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SHANGHAI, g. 11. — Chi
niečiai valstiečiai, kurie gyve
na palei bungarina palei bungari upę, šiauri
niame Manchukuo, du sykiu bu< 
vo sukilę prieš japonus, kurie 
bandė atimti jų žemes. Mūšiuo
se 30 chiniečių liko užmušti.

BĄLTIMORE, Md., g. 11.- 
Annie M. C. Hohman, 7(
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III. valstijos NRA* 
bilius priimtas

Vakar bilių priėmė ir valstijos senatas ir 
pasiuntė guberntoriui pasiršyti. Tuo 

legislatura užbaigė speciali posėdį
SPRINGFIELD, III., geg. 11. 

—Valstijos senatas šiandie pri
ėmė valstijos NBA bilių ir pa
siuntė jį gubernatoriui pasira
šyti, nes atstovų butas jau va
kar tą bilių priėmė. Manoma, 
kad gubernatorius bilių tuojau* 
pasirašys.

Senatas bilių priėmė 28 bal
sais prieš 15. 5 senatoriai ne
dalyvavo posėdyje. Už bilių bal
savo 27 demokratai ir 1 repub- 
likonas. Prieš balsavo 2 demo
kratai ir 11 republikonų.

Tas bilius nustato ,kad vals
tija gelbės vykinti NBA kodek
sus ir tame vykinime guberna
toriui yra suteikiamos plačios 
galios. Priėmus tą bilių nebe
galės išsisukinėti ir tos firmos.

Išteisino Dillihgerio 
išliusuotoją iš 

kalėjimo
CROVVN POINT, Ind., g. 11. 

—Ernie Blank, šerifo padėjė
jas, kuris buvo kaltinamas pa- 
gelbėjęs Dillingeriui pabėgti iš 
Crown Point kalėjUho, liko teis
mo išteisintas. Jis atgausiąs 
ir savo senąjį darbą.

NRA užklupo New 
Yorko rūbų fab

rikantus
NEW YORK, g. 11. —New 

Yorko skyriaus NRA investiga- 
toriai, lydimi detektyvų, užklu
po rūbų fabrikantus, ieškant 
laužančių kodeksus. Daugelis 
fabrikantų liko pašaukti pasi
aiškinti už nepildymą darbo va • 
landų kodekso.

‘Tai esanti tik pradžia vajaus 
priversti fabrikantus pildyti 
kodeksus.

Sustreikavo Fisher 
Body darbininkai
FLINT, Mich., g. 11. —Apie 

3,500 darbininkų iš 6,200 darb. 
dirbusių vietos Fisher Body 
dirbtuvėj sustreikavo. Streikas 
palietė ir Buick dirbtuvės dar
bininkus, nes Fisher gamino bo
dies dėl Buick automobilių. Fi
sher dirbtuvė pikietuojama 
Streiką paskelbė automobilių 
darbininkų unija, kuri priklau
so Amerikos Darbo Federacijai.

Abi streiko paliestos komp. 
priklauso automobilių trustui— 
General Motors.

LOS ANGELES, Cal., g. 11. 
—Karštis Los Angeles mieste 
pasiekė 95 laipsnius, o apielin- 
kėse 100 iki 108 1. Tokių karš* 
čių geg. mėn. dar nėra buvę.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7> 
59.

kurios pirmiau išsisukinėdavo 
tuo, kad jos darančios biznį 
vien Illinois valstijoje ir to
dėl nesančios po federalinės val
džios kontrole.

šiam biliui labai priešinosi 
visi fabrikantai ir stamiebji 
biznieriai ir gubernatoriui te
ko panaudoti visą galimą spau
dimą, kad tą bilių pravesti le- 
gislaturoje.

Fabrikantai ir dabar nepa
liauja grūmoję biliui teismu.

Priėmus šį bilių, legislatura 
užbaigė savo ilgai nusitęsusį 
specialį posėdį ir išsiskirstė, 
nespėjusi priimti bilių, kuris iš 
mokytojų reikalauja sudėti iš
tikimybės priesaiką.

Lakūnas James-Ja- 
nušauskas skrenda 

į New Yorką
CHICAGO.—šįryt į New Yor

ką, per Daytoną, išskrenda la
kūnas Juozas R. James-Janu
šauskas. Kartu su juo skren
da ir “Vienybės” Redaktorius 
J. Tysliava.

I akunas sekmadieny daly
vaus Lietuvių Aviacijos Die
nos iškilmėse New Yorko apie- 
iirkėj.

šamuel Insull paliuo 
suotas iš kalėjimo 

už kauciją
CHICAGD. — Jo draugams 

sudėjus $200,000 kaucijų, Sa
mdei Insull vakar liko paliuo- 
suotas iš kalėjimo. Tuoj po to 
jis tapo areštuotas sulig vals
tijos apkaltinimais, bet irgi ta
po paliuosuotas užstačius už jį 
dar $50,000 kaucijų.

Insullas vyksiąs į S. Luke Ii 
goninę trumpam poilsiui ir pasi- 
gydymui.

Reikalauja $75,000 
išpirkimo

LOS ANGELES, Cal., g. 11. 
—žmogvagiai, kurie pagrobė iš 
jo dvaro aliejaus milionierių 
William F. Gettle, telefonu pa
reikalavo $75,000 išpirkimo už 
jo paliutosavimą. Sąryšy su tuo 
pagrobimu jau liko suimti keli 
žmonės, bet tikrieji žmogvagiai, 
matyt, į policijos tinklą dar 
nepateko.

Braziliečiai užmušė 
5 japonus

SAO PAULO, Brazilijoj, geg. 
11. — šalies, gilumoje, Ticte 
mieste, braziliečiai užpuolė ja
ponų koloniją ir penkis japo
nus užmušė ir 16 sužeidė. Bra
ziliečiai puolė japonus todėl, 
kad vienas japonas užmušė 
brazilietį, kuris meilinosi prie 
japono dukterų.

STOCKHOLM, g. 11. — Šve
diją užklupo karščių banga, ko
kios nebuvo jau per 184 me
tus. Vąkar karšti buvo pasie

kęs 75 1. F.

Streikuojantys studentai renkasi prie Havanos universiteto. Studentai sustreikavo protestui 
prieš valdžios politiką ir prieš varžymą studentų laisvės. Už kelių minučių po nuėmimo šios fo
tografijos atvyko kariuomenė ir pradėjo svaidyti bombas ir leisti (ašarines dujas. Susirėmime du 
studentai liko užmušti ir keli sužeisti.

Dabar naciai neduo 
da diktatoriui Doll 

fussui ramumo
RALEIGH, N. C., g. 11. — 

Buvęs Jungt. Valstijų senato
rius Luke Lee, Tennessee, ir jo 
sūnūs Luke Lee, Jr., užbaigė 
trijų metų kovą už išsigelbėji
mą nuo kalėjimo, vakar liko 
atgabenti iš Tennessee ir už
daryti valstijos kalėjime. Jie 
yra nuteisti nuo 6 iki 10 metų 
kalėj iman už peržengimą vals
tijos bankų įstatymų, sąryšy su 
subankrutijimu $17,000,000 
Ashville banko. Kalėjime jie ra
do ir savo draugą Davis, kuris 
irgi sėdi dėl ■ to paties nusikal
timo.

Kansas kavalerija 
išvaikė bedar

bių minią

Angliakasiai sustrei 
kavo dėl laužymo 

kodekso Politinė žmogžudycstė 
Klaipėdoje

1IAZARD, Ky., g. 11. —2,000 
šios apielinkės angliakasių, ku
rie priklauso United Mine Work- 
ers of Am., sustreikavo, kadan
gi kasyklų savininkai sulaužė 
NBA kodeksą, parduodami ang
lis Louisville and Nashville ge
ležinkeliui 15c iki 20c pigiau, 
negu kodekso nustatyta kaina 
$1.80 už tcną.

Cincinnati policija 
areštavo 200 
pikietuotojų

VIENNA, g. 11. — Kancle
rio Dollfuss sugryžo į Vienną 
po propagandos vizito Salzbur- 
ge, kuris pasižymėjo kelių bom
bų sprogimu. Du žmonės už
mušti ir 9 sužeisti.

Prieš diktatoriui atvykstant 
j Salzburgą patroliai rado vie
noj vietoj išardytus geležinke; 
lio bėgius. Naktį gi 
kelios bombos ir daug 
torių.

Vienas žmogus liko
tas eksplozijos ant platformos, 
kurioj turėjo kalbėti saugumo 
ministeris Fey. 'Sužeistasis pa
simirė.
* Areštuotieji ųž '•'dėliojimą 

bombų naciai veikiausia bus 
atiduoti “žaibo teismui”, kuris 
gali išnešti tik mirties ' nuo
sprendžius, kurie turi būti įvy
kinti už 3 valandų. Tie teis
mai buvo skiriami tik socialis
tams teisti.

Dollfussui besilankant upėj 
buvo paleisti traptai su deto
natoriais ir degančiomis svas
tikomis. Detonatorių eksplozi
jos sudrebino visą miestą.

Bandydamas nuimti nacių vė
liavą nuo senos tvirtovės nu
krito į griovį ir gal mirtinai 
prisitrenkė heimwehrietis.

Į Dollfusso sušautą susirinki
mą mažai žmonių atsilankė. Vi
dury jo kalbos sprogo detona
torius, kuris lengvai sužeidė 7 
žmones.

Prieš Dollfussui išskrendant, 
aerodrome rasta stipri pragaro 
mašina su 50 detonatorių.

Prie Gratz ant tilto buvo su
rasta nacių vėliava, kurią ban
dė nuimi du heimwehro nariai. 
Vienas atsistojo ant kito pečių 
ir kai palietė vėliavą, tai bliks
telėjo šviesa ir abu nukrito že
mėn, vienas negyvas, o kitas 
gal dar pasveiks, Pasirodė, kad 
vėliava buvo sujungta su elekt
ros vielomis.

Nacių bombos yra nepavojin
gos, taikomos tik tam, kad pa
daryti daug triukšmo.

CHICAGO.-^- Senjyva pora, 
Peter L. Anderson ir jo žmo
na, abu apie 60 m. amžiaus, nu
troško gaisre, kuris buvo kilęs 
apartamento name 8127 Ellis 
Avė.

Chiniečiai sukilo 
prieš japonus;

300 užmušti

VVICHITA, Kas., g. 11. —Ke
turios milicijos kuopos užpuolė 
400 bedarbių demonstraciją ir 
ja išvaikė pagelba dujų bom
bų.

Gubernatorius Landon įsakė 
milicijai neleisti pasikartoti tre
čiadienio susirėmimas, kuriuo
se hedarbiaj sumušė ir subadė 
policistuš. i

prasidėjus bedarbių susirin
kimui atjojo kavalerija, kuri 
bedarbius išblaškė, o milicija 
dujų bombomis visai juos iš
sklaidė.

i 58 vyrai ir 3 moterys liko 
areštuoti. Dar ieškoma 20 žmo
nių, kurie yra kaltinami už kri
minalinį siridlkalizmą.

_i-- - ----------_

CINCINNATI, O., g. 11. — 
Vakar poliicja areštavo daugiau 
kaip 200 vyrų ir moterų, kurie 
pikietavo Formica Insulatioh 
dirbtuvę. 1,000 darbininkų ki
tos dirbtuvės sustreikavo, ka
dangi kompanija atsisakė pri
pažinti uniją.

Sustreikavo ir 1,000 darbinin
kų Remington-Rand, Ine., rei
kalaudami pripažinti. jų uniją.

KLAIPĖDA. IV. 17. Elta.— 
Kovo 23 d. dingo Klaipėdos teis
mo vachmistras Jurgis Jasutis 
Jis nepaliko jokių pėdsakų ir 
savo dingimu sukėlė įvairių spė
liojimų. Tik balandžio 15 d. 
Juros upė išplovė ties Macikais 
lavoną ir, kaip paaiškėjo, tai 
buvo dingusio Jasučio palaikai. 
Policija spėja, kad su Jasučio 
mirtimi yra susijęs sunkus nu- 
sikaltimasf Policija pradėjo ty 
rinėjimą. šiandien daromas 
Jasučio lavono skrodimas. Ve
lionis buvo žymus sassininkas 
ir ypač paskutiniu laiku turėjo 
daug priešų neumannininkų 
tarpe. Mieste visai atvirai kal
bama, kad Jasučio keista mir
tis esanti grynas politinio po
būdžio kerštas.

Briusely įsteigta Lietu
vos atstovybė

Tėvas ir 2 vaikai 
žuvo gaisre

Dideli girių gaisrai 
rytinėse valstijose
NEW YORK, g. 11. —Tūks

tančiai akrų miško dega Long 
Island’e, taipgi New Jersey ir 
Penn’sylvania valstijose. Vien 
New Jersey miškai dega 22 vie- 
•tose. | Niekurie miesteliai yra

Jagoda busiąs GPU 
galva

MASKVA, geg. 11. — Tiki 
mąsi, 
mios 
do Viačeslav Menžinski, lenko, 
busiąs paskirtas Henrikas Gre- 
goroyič Jagoda, 43 m., žydas. 
Jau 
GPU 
lokų’ 
bu p 
nalo, prie kurio žuvo gal 200,- 
000 kalinių.

Nors žydas ir vadovauja 
GPU., bet anti-semitizmas tarp 
G|?U šnipų yra labai didelis.

Naciai pradės vajų 
prieš nepatenkin

tuosius

WASHINGTON, g. 11. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
rašė bilių, kuris padidina ša
lies taksus $417,000,000. Paja
mų taksai pakeliami turtuov 
liam?, bet sumažinami mažiau 
uždirbantiems

PROVIDENCE, R. I., f. 11. 
Philip Moore, 33 m. ir jo dvi 
dukterys 9 ir 7 m., žuvo gais
re, kuris sunaikino jų Ūkio 
namą. Motina ir kiti 3 vaikai 
išsigelbėjo. Vyresnioji žuvu
sių mergaičių išgelbėjo mažą 
broliuką ir sugryžo į namą, kad 
išgelbėti likusią sesutę ir tė
velį, bet žuvo liepsnose, apsika
binusi rankomis sesutę.

Didelis odininkų strei
kas Kaune

KAUNAS, b. 18. — Vakar 
Kaune prasidėjo didelis odos 
darbininkų streikas. Streikuoja 
9 čemodanų ir ridikiulių dirb
tuvių ir per 200 įvairių batų 
dirbtuvių. Streikuojančių dar- 
binihkų skaičius siekiąs kelis 
šimtus. Streiko priežastys to
kioseČemodanų ir batų dirbtrA- 
vių darbininkai dabar dirba per 
dieną apie 15 vai. ir per savai
tę uždirba iki 25 lt., nes už 
por ąbatų darbdaviai moką tik 
po 2 lt.

Čemodanų dirbtuvių darbi
ninkai irgi maždaug tiek teuž
dirbą.

Lįarbininkai reikalauja pakelti 
atlyginimą tiek, kad vienas 
žmogus dirbdamas kasdien ne
daugiau kaip 8 vai. uždirbtų 
per savaitę iki 35 lt.; batų dirb
tuvių drbininkai, be to, reika- V V N w 1 1

Mrs.
m., gavo perskiras nuo savo vy-1 lauį’a, kad už batų poros pa- 
ro Conrad, 71 m. Ji liudijo, kad 
jiedvi vedė 1931 m., bet už 12 
dienų po vedybų jis ją pametė 
ir pasišalino.

RALEIGH, N. C., g. 11. - 
Lonnie Upchurch, mechanikas, 
yra baltinamas taikęsis nužu
dyti savo žmoną padedant di
namitą po automobiliu, kuriame 
ji sėdėjo. Ji liko gal mirtinai 
sužeista.

BERLYNAS, g. 11. — Visą 
laiką naciai tvirtino ,kad Vo
kietijos gyventojai yra pilnai 
patenkinti jų valdžia ir kad 
šalis pergyvena aukso laikus. 
Bet štai nacių propagandos mi- 
nisteris Goebbels staiga pa
skelbia, kad jis šiandie pradės 
vajų prieš nepatenkintuosius. 
Tai rodo, kad nepatenkintųjų 
yra labai daug ir jų skaičius 
nuolatos didėja, jei jau prisi
eina vesti speciali vajų, nors 
nacių laikraščiai kasdien tą va
jų veda ir kaip įmanydami skais
čiausiomis spalvomis piešia Vo
kietijos padėtį.

darymą butų mokama 5 lt.
Kadangi dabar prasidėję? ri- 

dikiulių sezonas, tai kai kurios 
ridįkiulių ir čemodanų dirbtu
vės darbininkų reikalavimus jau 
patenkinusios, bet kitos dirbtu
vė? atsisako, dėlto streikas ir 
tęsiasi. .

PEASĘ, Minn., g. 11. r-Kru- 
mų gąisras sunaikino 5 namus. 
Dar 15 namų yra pavojuje.

6 žuvo automobiliui 
nukritus upėn

HEBON, Mont., g. 11. —še
ši žmonės žuvo automobiliui 
nušokus nuo tilto ir 60 pėdų nu
kritus j Slark’s Fox upę.

Naciai dalinsią jun 
kerių dvarus

BERLYNAS, g. 11.— Nacių 
agrikultūros ministeris Darre 
paskelbė, kad “Elbos junke
rių’, kurie savo laiku buvo tiek 
galingi, kad galėjo priešintis 
Prūsijos karaliams ir Bismar
kui, dvarai galbūt busią išda
linti juose gyvenantiems vals
tiečiams.

Darre taipgi piktai kritikavo 
Pomeranijos ir Meklenburgo 
dvarininkus.

MĮAMI, Fla., g. 11. —Shir- 
ley Brewėr, 43 b., aptiekinin- 
kas, pasimirė išbuvęs 6 dienas 
ant siauros briaunos sienos 15- 
tame augšte nebaigto statyti 
hotęlio. Jį surado ten žmogus, 
kuris pasilipo į namą iš aukšto 
pažiūrėti j miestą ir rado Bre- 
wer jau be sąmonės. Matyt, kad 
Brewer nukrito nuo stogo
užkliuvo už siauros briaunos, 
kuri neleido jam nukristi j ele
vatoriaus šaftą.
tiek jį neišgelbėjo nuo mirtie4;, 
nes koja stipriai įstrigo j mūrą 
ir jis neįstengė nė pasiliuosuP- 
ti, -nė prisišaukti pagelbą.

BRIUSELIS. IV.
Vietoje konsulato Briuselyje 
įsteigta Lietuvos
Konsulas Narjauskas visus rei
kalus perdavė Gyliui. Lietuvos 
atstovas Paryžiuje Klimas šio
mis dienomis Gylį pristatys 
Belgijos užsienių reikalų mi- 
nisteriui Hymansui.

Prekybos derybos su belgais 
tęsiamos toliau, šiandien įvyks 
oficialus ‘ posėdis.

Atvežta tOOO-tonij Ang
liško cukraus

KLAIPĖDA. — Laivu “Bal- 
trader” Klaipėdon atvežta 
1,000 tonų angliško cukraus 
Lietuvos rinkai.

Pereitą savaitę Klaipėdos uo- 
stan įplaukė 19 laivų, iš jų 18 
buvo su kroviniais, didžiumą 
atvežtų prekių sudaro anglys, 
cementas, druska, geležis ir 
trąšos. Išplaukė 16 laivų, 
rių 9 išsivežė musų krašto 
minių, kiti išplaukė tušti 
krovę atvežtas prekes.

KYBARTAI. — šį pavasari 
miesto savivaldybė nutarė pa
statyti autobusų stotį. Stotis 
statoma Bažnyčios g-vėj. Prie 
statymo darbų jau kelinta sa
vaitė dirba per 10 darbininkų.

WASHINGTON, g. 10. — At
stovų butas paskirė tik $200,- 
000 federalinės valdžios dalv- 
vavimui pasaulinėj parodoj 
Chicagoj, nors valdžia buvo 
prašiusi $450,000 ir tiek buvo 
nutaręs skirti senatas.

ALTURAS, Cal., geg. 11. — 
šio miestelio žymesnieji gyven
tojai sudėjo $77, kaipo pradžią 
rinkimo aukų, kad sukelti 
$200,000 kauciją Samuel In- 
sului.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SI.,

Chicago, II
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IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

NEW YORKO

negeras

PETER PEN

THING

CONTINUED

DEPOSITAI 
APDRAUSTI

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
$3.98

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

JO gra- 
inados 
matyti 
į šias

WHAT A 
VVDNDEPFUL 
SILVER CLOUO NEVER 

HEARD 
OF SUCH

Kongreso 
iš 1933.

Treciąja Klare 
Turistine Klase 
Cabin Klase'—.

Ten ir atgal 
$167.00 
$212.00 
$265.00

Hbre's 
WHAT 
caught 

THE 
ARTIST'S 

OAZE.

CALUING 
FOR 

HELP.

Dėl aprūpinimo tamstų namus su patogiau 
siomis namų reikmenimis šj pavasari

biskį reikia įmokėti,

®hat‘
THIS

Ten 
$97.50 

$121.50 
$14^.00

netoli <Pitts- 
Bctties Field Air

iu ten sykiu su lietuvį®

Kiti
Išplaukimai

STANDS pUT 
AMONG ALŲ 
THE RĘST.

laukus, kad didesnė

Antraj a skraidysime

Pasirinkite Sau 
PEOPLES” KRAUTUVES

iNAUJIENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuk> 9 v. ryto iki 1 v. p. p

“Naujienose” balandžio 28 
d. vienas Clevelando štukorius 
dejuoja, kad jų “Dirvos” ilga
ausis buvęs paleistas į pievą

Mes dar turime keletą gerų kambarių ant šio laivo, to 
dėl pasiskubinkite jeigu norite turėti smagią kelionę.

Kreipkitės į NAUJIENAS pakol nevėlu.

S. S. Drottningholni, gegužės 18
M. L. Kungsholm, birželio 4
S. S. Drottningholm birželio 12
M. L. Gripsholm, Liepos 3

> Informacijų ir laivakorčių kreipkitės ] vietinius agentus arba i

f SVVEDISH AMERICAN LINE
IO!TATE STt-NEV VO«K, 21 STATE Sra.-CMICAGO.ISI HO.MKMICAH AVt' 

prošiurelč apie ekskurtljas lamstai bus sutelkta veltui ant pareikalavimo.—» .

Lietuvių Aviacijos Diena ir pik
nikas “Vytauto Parke” birželio 

June 10, 1934

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypatiėkal vadovaujama Juozo Januah’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

DIDELE EKSKURSIJA 
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

Jungtinių Valstijų “Revenue" ir Pagalvės 
mokesčiai atskirai.

Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
'GRIPSHOLM 
Gegužės 28 
Liepos 3, š.m. 

t KLAIPĖDĄ -X 
PER GOTHENBURC.

J IT L.OOK5 
ISO SOFT 
5AN|D NJCE 
O ŪKE TO 
;<TOUCH IT 
TĄ, . • ' U

pasiganyti, bet, neradęs žolės, 
vėl kažin kur prapuolęs.

Nedejuok, brolau: jūsų ilga
ausį Vilkai nepapiovė, varnos 
irgi nesulesė. Jis tik per tvo
rą pasidairęs perlipo ir balan
džio 30 d. atlapnojo į geležinį 
Pittsbįirghą pašaro ieškoti. Bet 
kiek jis čia jo rado, tai aš ne
žinau.

Visa Kelionė Jurtomis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhaga) 
IŠPLAUKIMAI NEW YORKO

t LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Lai v. Agentų

Vaikhms nuo 1 iki 10 m. amž. pusė laivakortės,

“Mes Skrisime j Lietuvą” — 
Darius-Girėnas prabilo į Ame
rikos lietuvius 1982 metais. 
Liepos 15 d. 1933 m., pildyda
mi savo prižadą, “Lituanica 
Pirmąją” jie pasileido istoriš- 
kon kelionėn per Atlantiką į 
Lietuvą. Kelionėje tragingai jie 
žuvo... Gyvastis rizikuodama 
savo testamente jie paliko ne-

Grunow, Norge, 
Crosley, Gibson 
Sparton, Leonard 

Majestic, 
' General Motors 

Frigidaire, 
Westinghouse 

ir kilu

The Live Stock 
National Bank 

of CHICAGO

The Livc Stock Nation
al Bank of Chicago yra 
narys Laikinės Federa- 
lės Depositų Apdrau- 
dos Fondo ir jame pa
dėti depositai yra pil
niausiai apsaugoti kaip 
autorizuota 
Banko aktu

MANUFACT URING 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayctte 3171

Aalffa krūtinėj Ir gerklėj gali 
pnaldaryti rimta*. Palengvink 
juos | 8 minute, bu Munte* 
role, parrlbittl prakillntl Irl- 
taeljgt Vartok SYKI Į VA* 
LANDA, per penkias valandų. 
Jos turė. pagelbėti. Milijonai 
vartoja per mefne. Bako* 
menduojamos gydytojų ir also* 
•hk

mens, bet ir gyvąjį paminklą 
pastatyti, pildant jų testamen
tą. Nors nė visi musų žuvusių 
didvyrių idealus supratome ir 
jų pasiryžimus rėmėme, tačiau 
jie savo prižadą išpildė šventai. 
Lai mes ir musų vaikų vaikai 
žino, kad kitados buvo du lie
tuvių drąsuoliai, kurie orlaiviu 
‘Lituanica’* perskrido Atlanti
ką. Tegul jie žino, kad tie du 
lakunai save aukojo JAUNA
JAI LIETUVAI! Tegul pasau
lio tautos žino, kad lietuviai ir
gi prisidėjo prie ištyrimo, dar 
mažai ištirto žiemių Atlantiko 
oro srovių!

Garbingai žuvusių lakūnų ne- 
dabaigto tikslo atsiekti ryžosi 
naujas lietuvis drąsuolis. Jis, 
kaip ir Darius-Girėnas, rizikuos 
savo gyvastį JAUNAJAI LIE
TUVAI. O Jaunoji Leituva yra 
musų tėvų atgimusi žemė ir 
mes, jaunoji karta. Taigi kaip 
pirmas, taip ir antras skridi
mas yra mums aukojamas.

Todėl Lietuvių Atletų Rate
lis iš Philadelphia, Pa., šiuo at
sišaukiame į Amerikos lietuvių 
gimusį jaunimą išklausyti nau
jos minties, paliktos musų oro 
pionierių, “Mes Skrisime į Lie
tuvą”. Klausyti ir remti visais 
budais mintį ir “vėl skrisime”, 
tai yra antrą lietuvių skridimą 
per Atlantiką. Dariaus-Girėno 
pasiaukojimas n* naujo drąsuo
lio žygis mums pasidarė labai 
aiškus, kurio pirmiau mes ne
mokėjome įkainuoti. Tik dabar 
mes jų pasiryžimus pilnai su
pratome.

Birželio-June 10 d. 1934 m. 
pas mus Philadelphijoje “Vy
tauto Parke” įvyksta milžiniš
kas piknikas, o Wm. Penn Air- 
porte, Roosevelt Boulevard, 
Lietuvių Aviacijos Diena,t ku
rioje asmeniškai lakūnas su 
Lituanica Antrąją pas mus da
lyvaus. Abu parengimai netoli 
viens kito, tad lakunas-drąsuo- 
lis bus su mumis abiejuose pa
rengimuose.

Jaunoji lietuvių karta! Su-

išdildomą pareiškimą, kad “Jei 
Lituanicos pralaimėjimas ir nu
grimzdimas į Atlantiko gelmes 
ir audros Perkūno pastos mums 
kelią užsibrėžto tikslo atsiekti, 
tuomet TU, JAUNOJI LIETU
VA, neturi nusiminti, bet iŠ 
naujo ryžtis, aukautis.” “Musų 
žuvimas tegul auklėja jaunų 
lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, 
kad sparnuotas lietuvis būtinai 
įveiktų klastingąjį Atlantiką 
tėvynės, Lietuvos, garbei.”

Dabar musų pareiga tuos did
vyrius tinkamai pagerbti; pa
dėkime jiems ne tik šalto ak-

Mu^ų lietuvių vietinis Vaiz
bos BUto skyrius pradėjo “sirg
ti sadslige”. Todėl musų lenk- 
berni^i ir prabaščių pastumdė
liai, savotiškai norėdami jam 
sveikatą pataisyti, ėmė ir išve
žė toli 
pusė to skyriaus narių negalė
tų dalyvauti susirinkimuose ir 
nematytų, kas ten dedasi.

Cypu-Cypu.

Central Distriėt 
Furnitūra Co.
3621-23-25 South
Halsted Street
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris____

Tuksiančiai 
pasirinko ' 
Stock National Bank 
savo deposilams pasi
dėti.

COM PANY® 

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8100 

CHICAGO, ILL.

Del informacijų kreipkitės i

Scandinavian American Line 
f

130 N. LaSalle St., 248 Washington St. 27 Whitehall St,
Chicago, III. Boston, Mass. New York, N. ’

Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI
Nealidėliokit, neikit greiti

$159 Seklyčios Setas, $ 
dabar ................   '
$98 Miegamo kamb. $ 
Setas, dabar ....... 1
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ................. .....
$125 Valgomo Kam- $ 
bario Setas, dabar 
Lova; Springsas $
ir Matracas .............
Didelės Įtalpos $
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po .......... ....... .....
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už */> kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir' puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridge porte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

PEOPLES
Furniture Mfg. Co.

Krautuvėje ' \
Čia rasite visų geriausių 
išdirbysčių Refrigerato- 
rius, parduodami prieina- 
miausiom kainom mieste.

Gražiausi
Naujos Mados

SEKLYČIAI
SETĄ

Galite įsigyti su dideliu

PINIGŲ 
SUČĖDYMU

Pirkdami tiesiog nuo išdir- 
bejų ir didžiausių lietuvių 

krautuvių

PEOPLES
Furniture Mfjr. Co.

Šis gražus ir naujos ma
dos Seklyčiai Seta»r-4ik—

’59.S0
Tai mažiausia kaina 

visame mieste.
Kad tikrai įvertinti 
žiliną, tvirtumą ir 
skirtumų, turite jį 
ypatiškai atsilankę 
krautuves.
Norintiems yra pritaikoma 

lengvus išmokėjimai, r 
Imame senus rakaiiĄjhKj 
mainus ant naujų — duo-/ 

(lame didelę nuolaidą. 
Taipgi taisome senus 

rakandus.
Del informacijų patelefo
nuokite: Hemlock 8100

praskime šį sykį svarbą antro 
skridimo ir remkime jį visais 
budais, kad jis butų pasekmin
ga^ Mes Philadelphijos jauni
mas padarysime visą, ką gali
me, kad prisidėti ir finansuoti 
šį skridimą; mes prisiekiame. 
Jus gi padarykite tą savose ko
lonijose^

Lietuvių Atletų Ratelio Ko
mitetas t ■

Vytautas Vizbaru, pirm. 
Albinas Balilonis, rašt. 
Jurgis Miedžius, ižd.

S. S. Frederik VIII .......  Gegužės
S. S. United States ..».... Birželio
S. S. Frederik VIII ........ Birželio 
S. S. United States ........... Liepos

Pernai metę/ kuomet organi- 
zavos vietinis Amerikos Lietu
vių Trans-Atlan<tinio Skridimo 
Sąjungos komitetas, tai tuo
met ir vėliau daug sykių buvo 
viešai per laikraščius ir laiškais 
kviečiama visos vietinės ir apy
gardos lietuvių organizacijos, 
be skirtumo politinių ir tikybi
nių įsitikinimų prisidėti prie 
lietuvių patriotiško darbo ir 
bendrai dirbti, kad pagelbėjus 
lakūnui laimingai nulėkti iš 
New Yorko į Kauną.

Bet musų lietuviški prabaš- 
čiai ir jų keli pastumdėliai san- 
dariečiai, kurie save vadina 
100 procentų lietuviais, “tik
rais lietuviais”, tam lietuvių 
darbui įvairiais budais prieši
nosi. Balandžio 9 dieną susi
rinko jie j švento Kazimiero 
svetainę ir ten smarkavo, pla
nus darė, kaip sulipdyti savo
tišką neva lietuvių aviacijos 
komitetą, kad pasmaugti AL- 
TASS komitetą ir pakenkti 
skridiniui j Lietuvą. Bet galų* 
gale patys pamatė, kad jie yra 
tiktai generolai; be kareivių ir 
be ginklų. Vienok jie priešinasi 
ir tiek.

Šiuo mes visi lakūno lėmė
jai prašome visųijlietuvių orga
nizacijų, kad nė .viena jų birže
lio (June) 17 dieną* nerengtų 
nė balių, nė koncertų, nū pik
nikų, ne kitokių menkos veftės 
pasilinksminųnų, nes <tą dieną 
įvyksta visų Pittšburgho ir apy
gardoj lietuvių aviacijos dienos 
parengimas.

Todėl visi bendrai birželio 
(June^ 17 dieną, 1 vai. po pie
tų, susirinkime 
burgfy Pa 
poittą 
lakunįi ir nauju lėktuvu Litu 
anica 
Pittšburgho padangėmis

Vienas tautietis biznierius, 
Vaizbbs Buto narys, pardavė 
radio kitai tautietei biznięrkai 
ir Vaizbos Buto narei, bet rank
pinigių nepaėmė ir tą dieną 
jai nepristatė pirkinio. Tad pir
kėja ant rytojaus anksti rytą 
per telefoną pašaukia pardavė
ją ir sako; “Man tavo radio 
nereikalingas, nevesk. Aš vakar 
vakare pas vietinį žydą pirkau 
kitą lygiai tokį, kaip tavasis ir 
$5 mokėjau brangiau.”

Na, tai ką 
obalsis “Shvas pas savą

Gegužes 28d., 1934
Moderniškuoju baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM” 
(Tuo pačiu laivu iki Klaipėdos)

Duodame didelę nuolaidą 
už senas Ledauncs į mai
nus ant Refrigeratorių.

Saugiausios, ekonomiškiausios ir parankiam ios krautu
vės pastoviai pirkliauti visiems Lietuviams yra

DIDŽIAUSIS 
Refrigeratorių 

IŠPARDAVIMAS 
Dabar eina

Pirmoji Šiais Metais Tiesiogine 
Ekskursija

I KLAIPĖDĄ
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje

Pittsburgh, Pa 
1i«r 1 - t? 7- ,

Ir mano ditkė

Waiebouse
I

Aptuštinlmo
DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik
kitus lengvais išmokėjimais

Don’t 
neglect 
J Colds

■'' v '‘Aa.’ ■ * -



TURTUOLIAI APSIVEDĖ

Cemkus

ir ginklavimąsi galvon neateis

BIRUTES DARŽO ATIDARYMAS

Vokietijos sieną, ši

Lotaringiją (per Did

Naujoj Vietoj

Kodėl Visi Perka

Yra

Willow Springs, UI
AKERY, 1721

Birželio 16 Ekskursija
New York

neįstengtu 
milžiniškos 
kurios vo 
niekuomet

O to atsiekiama 
visuose fortuose 
tam tikrų apa- 
palaikoma aukš-

Insurance 
Notary 
Public

Atidarą kasdien išskyrus 
Penktadienius iki 10 vai. vak. 
Penktadieniais iki 6 v« v.

šiai

si tunelia 
maždaug 
veik 100

M. MAKUTĖNIENĖ 
79th ir Archer Avė. 

Justice Park, III.

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

Seklyčių 
Setai

fortuose stebėjimo 
ir kt., kitos sau ra- 

ali ilsėtis toliau nūn

APEX 
NORGE 

ir kitų išdirbysčių

ATDARA SEKMADIENIAIS 
nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų

Nuostabus Prancūzų Įtvirtinimai 
Vokietijos Pasieny

ruošiamasi 
nei 

lėšų, nei darbo, nei sveikatos. 
Nuolat statoma, liejama, atran
dama, padirbama, išbandoma. 
Ir tam visam jokio galo ne- 

Ir taip gyventojų už
dirbtieji pinigai milijonais plau
kia naujojo karo pasiruošimu4., 
pasiruošimui naujoms skerdy 
nėms.

priderinti aplinkumai 
niekuo nuo aplinkų 
žemės išvaizdos ne 
Nežinodamas eisi ii

Tie tiltai 
kad pavykus 

staiga jie 
- ir prieš

Pirmas piknikas 
gero beno.

Užprašau visus draugus ir pažįstamus atsilankyti

Vargas tai šeimynai, kuri 
neturi elektrikinės ledau- 
nės, ypač vasaros karščių 
metu.

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

NAMU REIKMENIS-RAKANDUS
K MUSU KRAUTUVĖS?

TODĖL kad pirkėjai nori gauti savo 
pinigų vertę!

Roosevelt Furniture Krautuvėje gaunate prekes geresnės 
kokybės ir pigesnėmis kainomis, kaip kitur.

Parduodame ant lengvų—ilgo laiko išmokėjimų.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ANTROS 
j DUONKEPYKLOS1

STANLEY PETRAUSKAS
So. Union Avė. jau gyvuoja per daugelį metų

GEGUŽIO-MAY 12,1934 atidaro 
antrą duonkepyklą MARQUETTE PARKE 

2616 West 69th Street
' ’ * I

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

žies ir betono. Tam tikra for
to dalis būdavo įleista į žemę, 
o geroka dalis, iš storų gele
žies ir betono sienų, išsikišo 
si virš žemės. Čia būdavo įren
giamos vietos pastatyti patran
koms, kulkosvaidžiams, kurie 
šaudydavo pro nužas skylu
tes, paliktas betoninėse forto 
sienose. Taip pat būdavo įreng
tos tam tikros vietos su sky
lutėmis stebėjimo i* sekimo 
punktams. Bet štai Didž. ka
ro metu pasirodė, kad tokie 
fortai dabartiniam karui nebe
tinka: jie lengvai priešo paste
bimi ir sunaikinarhi (pasirodė, 
kad ir kažkokios storiausios 
betono sienos negali atlaikyti 
milžiniškųjų patrankų dužių).

Dabartiniai prancūzų įtvir
tinimai jau visiškai kitoki: jie 
visi yra giliai, giliai žemėse, o 
paviršiun yra išvesta tiktai ne
žymus, nepastebimi stogeliai 
ventiliacijai, stebėjimui ir šau
dymui. Galima prieiti visai arti 
prie fortų, kuriuose yra paslėp
ta didžiulės patrankos, kulkos
vaidžiai ir kitoki. ginklai ir jų 
visai nepastebėti: tiktai kai iš 
kulkosvaidžių ims vaišinti ugr 
nimi, tuomet sužinosi, kad čia 
slepiasi fortas. Vadinasi, toliau 
esąs priešas visai nežino, iš 
kurių vietų jis yra vaišinamas 
ugnimi, todėl ir sunaikinti greit 
jų negali. Patys iškilimai, nors 
ir labai nežymus, dar yra ge
rai užmaskuoti: slepiasi už 
kalnelių, už kalnų ir t. t. šitie 
vadinamieji įtvirtinimų mazgai 
yra padaryti iš storiausių ge
ležies ir betono sienų, besisle
piančių žemėse. Vadinasi, jei 
pavyktų ir sužinoti jų vietą, 
tai ne taip greit dar juos su
naikinsi.

šitie mazgai giliai po žemė
mis yra sujungti tarp savęs tu
neliais, taip pat stipriai išbeto
nuotais, kad patrankų dužiai 
negalėtų jų įgriauti. Taigi, viej- 
nas fortas gali susisiekti su ki
tu fortu. Be to 
tuneliai yra pratiesti užpaka
liu kartais ne# 4$ MšĮiasdešimtr 
kilometrų, kad jais lengvai 
priešo nematomi ir neapšaudor 
mi galėtų ateiti nauji kariuo
menes būriai, arba, reikalui 
esant, pasitraukti fortuose esan
tieji. Visais tuneliais yra pra
vesti elektriniai traukiniai (va
dinasi, susisiekimas yra labai 
greitas). Taip pat yra praves
ti telefonai, įrengtas centrali- 
nis šildymas, vandens prista
tymas ir t. t. ir t. t. Tai yra 
tikras požeminis miestas su vi
sais patogumais ir visais reik
menimis.

Didžiausį sunkumą statyto
jams sudarė oro ventiliacija ir 
apsisaugojimas nuo nuodingų
jų dujų. Suprantama, kad di
deliam skaičiui žmonių gyve
nant tokiuose požeminiuose ur
vuose, per ilgesnį laiką oras 
pasidarys kvėpuoti nebetinka
mas. Pamainyti tuneliuose orą 
nebūtų taip sunku ventiliato
rių pagalbą, bet čia atsiranda 
naujas pavojus: juk pro tuos 
ventiliatorius galės praeiti ir 
nuodingosios dujos, o tuomet 
juk ir patys nuostabiausieji 
įtvirtinimai nustotų reikšmės. 
Bet štai surastos priemonės 
ir prieš tą galingiausiąjį musų 
laiką ginklą, 
tokiu budu: 
ir tuneliuose 
ratų pagalba 
tesnis oro slėgimas, negu yra 
išorėj, lauke. Oras veržiasi ten, 
kur jis yra retesnis, kuT tėra 
menkesnis jo spaudimas. Vadi
nas ir čia oras gali eiti tiktai 
iš fortų ir tunelių laukan, bet 
negali veržtis vidun. Tokiu bu
du iš tunelių gali būti netin
kamas oras pumpuojamas lau
kan visai be .pavojaus, kad iŠ 
lauko įsiveržtų pro tas pačias 
vietas naujas oras, gal birt nuo
dingomis dujomis užnuodytas. 
Tuo tarpu naujo oro įleisti j 
tunelius yra atskiri įtaisymai 
su tam tikrais preparatais, ku
rie visokias dujas neįtralizuoja 
ir padaro nekenksmingomis 
(panašiai kaip kokios kaukės) 
štai kaip prancūzai yra apsau-

goję nuostabiuosius savo įtvir 
tinimus nuo nuodingųjų dujų 
antpuolių.

Bet tai dar ne viskas!! Sa
kysim, kad kokiu nors budu 
priešui pavyktų prisiartinti 
prie tų nuostabiųjų įtvirtini
mų. Tuomet staiga prieš jį im
tų leistis žemė ir atsidarytų 
gilus, platus griovys, už kurio 
žvelgtų į jį patrankų ir kul
kosvaidžių vamzdžiai. Mat, 
prieš įtvirtinimui iškasti dide
li grioviai, kurių viršuj pada
ryti lyg savotiški tiltai. Tie til
tai yra 
vadinasi, 
esančios 
siskiria.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
BIG TREE INN

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

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

6 blokai nuo Kean Avemie,

visiems lietuviams 
per Lietuvos Kon-

technikos reikala- 
prasideda nuo pat 
sienos, eina palei 
pro Muhlhau'sen’ą, 

štrasburgą, toliau

ysin 
savo namuose, p-ia Lina R. Meyer.” 
Daugelis gydytoju M rekomenduoja 
ir kiekvienas vaistininkas jį užlai
ko. Jos Triner Corporation, 1333 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

laukinių tautų, nuolat puldinė 
jančių Kiniją, taip dabar pran
cūzai pasistatė ištisą įtvirtini 
mų sieną, kurios 
sunaikinti kad ir 
vokiečių patrankos, 
kiečių kariuomenė 
neįstengtų peržengti ir vėl įkel 
ti savo batus į prancūzų že

Nuo Gegužės 14 dienos mes užimsime buvusią 
Universąl Bank Buveinę, 3252 So. Halsted St., 
kampas 33rčios gatvės.

Thla advertieement la not intended to otfer whiskey for sale or delivery in 
any etate or community wherein the a<‘ 
..... . therepf la un}awfu

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

graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitu parengimų; dar- 
duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo,

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

lenkai, ginkluojasi visi. Ir gin 
klavimiZsi eina gyventojų su 
dėti milijonai ir milijardai.

štai jau nuo kurio laiko at 
eina žinios, kad prancūzai sa 
vo šiaurrytiniame pasieny, pa

pamanykite, koks tai gilumas! I Taip šiandien 
šituos įrengimus prancūzai naujam karui. Nesigailima 

statė daugelį metų. Jie kaina 
vo šimtus milijonų frankų 
Prie jų nuolat dirbo apie 10, 
000 pionierių (inžinerijos ka
riuomenės). Per visą laiką jo- matyti 
kis pašalinis žmogus čia ne 
galėjo nė kojos įkelti (mat, bi
jojo vokiečių šnipų). Bet vis- 
tiek vokiečiai beveik iki smulk
menų šituos įtvirtinimus jau 
iššnipinėjo ir sužinojo. Vokia 
čiai net pateikė smulkų tų įtvir
tinimų planą.

Paskutiniu laiku ateina ži
nios, kad ir belgai savo pasie
ny palei Vokietiją daro kaž
kokius milžiniškus žemės įtvir
tinimus. Įtvirtinimų darbams 
vadovaują prancūzų generalinio 
štabo karininkai. Visa reika
linga medžiaga pristatoma nak
ties metu, ir niekas taip pat 
nė žingsnio j tas vietas įženg-

Visi įtvirtinimai pastatyti 
pagal Didžiojo karo patirtį ir 
naujausius 
vimus. Jie 
Šveicarijos 
Reino upę, 
Colmar’ą, 
pasisuka nuo Reino į vakarus 
ir atsiremia į Luksemburgo ir 
Belgijos sienas. Tokiu budu 
įtvirtinimai apjuosia visą Pran
cūzijos 
įtvirtinimai turi sulaikyti vo
kiečių kariuomenės antplūdį į 
Elzas 
karą atimtą nuo Vokietijos) ii 
į pačią Prancūziją.

Iki Didžiojo karo įvairus di 
dieji kariški įtvirtinimai buvo 
žinomi fortų vardais. Fortų bū
davo įvairių rųšių ir įvairiai 
įrengtų. Jie visi daugiausia bū
davo pastatyti iš plytų, gele-

Liąuor Co., Ine
TEL. VICTORY 5382-3

MORTGAGE BAHKERS^
REAL ESTATE 

12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remklte lietuvi.

2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

Tuo labiau, kad jus ga
lite įsigyti dabar už pa 
lyginamai labai mažą su
mą, nuo

89.50 
ir aukščiau.

Turime didelį pasirinki

Alex. Khučinsko Daržo Atidarymas
Įvyksta V

Nedėlioję, Gegužės 13,1934
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir nepažįstamus, jaunus ir 
senus. Veltui {važiavimas 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.

I Rusiška ir Turkiška Pirtis
i DOUGLAS BATHS imamai, 

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

9 Moterims seredomis iki 7 v. v. ■ ^9991

Dvi iš Amerikos turtingiausių šeimynų susigiminiavo; ne
senai New Yorke apsivedus John'Mortimer Schiff su p-le Efith 
Baker. Jis paveldėjo savo tėvo $15,000,000 turtą, o ji gaus ge
rą dalį savo senelio $75,000,000 turto.

Širdingai kviečiame jus atsilankyti į musų 
naują vietą.

Geri Viduriai 
Pagelbės Jums

Atsiekti Pasisekimą
.Tusu pasisekimas gali būti niekuo* 

met neatsiektas.- jeigu kas nors su
ardo jūsų sveikatą. Geras skilvis yra 
jreros sveikatos pamatu, ,’r 
Triner Kartusis Vynas 
yra geriausias vaistas palaikyti jū
sų skilvi tvarkoje. “St. Louis, Mo. 
Dabar aš turiu gerą apetitą, mano 

(liežuvis nebėra daugiaus apdengtas. 
jTriner’io Kartusis Vynas man daug 

ti negali. Bet štai vokiečiai jau pagelbėjo. Aš jj visuomet laiky 
ir tai žino ir reikia tikėtis 
kad greit ir smulkmeniškai vis
ką sužinos ir paskelbs.

praeisi 
kad čia įali būti kokie* grio 
viai ir kokie tiltai 
taip padaryti 
priešui prisiartinti 
gali būti atimami 
priešą atsiveria griovys...

Kai vienos kareivių pamai 
nos stovi 
punktuose 
miausiai 
frontinės linijos įrengtose pože
minėse k; 
su fortai

reivinėse, sujungtose 
j tuneliais. Kareivi

nės įrengtos kuo moderniškiau- 
vįsais patogumais. Vi- 

ir kiti įrengimai yra 
nuo 45 metrų iki be- 
metrų gilumoj! T'.k

Dažnai šiandien kalbama 
apie naują karą: beveik nie
kas neabejoja, kad anksčiau ar 
vėliau jis tikrai įvyks. Todėl 
visos valstybės kiek galėdamos 
ateinančiam karui stengiasi pa
siruošti: statomį šimtais ir tuk-Jei Vokietiją, daro milžiniškus, 
stančiais įvairus nauji karo stačiai pasakiškus įtvirtinimus, 
lėktuvai, liejamos milžiniškos' Gal būt teisingai vokiečiai nu- 
patrankos, dirbami kulkosvaid-! rodo, kad šitie prancūzų dar- 
žiai, šautuvai, tekinami kardai bai gali būti prilyginti didžia- 
ir durtuvai, bandomi tankai, jai kiniečių sienai — tokie ji*1 
šarvuočiai, naujų tipų karo lai-. milžiniški ir nuostabus. Kaio 
vai ir t. t. ir t. t. Visa tai pa- senovėj kiniečiai milžiniškąją 
reikalauja šimtus milijonų iš-,savo sieną statė, kad galėtų 
laidų, kuriuos šiais sunkiais!lengviau apsiginti nuo įvairių 
laikais turi sumokėti ir taip 
jau visokių vargti prislėgti gy
ventojai. Bet niekas į tai ne
atsižvelgia 
galima sakyti, eina visu tem
pu. Nors Vokietijai po karo 
Versailo sutartimi buvo už
drausta ginkluotis, bet vokie
čiai tą draudimą jau senai su
laužė ir ginkluojasi kiek bega
lėdami. Taigi, ginkluojasi vo
kiečiai, ginkluojasi prancūzai, 
ginkluojasi anglai, sov. rusai,

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes.

Padarome visokius popierius ir dokumentus. 
Siunčiam pin^na i Lietuvą.

Perkam
Lietuviš

kus Bonus

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M. P. Jovarauskas ir J. P, Bertuliu Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

Musų biznio augimas per paskutinius 10 metų 
buvo toks didelis, kad mus pri vertė persikelti 
j didesnę it’ modemiškesnę vietą:---- -- • -

Svarbus Pranešimas

■
 šiuomi pranešame 

kad mes nupirkome 
sulą Chicagoje, Lietuvos Degtinė, kuri 
sekamą savaitę jau 'bus Chicagoje.

Degtinė iš Lietuvos yra 
Tikrai Gera.

Prašome sekti musŲ pranešimus Nau
jienose ir pasiklausyti pranešimų per 
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,NATHAN KANTER

MUTUAL LIQU0R C0MPANY 
4707 S. Halsted St., TeL Yards 0803

sale or ūse

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI

AMERIKOS DOLERIAI
YKĄ SH NC1AMt T ' it: 

Visas- Dalis Pasaulio

Narys FEDEKAL 
INSURANCE KORPORACIJOS

> TORGSIN ORDERIAI n J 
^SL.i; > ČIA M I | iii • įįŲĄp

UŽSIENIŲ SKYRIUS
■ ,. L papj:rnk k

* Vra 1 •
C J.
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The Ltthuanian Daily Neva 

PuHished Daily Ęxcept Sunday by 
The Uthuaniaa News Pub. Co., Ine.

1139 Seuth Hateted Street 
Telephene CANal 8500 
Ėditor F. GRIGAITIS ~

,. $8.00
.... 4.00

2.00
....• 1.50

.75

Suhscription Ratenc 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
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ESĄS SLEPIAMAS DARR0W>0 RAPORTAS

Prieš kiek laiko prezidentas Rooseveltas paskyrė 
komisiją ištirti {vairius NRA kodeksus ir patiekti savo 
rekomendacijas, patariant, kas ir kaip reikia tuose ko
deksuose taisyti. Komisijos pirmininku buvo paskirtas 
garsus advokatas Clarence Darrow. Komisija pagami
no raportą, apie kurį spaudoje buvo minėta, kad jame 
aštriai kritikuojama ne tik atskiri kodeksų trukumai, 
bet ir bendra NRA politika. Ji esanti pragaištinga vi
suomenės labui, kadangi ji stiprina stambųjį kapitalą, 
padėdama jam monopolizuoti biznį, ir kartu slopina 
smulkųjį biznį.

Dabar spaudoje pasklido gandas, kad Darrow savo 
raporte tiesiog apkaltino kai kurių kodeksų administra
torius ir pasiūlė traukti juos atsakomybėn. Tačiau tuo 
pačiu laiku, kada laikraščiai rašo apie tuos gandus, tik
ro komisijos raporto turinio niekas nepaduoda. Sena- 

į^VVashingtone kalba, kad prezidentas Rooseveltas 
tą raportą neleidžiąs skelbti.

Jeigu tai tiesa, tai čia mes turėtume panašų atsiti
kimą, kaip su Wickershamo raportu apie prohibiciją, 
kurį buvo paruošusi specialė komisija, paskirta prezi
dento Hooverio. Svarbios dalys to raporto buvo ilgai 
slepiamos nuo publikos ir, kaip paaiškėjo vėliau, slėpi
mo priežastis buvo ta, kad komisijos dauguma griežtai 
pasmerkė prohibicijos vykinimą, tuo tarpu kai Hooveris 
dar vis tikėjosi, kad prohibiciją gali būti apginta.

Bet reikia manyti, kad Darrow’o raportas neilgai 
trukus pasieks viešumą, nes senatas, kuris reikalavo, 
kad NRA butų ištirta, nenurims, iki tyrinėjimo rezul* 
jtatas nebus paskelbtas.

arba netiesioginiai bet kuo pa
kenkti Pabaltijo valstybių ne-f 
priklausomybei. Protokolas tu
rėjo būti atviras, kad galėtų 
prisidėti ir kiti suinteresuoti 
kraštai.

Bet Vokietija atsisakė tą 
protokolą pasirašyti. Pranešime 
skaitome:

“Balandžio 14 d. Nadolnyi 
pranešė Litvinovui, kad vod 
kiečių vyriausybė atmeta so+; 
vietų pasiūlymą pasirašyti; 
protokolą. Balandžio 21 d J 
Litvinovas Sovietų vyriausy
bės vardu žodžiu pareiškė 
Nadolny, kad Sovietų vyriau
sybė, lygiai kaip ir jis pats, 
su nuoširdžiu apgailestavimu' 
sutiko vokiečių vyriausybės 
atsisakymą priimti Sovietui 
pasiūlymą dėl Pabaltijo vab 
stybių.”
Vadinasi, Vokietija vieša . 

prisipažino, kad ji neatsisako 
nuo tokių žygių Europos Ry
tuose, kurie galėtų pakenkti 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybei. Hitleris pasilaiko "‘tei
sę” vieną gražią dieną įsiveržti 
j Klaipėdą arba atlikti kokį ki
tą smurto veiksmą, kuris gali 
iššaukti karą.

daliai demonstrantų pastota 
kelias? Ir kodėl pasirinkta 
toks momentas, kada didžiu
ma žmonių buvo apleidę ri- 
kiavimosi vietą?

“Paaiškėjo, kad užpultieji 
buvo trockininkai. Jie, kaip 
ir mes, tarptautinės opozici
jos žmonės, buvo nutarę da
lyvauti demonstracijoje. Kas 
tame blogo? Juk rengėjai 
kvietė VISUS darbininkus.’^ 
Tečiap po to pirmo užpuoli

mo įvyko antra ir dar žiaures
nė ataka prieš opozicionierius. 
“N. Gad.” korespondentas ra
šo: 

I.

“Kai demonstrantai pasie
kė Gfrant Parką, vėl pastoj a- 
ma kelias trockininkams, 
Prasideda kruvinos mušty
nės. Mušama trockininkai ir

jų vėliavos draskoma. Liejas 
kraujas. Kažin kuo itas vis
kas butų užsibaigęs, jei ne 

* policija, kurios didelis būrys 
sekė demonstrantus.” 
Iš tiesų, labai biauru, kad 

toks dalykas gali įvykti gegu
žinėje šventėje tarpe žmonių, 
kurie save tituluoja “komunis
tais” ir “darbininkų klesos ko
votojais”. Bet mes jau seniai 
liovėmės tuo stebėjęsi. Mus ste
bintų, jeigu komunistai elgtųsi, 
kaip civilizuoti žmonės. Jie vi
są laiką garbina smurtą, todėl 
naturaluj kad jie savo “idėjas” 
išmėgina praktikoje.

Bet musų opozicionieriai nuo
latos vis Šneka apie “bendrą 
frontą”. Tai argi reikia j bend
rą frontą eiti ir su, tais kumš
tininkais?

M. ARC1BAŠEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M A N A S

“DARBO VISUOMENĖ”

su
ku-

PABALTAIS SUSIRŪPINĘS
■ ...................... III II

Hitlerio vyriausybei atsisakius garantuoti Pabalti
jo valstybių nepriklausomybę (žiur. Apžvalgą), padėtis 
Europos Rytuose pasidarė opi. Tuo atsisakymu Vokieti
jos “naciai” prisipažino, kad jie yra pasiryžę laužtis | 
Pabaltijo kraštus.

Pirmoji šito fašistiško imperializmo auka butų, be 
abejonės, Lietuva, nes stt lenkais Hitleris padarė dešim
čiai metų nepuolimo sutartį. Latvius ir estus “naciai” 
gali pasiekti, tik permaršavę per Lietuvą.

Kas dabar Lietuvai tenka daryti? Per metų metus 
kairioji Lietuvos visuomenės dalis reikalavo, kad Lie
tuva jungtųsi su savo šiaurės kaimynais, Latvija ir 
Estija, bet valdančiosios partijos buvo tai idėjai prie
šingos. Dabartinė Lietuvos vyriausybė Pabaltijo Sąjun
gos sumanymą laikė “nerimtu” iki paskutinių dienų. ,

Dabar tačiau, pavojaus akivaizdoje, ir trumpare
giai tautininkai suprato, kad “garbingos” izoliacijos 
padėtis yra toliaus nebegalima. Vyriausybė staiga pa
siuntė memorandumą (pareiškimą) Latvijai ir Estijai 
apie Pabaltijo respublikų solidarumą ir bendradarbia
vimą.

Prie šitos progos bus pravartu priminti, kad tas 
Pabaltijo bendradarbiavimas ir sąjungos klausimas jau 
buvo oficialiai iškeltas Lietuvos seime ministerio pirmi
ninko Sleževičiaus deklaracijoje, kada Lietuvoje buvo 
susidaręs kairiųjų partijų — vai liaudininkų ir social
demokratų — kabinetas. Bet paskui, mat, atėjo Lietuvą 
valdyti “tautos gelbėtojai” ir Lietuvos politika buvo pa
sukta j kitas vėžes.

Butų gerai, kad susirūpinimas dėl pavojaus iš Hit
lerio pusės bent šj kartį priverstų Pabaltijo respubli
kas nesitenkinti pareiškimais, bet eiti prie praktiškų 
žinksnių.

sati

Kaune pradėjo eiti mėnesi
nis socialdemokratų laikraštis 
“Darbo Visuomenė”. Pirmame 
savo numeryje laikraštis taip 
išdėsto savo uždavinius:

“...Gyvenamasai laikotar
pis yra dviejų pasaulių imty
nės — senojo ir naujojo. 
Norint jas laimėti, reikia 
aiškiai suprasti, kas aplinkui 
darosi, kuria kryptimi vys
tosi visuomenės gyvenimai, 
kuria kryptimi reikia eitj, 
siekiant geresnės ateities ir 
kaip eiti. Šiandien pagaliau 
reikįa žinoti ir tai, kaip atei
ties gyvenimas turi būt tvar
komas, turėti jei ne susmul
kintas, tai bent aiškus 
pratimas tų pagrindų, 
riais ateities gyvenimas 
rėš kurtis.

“Musų laikraštis stato
nelengvą uždavinį. Sekdamas 
gyvenimą, jis žymėti ir aiš
kinti svarbesnius jo įvykius, 
mokytis ir mokyti iš gyveni-' 
mo patyrimų, kelti ir aiškin
ti tuos klausimus, kurie so
cialisto pasaulėžiūrai, jo tin
kamam susiorentavimui ir 
nusistatymui gyvenimo įvy
kiuose yra butini. Mes pa
sistengsime tą uždavinį at*: 
likti kiek sugebėdami ir kiek' 
sąlygos leis.”
Ypač, žinoma, kiek leis “są

lygos”. Tos ‘"sąlygos” neseniąi 
uždare Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos centro komiteto lei
džiamą savaitraštį “Musų Ke/ 
lias” — už tai, kad jisai ""kurs-' 
te vieną visuomenės dalį priešį 
valstybės santvarką”.

Gi tie ponai, kurie dabar už
darinėja laikraščius už “kursty
mą** prieš valstybes santvarką,' 
ne tik užsiėmė kurstymu, bet' 
ir nuvertė teisėtą valdžią i,; 
sutrempė valstybės konstitucl-; 
ją! ! , '

niauk, nesvetimoteriauk... Ir 1 
kas svarbiausia, kad visa tas i 
pas žmogų yra atbulai: kiek
vienas Žmogus ir meluoja, ir ; 
išduoda, ir ‘‘svetimoteriauja,” 
viskas dedasi sulig žmogaus 
išgale...

—Ne kiekvienas gi!— išsi
sukinėdamas pastebėjo Zaru
dinas. i

—Taip, visi. Reikia tiktai 
įsigilinti į kiekvieno žmogaus 
gyvenimą, kad surasti jame 
daugiąu ar mažiau didelių 
nuodėmių... Pavyzdžiui, išda
vystė. Tą minutę, kai mes ati
duodam kas ciesorio, ciesoriui, 
einame gulti, sėdamės pietau
ti, mes atliekame išdavystę...

—Ką jus kalbate! — beveik 
suvargęs, neliuosai sušuko 
Zarudinas.

—Suprantama. Mes moka
me mokesčius ir atliekame 
reikalus, vadinasi, išduodame 
tūkstančius žmonių tam pa
čiam karui ir neteisybei, nuo 
kurios mes patys kenčiame. 
Mes einame gulti ir nebėgame 
gelbėti tų, kurie tą valandą 
miršta už mus, dėl musų idė
jų... mes suvalgome atliekamą 
kąsnelį, palikdami badui tuos 
žmones, dėl gerovės tų; mes, 
jeigu mes geri žmonės, turėtu
me visą savo gyvenimą kovo
ti. Ir taip toliau. Tas supran
tamai... Kitas dalykas niek
šas, tikras atsakantis niekšas! 
Dėl visko gi žmogus visiškai 
nuoširdus ir natūralūs...

—Natūralūs?!
—Būtinai. Jis mato daiktą, 

kuris jam nepriklauso, bet 
geras, jis neima: mato gražią 
moteriškę, kuri jam nepasi
duoda, jis ją prievarta ir ap
gaulingu budu paims. Ir visa 
tai pilnai yra natūralu, todėl, 
kad reikalas ir pasitenkinimas 
yra vienas iš daugelio blogu
mų, kuo natūralūs žmogus ski
riasi nuo kitų gyvūnų. Gyvū
nai, ypatingai,—gyvūnai, nesu
pranta pasitenkinimo ir nėra 
reikalo jiems jo ieškoti. Jie 
tiktai atlieka reikalavinmus. 
Mes visi su tuo sutinkame,- 
Jkad žmogus nėra tam, kad jis, 
vien vargtų, o vargas gi nėra 
idealas žmogaus likimo.

—Suprantama... 
rudinas.

—Vadinasi, pasitenkinimas 
ir yra pats svarbiausias gyve
nime centras. Rojus—pasiten
kinimo sinonimas, taip ar ki
taip, visi svajoja apie rojų ant 
žemės. Dėl pasakos apie rojų

nėra reikalo ginčytis,—ji yra 
svajonių simbolis.

—Taip, — ištaręs patylėjo 
Saninas:—žmogus iš prigim
ties nežino savo likimo, net 
ir patys nuoširdžiausi žmonės, 
—žmonės neslėpdami savo už
gaidų... tai yra tie, kuriuos 
paprastai vadina niekšais. Pa
vyzdžiui, jus...

Zarudinas krūptelėjo ir at
sitraukė.

—Suprantama, jus, 
Saninas, nuduodamas, 
nieko nejunta:—pats 
sias žmogus pasauly, 
puiku, savo akyse. Na, prisi
pažinkite, ar teko jums kada 
nors sutikti už save geresnį 
žmogų?

—Daug... —nedrąsiai atsakė 
Zarudinas kuris jau visiškai 
ir nesuprato Sanino ir, kuriam 
visiškai nebuvo žinoma, pykti 
dabar, ar ne.

Pasakykite,—pridūrė Sani
nas.

Zarudinas, nesuprasdamas, 
patraukė pečiais.

—Na, taip, linksma — pa
sigavo Saninas,—jus pats ge
riausias žmogus, ir “svetimo
teriauti”... labiausiai “sveti
moteriauti?”

Zarudinas vėl patraukė pe
čiais.

—Ori-gi-nališkai — prakošė 
jis.

—Jus manote? — nesugau
namu tonu užklausė kaltinin
ką Saninas.—O aš ir nema
niau... Gi niekšai—patys nuo
širdžiausi žmonės, prie to dar 
ir interesingi tuo, kad žmoniš
ko niekšiškumo ir rubežių 
dargi negalima nė įsivaizduo
ti... Aš su ypatingu pasitenki
nimu paspausiu niekšui ran- 
ką.

Saninas su nepaprastai at
viru veidu paspaudė Zarudi- 
nui ranką, žiūrėdamas jam 
tiesiai į akis, paskiau greitai 
susiraukė ir jau visai kitu to
nu prakošė:

—Sudiev, ramiai miegokite! 
—nuėjo. , ’ :

Saninas, grįžęs namo,’ nusi
vilko, atsigulė, apsiklojo, no
rėjo skaityti knygą “Taip kal
bėjo Zaratustra”, kurią rado 
pas Lydiją. Iš pirmųjų pus
lapių jam pasidarė ilgu ir 
nuobodu. Pergyventi vaizdai 
nekliudė Jo ramumui. Jisai 
nusispiove, numetė knygą ir 
momentaliai užmigo.

(Bus daugiau)

— tęsė 
kad jis 
geriau- 

Labai

daug miegodavo. Bet šitas po 
vakarienės jam nekliudė pa
sigirti, kad miegot jis nenori 
ir vietoj pasivaikščiojimo, jis 
palydės Zarudiną.

Buvo jau vidurnaktis, o mė
nulis plaukė aukštai po dan
gum. Šankias ir Zarudinas 
veik tylėdami nuėjo jau veik 
iki Zarudino buto. Saninas 
visą kelią žiurėjo į oficierą ir 
mąstė, ar ne užtraukti jam 
per fizionomiją.

pradėjo jis jau 
ant svieto

(Tęsinys)
—Pamatys... — vos tik buvo 

galima girdėti, kai ji patylo
mis ištarė, neprisiglausdama 
ir neatsitraukdama, bet, labiau 
erzindama jį savo pasivingju- 
mu. 1

—Vienas žodis,
prisiglausdamas prie jos, vi
sas užsidegęs aistra ir 
tusiu, sujudusiu krauju, 
Zarudinas:—ateisite ?

Lydi j a drebėjo, šitas 
klausimas jai buvo jau ne pir
mas kartas. Visuomet pas ją 
kas tai pradėjo darytis nepa
prasto, ji pradėjo drebėti, kas 
darė ją silpną ir bejėgę.

—Kodėl? —kurčiai paklau
sė ji, žiūrėdama į mėnulį, pla
čiomis, pripildytomis kokio 
tai liudėsio akimis. , į

Zarudinas negalėjo ir neųo-; 
rėjo jai teisybės pasakyti,! 
nors, kaip ir paprastai vyrai,: 
susieidami su moterimis, gilu-; 
moj širdies buvo įsitikinęs,; 
jog Lydija ir pati nori, žino,: 
bet tiktai bijosi. j

—Kodėl... Aš noriu laisvai į; 
jus pasižiūrėti, pasikeisti žod-; 
žiais. Bet tas yra kančia... jtjSj 
mane kankinate... Lydija.,. at-j 
eisite? — pagautas aistros Jis 
spaudė prie savo drebančių 
kojų jos lankstų šiltą kūną, 
jis kartojo.

Nuo šito jų apsikabinimo, 
degančio kaip įkaitinta gele
žis, dar tirščiau aplink pasi
kėlė šiltas, troškinantis, kaip 
sapnas, rūkas. Visas lankstąs, 
švelnus ir patogus Lydi jos kū
nas alpo, linko ir glaudėsi 
prie jo. Jai buvo kankinimas, 
gera ir baisu. Viskas aplink 
svetima, keista, nesupranta
ma, persimainę: mėnulis bu
vo ne mėnulis, žiurėjo arti, 
arti, per terasos pynimus, lyg 
kabojo ant skaisčiai apšvies
tos nedidelės pievutės; sodas 
ne tas, kurį ji pažinojo, atro
dė koks tai kitokis, tamsus ir 
paslaptingas, prisiartino ir ap
supo ją. Galva svaigo ir Au
kosi. Lyg nesava ji ištruko iš 
jo rankų, su išdžiuvusiomis, 
degančiomis lupomis ir su 
vargu prašnibždėjo:

—Gerai...
Ir bejėgingai svyruodaųia 

ėjo į siūbą, jausdama baimę, 
kuri l>e išeities trauke ją į 
kokią tai bedugnę.

Kambariuose valgė vakarie
nę. Marija Ivanovu* buvo ne 
sava. Tanarovas, kaip ir pa
prastai, tylėjo ir svajojo apie 
tai, kaip butų gera jeigu jis 
butų toks, kaip Zarudinas, Įr 
jį mylėtų tokia mergelė, kaip 
Lydija. Ir jam rodėsi, kad jis 
mylėtų ją ne taip, kaip Zaru
dinas, —- jis negali įvertinti 
tokios laimės. Lydija buvo 
išbalusi, nekalbi ir į nieką ne
žiūrėjo. Zarudinas buvo links
mas ir atkaklus kaip medžiok
lėje žvėrys. Saninas, kaip ir 

v^lgė, gėrė

labiau

įkai- 
tęsė

liiž-

i

—Ta-lp, 
prie pat namo: 
yra daug visokių niekšų!

—Tai yra? — klausiančiai 
ir nusistebėjęs pratęsė Zaru
dinas, aukštai pakėlęs anta
kius.

—Taip, aplamai... Niekšai— 
yra žmonės su užsiėmimais...

—Ką jus! — nusijuokė Za
rudinas.

—Tikrai. Nieko ant svieto 
nėra nuobodesnio,, kaip tei
singas žmogus... Kas tokis 
teisingas žmogus? Teisingumo 
programas ir geradarystė jau 
senai visiems yra žinoma. Iš 
to negali būti nieko naujo... 
Iš šito pasenusio dalyko, pas 
žmogių išsikala įvairumai ir 
gyvenimas susikaupia į vieną 
siaurą ir nuobodų rėmą. Ne
vok, nemeluok, neveidinal-

sutiko Za-

KAD GELBĖKIT!

—r

RYTUOSE

visada, žiovavo
daug degti jies. Jis nepaprastai|ta

“DARBININKŲ SOLIDARU-1 
MAS** VYKINAMAS 

KUM&ČIA

Apžvalga 
mw na ji.il     u

lą, kuriuo SSSR ir Vokietija 
pasižada savo vidaus ir užsie
nių politikoje atsižvelgti ir Pa
baltijo kraštų nepriklausomy
bės ir neliečiamybes palaikymą.

PAVIJUS TAIKAI EUHOPOS|Tuo protokolu Sovietų vyriau- 
sybe norėjusi sustiprinti įtaiką 
bendrai ir taiką Rytų Europo
je atskirai, lygiai kaip ir pa
gerinti savitarpio santykius 
tarp Vokietijos ir SSSR, Be to, 
tame protokole buvo siūloma 
susilaikyti nuo bei kokių veiks-

“Elta” praneša, pasiremdama' 
“Tas*/’ (sovietų žinių agentū
ros) pranešima, kad kovo $8* 
d. Utvhevas, bolševikų vyriau* 
sybės vardu pasiūlė vokiečių 
vyriausybei paprašyti protoko-

Sklokos organas uusiskuu-'i 
džia, kad “ščyrieji” komunistei 
sumušė ii* sukruvino opozfeip 
nius komunistus per Pirmąją 
Gegužės, tarptautinio darbininL 
kų solidarumo šventę. Jisai tą 
chuliganišką komunistų žygjį: 
aprašo taip: ! i

“Prie Union aikštės, Chi-Į 
cagoj, rikiuojasi demonstran
tai. Prasideda maršavima^. 
Staiga kyla triukšmas par 
skolinėse eilėse, Grupė vyruk 
matyt, iš anksto susitarusių,’ 
pastoja kelią daliai demon
strantų, Neleidžiama jiems 
maršaoti. Prasideda stumdy
mąsi, bet užpuolikai neganė - 
tinai stiprus. Demonstrantai! 
sulaužo jų grandinę ir man- 
šiloją toliau.

■“Kame dalykas? Kodėl

v i-



SAMUEL INSULLUI ATVYKUS KALINIU I CHICAGO

Plungės naujienos

laikais

LIETUVOS ŽINIOS

darbi
Vokie

naciai

Vienas

Džin

ifet-

BIRUTES DARŽE, Birželio

Greta 
gran-

MIDGET
RADIOS

naujas 
imbolis-• 
“Pozen-

Daug linksmybių mes turėsim, 
Linksmų dainų daug girdėsim 
Pikniką NAUJIENŲ 
Už Chieagos sienų.

Džiaugsis visi Naujieniečiai, 
Kad juos linksmins Birutiečiai, 
Padainuos meilingai 
Ir labai galingai.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

štai pavasaris malonus, 
Jau mes virstam į čigonus, 
I piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam. •

Štai Onytė, štai Vandutė, 
Štai Broniutė ir Aldutė, 
Štai ir Petronėlė 
Ir šauni Adelė.

r-M 
hdl

nedrauginįą veik- 
pagarsejusi Vokietijos

Ji

Leidimai atšaukti eilei Vokie 
tijos valdinių mokytojų

26O57—Žydelis

KAIP DAROMI FA
ŠISTIŠKO PARLA

MENTO RINKIMAI

kad vokiečiai grei

F uo

ir išeina, kad kone 
tie bedarbiai, su'br.nkruty- 

badau jautieji balsavo 
! Išvadas iš to kiekvienas 

protaujantis žmogus pasidaro 
pats.

SOVOGAON REMOVER ir Blea- 
c.her—vienas kenas padarys abu 
darbu ... 50c kenas

Yanas Hardware and
Paint Company

2747 WE8T 63rd STREET 
Tek Prbspect 1297

Eisim, eisim, paklausysim, 
Tas gražuoles pamatysim, 
Ach, kokios jos meilios 
Ir kokios jos dailios.

PLUNGĖ 
nytkaimyje 
me Plungės žemės ūkio 
kyklos mokamasis personalas 
suruošė savaitinius žemės ūkio

PAS BUDRI KĄ O. K 
LIETUVIŠKI 

REKORDAI PO

Niekur taip nebus malonu, 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chieagos sienų.

Vienintelis Lietuvis Gė 
lių (kvietkų) Au

gintojas

KLAIPĖDA, 13. IV. Elta. — 
Pasiremdamas svetimšaliams į 
viešųjų tarnybų priimti ir tar
nyboje laikyti įstatymu, Klai
pėdos krašto gubernatorius at 
šaukė savo 1933 m. gruodžio 
16 d. duotų leidimų pasilikti 
tarnyboje mokytojams 
tijos piliečiai^, Gustavui Le- 
nuweit, mokytojaujančiam Jo- 
nikaičiuose. Pagėgių apskr.. 
Hansui Meller, mokytojaujan
čiam Barzdynuose, Šilutės ap
skr. Nestatyta, kad Lenuweit; 
būdamas viešoje tarnyboje, vei
kė prieš Lietuvos valstybės in
teresus, o Meller, sulaikytas su 
kontrabandinėmis prekėmis, pa
sipriešino muitinės valdininkui, 
įžeisdamas ir paniekindamas 
valstybę. Ryšium su tuo, gu
bernatorius pareikalavo iš Klai
pėdos krašto direktorijos pir
mininko minėtus svetimšalius iŠ 
tarnyįięs tuojau4,, atleisti.

Angimi žydinčias ir kvepiančias 
gėles dėl namų, darželiu it kapų. 
Apsodinti kapus salyje jūsų noro, už 
prieinama kainų.

Kviečiu atsilankyti.

A. B. Selemonavičia
3840 W. lllth St.

1 blokas i rytus nuo 
švento Kazimiero Kapinių 

Tel. Cedercrast 0855

Hamburge Naci 
kėlė “Klaipėdo 

liava”

Smulkieji ūkininkai do 
misi pavyzdingais 

ūkiais

adresu: 
sėbras

t. Bet net ir slap- 
kortelė nelikdavo 

nes pro plonus 
buvo atskirti tn 
(“taip”) kortele 
“ne”, prieš įme- 
Ir tik tie, kurie 

pasišventę, ri

Stalgėnų baž- 
Didvydžių kai- 

mo-

Gubernatorius atšaukė 
darbo leidimus

YOURtYtO
Night and Moming to keep 
themClean, Ciear and Healthy 

WHte for Free “EyeCare” 
or Beauty” Book

Marine C*„Dept. H. S,9 E. Obk»SL,Chic«t«

savo
visas mo- 

priemo- 
kad įti- 
dau‘giaii 
moraliai

kursus. Kursuos skaitė paskai
tas tos mokyklos mokytojai— 
agronomai Petraitis, Steponą 
vičius, Zupka, Kaunaitū, Ste
ponavičienė.

Organizavosi Ph.'.igės jaunų 
jų ūkininkų ratelis. Ratelio va
dovu yra žemės ūkio mok. so
dininkas Zupka; ratelio valdy
bą sudaro: pirm. Sragauskas 
sekr. Norkus ir nariai Cirtau- 
laite, Šimkus ir Slavinskas.

katalikų kunigija be atodairos 
stojo talkon fašistų režimui.
Prieš pat rinkimus viename 

iš katalikiškųjų laikraščiu 
(“Avvenire d’Italia”) buvo pa
reikštas toks oficiozinis Vati
kano nusistatymas: “Tikybinė 
vienybė, pasiekta atmintinuoju 
susitaikymo paktu, sustiprinta 
ir išplėtota vaisingu1 bendradar
biavimu tarp dviejų aukščiau
sių valdžių, jau parodė gerų 
vaisių tiek tikybai, tiek tėvy
nei. Dėlto italai katalikai, ku
rie bažnyčios šaukiami stoja 
apaštalavimo kovon, pirmieji 
bus tarp tų, kurie sekmadienį 
25 kovo paduos balsų už šutai- 
komumą tų dviejų vertybių — 
apostolato ir tėvynės didy
bės”.

Iš kitos pusės, fašistų parti
ja pastatė ant kojų visų 
aparatą, panaudoj 
derniškos propagandos 
nes, — ne tiek tam, 
kintų balsuotojus, o 
tam, kad nuslopintų 
ir materialiai visų valstybinės 
mašinerijos galių. »
Svarbiausias tikslas buvo — 
kad niekus nedrįstų susilaikyt 

nuo balsavimo.
Nes jau savaime aišku, kas 

Sykį atėjo į balsavimo vietą, 
tas turės balsuoti 
jau pasirūpins fašistų būriai, 
sutraukti balsavimo vietose.

Apie balsavimo slaptumų ne
gali juk būti nė kalbos: par
tijos nariai ėjo balsuot unifor
muoti, balsavo atvirai. Taigi, 
jei kas norėjo slaptai atiduoti 
balsą, tuoj vien dėlto pasipil
davo jo adresu: “fuorušitų 
(emigrantų) sėbras”, “ko sle
piesi” ir t. 
tai įdėta 
slaptu baisu, 
vokus galima 
spalvė “si” 
nito baltosios 
tant į urnų, 
buvo pasiryžę, 
zikuot, galėjo išdrįsti balsuot 
prieš., Tai geriausia parodo

GIRSTAITIŠK1S,, Aluntos v. 
— Čia vedamu p. O. Vileišie
nės pavyzdingu tikiu apylinkės 
ūkininkai domisi: veik kasdien 
suplaukia nemaža ūkininkų 
pirkti tinkamų sėklų, vištų ūkio 
užvedimui

Nemažai iš šio dvaro ukinim 
kai turi užsiveisę ir žaliųjų 
fiinų, kurios savo pieningumu 
ūkininkams daug padeda rei
kalus tvarkyti.

A. BITINO \
PAMINKLŲ IšDIRBYSTfi

3958 West lllth Street
Tel. Beverly 0005

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko <li- \vt4B
džiausiu paminklų išdirbystę Chica- 
goję. Didžiausis pasirinkimas impor- 
tuotiį ir Amerikoniškų akmenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25 ir aug-
ščiau. Reikalui esant, malonekile atvažiuoti pas mus

Italijoj įvyko rinkimai. Apie 
98% gyvent, atsakė “taip” ir 
tik visai nežymus skaičius pa
davė balsus su neigiamais at
sakymais. Tačiau reikia labai 
paabejoti, ar reikalinga ir tik
slinga buvo visa ši “rinkimų” 
procedūra. Užsienio politikų ji 
vis tiek neapgaus: čia juk ži
noma, kad
tokiuose rinkimuose nėra jokio 

laisvos valios pasireiškimo;
kąd jų rezultatai yra iš anksto 
žinomi, nes antraip argi fašis
tų valdžia prileistų prie rinki
mų? Vidaus politikoje jie irgi 
buvo greičiau kenksmingi, negu 
naudingi režimui, nes parodė 
gyventojams, kokių priemonių 
turi griebtis ši valdžia, kad iš
gautų daugumos “pritarimą”.

Įdomu peržvelgti kai ku
riuos budus, pavartotus tam ti
kslui. Besiartinant rinkimams 
visoje Italijoje ypačiai gi pra
monės miestuose, buvo padary
ta sulaikymų. Kiekvienas įta
riamas nepalankumu režimui, 
buvo paimtas priežiuron. Įmo 
nių direktoriai ir įstaigų vir
šininkai buvo sušaukę 
ninkus ir tarnautoj u‘s 
reiškė trumpai drūtai, 
šių būdų buvo išplėsta 
diozinč propaganda. Reikia pa 
brėžti, kad šį kartų

O tas gražusis Pavasarinis Naujienų Piknikas įvyks 
J u ne 3 dienų.

■bitumo rvr'ifciKA, Gražiausią 
piešinių, taip pigiai kaip 411 m 

už role IVv 
CALCIMINE visose spal- *7^ 
vose .......................... svaras ■ **

25c išcalsimuos vidutiniško 
didumo lubas.

YĄNA’S BEST Ploviniui Paude-

VENETIAN 
MONUMENT CO.

INCORPORATED
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŲfttES 
Paminklų ir Mauzolejų 

Didžiausia Dirbtuvė 
Chicagoje 

virŠ 50 metų Patyrimo
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir lau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

ius dėl daugelio įžymių Chieagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue 

Phone SEELEY 6103
. CHICAGO, ILL.

7.50
PHIECO i!»:u $4 E Efl 
RADIOS po .... I OaOU 
Nauji PHII-CO Automobilio 

™D10S.. 39.50
MOTOROLOS Automobilio

™”os.. 39.50
ZENITU Automobilio RA- 

■**.... *49.50
Budri k o mechanikai įdės 

jums Išlaukiant
Už jusų senas radio lubas 

j ii s gausite 25c perkant 
naujas tūbas.

skurdų”. Benevič pareiškė: “Ve- 
liava įpareigoja ne tik kovo
ti, pašaukus kovai, bet reika
lauja to simbolio supratimo vi
dine prasme. Todėl mes nori
me šių Klaipėdos vėliavą pa
šventinti, pasižadėdami, nuolat 
kalbėti į musų tautų apie ko
vą rytuose ir apie rytų pa
kraščių ištikimybę”. Kreipda
masis į naujai pašventintų vė
liavą, kalbėtojas sušuko: “Tu, 
klaipėdiečių vėliava, buk tikra 
tavo išpažinėjų ištikimylie”.

Matyti 
pamiršo visus savo pasižadėji
mus po Didžiojo karo ir, bū
dami trumparegiai, nepastebi, 
kad verždamiesi į Klaipėdą, jie 
daugiau gautų į kailį, negu ga
vo Vytauto Didžiojo 
Žalgirio mūšyje.

benas.
ir Kad Nėr

Antanas Vanagai-

iš Vilkaviškio ir 
Pas Darželi Trys Mergelės. 
J. Babravičius.-

26634—Agota ir Mes Geri Že
maičiai Antanas Vana
gaitis.

26067—Pokeris ir Grybų Rauti— 
Ant. Vanagaitis.

26072—Ukvei ir Senas Bernas — 
Ant. Vanagaitis.

26077—Kam šėrei Žirgeli ir iš 
Rytu šalies —Kriaučiūnas 
ir Olšauskas.

26085—'Tėvynės Polka ir Ku-Ku 
Vairas— Tarptautinė ork. 

26088—Kur Nemunas ir Dauguva 
ir” Smuklėj Vainikėlis —J. 
Olšauskas.

26097—Gaspadinė Rozalija ir Jo
nas pas Rože—Stasys Pilka 

26095—Levendrėlis ir Grybai — 
Marė Strumskienė ir P. 
Petraitis.

■IBM

3 už doleri
26047—Prašom Pasakyti ir 

guliukai—Liuda Sipavičiū
tė, kontralto

26052—-Pirmo Pėstininkų Pulko
ir Senas Draugas—maršai 
Kariškas

26054—Barbora 
Alaus—

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8107
CHICAGO. ILL.

BUDRIKO PROGRAMAI
WCFL Nedėtomis nuo 1 iki 

1:30 po pietų.
WAAF Nedėloimis nuo 1:30 iki

2 pe pietų. ......

generalinio sekretoriaus Stara- 
ce žodžiai,

pasakyti tuoj po rinkimų • 
“skaičius balsavusiųjų “prieš’ 
leidžia manyti, kad čia prie bu
vusiųjų suimtųjų prisideda ir 
busimųjų, kurie ligi šiol dat 
laisvai ir nekliudomai vaikšto 
šioje nui’sų didžioje ir kartais 
perdaug pakantrioje Italijos 
žemėje”.

Taigi, kaip minėta, svarbiau
sia buvo atvesti visus prie ur
nų, kad nebūtų permažas nuo
šimtis balsavusiųjų. Ir štai bu
vo daroma. Įmonių darbiu įti
kai, įstaigų tarnautojai, išri
kiuoti eilėmis marširavo su fa
šistų sekcijų vadais priešaky į 
balsavimo vietų balsuoti “už” 
atlikti “patriotinę prievolę”, 
kurios vengti tai reikštų ne
tekti duonos kąsnio sau* ir vai
kams. žiūrint į tas juodmarš- 
kiiilų vedamas pilkas kolonas, 
nejučiomis dingtereja galvon: 
“Palauk, kur’ aš tų visa jau 
sykį mačiau?.. A, tiesa, Mas
kvoje...” Iš tikrųjų, metodų 
panašumas labai didelis.

Bet šį kartą fašistų rinkimų 
“operatoriai1”, kaip rusai saky
davo

“pėrės taralis”, 
kad surinktų daugiau kaip 16 
milijonų “už” ir tik 15 tūk
stančių “prieš”, balsuojant apie 
98% visų tikinčiųjų teisę bal
suoti, — šito nei tikėtasi nei 
norėta susilaukti. Juk išėjo aiš
kus bliamažas! Italija turi dau
giau, kaip

1 milijoną bedarbių, 
per pastaruosius metus buvo 
daugybė bankrotų, daugely 
provįncij ų varguomenė tiesiog 
badauja 
visi 
tieji

Paskutiniuoju laiku labai pa< 
garsėjo vokiečių kurstymai 
prieš Lietuvą. Atitinkamai pa 
didino savo 
lum 
rytų sąjunga. Neseniai Vokie
tijos rytų sąjunga Hamburge 
pašventino “Klaipėdos vėliavų”. 
Šia proga Vokietijos 
ypač kikstė prieš Lietuvą.

Vokietijos laikraščiai “Klai
pėdos vėliavos” pašventinimo 
iškilmes šitaip aprašo: “Vo
kietijos rytų sąjungos 
Klaipėdos grupės s 
Klaipėdos vėliava — 
hofo” aludėje buvo iškilminga: 
pašventinta. Pašventinimo ce
remonijas atliko tos grupės va 
das Benevič. Jis savo kalboje 
ryškiomis spalvomis vaizdavo 
“negirdėtą pasienio vokietybes

NAUJIENOS, Chicago

Samuel Insull (jį rodo vilyčia) Union stoty, kai jis iš Turkijos kaliniu tapo atvežtas j Chicago 
Jis iš visų pusių yra apsuptas keliomis eilėmis federalinių agentų.
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NAUJIENOS, Chicaeo, 111.

Lietuviai Biznieriai ir jy Bizniai
HALSTED BUILDING, LOAN
AND SAVINGS ASSOCIATION

Halsted Statybos, Paskolų ir 
Taupymo Bendroves buveine 
randasi p. J. P. Varkalos ofise 
adresu 3241 So. Halsted st., 
tel. Victory 7188.Dircktorių su
sirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio pirmo pirmadienio va
karą. Bet duoklėms užsimokėti 
arba kitokiems reikalams atlik
ai dalininkai gali atsilankyti 
bile kuriuo laiku, kada 'tik ofi
sas yra atdaras.

Ši spulka tapo suorganizuota 
spalių mėn. 1 d. 1925 m. Jos 
organizatoriai buvo N. C. Kru- 
konis, J. Varkala, Dr. A. J. Zi- 
montas, Dr. S. Naikelis, aptie- 
korius Frank A. Poška, aptie- 
korius Justinas Kulis, J. T. Poš
ka, James Petrauskas, Peter A. 
Palulis ir William B. Jučas!

Dabartinę spulkos valdybą 
sudaro prez. Adolph Kaulakis, 
vice-prez. K. P. Gugis, sekre
torius J. P. Varkala, iždinin
kai Antanas Radvilas; kiti di
rektoriai: B. Dillun, A. D. Kau- 
laįis, John Sinkus, James Pet
rauskas ir Jenas Rainis; advo
katas K. P. Gugis.

Halsted spulka kontroliuoja 
$18,094.83 kapitalą. Didele spul
kos kostumerių didžiuma, fak- 
tinai visi išėmus vieną, yra lie
tuviai.

Spulka nėra forklozavusi nė 
vieno namo. Dviems skolinin
kams, kurie nebeįstengė toliau 
mokėti, spulka leido atsiteisti 
su ja Home Loan Ovvners Cor
poration bonais.

Spulkos gerai atsilaikė
žemiau paduosiu vieną-kitą 

p. Varkalos nurodytų faktų ir 
išreikštų minčių apie spulkas.

Depresijai užėjus, ypač kai 
bankai ėmė bankrotuoti, žmo
nės pradėjo traukti pinigus iš 
spulkų. Kadangi jie negalėjo 
atgauti visas savo sutaupąs su
syk, tai pasireiškė rustavimo 
prieš spu’kas.

Bet tas rustavimas, kaip lai
kas parode, buvo bereikalingas. 
Statistikos su vados, bent Illi
nois valstijoj, sako, kad 99.8 
nuošimčiai spulkų išmoka. Ki
taip sakant, kad dėl blogų lai
kų, dėliai to, jogei vertės nu- 

nukdntėjo 20 
dolerių, šitas 
pasirodė mai-

trejetas bankų atmokėjo depo- 
zitoriams pinigus ir užsidarė.

Spulkos — kooperatyvai
•Paprastai apie spulkas kalba

ma kaip apie biznio įstaigas. 
Taip, jos yra biznio įstaigos, 
bet kooperatyvaus biznio, ku
ris skiriasi nuo korporacinių 
kombinuočių. Svarbu pažymėti, 
kad tveriamos dabar valdžios 
federalėse spulkosc nė vienas 
asmuo negales turėti daugiau 
kaip 50 balsų, nežiūrint kaip 
didelį pluoštą ščrų jis kontro
liuos spulkoj asmeniškai. Šėri- 
ninkų susirinkimuose vienas as
muo nieku budu negales turėti 
daugiau balsų, kaip 10 nuošim
čių atstovaujamo asmeniškai 
ar įgaliojimais (proksėmis) ka
pitalo. šitokiu patvarkymu 
spulkos ypač skiriasi nuo kor
poracijų.
Lietuviams reikėtų pasinaudoti 

valdžios patvarkymais
Ir lietuviai turėtų pasinaudo

ti Washingtono valdžios 
tvarkymais, sutverdami 
les spulkas arba dabar 
valstijinių (šteitavų) 
čarterius pakeisdami į
liūs čarterius. Nes ve kokių 
progų teikiama federalėms spul- 
koms:

Federalė valdžia yra prisi- 
ruošusi duoti $300 iždinės pi
nigų ant kiekvieno $100 spul
kos dalininkų sudėtų pinigų.

Viena, dėl žmonių nepasiti
kėjimo, o antra, dėliai nedar
bo lietuvių spulkų plaukiantis 
(cash) kapitalas šiandie yra 
nedidelis. Jei lietuviškos spul
kos taptų federalėmis, tai jos 
galėtų gauti iš valdžios tris 
kartus daugiau cash, nei jų 
turtas siekia. Tat ir žmonėms 
jos galėtų pagelbėti kur kas 
daugiau, ne kad dabar. *

žodis —- kitas apie spulkų

tas jaunų energingų profesio
nalų, būtent, Dr. A. Šimkus— 
iš 18-tos apielinkės, Dr. J. Rus- 
sell-Raslavičius 
kūnas.

Smulkmenos 
bus paskelbtos
norėtų dabar gauti informaci 
jų, meldžiami pašaukti Valdybą. 
CANal 6122.

ir sesutė. Petras ir Julija Sudu
lai ir duktė Julija.

ir Dr.

apie 
vėliau,

F. Vins-

turnyrą 
o kurie

Ligonių lankymo 
diena

Kanale atrastas ku 
nas lietuvio Kazi

miero Chingos
Pražuvo suvirs savaitę laiko at

gal; turėjęs finansiniu ne
smagumų

šiandien yra ligonių lankymo 
diena. Kiekvienos ligoninės du
rys yra atidaros publikai. Kas 
tik nori gali ligoninę Aplankyti 
ir pamatyti, kas ten dedasi. 
Lankytojams parodoma daug 
įdomių dalykų bei duodama ata
tinkami paaiškinimai.

Ligoninių istorija yra nepa
prastai sena. Rekordai rodo, 

ligonių butą net prieš ketu- 
tukstančius metų prieš 

taus gimimą, žinoma, tais

tenka pasakyti, jog jis turi ne
paprastai gerą atmintį: visus 
savo eilėraščius deklamavo iš 
atniinties. O kai kurie tų eilė
raščių, ypač paskutinis, pusėti
nai ilgi. Balsas jo gana gražus, 
lankstus. Valdo tą balsą gerai. 
Tad ir deklamavimas išeina įs
pūdingas. Malonu pasiklausyti.

Vakaro nuotaika buvo labai 
jauki. Neapsiėjo ir be dainų: 
kai kuriems p. Tysliavos eilė
raščiams yra parašyta muzika, 
tacĮ ponia Steponavičienė padai- 
nayo tas dainas. Atsirado visa 
eilę poetų, kurie to vakaro at
minčiai parašė eilėraštį, 
sakant, ekspromtu.

Taij

-------------------------------------------^štndienis, geguž. 12, 1934 
rinktinos reprodukcijos muzi-bAc ir rlninn m.-n « • 'datai laimėjo, kiti prakišo.
kos n dainų gynimu siu tj * i •* •
dainininkų. Abelnai, kiekvie- b .1S_US1U tarpe randasi
nam bus tikrai malonu šių 
programų pasiklausyti. Beje 
ar jau rengiatės prie Budriki1 
radio pikr/ko? Tai bus užbai
gimas kontesto dainininkų, mu
zikantų ir šokėjų. Atsibus ge
gužės 27 dieną didžiuliam Bi
rutės Darže, Archer ir 
vės, Justice Park.

79 gat-
K.

„ . tai

kos teisėjas Hovvard H. Kemp, 
kuris miestely Crown Point 
savo karjeroj sutuokė 114,000 
Porų ženybiniam gyvenimui.

Kemp yra republikonas, gi 
balsavimus laimėjo demokra
tas. Kempo, kaip teisėjo, ter
minas pasibaigs gruodžio 31 
d. š. m.

Šunų likimas
Paskilbęs ženybų 

jas prakišo
teise Apie 1,000 šunų kas mėnuo 

Chicagoj panaudojama iši
riems eksperimentams. Didžiu
ma tų šunų tai paklydėliai, ku
rių nelaimė buvo, kad pateko

J-*

kad žmonės

krito, spulkos 
centų ant šimto 
puolimas labiau 
nų apskričiuose. 

Tatai reiškia,
taupiausieji savo pinigus spul- 
kose neturėjo tokių nuostolių, 
kokius turėjo pav. tie, kurie 
laikė sutaupąs bankuose. Nes 
juk žinoma, kad vienoj tik Chi
cagoj iš užsidariusių daugiau 
kaip 150 bankų vos pora ar 
trejetas buvo tokių, kurie iš
mokėjo dolerį už dolerį; tiks
liau pasakius — tie pora ar

1 ftmffHTOF THE 1

I ATSINEŠKITE š| KUPONĄ | 
Tiktai Pirmadieny

I Specialis susipažinimui pasiūliji-1 
. mas musų Naujo Moderniško I Beauty Parlor.
| QQ FRĄNCUZIŠKAS |

1 Permanent 1
15 Opera- Wave !I torkij

pa- 
federa- 
esančių 
spulkų 
federa-

Užvakar iš išmatų kanalo 
prie Lockport, Ilk, buvo išgrieb
tas kūnas lietuvio Kazimiero 
Charles Chingos, kuris pražuvo 
virš savaitė laiko atgal. Matyt 
ilgoką laiką vandenyje išbuvo 
velionio kūnas, kuris dabar ran
dasi graboriaus .1. J. Bagdono 
lavoninėje, 2506 West 63rd st.

Velionis pražuvo pereitą ant
radienį. Jo automobilis buvo 
atrastas prie 115-tos gatves ir 
kanalo, bet niekas nemanė, kad 
jis atėmė savo gyvybę pasi
skandindamas.

Kiek teko patirti, jis turė
jęs didelių finansinių vargų ir 
gal tas jį privedęs prie despe
ratiško žygio. Užlaikė didelį 
garažą prie Sawyer ir Archer 
avenue, vėliau* jį prarado, kaip 
ir visą kitą turtą. Jis gyveno 
adresu, 4515 S. Sawyer avenue. 
Jo žmona p. Chingienė-Raubiutė 
dabar gyvena pas tėvus, 5421 
South Mozart avenue. Ji 
rods rengėsi imti divorsą.

jog 
ris 
Kris 
laikais jos buvo labai primity
viškos. Kaip ir visos kitos in
stitucijos, ligonines vystėsi, to
bulėjo. Moderniškos ligoninės 
yra tūkstančių metų progreso 
vaisius.

Prie progos įdomu bus pažy
mėti, kad apie 50 nuošimčių 
visų pasaulio ligoninių randasi 
Amerikoje.

Šiandien bus lankymo diena 
ir šv. Kryžiaus ligoninėje. Prie 
tos ligoninės yra susispietęs ne
mažas būrys lietuvių daktarų. 
Jeigu kas įdomaujate, tai ap
lankykite tą įstaigą ir pažiūrė
kite, kaip ji atrodo ir kas de
dasi jos viduje.

RADIO
LIETUVIŲ RADIO 

PROGRAMAS

be-

Kraustosi į Didesnę 
Vietą

BridBRIDGEPORTAS.
geport Tobacco ir Liqu'or Co. 
jau veda

Parsiduoda Dr. Kas 
pūčio rakandai

Rytoj — nedėldienį, Progress 
Furniture Kompanija iš sto
ties W. G. E. S., 1360 kilo
cycles, transliuos labai gražų 
ir įdomų radio programą. Jo 
išpildyme dalyvauja grupė žy
mių radio dainininkų ir mu
zikų, kurie yra parengę nau
jų ir gražių dainelių. O prie 
to, programo vedėjas, J. Ro
manas pateiks įdomių žinių ir 
pranešimų. Todėl, atsiminkite 
užsistatyti savo radio ir pa
siklausyti Mn.

GERAS PROGRAMAS

Indiana valstijoj praėjusį an 
tradienį buvo kai kurių valdi- 
ninku rinkimai. Vieni kandi-'ant kelio Šunų gkudytoįms. r*

Jau gauta iš teismo leidimas 
parduoti Dr. Kaspučio palikti 
baldai, — stalai, krėslai, lova 
ir kiti dalykai. Administrato
rium yra paskintas graborius 
J. Liulevičius. Jei kas norėtų iš 
paliktų Dr. Kaspučio daiktų ką 
nors nupirkti, tai kreipkitės į 
p. J. Liiilevičių/r 4092 Archer 
avė., arba į Dr. V. Šimkų, 3343 
S. Halsted st.

i$ gražiausių radio 
L kurio aš visados 
duoda Progress Fur- 
Kompanijos Krautu-

šiandie veikia Home Loan 
Ovvners Corporation, kurios 
tikslas yra gelbėti žmonėms at- 
sidurirsiems sunkioj padėty su 
morgičiais. ši Home Loan Own- 
ers korporacija kontroliuoja 
$2,000,000,000. Tai kapitalas, iš 
kurio valdžia duoda paskolas 
ant gyvenamų namų. Kai kor
poracijos teikimas paskolų už-* 
sibaigs liepos 13 d. 1936 m., 
tai yra pamatas manyti, kad 
kolektavimas išduotų paskolų 
bus pavestas federalėms spul- 
koms. Tat yra dar vienas ar 
gumentas, kad lietuviškos spul
kos turėtų federalizuotis.

Lietuviai golfininkai 
rengia turnyrą 
gegužės 20 d.

Pasirinko
Country
ką vietą

“Twin Eagles”
Club kaipo oficiališ-

biznį;*; ęridgeporto 
virš 10 metų. Pir- 
kompanijos adresas 
So. Halsted St., bet 

ge-

miau šios 
buvo 3265 
nuo sekamo pirmadienio, 
gūžės 14 dienos, ji persikrau
sto į buvusio Universal State 
Banko namą adresu 3252 
Halsted St.

Savininkai sako, kad jų 
nis yra padidėjęs, senojoj 
toj jau nebegali įsiteikti, 
dėl kraustosi į didesnę ir
togesnę vietą. Visi jų kostu- 
meriai bus dar geriau paten
kinti mandagiu ir greitu pa
tarnavimu.

biz- 
vie- 
to- 
pa-

Kaimynas.

Roseland
J. P. Sidulų ir dukters vieša 

piadėka

Poezijos vakaras
Gegužės 9 d. Universal Kliu- 

be buvo surengtas poezijos va
karas poetui Juozui Tysli^yai. 
Nežiūrint to, kad oras buvo la
bai nepalankus; neįmanomai šil
tas, beb susirinlco pusėtinas bū
rys žmonių.

Apie 9 vai. Kl.. Jurgelionis 
atidarė vakarą, pareikšdamas, 
kad jis niekuomet nesitikėjo, 
jog Chicagoje randasi tiek daug 
poezijos mėgėjų. Esą, kai jis 
prieš porą metų skaitęs poezi
ją, tai kai kurie klausytojai 
net snausti pradėję.

Pradeda deklamuoti savo ku
rinius p- Tysliava. Pirmiausiai

Vieną 
progran 
klausau 
nituTe 
vė.

Praeitos nedėlios Progreso 
Kvartetas, vyrų duetas, Onos 
Skeveriutės solo ir visi nume
riai gerai išėjo. Progress ve
dėjas pateikė įdomių žinių 
apie bįznio eigą šios krautu- 

Chicagos lietuvių abel-
..., ,f >■ ■ > ■

j J , a 14 ” < • V D

vės ir 
ną veikirpą

Budriko Radio
Sekmadienį, gegužės 13 bus 

Motinų Diena. Pagerbimui vi
sų motinų Jos. F. Budriko ra
dio ir rakandų krautuve, 3417 
So. Ha lsted st., rengia du pui
kius radio programus: nuo 1 
iki 1:30 vai. po pietų iš sto
ties WCFL, dalyvaujant buv. 
Liet. Ųperos artistui J. Ku- 

ir kitiems dainininkamsdirkai
bei mėzikantams, o nuo 1:30 
iki 2 vai. iš stoties WAAF, 920 
kil.

Antrias programas susidės iš

The Lithuanian Youth Society

Progress F urniture Co
KRAUTUVE 

Mini Pirmas Metines Sukaktuves 
Sėkmingos Prekybos 

SIULIJA

; DIDŽIAUSIUS BARGENUS VISOKIŲ 
NAMAMS REIKMENŲ

'J $

*39.95
•35.75
’26.753259 SO. HALSTED STREET.

Please find enclosed 50c for subscription to the forth- 
coming issue of THE FURR0W (Vi 
tain the best literary stories and joetry written by the 
Lithuanian youth.

Name ...........................................................................................................

CHICAGO, ILL.

$75.00 SEKLYČIOM SETAI 
už ...................................

$70.00 3-jų dalių MIEGAMAM KAM
BARIUI SETAI po ....... ......................

$55.00 Pilnai parceliuoti GESINIAI
PEČIAI po ............................... *..........

$60.00 Naujausios DRABUŽIŲ PLOVYK- $
LĖS Pasirinkimas .......... ........................

$35.00 Permainyti HOOVER KAURŲ
VALYTOJAI ............................................

$25.00 5-kių dalių Gražus BREAKFAST
SETAI po ..................................................

$20.00 Garantuoti SPRINGSINIAI
MATRASAI, pasirinkimas ...................

$9.00 Garantuoti Raitytų Dratų
LOVOM SPRINGSAI ...... ......................

$28.00 Gražus ir Tvirti LAUNGING
KRĖSLAI po ............................................

Visokie Refrigeratoriai
Parsiduoda mažiausiomis kainomis. Veikite tuoj aus, 

pasinaudokite šiais negirdėtais bargenaisl

Lengvus išmokejmai pritaikomi visiems.

Mes, Petras ir Julija Sadu- 
lai ir musų duktė Julija, reiš
kiame nuoširdų ačiū visiems 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems, taip skaitlingai dalyva
vusiems laidotuvėse musų my
limos dukreles Aldonos, kuri 
tapo palaidota balandžio 28 
dieną 1934 metų Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse.

Taipgi tariame širdingą ačiū 
visiems už tokią daugybę ge
lių, kurios buvo prisiųstos nuo 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
ir ačiū tiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu budu prisidėjo prie 
laidotuvių, atiduodami Aldutei 
paskutinį atsisveikinimą.

Ačiū draugams J. Grybui ir 
M. Bacevičiui už pasakytas nar 
muose ir kapinėse kalbas ir po
niai Helen Bartush už pagim
do j imą laidotuvių giesmių.

Dar vieną ačiū tariame 
tiems, kurie neužmiršo Aldonos 
laike jos sunkios ligos, prisiųs- 
dami jai gražias dovanas, gė
les ir lankydami ją taip namie, 
taip ligoninėje.

Ačiū p. Masalskiui už manda
gų ir rūpestingą patarnavimą* 
Ačiū visiems.

Pasiliekame nuliūdę jos tėvai

aga), which will con-

Address

City State

'16.75 
12.95 
*9.95 
’3.95

'12.95

Pirmadienį, gegužės 
Sandaros svetainėje įvyko Lie
tuvių Giolfininkų Sąjungos su
sirinkimas, kuriame buvo nu
tarta rengti turnyrą gegužės 
20 d., kaip praneša Dr. G. I. 
Bložis, Sąjungos sekretorius.

Kaipo oficialį lauką, klubas 
pasirinko “Twin Eagles” Count
ry Club, kuri esanti graži, pa
togi, turi gerai įrengtą “Club 
House”, maudykles, daug vie
tos mašinoms pastatyti ir sod
nelį, kuriame vaikai gali žaisti. 
Taigi, kuomet “papa” sviedinį 
vaiko, tai mama su vaikučaiis 
gali bovytis.

Susirinkime dalyvavo Evans- 
tonietis pro, p. J. C. Miller ir 
p-lė Milleriutė. Buvo keletas 
ir iš Pagarsėjusios Cicero, bū
tent, pp. J. Kaser-vaisininkas, 
Dr. Gūssen ir p. Kaunietis. 
Prie sąjungos prisirašė

7 d.,

Patenkinimas
Pagražina išvaizda

kele-

su ringlet I 
ends, 

Shampoo- I 
Finger 

, Wave

Rapidaire Sauaintojai.
Visas darbas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI

PAGERINS REGĖJ MĄ.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

I ■. . ■ ■■ : . ..

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
J. KALEDINSKAS, Vedėjas.

Pasiklausykite musų Lietuviško radio programo rytoj, 11 valandą 
ryte iš stoties W. G. E. 1360 kilocycles.
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CHICAGOS
ŽINIOS
Naujas Insulto 

draugas
Edward (Spike) O’Donnell, 

savo laiku spaudos išgarsintas 
kaip gengsterių bosas, o da
bar gyvenąs “džentlemono” 
gyvenimu, pareiškė ve ką: jis, 
O’Donnell, pasiūlęs Insullo ad
vokatui uždėti $150,000 bondsą 
už Insullą; jis visuomet no
rįs pagelbėti žmoguti, kai šis 
suklumpa; jis žinąs kas reiš
kia, kai žmogų ištinka skau
dus smūgis. Vadinasi, atsira
do naujas Insullo draugas.

Du žuvo gaisre
Gaisras sunaikino didžiulį 

apartmentų trobesį adresu 
8125 Ellis Avė. Trečio auk
što trobesio apartmente gyve
nę Peter Anderson ir jo žmo
na žuvo gaisre.

jams taupyti vandenį. Pasak 
komisionieriaus, dėl kaitros ’ ir 
sausos šiemet gali būti stoka 
vandens anksčiau negu* kuo
met nors praeity.

Greitasis traukinis

12,000,000 svarų dulkių 
Chicagai.

Dulkių audra, kuri siautė 
ketvirtadienį, apėmė 1,200 il
gio ir 850 mylių platumos plo
tą. Ta audra siautė ir Chica
goj. Ir čia, apskaičiuojama, tą 
dieną nusėdo apie 12,000,000 
svarų dulkių, kitaip sakant, 
po ketvertą svarų kiekvienam 
miesto gyventojui.

Komisionierius Hewitt išleido 
įspėjimą Chicagos gyventu-

Ketvirtadienį Burlington geb 
žkelio linija iš Fort Wayne, 
Ind., atvyko Chicagon greičiau
sias šalies traukinys Zephyr. 
Traukinys šioj pirmoj kelio
nėj vietomis pasiekė 103.8 my
lių valandoj greitumo. Gelžke- 
lio viršilos pareiškė, kad tas 
traukinys išvystys net didesnį 
greitumą, kai reguliari jo tar
nyba taps įvesta pradedant 
rugsėjo mėnesiu šių metų.

ŠEŠIŲ MĖNESIU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A. A.
MRS. MARY JAKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
12 diena Lapkričio mėn. 1933 
m., sulaukus 26 metų amžiaus, 
gimus\WestviHe, III.

Paliko ^dideliame nubudime 
vyra Mike^ųkaitj, sūnų Babby, 
dukterį Jean.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries ir motinė- 
lės esame labai nubudę.

Mes Tave Musų brangioji 
Moteris ir Motinėlę niekuomet 
neužmiršime.

Tu pas mus jau nebesugrjši, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Nubudę lieka,

Vyras, Sūnūs ir Duktė.

PADĖKAVONĖ

A.+ A.
RAYMOND GRIGONIS

Mirė gegužės 2, 1934, o po 
gedulingi} pamaldų šv. Jurgio 
par. bažnyčioje palaidotas Šv, 
Kazimiero kapinėse gegužės 
7 dieną.

šiuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius kunigams pralotui 
M. L. Krušui, J. šaulinskui ir 
S. Petrauskui už gedulingas 
pamaldas. Dėkavojame varg, 
A. Pociui. Toliaus dėkavojame 
visiems giminėms, kaimynams, 
draugams, broliukams ir stu
dentams De La Šalie Mokyk
los, ir šv. Vardo draugijai už 
lankymą pašarvoto velionio, už 
pareikštus mums užuojautos 
žodžius, dėkavojame gimi
nėms ir draugams už gėlės ir 
už šv. Mišias, dėkavojame 
grabnešiams Šv. Vardo draugi
jos ię gėlių nešėjoms ir nešė
jams.

Dar dėkavojame visiems da
lyvavusiems gedulingose pamal
dose bažnyčioje ir lydėjusiems 
j kapines.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką graboriams A. Masals
kiui ir A. Phillips už sumanu 
ir rūpestingą patarnavimą ir 
tvarkų laidotuvių surengimą.

O tau, mano mylimas sūneli . 
ir musu mylimas broleli, lai su
teikia Gailestingas Dievas am
žiną atilsi.

Nuliudus: Grigonių Šeini yna.

Šuva pagavo vagį
Šiąnakt vieną Cicero lietuvių 

šeimynos butą bandė apkraus- 
tyti vagys. Vagiliai, matyt, ži
nojo, kad šeimininkų nėra na
mie. Vagys, įlindę pro virtu
vės langą, pradėjo šeimininkau
ti. Tuo tarpu, kur buvęs, kur 
nebuvęs atsirado didelis vilki
nis šuo. šuns, matyt, butą mo
kyto.

Keturkojis sargas tuojau va
gis puolė visu įžulumu. Vienas 
iš vagilių, nusigandęs pikto 
šuns lojimo ir bijodamas, kad 
į tą triukšmą neateitų kaimy
nai, tuojau iššoko pro langą. 
Bet antras vagilis negalėjo iš
šokti dėl to, kad jį šuo parsi- 
mušė ant grindų.

Užvirė baisi kova, šuo, nors 
ir sunkiai nukentėjo nuo va
gies smūgių, bet vagies nepa
leido.

įleidęs savo piktus dantis į 
vagies drabužius, neleido jam 
pabėgti tol, kol kaimynai, pa
žadinti triukšmo, subėgo į itą 
butą. Vagis, neturėdamas šau
namo ginklo, turėjo pasiduoti. 
Atvykus policija vagilį nuvežė 
į kalėjimą. A

mo srityse. Į bankietą susirin
ko apie 200 žmonių, — vyriau
siai laikraštininkai ir laikraščių 
leidėjai. Dalyvavo taip pat ne
mažai žymių valdininkų bei 
stambių biznierių. Pavyzdžiui, 
Chicagos pašto viršininkas, val
stijos prokuroras, keli teisėjai, 
majoro atstovas ir t. t. Sveiki
nimo telegramų buvo prisiųsta 
apie 250. Sveikinimo telegra
mų prisiuntė ir senatorius Ha- 
milton LeWis.

Po vakarienės buvo pasakyta 
visa eilė įdomių ir mažiau įdo
mių kalbų. Kalbos daugiausiai 
sukosi apie tai, kokią įtaką da
ro svetimtaučių laikraščiai. Bu
vo ir muzikos.

P-as John R. Palandech yra 
jugoslavas. Amerikon jis atvy
ko, rodosi, prieš 45 metus, bū
damas dar visai jaunas. Dirbo 
daugiausiai prie laikraščių. Da
bartiniu laiku jis irgi yra laik
raščių leidėjas, o taip pat skel
bimų rinkimo agentūros vedė
jas.

Slaugė ir Eks.-slaugė
Pasirodo, kad ir joms nusibos

ta girdėti apie skaudulius, 
operacijas ir mikrobus.

DVIEJU METŲ MIRTIES .
SUKAKTUVĖS

i ♦• /"* * > • ■ » ■-■ * ■ ■
Bankietas

Pagerbė John R. Palandech

pėdomis Florence Nighlingale. 
“Raudonas Kryžius” atidaro 
duris j visokius įvairius dar- 
busrtį kuriuos labai sunku įsi
gauti. Army ir Navy darbai 
yra labai interesingi ir visoms, 
ypač; labai jaunoms slaugėms, 
jie geriausiai patinka. Kodėl 
ne? Kam gali nepatikti gera 
proga/ kėliauti ir apžiurinėti vi
sas
po Dėdės Šamo sparnu? Žino
ma, 
atsie
prastos privatiškos slaugės ar
ba ąpsiveda

šalis šio margo pasaulio,

tik viena iš (tūkstančio to 
kia. Didžiuma pasilieka pa-

neseniai teko nugirsti tarp

ir tampa “buvu
sios’^ slaugės.

Kalbant apie eks-slauges man 
prisi nena pasikalbėjimas, kurį 
man
slaugės ir eks-slaugės.

Buvusi slaugė, matomai, gy
vena čia pat Chicagoj. Pas ją 
atvažiavo jos draugė slaugė iš 
mažo miestuko. Viešnia kalba:

“Aš labai norėčiau susipažin
ti siįi keletą Chicagos profesio
nalų
ra. |Yra keletas gydytojų, bet 
ir tie jau apsenę ir daugiau nie
ko nekalba kaip tik apie skau
dulius, operacijas ir mikrobus. 
Kad tai Dievas mums atsiųstų 
nors vieną jaunesnį, kuris dar

neįsimylėjęs į mikrobus! Kad 
ir dentistas, tai vis butų ne 
pro šalį. Aptiekoriai irgi yra 
mūšų rųšies žmonės. Man gal 
butų smagiau klausyti apie 
vaistus ir ice cream sodą, negu 
apie mikrobus.”

Buvusi slaugė, matomai, tu
rį daugiau patyrimo. Ji gyvena 
labai laimingai, vedus su amati
ninku.

“Chicagoj yra užtektinai pro
fesionalų, bet aš patarčiau par 
likti juos ramybėj.”

“Gydytojai, kurie nori atsiek
ti viršūnių savo profesijoje, ku
rie nori tapti lygiais su, — 
duokim sau tokiais, kaip But- 
ler’is, Dean.Lewis, De Lee ir 
daugiau tokių. Jie neturi laiko 
nė noro kalbėti nė galvoti apie 
kitokius dalykus.

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

’fiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutartu

Musų mieste jų daug ne

Lietuvės Akušerės

ANTANAS YUREVIČIUS
Kuris persiskyrė su šiuo pa

sauliu "įgūžės 15 d. 1932 m. 
sulaukęs 48 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Linkuvos mie
ste, Šiaulių apskr. Paliko di
deliame nubudime moterį He
lena, broli Kazimiera ir kitus 
gimines Amerikoj, o Lietuvoj 
motiną Elzbietą ir kitus gimi
nės. Liūdnai atminčiai mano 
mylimo ir brangaus vyro Anta
no YureviČiaus bus atlaikytos 
Šv. Mišios gegužės 13 d., 1934 
m.. 8 vai. ryto Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčioje Jau 2 metai 
prabėgo, kaip ta negailestin- 

-ga mirtis perskyrė mus ant 
visados, bet aš negabu už
miršti Tavęs mano brangus 
vyreli. Tu mano širdy esi 
visados ir aš Tavęs daugiau 
nesulauksiu ir nematysiu, tik 
Tavo kapa aplankysiu. Ilsė
kis ramiai mano mylimas ir 
brangus vyreli šios šalies že
melėje ir lauk manęs atei
nant pas Tavę.

Nubudusi
Moteris Helena Yurewich.

JONAS ŠAKINIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

gegužės 10 dieną. 8 vai. rytą 
1934 m., sulaukęs 42 metų am* 
žiaus, gimęs Kretingos apskr., 
Tamkelių kaime, Salantų para' 
pijos.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

gimines ir draugus.
I/aidotuvėmis rūpinasi Jonas 

Bakšinskis.
Kūnas pašarvotas, randasi 

1646 W. 46 St.
Laidotuvės iyyks pirmadieny 

gegužės 14 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos, už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka^ 
pines.

Visi a. a. Jono šakinio gi
minės, draugai ir pažįstam] 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvuti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
< Giminės ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Užvakar Sherman viešbutyje 
svetimkalbių laikraščių leidėjai 
surengė šaunų bankietą John 
R. Palandech’ui, kuris per pa
skutinius 25 metus darbuojasi 
žumalizmo ir garsinimų rinki-

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis* 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gilės Dil Vestuvių, Bankietam* (r 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7814

Slaugės taip pat, kaip ir ki
tos profesionalės merginos, tu
ri nusistatę sau kokį nors ide
alą. Dirba, mokinasi, stengiasi 
atsiekti tikslą. Gaila, kad toj 
prakilnioj profesijoj nėra tiek 
daug progų atsižymėjimui, kaip 
kitose profesijose. Kartas nuo 
karto atsiranda visai nepapras
ta slaugė, kuri savo gabumu 
nustebina pasaulį.

Margaret Sanger padėjo vi
sas pastangas jkurt “Birth Con- 
trol Clinic”. Jai pasisekė. Da
bar, ypač šios depresijos lai
kais, nemažai ,moterų pasinau
dojo tąja nepaprasta proga pa
simokinti tokių dalykų, kurie 
pirmiau buvo uždrausti.

Mary Rob^rt^z Rhinehart pa
garsėjo kaipo rašytoja. Matyt, 
kad ji daug, medžiagos prisi
rinko praktikuodama savo my* 
Įima slaugės: profesija.

Jane A. Ųelario atsižymėjo 
karo laikai^.uJos darbai yra su
lyginami su Florence Nightin- 
gale.

Kada mergaitė pradeda mo
kintis slaugės profesijos, tai 
jos vienintelis tikslas yra pa
tapti nare “Red Cross” ir eiti

Mrs. Anelia
- 1 ■ ; '

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany

Avenue 
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. KARL NURKAT
* Gydomos Akių ligos.

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

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobiliuą visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Ine o r po ra te d 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso. _

ir Akinių Dirbtuvė
West 35th St.

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

DR. C. MICHEL. 0. D
UKTUVIS

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

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Dfau-

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St 

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

v Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENfflSTAS

4143 Archer av., kamp. Franciaco av.

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 Marijoną, dukterį 
Josephine Pilkis, 2 anūkės, Helen ir Christine Pilkiutės, 
podukrą Marijoną ir jos vyrą Praną Butkus, posūnį Povi
lą Baublį ir jo moterį Oną, žentą Vincentą Briedį, 2 sese- 
rėš sunai Petras Jakštas ir jo moteris Marijona ir Stanley 
Jakštą, o Lietuvoj seserį Marijoną Jakštienę ir brolį Juo
zapą Lebriką ir kiti giminės. Kūnas pašarvotas randasi 
2552 W. 69 St. Tel. Grovehill 0570.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, gegužės 14 d. 8 vai. ryto 
iŠ namų j Gimimo (Panelės švenčiausios parapijos bažny* 
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
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 patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, Duktė, Anūkės, Podukrė, 
Posūnis, žentas ir visi kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Syrewicze, telefonas 
Cicero 294. i

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

4

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai*

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

A. MASALSKIS
4 GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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 ketvirtadienii

ĮvairusGydytojai ;

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

1092 5ARCH1R KV|

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

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

Tel. Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
l’el. Boulevard 5203 ir 8418 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, Dl.
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO. ILL.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: —- 1—8 ir 7—-8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ave« 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell SL 
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockirell Street 

Telefonas Republic 9600



NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, geguž. 12, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

je susirinko didelė minia žmo
nių. Tuojau atvyko policijos 
karas ir girtus negrus, nelai
mės kaltininkus, ni.'sigabeno į 
policijos stotį.

PRANEŠIMAI

Rengia paskutini ba
lių “L1TUANIC0Š I!” 

skridimo naudai
Brighton Parkas nenuilstančiai 

c | rbuojasi iransatlari j.iio 
skridimo įvykinimui

nori užtikrinti, 
kuri nors kitp. 
jos neatimti]

BBIGHTON PABKAS.—AL- 
TASS skyriaus Brighton Parko 
kolonijoje, kuris atėmė “šlovę” 
nuo visų kitų lokalų Chicagoje 
surinkdamas daugiausiai au
kų, “Lituanicai II”, sekmadie
nį rengia paskutinį balių skri
dimo naudai.

Mat, kolonija 
kad tą “šlovę”, 
kolonija nuo
Rengia balių, su šokias, juo
kais, “štukeriais”. užkandžiais 
ir gėrimais, tikėdama sutrauk
ti kuo daugiausiai vietinės pub
likos ir pelnyti “LITUANI- 
COS II” skridimo naudai kuc 
daugiausiai pinigų.

Ikiigčjai kviečia visus—kaip 
senus taip ir jaunus—atsilanky
ti ir paskutinį kartą su skri
dimo rėmėjais linksmai praleis
ti laiką. Įžanga visiems— po 
25c.

—Ir ež imsiu

Girti negrai apvertė 
lietuvio automobili

Vakar vakare, apie 11 valan
dą, Michigan Avė. visu smar
kumu lėkęs karas, pilnas neg
rų, įvažiavo į lietuvio Kriukai
čio automobilį, kuris nesuspė
jęs pasukti į šalį, bu*vo apvers
tas ant šaligatvio. Kartu su p- 
Kriukaičiu važiavo dar trys jo 
draugai, <taip pat lietuviai.

Visi sužeisti: vieni sunkiai, 
kiti lengviau. Nelaimės vieto-

Šiandien iškilmingos 
laidotuvės Edvardo 

Gurino

Lietuviu Moterų Piliečių Lyga, 
rengia po pietine “Arbatėlę Motinų 
Dienos" paminėjimui, nedėlioj gegu
žės 13 d. Fellovvship House, 831 W. 
33 PI., 2 vai. po piet iki 6 vai. vak. 
Narės pageidaujamos kurios gali ką 
nors atnešti, iš valgių dėl užkandos. 
Įžangos nebus, visos narės kviečia
mos atsilankyti kartu praleistti sma
giai nors valandėlę šioj metinei "Mo
tinų Dienoj’’ .

Visus kviečia Komisija.

BRIGHTON PARK.—Šiandien 
po pietų įvyksta iškilmingos 
laidotuvės jauno 19 metų Ed
vardo Gurino, kuris mirė per 
eitą trečiadienį, sunkiai sirgęs 
plaučių uždegimu. Jo kuna-: 
bus išlydėtas iš namų, 4253 So. 
Campbell avenue ir nugabentas 
į Tautiškas Lietuvių Kapines. Irus sumanymus.

Sekantis susirinkimas įvyks gegu
žės 29 d. toj pačioj svetainėj, 8 y. v. 
visos narės pageidaujamos atsilan
kyti, nes yra sverbių reikalų aptari
mui, dėl L.igos labo.

Kviečia Valdyba.
18 Apielinkė SYA. 129 kuopos su

sirinkimas įvyks G. Chernausko svet. 
1900 S. Union Avė. gegužės 13 d. 
1 vai. po pietų. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes netoli seimas, na
riai turi pastara ir duoti į seimą ge- 

Valdybu.
Velionio tėvai yra seni, vie-1 Kupiškėnų susirinkimas įvyks ne- 

ni iš pirmųjų nauiieniečių. P-S|dėlioj gegužės 13 d. 2 vai. po pietį; 
Gurinąs bus bene pirmas Nau- Susirinkimas labai svarbus, rei- 
jienų” šėrininkas, ištikimas ir kale steigimo laisvų^ kapinių Kupįš- 
nuoširdus dienraščio rėmėjas.

Laidotuvėse planuoja daly
vauti daug žmonių. Patarnauja 
J. J. Bagdonas.

Jaunas Jonas Ches 
ta atidarė vaistinę

CICERO. — Jonas Chesta 
(Šeštakauskas), jaunas vaisti
ninkas, vietinių- darbuotojų 
pp. T. Tumavičiaus žentas, ati
darė nuosavą modernišką į- 
rengtą vaistinę adresu, 563 N. 
Laramie ir Ohio streets, šiaur
vakarinėje Chicagos dalyje — 
Austine.

P. Chesta
konkurencijos su 
čiais, todėl

nutarė nevaryti 
savo tautie- 

atsidarė įstaiga 
tarp svetimtaučių. Jaunas biz
nierius, dar mokyklą lankyda
mas dirbo pas keletą lietuvių ir 
per 4-ius metus dirbo Walgreen 
kompanijoje už krautuvės me- 
nadžeriaus asistentą.

Linkėtina jaunam p. Ches- 
tai pasekmingai varyti biznį.

—Senas Gyventojas.—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos ___

ky, todėl visi kupiškėnai kurie verti
nate šį prakilnų ir kulturinį darbą, 
malonėkite būti ant susirinkimo, nes 
jau daug susidarė reikalų, kuriuos 
turime apkalbėti, nepamirškite laiko 
ir vietos . D. Girdvainiene.

Federacija Lietuviškų Kliubų turės 
milžinišką išvažiavimą birželio 24 d. 
1934 Langio darže. Butų gerai kad 
kitos draugijos ta dieną nerengtu 
pramogų. Apgailėtina, kad pereitais 
metais buvo pasitaikęs nemalonus 
įvykis, nes tą pačią dieną įvyko Lie
tuvių pasaulinės parodos diena. Fe
deracija norėtų, kad nors šiais me
tais neįvyktų toki klaida. Federaci
ja tikisi turėti šiais metais keletą 
tūkstančių svečių arba visi kliubai 

j sykiu linksminsis Federącijos išva- 
| žiavime.

ĮDOMIOS KNYGOS
Lietuvoje išleista visa eilė įdomių 

knygų. Kai kurios prisiųstos Ame
rikon ir galima gauti pas 

M. SOGUTĄ, 
917 W. 34 St., Chicago, 

1. Vedybos ir jų higiena, 
tarimai 
rai, už ___
tinio gyvenimo paslaptys, 5 J svei
ką lyties gyvenimą, 6 Budai ir prie
monės kain išvengti nėštumo, 7 Juo
doji magija, 8 Juokdarys, 9 Mokė- 
mas mylėti ir apžavėti. Kaina 
kiekvienos — 50c. Norintieji įsi
gyti šias knygas gali kreiptis nu
rodytu adresu ar pranešti laišku ir 
tuoj bus prisiųsta paštu. Rep.

III.
2 Pa- 

ponioms ir panelėms, 3 Vy- 
kurių neverta teketi, 4 Ly-

Emma’s Castle Cafe
Kviečiu visus draugus, drauges, pa
žystamus ir nepažystamus, kada bu
site didmiestyje, prašau apsilankyti. 
Užlaikau visokios rūšies gėrimų, 
taipgi gaminu geriausius užkandžius 
veltui. Nepamirškite aplankyti naš
liuke. /

“Come up and see me sometime — 
anytime".

644 North State St.
CHICAGO, ILL.

IŠSKIRTINA PROGA 
10es siūlome nepaprastus hargenus iš nauju įgytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiuli. > i

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBfiTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. 
BUK K paskiausis 1931 De Luxo REO Sedan 1932. Mažai važiuotas. 
Sedan. Mažiai vartotas. Originalią, 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $aiuu, musų kaina $245 
NASH i)e Luxe Sedan 1981.'Kaip 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai
kais. Duodama 90 dienų 
garantija. Tiktai .......
FRANhLIN 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas ir tairai. 
Kainavo naujas virš < 
$2800, musų kaina tiktai I w 
AUBURN 1931 Sedan. Puikiam 
stęvy. 'Puri 6 ratus, tairus CO1 C 
kaip naujas. Tiktai ........ ■ **
CHRYSLER De Luxe • 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
š dirbtuvės. Tarnauš jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina 
tiktai ........................... į.... w
CADILLAC 1931 De Luxe Sedan. 
Puikiausia karas kokį pinigas gali 
nupirkti. Reikia pamatyti kad įver
tinti. Musų kaina jus 
nustebins. Tiktai ..........

Negalima atsKirti nuo 
naujo. T.k Lai .................
DOdGE 1931 Sėdau. Mažai varto
tas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška 
garantija. Tiktai ..........w
HERCE ARR()W De Luxe 1932 
Sedan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratiniai ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklui. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš $3900. Musų C/ĮCfi 
kaina tiktai ..... ...............
yViELys KNIGHT 1932 Sedan. Va
žiuotas tiktai keletą šimtų jnyliiį 
Negalima atskirti 
nuo naujo. Tiktai .... 
hĮuDSON 1932 Sodan 
kaip naujas. 
Tiktai ..... .....................
HUPMOB1LE 1931 Sedan. 
kaip naujas. 
Tiktai
GRAHAM De Lu>$ 1931 Sedan. Ge
rbs visais atžvilgiais.
Tiktai .............................. I
F()RD 1931 Sedan, visai 
kaip naujas, tiktai ....... I

$365
Puikus ir
$375

Visa«
$265

Ir daugelis kitų, Nepraleiskite šį svarbų išpardavimą. Dabar yra lai
kas nusipirkti sau karą. — Mes duosime nuolaidą ant jūsų seno karo 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 9 va), vakare.
SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.

2529-35 NORTH CĘAWFORD AVĖ.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arbe studijoj 

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

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer! Avemie
Phone Lafayette 6719

... - , ■ , << ' . -J:

“Koks yra tas sekretas apie Old Golds 
švelnumų ir lengvumų ant grekles ?

Paklauskite {PASKUTINIU LAIKU ATSIVERTUS PRIE OLD GOLD]

[~CLASSIFIED APS
Financial

Finansai-Paskoloi

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki $300 

1647 WEST 47th STREET

Furnitine & Fixtures
Kakapd«i-Tt»i«Hi

RAKANDAI PARSIDUODA UZ KASTUS 
«lft(l parlor notai $!!S. 0x12 orinnlalMkų 
kaurų Put. $20.60. HleAulo medžio valg. 
kurni). netai $20. $124. nileerk. Betai $30. 
3 kambarių pilnus įrengimai) $OO, už caah 
arba lAmokAjlmo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. A Idai a vakarais ir ned&i- 
dieniuis

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžiu kaurai 

$100 importuoti kaurai 
$200 importuoti kaurai 
$275 importuoti kaurai 
Parlor, niiegkambario ir 

setai $35.

$20 ir $25 
$30 ir $35 
$40 ir$45 

valg. kamb. 
įsteigta virš 30 m.

Atdara vak. ir Nedėlioj 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui bizniai

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

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

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

2100 W. 59th St.

PARDUODU grosernę arba staką 
ir fixterius atskyrai labai pigiai. 

455Q. S. Marshfield Avė.

GROSERNfi pardavimui, gera vie
ta tirštai lietuvių apgyventa, 5 
kanlbariai užpakaly.

4522 So. Honore St.

■Į!

Maloni plė Hayes:—

Nėra jokios misterijos apie išskirtiną Old Goldą 
Švelnumą. Visas kreditas priklauso Motinai Gam
tai, Laikui Tėvui ir jo bendrui, Patyrimui.

Old Gold tabakas parinktas iŠ širdies kamieno, 
kur Gamta sukriauna turtingiausį tabako kvepėjimą 
ir skonį. Paskui jis pasendinamas ir prinokinamas 
mažiausia per trisdešimts mėnesių. O paskui sumai
šytas dėl priimnaus Švelnumo ir smagaus skonio, 
Amerikos patyrusių tabako žinovų (Istei^. 1760).

Toks tabakas nereikalauja dirbtinio paskaninimo. 
Ir tai yra galutina priežastis, kodėl Old Golds yra 
tokie lengvus ant gerklės; tokie vėsus ir nekartus.

P. LORILLARD COMPANY, INC.
ĮSTEIGTA 1760

P. S.—Miss Hayes, viską suvedus išeina:
Neauga geresnio tabako negu kad vartojama 
Old Golds. Ir jie yra tyrus. Ir todėl Old Gold 
yra taip lengvus ant GERKLES ir NERVU:

Hblen Haybs . .. dabar dalyvauja lošime "Mary in Scotland”

AMERIKOS CIGARE TAI
©P. Lorillard Co., Ine.

r.%

REAL ESTATE

SCHAULER STORAGE
4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, visus sykiu pigiai. Pamatykite 
subatoį ir nedėlioj, 4533 S. Wood 
St. 1 lubos iš užpakalio.

EXTRA 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.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, nes turime išvažiuoti iš Chi
cagos. 6009 S. May St.

PARDAVIMUI Liųuor Storas su 
baru, darantis gerą biznį. Turiu ap
leisti miestą iŠ priežasties kito biz
nio. 6202 So. Halsted St.

Miscellaneous
įvairus

PARDAVIMUI Tavem arti stok- 
yardų geitų su arba be namo. Kreip
kitės Box 111 Naujienas, 1739 So. 
Halsted St.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA, 
prisirašykite į musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 12,000 plytų už 
$45.00. Taipgi pardavimui arba mai
nymui expresinis trokas tono ir pu
ses. Nebrangiai.

4428 So. Westcrn Avė.

BRIGHTON PARKE. Pardavimui 
delicatessen ir grocery su namu, 2 
kambariai užpakaly krautuvės, 4 
kambariai viršui, karšto vandenio Ši
luma, 2 karu garadžius ir lotas. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu 
ant privatiško namo Brighton Parke. 
Biznis išdirbtas per 15 metų. Savi
ninkas garantuoja kad gera gyveni
mą padarysite. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos, Box 110, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

| KVIEČIAM!
i >• •

•I
Visi sveiki Chicagos ir apielin- 

kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiatis, esa
te nuoširdžiai, kviečiami rašytis i 
chicagos . Lietuvių drau
giją. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, .sulig nario priklauso- 
mb skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti i 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
Sti 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 įra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

CanaI 0117
k.,- ..... ........ . ................ ...................................

Personal
Asmenų Ieško

PAIEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaiku nuo 30 metų 
iki 46 metų. Aš esu 46 metų vai
kinas. Atsišaukit kad ir biednos, bi
le tik protingos, rašykit laiškus.

PRANCIŠKUS TARULIS 
903 W. 35th St. , 

Chicago,- III. j

TAVERN pardavimui 
ruimis, senai įsteigtas, 
apielinkė, gyva gatvė, 
pigiai. 1706 W. 47 St.

ir lunch
Lietuvių 

Parduosiu

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
įrengta, barai, stalai, stiklai, pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui^ Salė užpaka
ly saliuno. Renda už visą • namą 
$30.00 mėnesiui. 7801 So. Peoria St. 
Vincennes 4985.

CLASSIFIED ADS
I Business Service
! Biznio PątarnayimąB

Tel. Yard, 3408 
VICTOR BAGDONAS 

i Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesniam vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago, 

^Ofisas 8406 S. Halsted St.

&AMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaųninkais. Maža narinė mokestis.

ninku 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 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas k
I 1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

MEKANTKASAUTOMO. ___________
Mes taisom visokių išdirb'ysčių auto 
mobilius. Galime ir jūsų namuose pi 
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tel. Lafayette 1329

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS
63 & TALMAN SERVICE STATION 

1 Parduoda- 
lokius aliejus. Batarėjas, Tai- 
Tūbas. Grizuojame ir tai-

Užtikom Phillips _66 
me
šome hutomobilius.

Laukiame lietuvių atsilankant 
' JOSEPH VILIMAS, 
i mekanikas 

2684-6 W. 68rd St.
' . į Tel. Bepublic 1701

Help Wanted—Malė
Darbiiiinkų reikia

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

PARDAVIMUI saliunas pigiai, biz
nis išdirbtas per dhdg metų, taipgi 
yra Turkish Baths.

3818 So. Morgan St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

REIKALINGI degtinės salesmonai 
su tavem patyrimu, turime pilną 
pasirinkimą liberališkas komisas. 
Jerome Co., 109 W. Austin Avė.

Help Wanted—Female
' Darbininkių Reikia

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

5812 W. Madison St.

Arti Michigan City
5 akrų ant U. S. 20 vieškelio. 

Vieta dėl bile kokio biznio arba vai
sių, daržovių, arba vjštų farmos.

Yra sodas, 5 kamb* sfcuba su elek
tra, telefonu, maudynė, ir kiti bu- 
dinkai. $1,700 tik $500 įmokėt.

J. SINKUS &CO.
1039 W. 69 SU - 

Normai 4400

PATYRUS mergina prie abelno na
mų darbo ir lengvaus skalbimo. Gy
venti ant vietos. Gallay, 143 North 
Central Avė. Tel. Mansfield 2393. 
_____________________________________ £________

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į restaurantą.

953 W. 16 St. •

REIKALINGA mergina ar mote
ris dirbti į virtuvę, pusės am
žiaus, pragyvenimas ant vietos.

716 W. 22th St

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl vaikino ar mer

ginos prie mažos šeimynos, su vi
sais parankumais.

3227 Lituanica Avė.

For Rent
RENDON Storas ir 5 kambariai 

Brighton Parke pigiai. Savininkas 
8508 So. Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, savininkas apleidžia miestą, 
pigiai greitam pardavimui.

2018 W. 21 PI.

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. 80 PI. Cicero.

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

8049 So. Vincennes Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui _

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, furnace šiluma, 2 karų ga
radžius, lotas 180x80, cementinis žu
vų prūdas, yra vaisinių medžių ir 
viskas gerame stovyje, $1500 įnešti, 
$3500 mortgičių.

3504 N. Keating Avė.

NAŠLE priversta parduoti seniai 
įsteigtą biznį ir 8 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 6310 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI LIBERTY PARK 
bačkinis alus, užkandžiai ir šokiams 
salė. Biznis visiems chicagiečiams 
žinomas per 10 metų, arba farma: 
20 akrų, namas karštu vandeniu Šil
domas ir kįti įtaisymai. Liberty 
Park, V. Jonikas, sav., Archer Avė., 
ir 135 St. prie kelio 4-A. Phone 
Lement 87-J-2.

PARDUOSIU 4 ruimų namą. Elek
triką,7 gąsas. 2 karų garadžius, viš- 
tininkas, didele vieta (100x200) 
lotas. Labai puiki vieta, netoli tau
tiškų kapinių, Willow Springs, 111. 
Del platesnių žinių kreipkitės laiš
ku. Parduosiu už teisingą kainą ant 
lengvų išmokėjimu arba cash.

JOHN ZDANYS, 
Moor Park. Mich.

PARDAVIMUI kampinė biznio 
prapęrtė, su greta esamu lotu. Ide
ališka vieta dėl retail arba urmo 
biznio. Atsišaukite

3858 S. Oakley Avė.

2 FLĄTIS $5000
4319 So. Spaulding Avė. pastebė

tinas bargenas. greitam pardavimui 
— kiekvienas flatas 4 kamb. ir mau
dynė tik ką išdekoruoti. 7 metų 
senas karšto vandens Šiluma. Be 
skolų tiktai 1932 — 1933 taksos.

CHARLES H. LOWER
224 So. Michigan Avė.

Tel. Wabash 0900




