmiautiat katnati_

’MnrAT'TMt Hmgsn pou'ior

MIDWESTUQSTORES
NiiGHivtHoob mitu300

gražias šeimynėles, o Jur- 
paliko vienas, kaip tilvi- 
G,yvena Jurgis ant burdo 
nieko sau šeimininkę. Ar 

ar kas 
maždaug“ 

gal ir buvo, man neteko suži
noti, bet kiekvieną “pėdę“ jis 
atiduodavo kartu* su savo šei
mininku gerajai šeimininkei, 
kuri duodavo išgerti tai vieną, 
tai kitą stiklelį naminėlės.

Ir taip pamiršti jau seniai 
jaunystės-kvailystės ar, geriaus 
pasakius, svajonės, kurios jo 
šviesų protą ir nesuterštą šir
dį puošė tyra meile. Kartu su 
tuo pamirštos Onytė, Mariutė 
ir Elziutė. Tik buini, raudona 
šeimininkė patinka. Bet jam 
nėra ką nors tikrai mylėti: iš 
ryto anksti j darbą reikia ei
ti, o vakare, nušluostęs dul
kes, sėdasi prie stalo vakarie
niauti, o ten vėl po burnelę ir 

i kitą, o potam ir trečią, taip 
kad nei nepatėmija, kaip čie- 
las butelis išgerta.

Nustyrę, nutirpę augaloti 
raumens bei sudrumsta galva 
verčia Jurgelį į lovą gulti. Pu
siau* suparaližuotas išmiega ji
sai, o ten iš ryto vėl į darbą 
su sopulinga galva n vidurių 
kriokliu. Galva tarytum suti
nus ir, rodos, štai, štai jau 
sprogs į kelias nelemtas da
lis, o kūnas sudribęs ir neveik
lus, — rodos, jau jisai nieka
dos negalės nieko dirbti. Bet 
kaip tik išgirs užimą mašinų, 
tai tuč-tuojaifc jojo raumens 
jsireižia, veidas užrausta, šir
dis greičiau pradeda plakti. 
Jurgis išsitiesia, kaip kokis ka
rininkas, ir po valandėlės, ki
tos, užsivilkęs “overauzes“, pa
sineria į darbą su tuo pačiu 
smarkumu.

Bosas jį mylėjo, nes iš tik
rųjų buvo gari stiprus ir ge
ras darbininkas. Skubėdamas ir 

I sušilęs visuomet dirbo, dirbo 
dirbo... Po darbo namo, o

BNŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

— -.......... —«

GRAŽI MIEGKAMBARIUI POPIERA 
Dabar parsiduoda 
už ......................... t l už rolę

GRINDIMS VARNIŠAS 
Išdžiūsta į 4 valandas, 
trauks, nešiurkštts, 
baltas ...................

LONGLIFE _ ________
Del išlaukinio ir yidaus niąliavojiirio, 
balta ir spal
vuota ..............

LONGLIFE FLAT
BALTA IR
DYKAI PRISTATYMAS 

Atdara Ketvergais ir Subatomis 
iki 9. vai. vak.

Visi Telęfonąi PROSPECT 3440.

Queensville Speciali 
10 procentų alus yra produktas | 
garsiojo Fox
Corporation BraVoro.

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

COMPANY 
Distril rotoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346

Nesusi-
Už sral.SL49 

MALIAVA

Už gal. S1-95
- MALIAVA 

SPALVUOTA

Head Waukesha

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ANTROS 
DUONKEPYKLOS

STANLEY PETRAUSKAS BAKERY, 1721
So. Union Avė. jau gyvuoja per daugelį metų

GEGUŽIO-MAY 12,1934 atidaro 
antrą duonkepyklą MARQUETTE PARKE 

2616 West 69th Street
Atidarymo dienoje bus duodamos gražios Dovanos. STANLEY PET
RAUSKAS kviečia visus atsilankyti* nusipirkti duonos arba keksų 
ir gauti DOVANŲ.

STANLEY PETRAUSKAS BAKERY 
2616 West 69th Street

ictuvos Kon-

Svarbus Pranešimas
šiuomi pranešame visienp lietuviams, 
kad mes nupirkome per
sulą Chicagoje, Lietuvos Degtine, kuri
sekamą savaitę jau bus Chicagoje.

Degtine iš Lietuvos yra 
Tikrai Gera. <

Prašome sekti musi^ pranešimus Nau
jienose ir pasiklausyti pranešimų per 
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR COMPANY

4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803
Thls advertisęment ls not intended to offer whiekey for salo or dellvery in 

any etate or community wherein the advertlsinr, sale or ūse 
thereof is unlawful.

ir

Pilsen Kwik Gote Varnish
Vidutinio įkainavimo varnišus bet turįs augščiausios kai
nos varnišo ypatybe?.
GREIT IŠDŽIŪSTA —GAŽUS—ILGAI TARNAUJĄS — 

TVIRTAS—DEL GRINDŲ, MEDŽIO IŠBAIGIMŲ 
IR RAKANDŲ.

Reikalaukite jį Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje.

BIRUTES DARŽO ATIDARYMAS
su degtine ir geru alum, šokiai prie 
Įžanga veltui. Užkandžiai veltui.

Pirmas piknikas 
gero be no.

Užprašau visus draugus ir pažįstamus atsilankyti.

M. MAKUTĖNIENĖ 
79th ir Archer Avė. 

Justice Park, III.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
BIG TREE INN

Įvyksta Gegužės 12 ir 13 d., 1934 m.
Kviečiame. visus pažinties draugus ir drauges i musų iškilmingą 
atidarymą. Bus veltui skanios vištienos užkandžiai — alus ir kiti 
gėrimai ir gera muzika; linksminsimės iki ankstybo ryto. — Pasiren- 
duoja daržas pigiaus negu kitur. — Kviečia savininkas

J. MIKNIS
Archer Avė. Rd., Willow Springs, III.

6 blokai nuo Kean Avenue.

Alex. Khučinsko Daržo Atidarymas
įvyksta

Nedėlioję, Gegužės 13,1934
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir nepažįstamus, jaunus ir 
senus. Veltui įvažiavimas ir pasilinksminimas prie geros muzikos 
iki vėlumui. Pakvėpuoti tyru oru, kaip tiktai žolinai ir miškas 
sužaliavo, o dulkių nėra.

82nd and Kean Avenue
WILL0W SPRINGS, ILL. ' •

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilų sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
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MARGUMYNAI
žmonių Higienos Institutas 

Vengrijoje. ■— Prieš kiek laiko 
Vengrijos sostinėje Budapešte 
tapo užbaigtas statyti žmonių 
Higienos Muziejus, kuriuo di
rektorium paskirtas Dr. J. Gort- 
way, universiteto lektorius. In
stitutas jau pradėjo veikti. Vei
kia jis sekamai:

1. Visus reikalus veda direk- 
loriatas.

kyti nuolatinį kontaktą su to
mis moterimis, Institutas leid
žia dvisavaitinį žurnalą “ža
lias Kryžius”, žurnalas teikia 
įvairių informacijų apie tai, 
kas reikia veikti, kad kaimie
čių sveikatą pagerinus.

Institutas sistematiškai egza
minuoja kaimuo vaikų bei mo
kinių sveikatą; susirgusius vai
kus izoliuoja ir patalpina juos 
švariuose namuose. Sergan
čiam vaikui paskiriama ožka.

kuri teikia jam šviežaus pie
no.

Instituto įkūnytojas yra 
prof. Johann, kurio humanita
riški darbai žinomi ne tik Ven
grijos žmonėms, bet ir visam 
pasauliui. Tautos Sąjunga pa
skyrė jį Viešos Higienos Ko
miteto nariu,
susideda iš dešimties deleguo 
tų ir keturiolikos išrinktų na 
rių.

A. No. 15)
L. Graičunas.

Tas Komitetas

(A. M.
— Dr. A.

IŠDARBO
struotojų. Faktas tačiau yra, 
kad jie nepajėgė sutraukti į sa
vo demonstraciją net pusės to 
skaičiaus asmenų, kurie daly
vavo vien unijų sekcijoj socia
listų—unijistų demonstracijoj.

2. Turi mokslinę sekciją, ku
ri padalinta:

a. rinkimas medžiagos ty
rimui ;

b. spausdiniai, kursų orga
nizavimas ;

c. socialia archyvas ir so
cialūs politikos redakcija.
3. Propagandos sekcija;

a. sveikatos propagandos

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M A N A S

koną Zarudinas. Saninui bu
vo aiškiai girdėti atsargus Za- 
rudino šporų žvanginimas. 
Seklyčioj Tanarovas patylo
mis skambino seną valsą, ku
rio malonus garsai estetiniai 
Skverbėsi už seklyčios sienų.

Zarudinas patylomis priėjo 
prie Lydijos ir ramiais, ty
liais judesiais apkabino ją už 
pečių. Saninas. aiškiai matė, 
kai du siluetai palengva susi
liejo į vieną balsganame mė
nesienos rūke, kuris juos skan
dino savo bangose.

—Apie ką jus taip dabar 
mąstote?—Zarudinas, bljkčio- 
damas akimis ir bučiuodamas 
jos mažytę ausį, patylomis su
šnibždėjo.

Lydijos galvoj pradėjo blaš
kytis malonumo ir kartu kan-

čios siaubas. Kaip ir visada, 
kuomet ji glamonėjosi su Za- 
rudinu, ją pagaudavo koks tai 
svetimas, baisus jausmas: Ji 
žinojo, kad Zarudinas iš viso 
yra mažiau už ją pačią išsilavi
nęs ir protiškai žemiau už ją 
stovįs, kad ji niekad negalės 
jam įtikti. Tuo pačiu laiku 
jai buvo malonu, bet ir kokiu, 
kai ji leidosi glamonėtis su 
dideliu, gražiu vyriškiu, lyg 
butų kas traukte traukęs ją į 
begaliniai paslaptingą bedug
nę su veidmaininga mintimi: 
imsiu ir pamesiu... panorėsiu 
ir pamesiu!

(Bus daugiau)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Unijistų konferencija Chicagoj 
užgyrė NRA

Geležinkelių darbininkų padėtis 
sunki

Balandžio 29 d. Chicagoj įvy
ko unijistų konferencija, kurią 
šaukė bendrai Amerikos Darbo 
Federacija, Illinois Darbo Fe
deracija ir Chicagos Darbo Fe
deracija. Konferencijoj dalyva
vo 3,000 delegatų atstovavusių 
650 unijų lokalų ir darbo ta
rybų, priklausančių Amerikos 
Darbo Federacijai ir geležinke
lių darbininkų brolijoms.

Ką tik tapo paskelbti rezul
tatai iš tyrinėjimo geležinkelių 
darbininkų padėties per pasta
ruosius penkerius metus. Tyri
nėjimą darė Suv. Valstijų Dar
bo Departamentas ir 18 gele
žinkelių darbininkų unijų. 1,000 
geležinkelių darbininkų ir jų 
šeimų atlankyta.

Veik vienu balsu konferenci
ja užgyrė pareiškimą paruoštą 
Illinois ir Chicagos Darbo Fe
deracijos viršininkų. Tas pa
reiškimas sako, kadi organizuo
ti darbininkai remia ir yra pa
siryžę remti NRA.

Suprantama, unijistų įverti
nimu, NRA turi ydų. Bet, 
imant bendrai, visai šaliai, tar
pe kitų ir darbininkams, yra 
geriau kai dabar veikia NRA 
patvarkymai. Ir organizuoti 
darbininkai yra griežtai prie
šingi tiems, kurie taikosi ’ pa
naikinti NRA kontrolę.

Kas pasirodė? Gi štai kas: 
dūliai depresijos daugelis gele
žinkelių darbininkų neteko na
mų, savu sutaupų, daug jų pri
versti buvo imti paskolas ant 
apdraudos, liautis mokėjus ap- 
draudą nuo nelaimių, užsitrauk
ti skolas; kiti turėjo persikelti 
gyventi pas gimines, išsižadėti 
lankymosi į krutamuosius pa- 
veikslus arba išvažiavimo pa
žiūrėti kaip netoliese lošia apie- 
linkės miestelių jauktai bolę...

Be to, ši konferencija užgy
rė esantį Illinois legislaturoj 
bilių, kuris taikosi pavesti prie
žiūrą j vykinimo gyveniman 
NRA patvarkymų Illinois vals
tijoj gubernatoriui.

Taip depresija užgavo tuos 
geležinkelių darbininkus, kurie 
dar dirbo. Ką gi kalbėti apie 
bedarbius? Ir reikia atminti, 
kad geležinkelių darbininkų, 
kaip tam tikros grupės, padėtis 
buvo toli gražu ne sunkesnė už 
kitų darbininkų grupių padėtį.

organizavimas;
b. populiariškos lekcijos, 

pamokos ir parodos.
4. Techniška sekcija: primo

simas medžiagos parodoms ir 
sveikatos propagandai.

5. Muziejus turi vienuolika 
sekcijų, kurios vyriausiai rūpi
nasi sveikatos reikalais.

6. Turi didžiulį knygyną iš 
30,000 tomų. Ypač daug me
džiagos surinkta iš industria- 
les higienos ir ^pie tai, kaip 
reikia vesti kovą su alkoholiz
mu. Prie knygyno yra įreng
tas tinkamas kambarys, kur 
susirinkusioji publika liuosai 
gali skaityti knygas ir žurna
lus. Institutas turi 45 filmus, 
kurie paliečia sveikatos sritį. 
Gydytojai ir sveikatos įstaigos 
tuos filmus gali dykai pasisko
linti.

Nors institutas visai /nese
niai įsikūrė, bet jis jau spėjo 
daug gero nuveikti.

« » »

40 valandų darbo didžiumai 
darbininkų

Taipjau užgirta Wagnerio- 
Connery bilius kongrese, jo ori- 
ginalėj formoj, kuris taikoma 
kompanijų unijoms paneigti.

Kalbama konferencija bivo 
masiniu darbininkų pareiškimu 
nusistatymo dėl NRA. Iki šiol 
darbininkų poziciją kalbamais 
klausimais apibudindavo tie ar 
kiti unijų viršininkai, dažniau
sia atskirai. Gal būt, kad atei
ty ir daugiau panašių konfe
rencijų įvyks.

Stropus patikrinimas, kiek 
valandų kurie kodeksai nusa
ko kaip minimum darbo laiką, 
parodo ve ką: Iš 293 pirmiau
sia išdirbtų kodeksų, išėmus 
29, visi kiti nusako 40 valandų 
darbą savaitėj arba ilgesnį; 
dvylikoj pramonių kodeksai nu
sako 35 valandų darbo savai
tę; trylikoj — daugiau kaip 36 
valandas.

Pirmoji Gegužės New Yorke

0 tuo tarpu ir šiandie šaly 
randasi apie 11,000,000 bedar
bių. Vienuolika milionų yra be 
darbo todėl, kad kiti] darbinin
kų darbo laikas nenorima su
trumpinti.

New Yorkas tur būt niekuo
met nebuvo matęs takios orga
nizuotų darbininkų demonstra
cijos, kokią matė praėjusią ge
gužės 1 dieną.

Algų suma pakilo

Apskaičiuojama, ir tas ap
skaičiavimas yra konservaty
vus, kad vien unijų sekcijoj 
buvo pilnai 50,000 maršuotojų. 
O kur kitos darbininkų organi
zacijos, kliubai, rateliai, socia
listų ir prameniečių grupės?

Ir tai ne viskas. Masėms su
sirikiuoti laikas buvo paskir
tas 10 vai. ryto. O maršavimas 
prasidėjo tik 1 vai. popiet. 
Tūkstančiai susirinkusių pasi
traukė iš burių ir matuojan
čių eilių vien dėlto, kad nebe
pajėgė nuovargio pakelti.

Sulig Darbo sekretoriaus, 
p-les Perkins, raportu suma al
gų išmokėtų pramonės darbi
ninkams šių metų kovo mėnesį 
buvo 27% didesnė už sumą iš
mokėtą kovo mėnesį 1933 m. 
Reikia tačiau turėti omenėj, 
kad -kovo menuo 1933 m. buvo 
sunkiausias visos dabartinės 
-depresijos laikotarpis ir kad* 
bedarbių -tą mėnesį šaly buvo 
tarp 14—15 milionų.

’ ■> . i
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Apdraudos bilius atstovų buto- 
komisijoj

Teko paleisti maršuotojų ei
lės be kalbų. Nes Madison 
Sųuare aikštėj, kuri buvo pa
skirta prakalboms, desėtkai 
tūkstančių darbininkų ir dar
bininkių negalėjo nieku budu 
sutilpti,

Atstovų buto Washingtone 
komitetas, kuriam buvo paves
tas peržiūrėti bilius apdraudai 
nuo nedarbo, raportavo apie tą 
bilių aukštesniai kongreso in
stancijai.

Kaip žinoma, bilius nori už
dėti pramonei 5 nuošimčių tak
sas, kurios eitų darbininkų ap
draudai nuo nedarbo.

Komunistai, kurie susirinko 
Union Sguarc aikštėj, giriasi 
sutraukę apie 100,000 demon-

Patikėtini pranešimai sako,! 
jogei prez. Rooseveltas pritar 
riąs tam, kad dar šioj kongre
so sesijoj butų išleistas apdrau
dos nuo nedarbo įstatymas. X.

Sveikatos Institutas, — To
je pat Vengrijoje prieš penke
rius metus įsikūrė Visuomenės 
Sveikatos Institutas. Jo vy
riausias tikslas yra suintere
suoti žmones moderniškąją hi
giena, o taip pat priruošti vi
suomenės sveikatos darbuoto
jus. Medikališkiems valdinin
kams įvesta devynių mėnesių 
kursai. Prie Instituto randasi 
“Gydytojų Namas”, kur nau
jai baigę medicinos mokslą gy
dytojai turi progos tęsti stu
dijas už labai prieinamą kainą. 
Prie Instituto yra įsteigta ii r 
slaugių mokykla. Tokia moky
kla jau seniai buvo reikalinga, 
nes statistikos daviniai rodo, 
jog apie 56 nuošimčiai slaugių, 
kurios dirba ligoninėse, neturi 
specialiu išlavinimo.

Institutas kreipia ypatingo 
dėmesio į limpamas ligas. Sep
tyniose provincijose tapo ati
darytos bakteriologijos stotys. 
Centralinė stotis per metus tu
rėjo 3,000 egzaminavimų; nau
jasis institutas 1932 m. tų eg
zaminavimų turėjo jau 142,- 
272.

Institutas 1929 m. pradėjo 
rimtai kovoti su difterija. 1932 
metų pabaigoje jau buvo .įskie
pyta 280,000 vaikų, kad juos 
apsaugojus nuo difterijos.

Kaimuose buvo išegzaminuo
ta 12,000 šulinių. Geri šuliniai 
atskirta nuo blogųjų tam tik
rais ženklais. Prie gerųjų šu
linių priskaityta tie, kurie nė
ra užteršti ir jų vanduo tinka 
gėrimui, — vadinasi, nėra pa
vojingas sveikatai. Tokie šuli
niai paženklinta žalios spalvos 
kryžiais su užrašu: “Geras van
duo gėrimui”. 1

Institutas tuos geruosius šuM 
linius du kartu per metus jog- 
zaminuoja ir žiūrį, kad vanduo 
butų tinkamas gerti.

Institutas deda /pernašai ptu; 
stangų, kad pagerinus kaimie
čių sveikatą. įranga šešios sto
tys palaginėms motinoms. Sto
tys prižiūri distriktb /gydyto
jai. Kaimuose sveikatos propa
gandą veda bažnytkaimių gy
dytojai, kuriems pagalbon at
eina 'išmokslintos sveikatos1 
darbams moterys. Kad palai-

(Tęsinys)
Tegul ji daugiau jūsų 

nevargina,
Aš nenoriu daugiau jūsų 

karikinti
Piano atgarsiai skambėjo 

žaliame sode. Mėnesienos švie
sa vis labiau* šviesti pradėjo, 
o šešėliai darėsi gilesni ir 
tamsesni. Apačioje per žolę 
tyliai ėjo Saninas, priėjęs prie 
liepos atsisėdo, norėjo užsirū
kyti papirosą, bet užsimąstė 
ir sėdėjo nepasijudindamas, 
lyg butų užkerėtas vakaro ra
mumu, kurio niekas nedrums
tė, bet dar pripildė piano at
garsiais ir jauno besikanki
nančio dainuojančio balsu.

—Lydija Pctrovna! — sku
biai išdrožė Navjikovas, ku
riam pasirodė, jog negalima 
gaišinti šito momento.

—Ką? — mašinališkai už
klausė Lidija, žiūrėdama į 
sodą, į mėnulį ir į juodas me
džių šakas, kurios krutėjo 
prieš Skaistų apvalą dangaus’ 
foną.

—Aš jau senai laukiu... no
riu pakalbėti... — drebančiu 
balsu pratęsė Navikovas.

Saninas pakreipė galvą ir 
klausėsi. (

—Apie ką? ^-išsiblaškiusiai' 
.paklausė Lydija.

Zarudinas baigė dainuoti1 
vieną romansą, patylėjo ir 
pradėjo kitą dainuoti. Jisai 
manė, kad jo balsas išimtinai 
yra gražus ir jis mėgo dainuo
ti.

Navikovas pajuto, ikad jis 
rausta ir bala dainuodamas dr, 
kad jam yra kas nors galvoj 
negerai.

—Aš matote... Lydija PetJ 
rovna 
na... -
jautė, kad visai ne taip kalba
si ir netaip tokiu momentu 
jaučiasi ir dar kas blogiausia1 
—jis dasikalbėjo ligi to, jog 
savaime buvo aiškus atsaky-i 
mas—“ne” ir tuojaus jis su
prato,, kad yra kvaila, ir gė-! 
da, ir juokinga. i

Lydija mašinališkai pa
klausė :

—Kieno?—skubiai atsistojo,! 
norėjo ką tai sakyti, bet ine-‘ 
pasakė ir susimaišiusi nusi
gręžė. Menulis žiurėjo tiesiai

—Naviko-
r**' 

sustojo

atsikėlė ir paėinė į rankas 
kepurę.

—Sudiev 1 — pasakė jis ipats 
negirdėdamas savo balso. Jo 
lupos kaip tai persikreipė 
nors ir norėjo šypsotis, bet 
buvo tiktai nevykęs žygis.

—Kur gi jus einate? Sudiev! 
—sutrikusi pasakė Lydi j a, iš
tiesė jam ranką ir stengėsi; 
nusišypsoti.

Navikovas karštai paspaudė 
jos ranką ir neužsidėjęs kepu
rės, dideliais žingsniais nuėjo 
per rasętą žolę tiesiai į sodą. 
Nuo jo įsvyruojančios figūros 
rangėsi po kojų mėnulio šešė
lis. Jisai staiga sustojo ir 
griebė sau už plaukų.

-r-Dieve mano, Dieve... ko
dėl gi aš esu toks nelaimin
gas!... Nusišausiu... Viskas yra 
niekai, nusišausiu...—lyg šmė
kla mintys įjo galvoj lakstė be 
jokios tvarkos. Jis jautėsi taip, 
kad jis yra pats nelaimin
giausias, paniekintas ir juo
kingiausias? žmogus visame 
pasaulyje.

Saninas norėjo pašaukti jį, 
bet painislė ir nusišypsojo. 
Jam bu^o juokinga, kai Navi
kovas rovė sau plaukus ir, 
dargi ko neverkė, kai moteri
škė, kurios veidas, pečiai, krū
tinė ir kojos jytinka jam, ne
nori mylėti Navikovo.

Lydija keletą minučių ne- 
pasijudinus stovėjo toje vie
toje, o Saninas su dideliu žin
geidumu 
liūdnai 
mėnulio

Jau iš lempa apšviestų gel
tonų namo durų išėjo į bal-

sekiojo paskui ją, 
apšviestam bdltame 

siluete.

norite būti mano žino-1 
.pynėsi jam liežuvis ir

1
—Aš myliu jus 

vas mikčiodamas tęsė, jausdą 
mas, kad mėnulis 
švietęs, kad sode trošku irt 
kad visi griūva kur ;tai į bcvil-i 
tingą baisią pragaištį. —Aš... 
nemoku kalbėti, įbet tai paiky
stė... aš labai myliu jus.

‘T’rie ko čia tas labai 
tikrai kalbu apie šaltą smeto-, 
nos košę”... —'bet jis susigavo; 
ir nutilo. ,

Lydija purvingai pešiojo la-, 
pdlį, kuris pateko į jos ran-. 
kas. Ji susijaudino todėl, kad 
visa tai tyuvo nelaukta ir ne-, 
reikalingu, kas uždavė jai rū
pestį ir 
gumą tai 
prie kuri 
prjprtftuši lyg prie savo gimi
nės ir įkartą ji 'truputį mylėjo.

—Aš tiesiog , nežinau... Aš, 
visai ir nemaniau..,

Navikovas pasijuto, kaip šu. 
atbukusiu skausmu nukrito jo' 
širdis kur tai žemyn, pabalo,

aš

nepataisomą nesma-. 
p jos ir Navikovo,; 
j ji nuo senai buvo’

skausmu nukrito jo'
a - "* - I
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Saulutė karščiau sužibėjo, 
Pavasario dienos atėjo, 
Tad nėra ko laukti, 
Jau reikia į pikniką traukti. 
Naujienos jau pikniką rengia 
Smagiai, kaip smagiau tik įstengia. 
Jau krūmai žaliuoja 
Ir gėlės visur mirguliuoja, 
Jau pievos pavirto kilimais, 
Jos džiaugsis žmonių parengimais, 
Paskleis jos vėsumo 
Ir duos mums tikriausio smagumo. 
Kad šiltos jau darosi dienos, 

: Jus piknikan kviečia Naujienos 
•Smagiai atsilsėti, 
Su savo draugais pašnekėti, 
Pašokt, pasėdėt, padainuoti, 
Tarp medžių liuosai pakvėpuoti, 
Šio-to pamatyti 
Ir muzikos pasiklausyti...
Tas piknikas bus kuopuikiausias 
Birutės darže, patogiausias. 
Tai prašom kiekvieną 
Ten būti birželio trečią dieną.

WASHINGTONO MARIONETE

’" • F C. JĮA
j© H.ivia Sfndtpit. Ine., Gtai Briuln
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NAUJIENOS, Chicago, III.

NEPAPRASTŲ GABUMŲ MERGAITE

sveiksta

Garsinkitės “Nnose
Dr. Weeks, Successor to

Opposite DnvU Store, 2d Floor

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

Graboriai

jau

EDVARDAS GURINĄS

būtent

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

GRABORIUS

UOZAPAS EUDEIKI

Ainbulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Tai, girdi, kode! 
tokio didelio už- 
$200,000 bondso

PIRELLIS
Kigaitė 
šiuo pasauliu

Garsioji visuomenės darbuo
toja ir Hull House įstaigos ve
dėja, p-lė Jane Adams, keletą 
pastarųjų mėnesių sirgo. Dabar 
tačiau ji jau stiprėja.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

■9 vai. vak. Ne-

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

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

$25,000 nuostolių 
dėl gaisro

Daržams sodinti 
programa

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

Balandžio mėnesi policija, pa
sak Chicago Crime Commission, 
surado daugiau pavogtų auto
mobilių, negu jų buvo pavog
ta tų mėnesį. Reiškia, policijai 
pavyko surasti kai kuriuos au
tomobilius pavogtus pirmiau. 
Skaičius automobilių vagysčių 
Chicagoj balandžio mėnesį su
mažėjęs per pusę, jei palyginti 
su skaičium tokių pat vagysčių 
balandžio mėn. 1933 m. Dūliai 
to ir automobilių apdrauda nuo 
vagysčių tapo nupiginta.

DENKTSTAS
4143 Archer av., kamp. Franciseo ar

Neseniai Mount Olivet kapi
nių (prie W. 111 s t. ir Califor- 
nia avė.) duobkasiai pareikala
vo geresnių darbo sąlygų. Ka
pinių valdyba šių duobkasių 
darbui padėjo ne unijistus. Tai
gi ketvirtadienį moterys gyve
nančios toj apielinkėj buvo su
sitarusios pikietuoti kapines.Hornerio bilius praėjo 

atstovų bute

l .pagal nau- 
,y ir kitokius

Daugiau autų surasta, negu 
buvo pavogta

Rengėsi piketuoti 
kapines

A. MASALSKIS
ORATORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Vir^inia 0669

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

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.
Tel. Victojfy 5904 

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

Nupigins kainų eleva 
toriais važiuoti

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

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

1092 ŪLRCH1R KV1

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel Boulevard 1401

Chicagiete Joanne Xenos rodo De Paul universiteto profe
soriams savo nepaprastus gabumus moksle. Nors ji yra tik 9 
metų amžiaus, ji lengvai riša algebros uždavinius. (Pradinę mo
kyklą ji baigė į mažiau kaųt tris metus ir dabar ji lanko High 
School.

Kaip geriau pirki 
nėti?

ruppsčius man.
ėst 63rd St 
PUBLIC 3100

o. 49th Ct.
!4. Koplyčia dykai

Illinois Emergency Reliet 
Commission išsiuntinėjo pra
nešimus 6,000 šeimynų gaunan
čių pašalpą Cook kauntėje. 
Tuose pranešimuose įsakyta 
bent vienam šeimynos nariui 
būti neinantį šeštadienį darže 
ar žemės plote, kuris yra pa
skirtas šeimynos priežiūrai.
• Kiekvienai šeimynai paskirta 
50x100 pėdų daržas. Pusė to 
daržo jau apsėta įvairių dar
žovių sėklomis. Daržo prižiūrė

tojui bus leista pasodinti kitoj 
daržo pusėj tokias daržoves, 
kokias jis pasirinks. Bet jam 
teks prižiūrėti visas daržas.

10,000 kitų šeimynų kultivuo
ja darželius prie namų, kuriuo
se gyvena; ir čia sėklas sutei
kia veltui Relief Commission.

1S IR CHIRURGAS
ėst 22nd Street

1—3 ir 7—8

J. F. EUDEIKIS 
• ■

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
f'

4605-07 So. Hermitage Avenue

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.. ________

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 sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Trečiadienio vakarą Illinois 
valstijos atstovų bute tapo pri
imtas bilius, kurį ypač rėmė 
gubernatorius Horner.

Kalbamas bilius reikalauja, 
kad Illinois valstijos vyriausy
bė kooperuotų su federale val
džia NRA patvarkymams vy
kinti gyvenimam

Tenka pasakyti, kad NRA 
patvarkymai Illinois valstijoj 
iki šiol buvo labai prastai vy
kinami’ gyvenimam Ir todėl tie, 
kurie mano NRA patvarkymus 
esant šalies ir Illinois valstijos 
gyvenimui reikalingais, turi pa
mato džiaugtis.

Jei ir valstijos senatas pri
ims kalbamą bilių, tai gub. 
Horner pasirašys jį ir jis taps 
įstatymu. Tikimasi, kad senato 
balsavimas dėl šio biliaus įvyks 
šiandie.

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite Biro

2506 V
Tel, R

leisti tam tikrus pasus laike 
pasaulinės parodos Chicagoj. 
Asmuo, užsimokėjęs už pasą 
$1.25 savaitėj, galės važiuoti 
elevatorių linijomis tiek kartų 
per tą savaitę, kiek kartų no
rės. Pasas bus galima duoti ir 
kitam. Sekmadieniui pasas kaš
tuos 25 c., ir juo galima bus 
važiuoti tą dieną tiek kartų, 
kiek norima ir tokiomis linijo
mis, kokiomis norima. Pasų 
pardavimas prasidės gegužės 20

Rusas lydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street 
Valandos: 2—4,
dšliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

patarnavimas. Ta krautuve, kuri pa
tarnauja savo kostuinierius manda
giai, kuri yra pasitikėjimo verta ir 
sąžininga, visuomet palaikys geres
nius ryšius su savo kostiumieriais. 
Kostiumieris bus ne tik užtikrintas, 
kad su juo bus mandagiai pasielgta, 
bet, kad jis gauna geriausios rūšies 
maistą, žema kaina.

Yra daugelis krautuvių, kurios tei
singai patarnauja. Bet didesne nau
da yra pirkinėti krautuvėse, kurias! 
valdo *‘Midwest” organizacija. Jos 
yra didesnes, nes tai yra didelė ko
operatyve organizacija, kuri valdo 
nuosavus urmo sandelius ir perka 
tiesiog iš manufaktūrų ir išdirbėjų.

Del jos dideles supirkinėjimo jė
gos, lengva yra “Midwest” krutu- 
vėms pardavinėti maistą žemesnėmis 
kainomis. Tas jau įrodyta tukstan- 

Įčių ir tūkstančių namų šeimininkių, 
kurios pirkinėją savo apiellnkės 
“Midvvcst” sankrovose.

Šią savaite šio laikraščio laidoje 
telpa didelis “Midwest” skelbimas. 
Tik pasižiūrėkite i tuos bargenus 
kuriuos jie siūlo namų Šeimininkėms 
šią savaitę! Apskelb.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

2515 arba 2516
< YRIUS:
Ct., Cicero, III
Cicero 5927

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

les. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Gal būt namų šeimininkės, kurios 
skaitys šj straipsnelį pamanys, kad 
bereikalinga joms pasakoti apie pir
kinėjimą maisto produktų ir groserio. 
Bet, po to, kaip jos perskaitys ši ra
šinėli, jos pripažins, kad čia duo
damos sugestijos ir patarimai ne tik 
sutaupys joms pinigų, bet padarys] 
supirkinėjimą (shopping) lengvesniu] 
ir malonesniu.

Darant pirkinius, pirmiausias ir' 
svarbiausias dalykas yra produktų 
gerumas. Kiekvienas pripažins, kad 
ne gudru pirkti prastos rūšies mais
to produktus, kuomet galima gauti 
pirmos rūšies.

Toliau, svarbu, kad gauti gerą 
kainą. Jokia šeimininkė nenori mo
kėti daugiau negu reikia. Todėl, 
jeigu vienas koks dalykai vienoj 
krautuvėj parduodamas už vieną kai
ną, o kitoj už tą patį dalyką rei
kalaujama i daugiau. Suprantama, 
kiekviena namų šeimininkė užinte- 
resuota sužinoti kur ji gali nusi
pirkti reikmenys pigiausia kaina.

Toliau seka krautuves reputacija, 
jos pardavėjų malonumas ir geras

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sų 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiami i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Illinois pirklybos komisija 
jgaliavo elevatorių linijas iš- LIUDVINA 

po tėvais 
Persiskyrė su 

gegužės 9 dieną, 6 valandą vak. 
1934 m., sulaukus 38 metų am
žiaus, gimus Lietuvoj, Šiaulių 
apskr., Žagarės mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų, 
Paliko dideliame nuliūdima 

vyrą Ermaną, 2 dukteris Alice 
ir Dolores 17 ir 13 metų, 3 se« 
seris Oną Liuberckienę, Pran- 
cišką Putrienę ir Emiliją Biti- 
nienę, brolį Stanislovą, 3 švoge- 
rius Vincentą, Kazimierą ir Jo
ną ir vyro giminės, o Lietuvoj 
2 seseris, motiną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3018 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
gegužės 12 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų j šv. Dovydo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į lietuviškas kapines.

Visi a. a. Liudvinos Pirellis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Seserys, 
Brolis, švogeriai ir Giminės

Del informacijų kreipkitės 
Tel. Victory 5781.___________

• Valandos:
Seredomis ir nedšl. pagal atitarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republįc 7863

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos. 

Akiniai pritaikomi atsakančiai. 
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St.-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany

Avenue
Phone

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Ketvirtadienio vakarų 
buvo sukeltas užstatas suma 
$200,000, kurio reikalauja Suv. 
Valstijų prokuroras Green, kad 
paleisti Samų Insultų iš kalėji
mo iki įvyks jo teismas.

Bet Insullo advokatas Thomp
son deda pastangas bondsui str 
mažinti. Jis įrodinėja, kad net 
iš Caponės tereikalauta tik $50,- 
000 užstato, 
reikalaujama 
stato
—iš Insullo.

Insullas, pasak prokuroro 
G»reen, busiųs kaltinamas visų- 
pirma panaudojimu S. V. paš
to apgavystes tikslais.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9, 1934, 8 vai. 20 min. 
ryte po ilgos sunkios ligos su
laukęs 18 metų ir 10 mėnesių.

Paliko nuliūdime tėvą Antanų 
motina Zofiją (po tėvais Lata- 
kaitė, seserį Augeniją 14 metų, 
dėdę Kaz. Lataką ir jo šeimy
ną, pusbrolius Kazimierą ir 
Pranų Gurinus, pusseseres Oną 
Indriekienę ir Kristiną Grigutie- 
nę ir jų šeimyną.

Kūnas pašarvotas namuose 
4253 S. Campbell Avė.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
gegužės 12 d., 1 vai. 30 min. 
po pietų iš namų į Tautiškas 
kapines.

Patarnauja graborius J. J. 
Bagdonas.

Kazimieras Lebrikas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 10 d. 5 vai. ryto 

1934 m., sulaukęs senatvės; gimęs Deblių kaime, Šilalės 
parap., Tauragės apskr. Amerikoje išgyveno apie 36 me
tus. Paliko dideliame nubudime moterį Marijonų, dukterį 
Josephine Pilkis, 2 anūkes, Helen ir Christine Pilkiutes, 
podukrų Marijonų ir jos vyrų Pranų Butkus, posūnį Povi
lų Baublį ir jo moterį Onų, žentų Vincentų. Briedį, 2 sese* 
rėš sunai Petras Jakštas ir jo moteris Marijona ir Stanley 
Jakštų, o Lietuvoj seserį Marijonų Jakštienę ir brolį Juo
zapų Lebrikų ir kiti giminūs. Kūnas pašarvotas randasi 
2552 W. 69 St. Tel. Grovehill 0570.

Laidotuves įvyks pirmadieny, gegužes 14 d. 8 vai. ryto 
iš namų į Gimimo IPaileles švenčiausios parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų* 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Lebriko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Anūkės, Podukrė, 
Posūnis, žentas ir visi kiti giminės*

Laidotuvėse patarnauja graborius Syrcivicze, telefonas 
Cicero 294. •

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir ve 
jauslus metodus X- 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. CharĮes Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

r TĖVAS ’
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse........ Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue _

(Neturime sąryšiu bu flrtria tud pačiu vhrdu)

Gaisras sunaikino senų Illi
nois Central stotį, kurių naudo
jo Chicago, South §hore ii 
South Bend gelžkelis. žalos tur
tui gaisras padarė apie $25,000

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnaviri.as geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 8 
Tel. Cicero 37]

CHICAGOS 
ŽINIOS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez*. Telephone Plaza 2400

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gelia Dėl Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Tur būt išims Insulią iš 
kalėjimo

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams "Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

So. 49 Ct.
CICERO. ILL.

DR. C. MICIIEl. 0. D,
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimag akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVI

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 2$rd PI, Chicago

Tel. Cana

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. fioulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rock*ell SL 
Tel. Republic 9723

M.il i.H.4 I .m.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cefihak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
- Namai: 6459 £. Rockwelį Street 

Telefonas Republic 9600
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Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai
L1THUAN1A BUILDING AND Kontrimas, direktorius; Jonas 
HOMESTEAD ASSOCIAT1ON Bogvilas, direktorius ir Jonas 

----------  Kuchinskas, advokatas.
Per praeitus 30 metų ši įUai-Lietuva Budavojimo ir Sko

linimo Bendrovė tapo uždėta1 ga davė paskolas savo nariams 
ir įkorporuota kovo 31-mą d. pirkimui, budavojimui ir tai- 
1904 metais.

Pirmieji šios įstaigos įkor- tebeduoda tą patį patarnavi 
poruotojai buvo: Jonas Petro- mą.

Juozą-1 giantis ši įstaiga jau yra pa- 
Jonas Urbi-1 darius virš $30,000.00 paskolų, 

T ‘ daugiausiai taisymui namų.
Ši įstaiga yra 

daug finansinių krizių, 
kuriuos laikus ne vienas 
rys neturėjo nuostolių, bet 
vo atmokėtas 100 centų ant

shius, Louis T. Getz, 
pas Jowaiszas,
kas, Silvestras Dargis, Kazi
mieras Pocius ir Juozapas Zu- 
bavičius.

Iš viršminėtų beveik 
yra jau mirę, o likusie

visi 
v ra 

miestus
gyventi.

Ab akomingesnes vietas tuo 
laiku užėmė Francis P. Bra- 
dehulis, kaipo advokatas, ir 
Simonas Pilackas ir J. XV. Za- 
charcwicz, kaipo notarai. Vė
liau legališką vietą užėmė 
adv. Jonas Kuchinskas, vienas 
iš autoritetų budavojimo ir 
skolinimo įstaigų ir teisių, 
kuris šiandien tas pačias pa
reigas eina.

Sekretoriaus pareigas tada 
ėjo Alex J. Lemont, bet 1911" 
metais savo vietą užleido Jo
nui J. Evaldui, dabartiniam 
sekretoriui.

Dabartinė valdyba ir direk
toriai susideda iš atsakančių 
ir gerai žinomų vyrų: Anta
nas Tamkevičia, pirmininkas; 
Jonas Valantinas, vice-pirmi- 
ninkas; Jonas P. Evaldas, sek
retorius; Adomas . Subaitis, 
kasierius; Juozapas R. Sliazas, 
direktorius; Petras Leepus, di
rektorius; Pranciškus Marge- 
vičia, direktorius; Antanus

Priminimas
Šį vakarą, gegužes 11 d., kai 

8 valandą įvyks Liet. Socia
listų Sąjungos Chicagos Cent- 
ralinės kuopos susirinkimas 
Naujienų name. Nariai ir sim- 
patizatoriai yra kviečiami atsi
lankyti ir draugus atsivesti 
Turėsime išklausyti raportus 
iš žieminio sezono darbuotes ir 
taip jau apsvarstyti vasaros 
darbuotę.

Prie to, moterys narės paža
dėjo parūpinti šiokias ar kito
kias vaišes ar užkandžius. Jos 
tai vadina “šurum-burum”. Tai 
jų dalykas. Nariai gi susirin
kę turėsyne progą ne tik ap
svarstyti musų kuopos bėgan
čius reikalus, bet ir draugiškai 
padiskutuoti, pasikalbėti ir vie
ni su kitais arčiau susipažinti. 
Tai bus visiems malonu ir nau
dinga. Tuo primenu dar kartą, 
kad nepamirštumėte.

—Kvieslys.

CHICAGOS ŽINIOS
Druskos “karalius” 

mirė
mirėKetvirtadienio vakare

Joy Morton, Morton Salt Com- 
pany tarybos pirmininkas. Mor
ton biznierių rateliuose vadinta 
“druskos karalium”. Jis buvo 
vienas stambiausių druskos iš
dirbę jų Su v. Valstijose.

žodis-kitas apie pasaulinę 
parodą

Į Tuniso kaimelį Chicagos 
pasaulinėj parodoj atvyks 50 be
duinų iš šiaurinės Afrikos. Jie 
čia bus per visą parodos laiką. 
Gyvens sulig savo papročiais, 
kaip Afrikos tyruose, kepdami 
savo duoną, siūdami avalinę, 
išsiuvinėdami marškas, dirbda
mi kitokias reikemenes kasdie
niniam beduinų gyvenimui.

Patentų skyriuje bus . rodo
mas išradimas, kuris, prijung
tas prie vištos, padės antspau
dą kokią dieną, valandą ir mi
nutę višta padėjo kiaušinį.

Arizona ir New Mexico, dvi

symui namų ir šiandien dar

Šiai depresijai dar bai

pergyvenus 
per 
na- 
bu- 
do-

PRAPUOLĘ LIETUVIŲ VAIKAI

viršininėtos

siekia 
ir pri-
Ilonie 
Build- 
United

bartiniu laiku 
įstaigos turtas siekia $260,000, 
o reservas atsargai 
$40,000 ir yra narys 
klauso prie Fedcral 

[Loan Bankos, Illinois 
Įing and Loan Lygos,
States Building and Loan Ly
gos ir Lithuanian Building 
and Loan Group of Cook 
County.

Kaip jau minėta, iš 442 bu- 
davojimo ir skolinimo bendro
vių — netik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių — nei viena ne
užsidarė iš priežasties sunkių 
laiku.

Todėl yra patartina, kad 
kiekvienas remtų panašias 
įstaigas savo kolonijose, nes 
tokiose įstaigose .žmonės pini
gų neprarado ir nepraras.

Viršminėtos įstaigos susirin
kimai yra liakomi kas antra- 
diens 7:00 v. v. Dievo Apveiz- 
dos parapijos svetainėje, 713 
West 18th St., Chicago, III.

NN.

valstijos peniai nereprezentuo
tos pasaulinėj parodoj, šiemet 
turės savo vietą Mokslo salėj.

Parodoj bus pastatytas teat
ras—kopija Fortune teatro — 
kur pirmą kartą buvo lošiami 
Shakespearo veikalai.

Dulkių audra Chicagoj

Dulkių audra, nešama vėjo 
100 mylių greitumu valandoj, 
ketvirtadienj siautė Chicagoj. 
Dulkių nuosadoj Chicagoj bu
vo matyti žemė atnešta iš Da- 
kotos, Nebraskos ir Iowa vals
tijų.

Dėliai smarkaus vėjo komu*- 
nikacija orlaiviais tarp Chicagos 
ir Minneapolio ketvirtadienį su 
laikyta.

Lakūnai atvykę iš vakarų 
pranešė, kad dulkių debesia. 
gaubė visą plotą tarp Chicagos 
ir Omahos.

Anglies kompanijos byla 
prieš NRA

Lake Coal, Coke and Dock 
Corporation, 441 East North 
Water street, Chicago, iškėlė 
bylą United States Distriot 
teisme. Kompanija reikalauja 
indžionkšeno prieš NRA pa
tvarkymus, reguliuojančius an
glies kainas šiame apskrity.

Indžionkšenas prieš pieninę

Federalis teisėjas Wm. H. 
Holly išdavė indžionkšeną prieš 
Lloydą V. Schisslerį, kuris 
Lombard miestely operuoja pie
ninę. Schilleriui laikinai už
drausta pieninę operuoti dėliai 
to, kad jis neprisilaikė Agricul- 
tural Adjustment Akto patvar
kymų.

Šimtaprocentiniai pa 
triotai veikia

Chicagos mokyklų taryba 
praėjusį ketvirtadienį vienbal
siai priėmė “patriotišką” rezo
liuciją. Rezoliucija prašo, kad 
Illinois legislatura išleistų įsta
tymą, kuris reikalautų viešųjų 
mokyklų mokytojus ir kitus 
visuomenės samdinius priimti 
kas metai prisiekę

Naujienų name, 1739
Visi nariai yra8 vai. vakare, 

So. Halsted St. 
kviečiami dalyvauti ir draugus atsi
vesti priraširr ui j kuopą.
svarstimo organizacijos reikalų — 
moteris dar ža 
kusiems ’ kok|

Kriaučių Lok

Apart

Įėjo parūpint susirin- 
tai “šurum-burum“.- 

Kviečia Valdyba.
jalas 269 A. C. W. of 

A. susirinkimai jvyks pėtnyčioj ge
gužės 11 d. 
name 333 So 
vai. vakare, 
vauti.

Joniškiečių Kliubas laikys susirin
kimų gegužės . 
Krenciaus svet. 
Visi nariai d£ 
nie.

Amalgamated Centro 
Ashland Blvd., 7:30 

Malonėkite visi daly- 
Kviečia Vldyba.

11 <1, 7:30 vai. vak. 
, 4600 So. Wood St. 
.lyvaukite susirinki-

B. B.
Lietuvių Mcterų Piliečių _Lyga,

Charles Saldauskas, 7 m. (kairėj) ir jo pusbrolis Joseph 
Sorokas, Jr, 6 m., abu iš Chicagos priemiesčio Wes»t Pullman, 
kurie prieš kiek laiko prapuolė ir ikišiol jų nesurandama. Spė
jama, kad jie yra aukos kokio pamišėlio, ar gal prigėrė Calu- 
met upėj. 1

rems Suv. Valstijų konstituci
ją, Illinois valstijos konstituci
ją ir visos šalies ir Illinois vals
tijos įstatymus ir rodys nedve- 
jotiną priklausomybė Su4v. Vals
tijų valdžiai.

Patriotizmas yra olrait. Be c 
kas bus tie teisėjai, kurie spręs, 
ar mokytojai yra ištikimi vi
siems aukščiau minėtiems rei
kalavimams ? Kas—meras Kel
ly, policijos komisionierius Ai
man, o gal mokyklų 
nariai ?

Kažin ar tik nebus 
tymas taikomas tam,
ti iš darbo mokytojus, kurie 
nepučia į politikierių dūdą, o į 
jų vietas padėti politikierių 
proteguojamus asmenis? Iš po
litikierių galima laukti visko.

šitokio įstatymo projektas 
jau yra legislaturoj.

tarybos

toks jsta- 
kad išvy

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iŠ Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina į 
vyriausijį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
lised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta

507
508
529
541
552
557 Strakousk A.
559 Szyc Elzbieta

Baranauskis M. J. 
Bucys Antanas 
Kulhakis Jemes 
Milas Ivan 
Rutkoski John

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 

STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. „Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Paža
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedeldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III, pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 3322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė, Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 8207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St, Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, I1L valdyba 1984 metų: S. 
Mažeika pirm., 8149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5658 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 8180 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Halsted St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Eotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Studija
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

CLASSIFIED ADS
‘----------------- -- ----------- 1--

1

Miscellaneous
Įvairus

IEŠKAU pirkti išdirptų Pieno 
Rautą, darbas turi būt garantuotas. 
Rašykite Box 114, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

rengia po pieninę “Arbatėlę Motinų 
Dienos“ paminėjimui, hedėlioj gegu
žės 13 d. Fell6wship House, 831 W. 
33 PI .
Narės pageidaujamos kurios gali ką 
nors atnešti, ižį valgių dėl užkandos, 
įžangos nebus J visos narės kviečia
mos atsilankyti kartu praleistti sma
giai nors valandėlę šioj metinei “Mo
tinų Dienoj“ L

Visus kviečia Komisija.
Sekantis susirinkimas įvyks gegu

žes 29 d. toj pačioj svetainėj, 8 y. v. 
visos narės p 
kyti, nes yra į 
mui, dėl Lygos

o piet iki 6 vai. vak.

^geidaujamos atsilan- 
verbių reikalų aptari- 
labo.

Kviečia Valdyba.
S Y A. 129 kuopos su-

Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So.

i Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko
misija. T. Dundulis kliubo dakta
ras. 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

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

18 Apielinkė
sirinkimas jvyks G. Chcrnausko svet. 
1900 S. Union
1 vai. po pietų. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, — 
riai turi paeita 
rus sumanymui;

Ave. gegužės 13 d.
nes netoli seimas, na- 
rti ir duoti j seimą ge- 
s. Valdyba.

usirinkimas ivyks ne-
13 d. 2 vai. po pietų

Kupiškėnų r
(lėlioj gegužės _ __ _
Girdvainiu naįne 3223 So. Halsted 
St. Susirinkimas labai svarbus, rei
kale steigimo laisvų kapinių Kupiš
ky, todėl visi (kupiškėnai kurie verti
nate šj prakilnų ir kulturinj darbų, 
malonėkite bupi ant susirinkimo, nes 
jau daug susidarė reikalų, kuriuos 
turime apkalbėti, nepamirškite laiko 
ir vietos .

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero. III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. KuneviČia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradieni, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

I). Girdvainienė.

EBANKERS

REAL ESTATE

PRANEŠIMAI

Biznis pamatuotas teisingumu
Insurance] notary public. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAjYEETE 1083 

2608 West 47th St

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

KVIEČIAM!
Visi sveiki Chicagos ir apielin- 

kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis i 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengveąnis būdas įsirašymo.

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti j 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos jra- 
LVmo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

CLASSIFIED ADS

MADOS MADOS MADOS

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralės kuopos susirinkimas 
atsibus penktadieni,, gfegužės 11 d.,

ĮšKf

£665
Jeigu

Business Service
Biznio yątornąvimąs ■

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Personai
A e menų Ieško

PĄIEŠKAU brolių Vaišvilų - 
Laurino ir Jono, paeina iš Lietu
vos, Kubiliunų kaimo, Kėdainių 
apskričio, Grinkiškiu parapijos. Yra 
labai svarbus reikalas, todėl greit 
atsišaukite.

JUOZAPAS DAUKŠAS 
4545 So. Hermiti’ge Avė.

Chicago, III

Help Wanted—Malė
 Darbininkų reikia

REIKALINGI 3 geri salesmonai 
pardavinėti liųuorj ir vyną. Komi- 
šinas ir bonus. Daniels Distributing 
Co., 9 So. Clinton St. Tel. Dearborn 
7897.

APRUBEŽIL’OTAS SKAITLIUS 
AUGŠTOS RŪŠIES SALESMONŲ 
Pardavinėti plačiai žinomų ir leng

vai parduodama patarnavimą. Per 
depresijos laiką pardavimas pakilo. 
Nuo sausio 1934 skyriai buvo įkurti 
Bostono, Buffalo, Philadelphia, Wa- 
shinglone. Jūsų uždarbis nuo pro
centų neaprubežiuotas. Jūsų dar-’ 
bas bus rimtos. Specialiai esame 
užinteresuoti vyrais su nemažiau 
kaip 2 metų patyrimu, byle finansi
nei ištaigoje . Building ir Loan, 
Security arba Morgičių bizną. Pa
matykite H. H. Kuhl. Pirmadieny 
punktualiai 2 vai. po piet. — Kam
barys 1349, 120 So. La Šalie St.

REIKALINGAS kriaušius prie tai
symo ir prosinimo vyriškų ir mote
riškų drabužių 2643 W. 39 PI. prie 
Archer Avė.

Help Wanted—Female
Darbiiiinkių Reikia

REIKIA patyrusių siuvėjų prie 
perkalinių dresių. N. R. A. alga 
Elias Garment Co., 3408 West 
Roosevelt Road.

REIKALINGA 2 moteris dirbti 
virtuvėje. Atsišaukite tuojaus.

Tel. Willow Springs 62

REIKALINGA kompetentiška, už- 
tikėtina mergina prie abelno namų 
darbo, gyventi ant vietos.

5812 W. Madison St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie abelno namų darbo, paty
rus, gyventi ant vietos. $4 ar $5. i 
savaitę. 3414 MedilI Avė., Spaulding 
9167.

Business Chances
Pardavimui Bizniai ^W^^M«*MllVW^WWWW*«*V<M"V*U^*****^**^^**** 1*** «*^^***%*W^****»*

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė, savininkas apleidžia miestų> 
pigiai greitom pardavimui.

2018 W. 21 PI.

TAVERN pardavimui už bargeną 
su laisniu ir visu staku.

7013 So. W este m Avė.

ti 
| 

į 

k

2665 — Balinė suknelė. Tinka iš byle spalvos ir materijos, 
kuriai tinka, tai gali pasisiūdinti iš juolo batisto arba megstos — nau
joviškos materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 86, 88 ir 40 colių

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 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Vieta iš
dirbta per daug metu visai pigiai.

4605 So. Paulina St.

KENDŽIŲ, smulkmenų, cigarų ir 
cigaretų krautuvė. Salė dėl šokių, 
vestuvių ir susirinkimų. įsteigta 
15 metų. Turiu parduoti dėl kito 
bizniaus. 5064 W. 30 PI. Cicero.

OF TAVERN pardavimui su laisniu ir 
barais, biznis gerai išdirbtas šalę 
didelio teatro. Savininkai greit iš
važiuoja i Lietuvą. New Region 
Tavern, 6822 S. Halsted St.

AUTOMOBILIU MEKANIKAS 
Mes taisom visokių išdirbysčių auto
mobilius. Gulime ir jūsų namuose pi
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI Tavern su namu 
ar be namo. 4049 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 5617.

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki $300 

1647 WEST 47th STREET

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KAŠTUS 
$160 parlor setai $25. 0x12 ori en tai i Akų 
kaurą Pat. $20.50. Riešuto medžio valg. 
kamb. setai $29, $124, mterk. setai $30. 
3 kambarių pilnas įrengimas $00, už cash 
arba ilmoMjlmo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. OSrd St. Atdara vakarais ir nedfil- 
dienials.

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
ir cigarų krautuvė;, biznis išdirbtas 
gerai, už pigią kainą, priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

8049 So. Vincennes Avė.

PARSIDUODA Alinė ir Valgykla 
arba vieną aline, nes turiu du biz
nius, priežastis pardavimo perdaug 
darbo. Kreipkitės greitai, kuris pir
mutinis, tas laimės.

2100 W. 59th St.

EXTIJĄ greit parsiduoda aptieka. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. 6 dak
tarai siunčia čia receptus išpildymui. 
Geras biznis, ice creamo ir visokių 
aptiekoriškų reikmenų. Atsišaukite 
Tel. Lafayette 2014.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui 

^^^^^v»^w*A>»^****<^**A^***<^***v*#>r»zx-»w*^*vw*

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, furaace šiluma, 2 karų ga
radžius, lotas 180x30, cementinis žu
vų prūdas, yra vaisinių medžių ir 
viskas gerame stovyje, $1500 Įnešti, 
$3500 mortgičių.

3504 N. Keating Avė.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

$100 importuoti kaurai .... $20 ir $25 
$200 importuoti kaurai .... $30 ir $35 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland ,Ave.

per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš'nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma ^pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, 

čia Įdedu 15 centų ir praSau 

siųsti man pavyzdi No.., 

Mieros '

III.
at-

per kratinę

2 FLATŲ mūrinis namas 1752 
Humbold Blvd už $3000, lengvais iš
mokėjimais. Pašaukite Benny 
Mark, Tel. State 5105.

MODERNIŠKI BARAMS FTXčERIAl 
UMVS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping 
work tobles, kabinetas, pilnas Įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fix’čeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje, -a Del valgyklų, bučernių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. MonroelTlO

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

jogei jie

NAŠLE priversta parduoti seniai 
Įsteigtą bizni ir 3 augštų namą su 
saliunu, 8 kambarių apartmentas, di
delė salė, 2 karų garadžius. 

5426 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI kampinis lotas už 
teisinga pasiūlymą. 86 Damen Avė. 
Kreipkitės 6810 So. Lowe Avė.

■■M

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdybė 1934 mėtoms: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm,, 
2650 W. 69 St.; St. Narkis p*ot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.; Walter

(Miestas ir valst.)




