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Prašo dar virš biliono dol 
gaivinimo darbams

Prezidentas Rooseveltas prašo paskirti 
$1,322,000,000 bedarbių šelpimui 

ir viešiems darbams
WASHINGTON, geg. 15. — 

Prezidentas Roęseveltas šian
die kreipėsi į kongresą prašy
damas paskirti 1,322,000,OOP
šalies atgaivinimo programų!— 
viešiems darbams ir tiesiogi
niam bedarbių šelpimui, kurių 
turėtų ištekti iki liepos 1 d., 
1935 m. Jis’ prašo kongresą į- 
galioti jį simaudoti 
gus kaip jis matys 
nenustatant jokios 
skiriems šelpimo ar 
vinimo reikalams.

tuos pini- 
geriausia, 

sumos at
šalios gai

Leit. Vaitkus sugry- 
žo Chicagon ir tuo
jaus išskrido į Wisc
Kartu atskrido gen. konsulas 

žadeikis ir kun. Pakalnis. La
kūnas džiaugiasi sėkminga 
kelione j New Yorką

CHICAGO, III. — Ląitenan- 
tas Feliksas VaitkiųTvakar aph 
penktą valandą po pietų sklan 
džiai pakilo iš municipialio ai r 
porto ir nutraukė šiaurės link, 
į Wisconsiną, kur pasilsėjęs po 
staigios kelionės į New Yorką 
ir atgal į Chicago ir skubių 
paskutinių kelių dienų įvykių, 
pradės darbuotis prie orlaivio.

Pradės jį įrengti transatlan
tinei kelioniei iš Amerikos į 
Lietuvą, kurią dabar jis atliks, 
užėmęs “LITUANICOS II” val
dytojo vietą. Tik šeštadienį 
gavęs pakvietimą nuo ALTASS 
skristi į Lietuvą su* “LITU A - 
NICA II”, lakūnas apsiėmė ii 
tuojau sekmadienį išskrido į 
New Yorką, kur įvyko aviaci
jos diena.

Tūkstančiai lietuviu entu
ziastiškai, su džiaugsmu sveikino 
naujįjį lakūną, kuriami paves
ta įvykinti žygį, kuriam lietu
vių visuomenė aukojo savo cen
tus. Kiek sveikinimų, kiek ran
kų spaudimų, kiek linkėjimų! 
Leitenantas pasakoja, kad jo 
galva beveik pradėjo svaigti 
nuo visų gerų žodžių ir entu
ziazmo, su kuriuo New Yorko 
ir New Jersey lietuviai jį pri
ėmė.

Prieina prie jo jauna mergai
tė ir spausdama j ranką pa 
veikslėlį-amuletą, susijaudinusi 
su ašaromis akyse, linki leite
nantui Vaitkui laimingos ke
lionės. Kitas jaunas berniu
kas priėjęs prie jo spaudžia 
j ranką dabar retą sidabrinį do
leri, kuris turįs savininkui lah 
mę atnešti, ir su džiaugsmu 
sveikinasi su lakunu. *

Kearny, N. J. surengtame 
vakarėlyje lakūnas kalba į 
vakarą susirinkusius lietuvius,

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

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5:29, leidžiasi

03.
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NAUJAS “LITUANICOS II” VAIRUOTOJAS

Kongresmanai mano, kad to
kios sumos neužteks nė iki sau
sio 1 d. Bet prezidentas ne
nori prašyti daugiau pinigų, 
nes nori laikytis rybose jo nu
matyto ateinantiems metams 
biudžeto. Jei jis prašytų dau
giau pinigų, tai tą syk pasida
rytų deficitas ir jis negalėtų 
biudžeto subalansuoti. Jis ne
prašo didesnės 
metų deficitas 
000 mažesnis, 
skaičiuojama.

sumos, nors šių 
bus $2,500,000,- 
negu buvo ap-

ir čia dij 
sveikina-

Užbaigia jis kalbėti, 
džiausiu nuoširdumu 
mas.

Nepaprastą pasisekimą turė
jo leitenantas Vaitkus, nepa
prastai gerą įspūdį padare j ry
tų lietuvius ir neabejojama, kad 
visi Amerikos lietuviai su to 
kiu pat nuoširdumu sutiks nau
jąjį “LITUANICOS H” valdy
toją, kuris šią vasarą pasileis 
į ilgą kelionę Kauno link.

Po pasekmingo vizito New 
Yorke, lakūnas Vaitkus vėl sė
do lėk tu va n, kartu* su juo ir 
generalis Lietuvos konsulas 
pulk. P. žadeikis, kun. N. Pa
kalnis ir pirmadienį apie 5-tą 
po piet pradėjo traukti atgal 
Chicagon. Pusę po septynių 
jau pasiekė Clevelandą, kur nu
sileido, kad pernokvati, nes oras 
buvo blogas ir vakar apie 12-tą 
jau buvo Chicagos municipia- 
liame airporte.

Jį ten sutiko būrys ALTASS 
centro valdybos narių, konsulas 
A. Kalvaitis ir keletas kitų as
menų.

Lietuvis John Good
man nugalėjo Ang
lijos golfo čempionus
Pagelbėjo amerikiečiams atlai

kyti pasaulin} golfo čempio
natą

ST. ANDREWS, Škotijoj, g. 
15.—Amerikos golfininkų jauk
tas, lošdamas golfą su Anglijos 
golfo čempionais, išlaikė Walk 
er trofeją, taigi atlaikė pasau
linį amatorių golfo čempionatą.

šiose svarbiose rungtynėse 
daug gelbėjo amerikiečiams 
“open” čempionas,i lietuvis 
Johnny Goodman iš Omaha, 
Nebr., kuris nugalėjo Anglijos 
amatorių čempioną Hon. Mic- 
hael Scott.

Iš viso amerikiečių jaukto 
tik du pralaimėjo, o visi kiti 
išėjo pergalėtojais, nors Ang
lija, o ypač Škotija, skaitosi 
golfo tėvynė ir rungtynėse da
lyvavo geriausi Anglijos gol- 
fininkai.

Gasometro eksplozi
joj žuvo 60 chiniečių

LONDONAS, g. 15. —Gau- 
tomis žiniomis, chiniečių dis- 
trikte Hong Kong žuvo 60 Žmo
nių ir šimtai žmonių liko su
žeisti. Eksploziją sekęs gais
ras sunaikino didelį miesto plo
ty ir 1,500 žmonių liko be pa 
stogės.
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Jaunas ir pilnas pasiryžimo leitenantas Feliksas Vaitkus 
prie Lituanicos II lėktuvo, kurį jis dabar vairuoja ir kuriuo šią 
vasarą skris į Lietuvą, nuo to sunkaus žygio atsisakius lakū
nui James-Janušauskui. Naujasis Lituanicos II vairuotojas jau 
lankėsi New Yorke ir į visus padarė labai gerą įspūdį, kaip 
savo draugiškumu, taip ir sugabumu skraidyti. Vakar jis su- 
gryžo Chicagon kartu su generaliniu konsulu P. Žadeikių ir 
kun. N. Pakalniu ir tuojaus išvyko į Wisconsiną.

Surado žmogvagių 
pagrobtą jauną 

mergaitę

Policija išgelbėjo pa 
grobtąjį Californi- 

josmilionieirių

17 žuvo debesiui 
pratrukus

JERUZOLIMAS, geg. 15. - 
17 žmonių, jų tarpe 10 vaikų 
žuvo pratrukus debesiui, kada 
didelė vandens bangia užliejo 
seno Tiberias miestu gatves. 
Miestas randasi prie Galilėjos 
juros. Daugelio žmonių pasi
gendama.

Skridę Ryman italai 
lakūnai nusileido 

Airijoj
liems sugedo gasolino tuntos 

ir jie negalėjo pasiekti savo 
kelionės tikslo

LIETUVOS ŽINIOS
Nubaudė savivaldybės

Gurguolės vedėją

Vengrijos ir Jugo 
slavijos santikiai

blogėja
VIENNA, g. 15. -t Iš prie

žasties Vengrijos paduoto tau
tų sąjungai skundo dėl pasie
nio nesusipratimų su Jugoslavi
ja, santikiai tarp tų dviejų ša
lių žymiai pablogėjoj

Kroatų rateliai Viepnoje sa
ko ,kad Jugoslavija ėmė keršy
ti kroatams ir j Kroatijos 
miestus palei Vengrijos sieną 
prisiuntė naujus pulkas žanda
rų, kurie gyventojus terorizuo
ja. šimtai kroatų liko areštuo
ti ir išvežti į Zagreb ,kur visaip 
policijos buvo kankinami už se
paratistinę agitaciją.

Kroatijos universitetuose at 
virai organizuojasi serbų stu
dentų teroristinės grupės, kad- 
teroro pagelba kovoti nepaten
kintus kroatus.

DUBLINAS, Airijoj, g. 15.— 
Italai lakūnai, kap. George 
Pond ir Įeit. Gesare Sabelli, ku
rie bandė be sustojimo nuskris
ti iš New Yorko į Rymą, šį 
vakar netikėtai nusileido nedi
deliame aviacijos lauke prie 
Moy, Clare paviete. Jie nuėjo į 
Lahinch miestelj, kur apsisto
jo hotely.

Ore lakūnai jau* buvo išbuvę 
32 valandas.

Lakūnai sako,
gasolino tuntos ir jie nebega
lėjo toliau skristi Jie telefonu 
pasišaukė mechaniką iš armi
jos aerodromo Dubline.

• Abu lakūnai sako ,kad jie iš
skrisią j Rymą rytoj, jei iki to 
laiko bus pataisytas jų lėktų 
vas.

kad sugedo

KAUNAS.—Burmistras Grau- 
rokas miesto savivaldybės gur
guolės vedėju bu*vo priėmęs 
Henriką špihnaną, kuris jau ir 
anksčiau tarnaudamas kitoje 
įstaigoje buvo pridaręs nesą
žiningumų.

Būdamas gurguolės vedėju 
špilmanas sistematiškai savi
nos savivaldybės surenkamus 
pinigus už gurguolės darbus. 
Ypač dėjęsis sau į kišenę pa
jamas už katafalkus. Patarna 
vęs gurguolės vedėju špilma- 
nas pasisavino 12,800 lt. Bet 
afera išėjo aikštėn ir špilma- 
nas patrauktas tieson.

Vakar Kauno apyg. teisme 
Špilmano byla ir buvo spren
džiama.

špilmanas kaltu prisipažino.
Kauno apyg. teismas špilma- 

ną nubaudė 4 su pifsę metų 
sunk, darbų kalėjimo ir atitei
sė civil. ieškinį savivaldybei, 
kurį išieškoti nėra jokios vil
ties.

Senatas už susižino 
jimo įmonių 

kontrolę
Nubaustas Vokietijos 

pilietis

TUSCON, Ariz., g. 15. — 
June RobĮąs, 6 metų mergaitė, 
kuri žmbgvagiųy buvo pastverta 
bal. 25 d., einant’ į mokyklą, 
vakar liko surasta paslėpta duo
bėj tyruose, 9 mylių atstume 
nuo namų ir sugrąžinta tė
vams be sumokėjimo išpirki
mo, kurio buvo reikalaujama 
$15,000.

DuVbė kurioj mergaitė buvo 
paslėpta buvo pusantros pėdos 
platumo, 6 pėdų ilgumo ir 3 
pėdų gilumo. Ji buvo apdeng
ta kaktusais.

Mergaitė toj duobėj išbuvo 
visą laiką nuo pagrobimo. . „ 
prižiūrėdavę du vyrai, kurių' 
vienas visuomet būdavo sargy
boj. Mergaitė buvo visą laiką 
.surakinta retežiais. Mergaitė 
buvo rasta nusilpusi, bet pati 
atrakino retežius ir greitai at
sigavo. Duobėj rasta palikto 
vandens ir biskis maisto.

Nurodymus apie mergaitės 
.paslėpimo vietą gavo Arizonos 
gubernatorius anonimiškame 
laiške iš Chicagos. Laiške 
smulkmeniškai buvo: nurodyta 
vieta ir kur yra padėtas raktas 
nuo retežių. Esą laiškas rašy
tas ta pačia ranka, ką ir išgro
bimo dieną gautas reikalavimas 
$15,000 išpirkimo.

LOS ANGELES, Cal., g. 15. 
—Prieš kelias dienas žmogvagių 
pagrobtas aliejaus milionierius 
William F. rG,ettlė liko išgelbė
tas policijos be sumokėjimo iš
pirkimo.

Policija ir šerifo padėjėjai 
surado jį mažame namelyje La 
Crescenta miestely* netoli jo 
dvaro Arėaiiidp iš kurio jis ir 
buvo pagrobtas. Jį rado suriš- 
tą, paguldytą lovoj, su ųžriš- 
•tu veidų ir burna. Burna bū
davusi atrišama kai jį maitin
davo. Jis jautėsi nusilpęs ii 
vos galėjo kalbėti. i

Ją žmogvagiai už jo paliuosąvi- 
mą reikalavo $60,000 ir tie pi< 
nigai butų buvę sumokėti, jei 
policijai nebūtų pasisekę pa
grobtąjį milionierių surasti.

Surado jį policija visai pri
puolamai, dabodama kitą na
mą, spėdama ten esant banko 
plėšikų. Iš jų pasikalbėjimo 
telefonu pajuto, kad jie yra ir 
grobikai. Padarius pas juos 
kratą ir juos suėmus, pas vie
ną jų rasta kortelė su* pažymė
jimu kur Gettle yra paslėptas. 
Tuojaus nuvyko paduotu adre
su ir Gettle išliuosavo.

Sąryšy su Gettle pagrobimu 
jau 4 vyrai ir 2 moterys yra 
areštuoti.^

WASHINGTON, g. 15. — 
Senatas šiandie priėmė bilių, 
kuris įveda valdžios kontrolę 
susižinojimo įmonėms — - tele
grafo ir radio. Tą bilių pasiu1

KLAIPĖDA.—Vokietijos pi
lietis Kurt Lemm, gyvenąs 
Klaipėdoje, gubernaturos buvo 
nubaustas 3,000 litų pabaudos 
už -tai, kad nusižengė svetim-

Leonas

Trockis dar nėsuran 
da prieglaudos

‘ PARYŽIUS, g. 15?-
Trockiš, kuris dabar gyvena 
Chamonix hotely, nusiskuto sa
vos garsiąją barzdą ir usus, kad 
sunkiau butų jį pažinti. Jis su 
žmona ir dviem draugais buvo 
automobiliu* nuvažiavę Šveica
rijon, ieškodami naujos prie
glaudos, kurios vis 
randa. . ’ !

Trockis išeinąs iš 
barių tik naktį ir 
nekalbąs.

dar nesu-

savo kam
šų niekuo

J
III. angliakasiai rei
kalauja referendumo

GILLEPIE, III., geg. 15. - 
Naujoji angliakasių unija, Pro
gressive Miners Union pasiun
tė tiesioginį atsišaukimą pre
zidentui Rooseveltui,; prašantį 
padaryti visoje valstijoje refe
rendumą, kad išrišti ginčą tarp 
Illinois angliakasių ųnijų. Le- 
gislatura pritarė tokiam refe
rendumui, bet apygardos darbo 
taryba atmetė kaiį)o neprak 
tišką.

graio ir ramo. ią omų pasiu- Lietuvoje gyventi įsta
te prezidentas Rooševeltas.

Norima pravesti 30 
vai. darbo savai

tės bilių

tymui. Toto įstatymu draudžia
ma ne Lietuvos piliečiams da
lyvauti politiniame gyvenime, 
o Kurt Lemm,. gyvendamas 
Lietuvoje, smarkiai politikavo 
ir tuo nusižengė minėtam įsta
tymui.

Vokietijos vice-kanc 
leris von Papen 

rezignavęs
Olympic laivas užga
vo švyturį; 7 žmo

nės žuvo

Į trečiojo• rėk 
kyklas

ho mo-

atsiranda 
džia savo

WASHINGTON, geg. 15. -• 
Dedama pastangų šiame kon
greso posėdyje pravesti 30 vai. 
daro savaitės bilių, nežiūrint 
administracijos priešinimos tam 
biliui. Atstovų bute renkami 
parašai po peticija, kad bilivrts 
butų balsuojamas geg. 28 d.

Nubaudė už komunisti
nį veikimą

Gubernatorius pasi 
rašė valstijos 

NRA bilių

KAUNAS, bal. 19.— Vakar 
kariuomenės teismas sprendė 
p-lės Aranovičiutės bylą kalti
namos komunistiniu veikimu. 
Aranovįčiutė nubausta 10 mo
tų sunk, darbų kalėjimo.

IŠIRO KOKLIŲ SINDIKATAS

SPRINGFIELD, III., g. 15— 
Gubernatorius Horner pasirašė 
legislaturos priimtąjį valstijos 
NRA bilių.

Einant tirt) biliu, federaliniai 
NRA kodeksai patampa ir vals
tijos NRA kodeksais, kuriuos 
valstiją visomis jėgomis gel
bės valdžiai vykinti. Valstijos 
teismai galės bausti nusikaltė
lius prieš NRA.

BERLYNAS, geg. 15. —Ber
lyne vaigšto gandai, kad vice
kancleris, junkeris von Papen 
įteikęs savo rezignaciją kanc
leriui Hitleriui ir prezidentui 
Hindenburgui, bet nė vienas jų 
dar nėra rezignacijos priėmęs. 
Tvirtinama, kad von. Papen re
zignavo todėl, kad naciai atsi
sakė jį skirti prezidento pagel- 
bininku, kuris darosi reikalingas 
iŠ priežasties menkėjančios Hin- 
denburgo sveikatos.

MASKVA, g. 15. — 40,000 
GPU poličistų greitu laiku bu-* 
šią priskirti prie reguliarės 
mįjos. Ūkusieji 20.000 paąie- 
ni0 GPU kareivių pasiliks žk 
nioj slaptosios policijoi^^^g

NEW YORK* g. 15. — Di
delis pasažierinis laivas Olym
pic tirštoj migloj 40 mylių nuo 
Massiachusetts pjdcraščio, įva
žiavo ir paskandino švyturio 
laivą Nantucket. Laivas iš
gelbėjo 7 Švyturio įgulos na
rius, kurių 3 buvo jau* nebegy
vi ar pasimirė vėliau. 4 gi įgu
los nariai prigėrė.

švyturis buvo užgautas per 
patį vidurį ir tupjaus pasken 
do.

■ • ■ A'-
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Kybartuose dar 
žmonių, kurie nele 
vaikų į vjetįnes mokyklas, bet 
siunčia mokytis į Eitkūnų hit- 
leriškąsias mokyklas, Taip pv. 
anksčiau buvusio vokiečių mo
kyklos mokytojo, d|abar kny
gyno savininko p. I)—rio vai
kai vis dar tebelankp Eitkūnų 
mokyklas.

KNOXVILLE, Terin., g. 15. 
—-Greyhound busas iš Cincin- 
nati ties Wiliamsburg, Ky., pa
slydo ir nukrito 12 
kalnėn, 19 pasažieri 
ris liko sužeisti. 

.1U.I—.

CHICAGO.—Vakar
lankėsi Henry Ford bu savo su
nirtu Edsel ir keliais dirbtuvės

pėdų pa- 
ų ir šofe-

Chicagoj"•('iiiv ;

VERA CRUZ, Meksikoj, g.
18s>-Dau^'»noniu liko sužeisti
Asuęte miest^y, gaisrui sunajr virėininkais ^Įurėt^aulinėi

Anglijos užsienio 
prekyba didėja

LONDONAS, g. 15.— Vai- 
džia paskelbė, kad per 4 pasta- 
parodoj statomą dideli Fordo 
sienio prekyba padidėjo $200,- 
000,000.

CORINTH, Miss., g. 15. — 
Isidor Hatchocock, 30 m., jau 
nuo kelių metų pikosi su savo 
tėvu Will/ 65 m. Vakar jiedu 
susitiko mieste ir tuoj aus pra
dėjo, šaudytis, vienas kitą nu
šaudami.

SELIGMAN, Mo., g. 15.— La
vonai Earl Finch, 64 m. ir jo 
Žmonos, irgi 64 m., rasti griu
vėsiuose jų namo, kurį sunai
kino gaisras. Spėjama, kad tai 
žmogžudystė.

KAUNAS. — Siaurėjant rin
kai ir nesiliaujant ekon. kri
zini pradėjo braškėti ir griū
ti jvairųs sindikatai. Nesenai 
suiro plytų sindikatas, o dabai 
toks pat likimas ištiko ir kok
lių sindikatą.

Dideli nesutarimai įsigalėję 
ir benzino sindikate. Nors ben
zino sindikatas yra užsieny ii 
nustato kainas rinkoje, bet esą 
Lietuvoj gerai susiorganizavę ir 
benzino pardavėjai. Dabar sin
dikatas benzino kainą pakėlė 
iki 75 et. už Itr. (buvo 65 et.). 
Dėl to sujudo pardavėjai ir ieš
ko firmų nejeinančių į sindi
katą.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, IL
■<
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kinus daugęjj^U. Nukentėję P»>doj statomą didelį Fordo 
šaukiasi federalinės pageltos, pavili^t
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Visi aiškino lakūno 
į Lietuvą su Lituani-

iždo sekretorius Ah- 
Mėllėn, stambus Pitts-

kad supratome reikalą
tautos paminėjimui

dreW 
btrrgfro bankieri'ils ir aliumino 
kakalius, kurį 'valdžia steigiasi 
apkaltinti už n^supiokėjinlą pa
jamų taksi?, tortuose pastango-

ALTASS. fialras puikiai 
pavyko

Paskutinis Dailės Ratelio choro 
parengimas

Atlankykite Mokslo 
Katedra

tą pasiimti numirėlį. GrAbortus 
iš “strtdko^ u’žitioVęs AAV^ją 
“derbę” skersai ant galvos, 
šniokšdamas šuoliais bėga prie 
automobiliaus ir teškina per 
slaunąjį Bridgeifortą j nurody
tą vietą.

Privažiavęs su lokiu pat 
greitumu, škambiha durių var
pelį. Po valandėlės išėitra dar 
daugiaus paraudęs ir pasišiau- 
sęs Motiejų Raudas, matomai, 
dar daugiaus pritraukęs nami- 
nėlės.

Balandžio 14 d. vietinis AL
TASS. skyrius Lietuvių Sve
tainėje buvo suruošęs balių 
“Lituanicos II” naudai. Nors 
tą vakarą lijo ir dar buvo po
ra kitų .parengimų, kurie, be 
abejones, nutraukė dalį publi
kos, bet ir ALTASS. balius bu
vo sėkmingas. Į balių susirin
ko visa pažangioji, geriaus, ap
sišvietęs publika iš Visokio nu- 

Visi buvo 
ir pasiry- 
n transat-

KODEL jus manote Chevrolet vis karto 
j-a visuose savo skelbimuose;

žinokite tiktai 5 mylias”? štai yra priežas
tisChevrolet ihžihiėrfai išbėginio višėkilU 
pigių kainų lauke kurtis. tr jie įMersftikri’ho 
taip pat, kaip ir šimtai tukstan'Čtų ČhėV’rdlet 
savininkų, įrodo kasdien bevažlnėdUnli: 
Kaip daug švelniau karus važiuoja šu tikra, 
pilnai uždaryta Knee-Action, Kaip daug pa
togiau jis vartoti su shoėk-proof vairavimu. 
Kaip daug patogiai jus vAžluojatė Fišhet

ca II.
Pelno

Pinigai tuojaus liko pasiųsti į 
ALTASS. centrą.

— P. B. Balčikonis.

Bus palydovai, kad butų ga
lima visa ką apžiūrėti, nuo že
mutinio iki viršiausio aukšto.

Bus dalinama literatūra, api
budinanti šią įstaigą.

Kiekviena tauta bus atsto
vaujama savų žmonių, kurie 
prie progos galės ir aukas pri
imti kambario fondah. Vistiek, 
ar tada aukausite, ar ne, tai 
jūsų reikalas, bet tikrai pri
bukite ir pamatykite Mokslo 
Katedrą iš vidaus, iki paties 
viršaus. Be abejonės jumyse 
sutvirtės draugingas jausmas 
link tos įstaigos. Negreit bus 
kita, tokia proga; jeigu bent 
tada, kada bus tautų kamba
riai atidengti.

Rusai pirmutiniai rengs sa
vo kambarį. Savo darbą jie jau 
dabar pradeda. Pinigai esą veik 
visi jau4 sudėti, o daiktai jau 
seniai vartojami, kurie puoš 
jų kambarį. Vokiečiai, italai ir 
kai kurie kiti arti tikslo sto
vi; bet lietuvių dar nejpusėtas 
fondas. Viltis visgi yra, kad 
šiais metais keturių didžiųjų 
organizacijų seimai nesigailės 
prisidėti su gausiomis aukomis 
taip, kad pirm kito seimo mu
sų kambarys butų užbaigtas. 
Taipgi kiekviena kuopa ir drau
gija, klubas ir ratelis, parapi
ja ir atskiri asmens su geru 
upu privalėtų dėt savo grašį 
paminklinio kambario fondan 
Nei vienam nebus sunku> kai 
visi dės, o visiems bus smagu 
prisidėjus su trupučiu.

Kambarys bus tol, kol sto
vės Universitetas. Kai kurie 
lemia, kad bent 1000 metų lai 
kysis. Per visus tūtos amžius 
kiek kartų žmonių gyvens ir 
minės musų šios dienos dar
buotę, kad buvom kultūringa 
tauta, 
įrengti 
kambarį mokslo ugniavietėje.
Dr. Jofrahha Baltrušaitienė, 

Liet. Kambario fondo Kdmite 
to Vajaus Pirmininkė.

Su šiuo parengimu Dailės 
Ratelis baigs savo sezohą. Visi *■ * * ' « * 
esate kviečiami atsilankyti ir 
pamatyti juokingą operetę.

Iš kalno perkant tikietą įžan
ga 40 centų, o prie durų — 50 
centų. Programui pasibaigus 
bus šokiai.

AiUelia Bagdonas.

Pittsburgho Universitetas, 
drauge ir Lietuvių Kambario 
Fondo Komitetas, užprašo vi
sus susiinteresavusiufs žmones 
atsilankyti į Universitetą, kad 
persitikrinus prakilnumu to 
darbo, prie kurio esate kvie
čiami prisidėti, arba esate jaU 
prisidėję: stropiai pasidarbavę, 
gaUsiai aukavę.

Visą savaitę bus Mokslo Ka
tedroje priimami svečiai, pra
dedant gegužės 20 d. ir bai
giant 27 d. Sekmadieniais, ge
gužės 20 ir 27 d 
6 vai. po piet.

Pirmadienį ir iki penktadiė 
nuo 2 iki 4 vai po piet.

gegužės —

Dailės Ratelio choras gegužes 
20 d. rengia šaunų vakarą, ku
riame bus pastatyta opertotė 
“Abejotinas asiiilio”. Vieta — 
German-American Home. Pra
džia 6 vai. vakaro.

“Abejotinas asmuo” yra ko
miška operetė, kurią parašė J. 
Bartulis. Wisconsfti valstijoje 
ji bus pastatyta pirmą kartą. 
Operetę išpildys žymus Chica- 
gos artistai, kaip tai 
SalaveiČikiutė, Pranas Jakavi- 
čius, Vytautas Tarutis, E. Ves- 
pendraitė, P. IPukis, S. Puta ir 
kiti. Visi jie yra iš Chicagos 
ir priklauso “Pirmyn” chorui.

Koncerte (Jatyvaub ne tik 
Dailus Ratelio choras, bet taip 
pat ir “Pirmyn” choras po va
dovyste p. Steponavičiaus. Iš 
solistų. tenka pažymėti G. Kle- 
vickaitę ir ponių M Balčaitie-

Bfet Štai suskambėjo telefo
nas graboriaus X. PastAras’s 
skuba prie telefono. Kas tai 
šaiikiA atvykti į tą ir tą vie-

lantiniam skridimui.
Be to, dar buvo ir 

mas. Programas buvo 
laike šokių pertraukų, 
vė smagumą kaip šokėjams, 
taip ir nešokėjams.

Programo išpildyme dalyva 
vo musų gerbiamas daininin
kas St. Vaineikis, kuris kaip 
ir visuomet pasirodo puikiau
siai ir savo stipriu tenoro bal
su užžavėja publiką. Taip ir šį 
kartą musų Stasys visą publi
ką turėjo su savim; jam akom- 
ponavo p-lė A. Kazlauskaitė.

P-lė Kolpakiutė dainavo so
lo ir labai puikiu-žavėjknčiu sa
vo balseliu linksmino visus su
sirinkusius. Publikai labai pa
tiko jos dainos ir aplodismentų 
jai nesigailėjo. Jai akompona- 
vo p-lė M. Bučinskiutė.

P-lės A. Kazlauskaitė ir H. 
Geležiutė sudainavo keletą du
etų; dainos išėjo labai gerai 
ir publika iššaukė jas net ke
letą kartų, kas parodo, kad jos 
publiką turėjo su savim; joms 
akomponavo p-lė Tinkuniutė.

Taipgi buvo pasakytą i) 
trumpų kalbų ALTASS" - rei
kale. Kalbėjo vietinio ALTASS. 
skyriaus iždininkas p. J. D. 
Chamo, pirmininkas P. B. Bal
čikonis ir inžinierius B. čižau- 
skas. Pastarasis kalbėjo angių 
kalboje

kingai atrodo, bet gerbiamie
ji, tas melagis-šaukikas gali su
laukti, kad reikalingiausiam 
reikale jam pačiam apsirgns 
nei vienas gal daktaras neat- 
Silankys prie jo, o jam grabo- 
riUs gal ir panašų patarnavi
mą suteiks, nelaimę jam suti-

Gi graborius, pataisęs savą
ją ‘“derbę”, pamažį nuvažiavo 
namo, mąstydamas kokia toj 
Chikagėlėj depresija, ar teisin
giau sakant, giltinės neveiklu
mas... _____________

žinoma, tą skaitant gal juo-
* ■ 4

P. S.: Binghamtono ALTASS. 
susirinkimas.

Gegužės 16 d., trečiadienį. 
8 vai. vakaro, p. Charno resto
rane yra šaukiamas ALTASS. 
narių susirinkimas. Turime ap
svarstyt daug svarbių reikalų, 
tarp kurių bus lakūno ir Li
tuanicos II sutikimo klausi
mas.

Visi nariai ir suinteresuoti 
esate prašomi atsilankyti.

P. B. Balčikonis, 
ALTASS. Binghamtono Sky

riaus Pirmininkas.

darbi 
ai iš

Pilsen Kwik Klean 
' • į

Vartokite tiesioj? iš keno valymui purvino paviršiaus sienų, išbaigto 
enamelio arba medžio.

PAGAMINTAS iš GRYNO MUILO kavalkėlu NUVALO 
GRfelCIAU IR nuodugniau.

Pirkite PiTsen KWIK savo Maliavos ir Hardware Krautuvėje-

išraudęs Ir pAsiŠiattkęs MMiė- 
jų Kaulas, klausdamas: —

— Ko nori? Ar silkes šventą 
dieną pardaVinėji? Ar trobe
lių ieškai? Ar inšiUYensą a'š ne
apmokė JA* ? Sakyk gi, sakyk 
įeičiau, nes ėsu labai bizr... 
per dantis patraukė pastara
sis.
— žegnokis, aš juk daktaras, 

atvažiavau gydyti Motiejų Rati
lą, kuris serga uždegimu plau
čių. Kur jisAi, ar gttli lovoj? 
— užklausė daktaras.

žiuri Kaulas į daktarą iš
verstoms akimis ir mąsto: —

— Ar biesas juos šventą die1- 
rių nešioja, tai tau, Jurgi, ir 
devintinės? Kad jie suplerrdėtų 
tiktai ir skersai žemę nueitų, 
čiužinėdamas krutitvę. dūmoja 
Raidas.

— Na, broliuk, žinai kų aš 
manau, kad čionai kokiu nors 
klaida turi būti-, nes iš tikrų
jų reikėjo man pirma gerai iš
siteirauti, o dabar matai čio
nai YeikiA suvis berėikalihgai 
žmogų badėriuoti tAip labai už
imtą, — patylomis ir manda
giai tarė daktaras.

— Na, niekas dar nėra pa
degęs manuosius plaučius ir 
man pakolei nereikalingas pa
degėjas, o kuomet jau man tas 
bus reikalinga, tai jau4, susi
mildamas geradariai!, aš pats 
įstengsiu atlikti ir be tavo pa
galbos.

— ko nori? Ko čion t 
niėsi prie mAno durių? 
cipieriu’š apsėdo tave, kai, 
duodi man ramiai nei burne 
lę išgerti!..

p4. it < ‘ k < V JJ

milibhrtiš mylią, 
dyiftiį kuriuos atliko 
irtžirtiėHai &

Suskamba daktaro X telefo
nas.

— Ko norite ir kas kalba?’ 
— užklausia daktaras.

— Prašiau ilgai neterrautis, 
o skubėkite pas Motiejui Kau
lą, kuris raitosi sopuliuose ima 
plaučių, gal būt, uždegimą.

Daktaras nieko nelaukda
mas, nusitvėręs «avD klejojan
tį bakselį su reikalingiausiais 
įrankiais) išaiskębino paa minė
tą didžiai sergantį ligoni* X

Priėjęs j nurodytą 
skambina

DETROIT, MICHIGĄN.
^lyginkite Čhėvrolėt žentas pristitymo kuinas fr lengvus G. M. A. .<?♦ GenrtAl MotoYs Vertybė.
i' ’' • - . j \ ■

Body kąru. Kaip daug saugiau jus važiuoja 
te su kabelio kontrolės stabdžiais 
geteShifs išpildymas^ ėhokonomija užtikrina 
ft'Ub DVėYh^ėA^VAlVfe Sixf Kitais žO^tAis, 
Cliev’rofėl! inMhfetfai tifadi žvtta, kud fcheV- 
Voiėt.. pĄkiVAŽfi^jim^ iičgah bti’t ^^lyg^tak 
$u jotai, tayi pigiok-kainos tearu. ♦ 
Pūkštančiai saviiiinkų žino apie tai 
n bar mes norime, kad ir jąs žin'&lum
'gi Inrieš tai, kaip jųš nusitarsite pAsirinkti 
'kArų įyigios-kainos lauke* 
CHEVROLET MOTOR CO

KORESPONDENCIJOS

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

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitą parengimų; 
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių suste 

Užlaikome pirmos rušfes skahiiis gėrimus ir užkandžius.

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Wiltow Springs 48

Willow Spkings, I1L

' PAS1VA- A 
ŽINEKITE 

TIKTAI 5 MYLIA'.

pvilk- 
aš jį geriausiai apskųsiu 

jam.

____________________ Trečiadienis, geg. 16, 1934 

šypsojęs) naminčlča išgerti dar 
bumėlę už visų melagių svei-

it jus niekad daugiaus nebe 
pasitenkinsite jokiu kitu

. žemos kainos

~ Aš*r. Aš... aš, uždusę 
skuba teisintis graboriup, -- 
Aš fltvAŽAvau pasiimti 
Motiejų Raulo. Aš pigiausiai 
kavoju, o jeigu jis neturi ge- 
?o siuto, t&i Aš jį savu a 
siu 
iY t. t... skėbiira pasakoti

— Ar velnias apsėdo j(is, ar 
jus iš proto kraustotės, — 
per šliūžes patraukė-tarė 
laižęs Ratilas.

— Aš esu gyvas, čiupnėda 
mas savo veidą, tarė, — ai 
dar nemanau mirti. Na, iš tie 
si>, Ankvaitiojo svietas. T 
valandžiukė, kaip išleidau 
tarą, kuris atbėgo sušilęs, 
aš sergu uždegimu plaučių. Na, 
tai tau ir svietas... Ha, hn, ha.. 
Daktaras, griibOribs... na, 
Idtas dar atvažiuos? Gal 
gelis su ktapyla? Jau tikra 
daY tndaunA depresija 
Amerikoj. Net žrtioguš 
Pinkas nėgaimi sau rami 
si^ėrti keletą burnelių šventai 
dfėnai atėjus, kaip tie įkyrus 
propesorralai pradeda bari 
duris. Na, tai tau ir g: 
fhaa! Vienas nori gauti tris 
jerius už plaučių uždegimą 
kitas dar, Piat, mandresni; 
H! visfį Ynftno klibą įA^rAi 
grabą.. Nieko sau biznis, 
ko sau, kratydamas galvą Mo 
tiejrų, Raidas trenkė du 
pasiųsdamas visus po ši 
ir nuėjo (pats galų-gale1

rCHEVROLET,

* ’O" <•4

R 

fe:



NAUJIENOS, Ohicago, III

Valerija Čepukaitė

štai

Kontestas Seredoje DIDELE EKSKURSIJA

Svarbus Pranešimas
>it» Mich.

Birželio 16 Ekskursij
New York

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

gražuole i valsą įstoti,

ir Pagalvės

Patenkinimas 
Garantuotas

N. J.

Conri.

Insurance 
Notary 
Public

Per su 
apie pik

Taip, taip, Birželio-June 3 dieną, BIRUTES 
DARŽE susirinks visas Chicagos lietuvių jauni
mas smagiai pasišokti ir laiką maloniai praleisti.

patarnaus savo pacientams są
žiningai, kaip kad patarnaudavo 
visada per daugeli metų.

Ten ir atgal 
$167.00 
$212,00 
$265.00

(tęs), 
matome, 
iš politi- 
jie mus

Sav.
Cicero, III

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dieno*

Kur jus nepirktumėt, bet 
geriausias laikas pirkti da
bar !

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis
Laivas

Trečiadienis, geg. 16, 1934

visokias 
kainos 
Pirkite

Dr. Kari Nurkat (Nurkaičio) 
akių ofisas tapo i perkeltas j 
naują vietą, ši vieta yra Me
tropolitan Banko name, antra
me aukšte, adresu* 2201 West 
22 Street arba Cermak road— 
ten, kur daktarų Biežio ir Blo- 
žio ir advokato Bordeno ofisai 
randasi.

Dr. Kari Nurkat sako, kad 
naujame ofise bus daug paran
kiau pritaikyti akinius. Jis čia 
turės tam tikras valandas, ir 
žmogus atvažiavęs tomis valar 
domis galės rasti jį ofise. Va

Budriko krautuvės daininin
kų ir muzikantų kontestas dar 
bus tik vieną kartą, tai tre
čiadienio vakare, gegužės 16 d., 
Mark White Sųuare svetainėj. 
Halsted ir 30 gatvė.

Bus nutraukti visų kontes- 
tantų ir publikos paveikslai; tas 
darbas atlikti yra pavesta fo
tografui Kondratiri.

pietauto

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atidarė ofisą naujoj 
, vietoj

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

PAGERINS REGĖJIMĄ.

Northwestem Universiteto 
muzikos svetainėj įvyko p-lei 
V. čepukiutei surengtas smui
kavimo vakaras gegužės 10 d. 
šitokius pasirodymus mokykla 
rengia tik muzikos kursą bai
giantiems studentams, todėl 
yra aišku4, kad p-lė čepukaitė 
birželio mėnesy gaus bakalauro 
laipsnį.

Kadangi jos studijos įvairių 
meno ir muzikos sričių smui
kavimas užėmė pirmą vietą, tai 
jai buvo duota proga savo iš-

Jungtinių Valstijų “Re v e nu e" 
mokesčiai atskirai.

Politikieriai užmrišo 
prižadus

nuo 10 ryto iki 3 dai kažin-kur dingo 
■ Įsirinkimus pakalba

ne j bar dėkime visas pastangas, 
musu 

, brudo ir 
Vietinis.

THE MASTER CLEANER 
Išvalo Namus Kuopuikiau- 
siai, Atnaujina Maliavotas 
Sienas, Valo Medį, Grindis. 
Priduoda Gyvumo Marmu

rui ir Tile.
k Gausit savo Krautuvėj

kad kaip nors apvalius 
npiclinkę nuo purvo 
šiukšlių. —

Kaip praeity, taip ir šiemet 
Budriko radio piknikas pasi
žymės nepaprastu įvairumu, 
pu’ikiu programų, dainomis i: 
muzika. Tad galima tikėtis 
milžiniškos minios žmonių, ku
rie įvertina Budriko korporaci 
jos puikius programus duoda
mus be sustojimo jau 6 metus.

Kalbant apie radio programą 
reikia pastebėti, kad pereitą 
sekmadienį Budriko korporaci
ja davė 2 puikius programus 
iš stoties WCFL ir WAAF, ku
rie bu’vo skyriami pagerbimui 
visų motinėlių. Gražiai daina
vo artistas Justas Kudirka; 
ponia Piežienė jautriai sudai
navo “Mamytė”. Taipgi buvo 
transliuojamos Kipro Petraus
ko ir Babravičiaus dainos. Be 
to, ketvergais būna kitas Bud
riko radio programas iš stoties 
WHFC nuo 7:30 iki 8:30.

—Senas Draugas.

Šiuomi pranešame visiems lietuviams, 
kad mes nupirkome per Lietuvos Kon
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,

PAS BUDRIKA O. K. 
LIETUVIŠKI 

REKORDAI PO 

35c 
Vienas 

3 už doleri
26047—Prašom Pasakrtj. ir_ .Pžin- guliukai—Liudais ipavičiu- 

tė. kontralto
26052—Pirmo Pėstininką Pulko 

ir Senas Draugas—maršai. 
Kariškas benas.

26054—Barbora ir Kad Nėr 
Alaus— Antanas Vanagai
tis.

26057—žydelis iš Vilkaviškio ir 
Pas Darželi Trys Mergelės. 
J. Babravičius.

26064—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 
Rytų šalies —Kriaučiūnas 
ir Olšauskas.

26085—Tėvynės Polka ir Ku-Ku 
Valcas— Tarptautinė ork.

26088—Kur Nemunas ir Dauguva 
ir Smuklėj Vainikėlis —J. 
OI ša u sic h s

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

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

igumu pamatuotas biznis.
Susipažinkite ir remkite lietuvį..

Tel. Lafayette 1083

silavinimą ir gabumą pareikšti 
mokytojams
tams ir publikai. Ne tik jau 
nai panelei, o ir senam įgudn 
šiam muzikui tai sudarytų į 
tempimo
ne tik jos muziką girdėti, o ir 
muzikantę matyti. Pas ją ne
simatė jokio susinervavimo, pa
simetimo. Jautėsi liuosai, iš
rodė gražiai ir kiekvienas ju
dėjimas buvo gracioziškas, po
za žavėjanti. Smuiko valdy
mas ir iš jo geidžiamų garsų 
išgavimas taip lengvai jai pa
siduoda. Motyvai ryškus ir 
stiprus, tonas malonus. Grie
žė Bacho Koncerto dviem smui
kams (D minor, No. 3) su p-le 
Davidson ir ‘Brahmso sonatą 
No. 2 Op. 100 si? p-le Gutstein 
Solo susidėjo iš Hungarian 
Dance No. 17, Chanson Louis 
XIII ir Pavane ir iš “La Vida 
Breve” šokio Espagnole. šitie 
dalykai reikalauja ypatingo gy- 
vymo technikoje* ir orientaci
joj, kuo p-lė čepukaitė pasi
žymi.

Butų gerai, kad ji nebūtų 
šykšti savo išsilavinimu ir ta
lentu ir pas lietuvius pasirodyti, 
kad nesustotų siekusi da didės 
nės tobulybės ir kad pakriptų 
į kompozicijos sritį, nes ypač 
smuikui lietuviai kompozitoriai 
taip mažai tėra parašę kuri
nių.—E. Mikužiutė.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS -raiffiF" 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedziė 8902
Vanos., lietaus ir druskos vanos. 

swimming-
Rusiška ir turki

MARQUETTE PARK 
jau antras mėnuo, kai praėjo i 
nominacijos, bet politikierių! 
žadėtų gerumų ne pauostyti 
negavome. Prieš rinkimus 
miestas valė ėles (alleys) mu
sų apielinkėje kas antrą savai
tę, dabar gi atmatos tebėra 
nenuvežtos nuo balandžio mė
nesio pradžios; visi “garbagc 
can’ai” yra perpildyti, člės ir 
tušti lotai priversti visokių 
šiukšlių.

Mums buvo pirštas M. F. 
Flynn. Sakė, kad jis geras ir 
teisingas žmogus, dirbs musų 
apielinkės pagerinimui ir ap- 
švarinimui. Dėka lietuvių bal
sų šitas ponas įsigavo į “ward 
committeeman’o” vietą. Bet 
savo prižadų nei Mr. Flynn, 
nei jo buvusieji piršliai neiš
tesėjo: jie dabar nieko nema
to, nieko negirdi.

Mes turime taipgi Lietuvių 
Piliečių Kliubą bet ir jo va-

'TreČiąja Klase 
Turistine Klase 
Cabin Klase .....

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš Ngw Yorko j Klaipėdą........
I abi pusi.— J Klaipėdą ir atgal.

Pridedant Ju*g. Vaht. Taktui

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR COMPANY 

4707 S. Halsted St, Tel. Yards 0803
This advertiBement 1b not intended to offer whlskey for sale or delivery in 

any stato or oommunlty wherein the advertlshųr. sale or ūse 
thereof is unlawful.

miesto 
dalis, CICEROJ ir CHICA
GOJE.

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

Kreipkitės j NAUJIENAS pakol nevėlu.
*■" .. • ' ' V

MIDGET g-A
RADIOS po ___  f aUU
PHILCO1934 $4 ■■ paga 
RADIOS po .... | DbOU 
Nauji PHILCO Automobilio 

pRoADI's....... 39.50 
MOTOROLOS Automobilio 

PRoAD!°.L.. 39.50 
ZENITH Automobilio RA- mos p. »49 5Q 
Budriko mechanikai įdės 

jums belaukiant.
Už jūsų senas radio tūbas 

jus gausite 25c perkant 
naujas tūbas.

Mes parduodame 
anglis. Dabar anglių 
dar tebėra žemos, 
tuojaus!

Pristatome į visas

Teko nugirsti, kad nekuria 
kitiems studen- kontestantai šiose užbaigtuvė- 

se* aplaikys p. Budriko skirtas 
dov'anas-prizus, o kiti prizus 
gaus Budriko radio piknike. 

Todėl svarbu buvoBirulės darže, gegužės 27 die-

landos yra 
po pietų.

Dr. Kari Nurkat (Nurkaitis) hiką, pademonstruoja ga 
mus kaip nuvyti padaužas 
vaikus nuo savo namų, ir 
baigtas kriukis.

Marųuctteparkiečh 
mes dabar' aiškiai 
kad jokios pagelbos 
kierių nesulauksime 
ant juoko laiko. , Piešdami i< 
musų didžiausias taksas jie 
neturi pinigų atmatoms nu 
rinkti.

Su savo
Kur sklysta pavasario aidai varsoti,
Kur muzika, žmonės, draugai
Tik padeda laiką praleisti linksmai,
Pašokti, patrypti ir pasisvečiuoti, 
O gal kur pavėsyj ir pasibučiuoti...
Naujienų mums piknikan reiks jau važiuoti 
Linksmybės ten lauks juk kiekvieną 
Birutės darže birželio trečią dieną.

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

— Telefonas Yards 1829756 W. 35 Street
• .... ■. rna, v • - k ■*• • ■ 1 ' •.

Gegužės 28 d., 1934
Moderniškuoju baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM”
(Tuo pačiu laivu iki Klaipėdos)

GRANT WORKS COAL YARDS
ADAM BERNADIŠIUS 

16th St. ir 49th Court,
Telefonas CICERO 311.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Nors dabar oras šiltas, bet ateis ruduo ir žiema, reikės 
anglių pečiui pat įkurti. Geriausias laikas yra dabar nusi
pirkti anglių, nes anglys ... .......... ,
sausos ir pristatymas leng- M 
vas. Pripildykite savo ang
lių aruodą dabar!

Tėmykite politikicri 
pagal jų karštas ir melagingas 
kalbas, bet pagal jų darbus 
Atėjus rudens rinkimams, jie 
musų daugiau neapvils, žino- 
sime už kij balsuoti, o da- Garginkitės Naujienose

Į KLAIPĖDĄ
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje

Platesnias informacijas teikiam ir pardūodąm Laivakortes. 
Padarome visokius popierius ir dokumentus. 

Siunčiam p<ąj221s 1. Lietuvą.

Perkam 
j^Sį Lietuviš- 

kHOmfiEBAHKERSjukus Bonus

REAL ESTATE 
12 metų teisinj

2608 W. 47th St.,

M.UHIMDMJ'tAjh

«tAMMnįV'nu.iH4
•tf* Ir

PETER BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Mostelio, Mau.

MR. PAUL MOLIS 
173(^—24th St., Datroi

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS

1739 S. St., Chkago, IH.
OHIO LITHUANIAN PUBLISH.

ING CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Superior Av«., Cltvaland, O.

MR. C. J. WOSHNER
Mm«. 2013 Canon St., Pittaburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 Ali Nations Bank Building 

Man. '1200 Canon St., Pittaburgh, Pa.

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoj

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

^STUTTGART”
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 d., 1034 m..

Jos. F. Budrik,™.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167
CH1CAGO, nx.

BUDRIKO* PROGRAMAI*
WCFL Nedaliomis nuo 1 iki 

1:80 po pietų.
WAAF Nedčlolmla nuo 1:80 iki 

2 po pietų.*

Ten 
$97.50 

$12t.5O 
$143.00

Vaikams nuo 1 iki ĮQ m. amž. pusti laivakortės.

Del informaciją Itreipldlet
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 

f 168 Grand St., Brooklyn,
A. S. TREČIOKAS

197 Adams St., Nswatk
JOHN SEKYS

433 Park St., Hartford,
VIENYBE TRAVEL BURBĄU

193 Grand St., Brooklyn,
G. A. KYBĄ h

AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worceater,

ATLANTIC TRAVEL SERVlCB
K. SIDABRAS, Prop.

342 W. B*way, So. Boston,

HAMBURG- AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th 11.
Narys FEDEKAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

AMERIKOS DOLERIAI
YRA SIUNČIAMI J

Visas Dalis Pasaulio

rOKGSlN ORDERIAI

UŽSIENIŲ SKYRIUS
l. P A PER MUK

Pagražina išvaizdą

■ay/Ą ' A- . /'- . i
F'’Ir,i / o r z*' z Z’’ .. Z- *z* 1

M k ■
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscriptlon Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
gc pėr eopy

Entefėd as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
Of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paStu:

Metams
Pusei metų ___ _________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ______

Chicago j per išnešiotojus: 
Viena kopija .................
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams _________________  $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams _________   1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________ ......______ $8.00
Pusei metų ..............   4.00
Trims- mėnesiams  ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
I...Į—I,.. .Ai.. ...N. .1, -.1 ■ I. I -Į —

.. $8.00 
.... 4.00 
.... 2.00 
..... 1.50 
.... .75

tų sprogdinamąsias ir dujines 
bombas. Kas išliktų, nežuvęs 
nuo gaisro ir namų griuvimų, 
tas vistiek turėtų žūti nuo nuo
dingųjų dujų. Tokie planai bu
vo daromi baigiantis Didžiajam 
karui, prieš penkiolika metų. 
Bet, deja, karas “per greitai 
baigėsi ir visi gudriausi planai 
liko nebeįvykdyti* Bet ir karui 
pasibaigus jie nebuvo užmir
šti. Ne, ne, jie ne tik nebuvo 
užmiršti, bet dar nuolat tobu
linami, per tą 15 metų iŠgat- 

nauji, išgalvojami 
nė vienu taškeliu

senesniųjų ginklų

NEDARBAS MAŽĖJA
I 1 —11 '1 »

Amerikos Darbo Federacijos daviniais, vasarių mė
nesį Jungtinėse Valstijose buvo 11,467,000 bedarbių. 
Kovo mėnesį bedarbių skaičius siekė jau tik 10,905,000. 
Tokiu budu apie 560,000 žmonių per vienų mėnesį gavo 
darbą.

Kovo mėnesį didžiausias atgijimas pasireiškė pra
monėje, kur priimta apie 200,000 naujų darbininkų. 
Statyba vis dar pusėtinai šlubavo, — nedaug vilties, 
kad ji greit susitvarkys.

Nežiūrint to, kad nedarbas šiek tiek sumažėjo, bet 
dalykų padėtis toli-gražu nėra patenkinanti. Jeigu ne
darbo mažėjimas eitų tokiu pat spartumu, kaip ir ko
vo mėnesį, tai, sako Darbo Federacija, užimtų pusantrų 
metų, kol nedarbas butų visiškai likviduotas. Bet to ti
kėtis vargu galima. Pavyzdžiui, ekonomistas Stuart 
Chase apskaičiuoja, kad jeigu visi fabrikai ir dirbtuvės 
eitų visu smarkumu, tai ir tame atvėjyje prie dabarti
nių aplinkybių tik apie penki milionai bedarbių tegalė
tų gauti darbą. Vadinasi, ir geriausiais laikais, kokių 
galima tikėtis, Amerikoje visvien pasiliktų maždaug 
penki milionai bedarbių, kurie reikalinga šelpti.

, Kokia gi išeitis? Išeitis pasilieka tik viena: trum
pinti darbo valandas. Amerikos Darbo Federacija jau 
pasisakė už tai, kad butų įvesta 30 valandų darbo savai
tė. Tai remia kai kurie net ir prie valdžios stovintys 
žmonės. Anksčiau ar vėliau gyvenimas prispirs tai pa
daryti, nes keli milionai bedarbių, kurie reikia maitintu 
kraštui yra neįmanomai sunki našta.

NACIŲ PROPAGANDA

Oficialis Švedijos darbo vyriausybės organas,* “Šo
kiai Demokraten”, atspausdino seriją sensacingų straip
snių apie nacių vedamų propagandų užsieniuose. Straip
sniai, kur paduodama daug patikrintų faktų, sukėlė 
Europoje didelį sujudimą.

Švedų socialdemokratų laikraštis ne tik apibudina 
nacių veikimų kituose kraštuose, bet ir paduoda stirnas 
pinigų, kurios yra išleidžiamos propagandai. Visas pro
pagandos darbas tiek namie, tiek užsieniuose yra pa
vestas Dr. Goebbels, kuris yra artimiausias Hitlerio bi
čiulis. štai pinigų sumos, kurias Vokietijos naciai išlei
do propagandai užsieniuose: penkiolika milionų mar
kių ($6,000,000) sunaudota propagandai Austrijoje,' 
penki milionai markių Čekoslovakijoje, 1,500,000 mar
kių ($600,000) Olandijoje ir 750,000 markių Šveicarijoje. 
Nacių propagandistai ir agitatoriai Švedijoje’ gavo 500,- 
000 markių,. Pabaltijo valstybių — 500;000 markių, Da
nijos ir Suomijos po 200,000 markių, Rumanijos — 
500,000 markių. Du milionai markių pasiųsta į Centra- 
linę ir Pietų Amerikas, o Jungtinėms Valstijoms ir Ka
nadai teko* apie $1,600,000.

Kiek pTOpagandos tikslams Hitlerio valdžia išlei
džia Anglijoje ir Francijoje, laikraštis nepasako. Ta
čiau galima spėti, jog ta suma yra labai didelė. Nėra 
tos šalies, kur negyvuotų nacių “jačeikos”. Ypač jos yfa1 
Veiklios Jungtinėse* Valstijose, nes juo tolyn, ttio dau
giau- skiriama pinigų jų finansavimui.

Tokia jau, matomai, (fikiatutos savybė. Bolševikai, 
ypač pradžioje, irgi eikvojor milžiniškas sumas pinigų 
Užsienių propagandai, norėdamas sukelti “pasaulinę re
voliuciją”. Jų pastangos nuėjo niekais. Dabar tais pat 
keliais eina Vokietijos naciai. Jie greičiausiai susilauks 
irgi tokių pat pasekmių.

fa I ■ MMI Ji—.i.< I rifA m .i*titfri I Į ■■■ ............................... .,„.,11  

Kokiais Kariausime
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Atmosfera Europoje d^TOsi 
ypatingai tvanki ir įtempta. 
Vieną gražią dieną ji gali 
gprogtf, išsiliedama f didelj h 
baisų karą, žmoniškumas lik
tų sutrūpytas kojomis. Viską 
spręstų ginklai; btffsųs, ArfSli^L 
naikiną ginklai. Yra žinoma, 
kM M Didžiojo karo pabai
goj santarvininkai bUVo sudū
rę ptaną lėktuvais, apginklūo-

vojami vis 
tokie, kurie 
neapviltų...

Daugelis 
jau yra nustoję savo reikšmės
ir busimame kare nebebus ar
ba mažai bebus vartojami. Ga
li užsilikti tiktai šautuvai, kul
kosvaidžiai, granatos ir leng
voji artilerija. Vidutinę ir sin
kiąją artileriją pakeis lėktuvų 
bombos, nes lėktuvais daug 
lengviau ir patogiau bombar
duoti tolimas vietas, negu sun
kiąja artilerija. Kai kuomet 
žurnaluose ir laikraščiuose pa
sirodo žinutes, kad esą išrastos 
tokios patrankos, kuriomis ga
lima šaudyti iki 500—600 ir 
let daugiau kilometrų. Reiš
kia, vokiečiai netoli Berlyne 
pasistatę tokią patranką galėtų: 
apšaudyti Lietuvą. Patrankos 
šovinius išmeta į skystą orą 
sluoksnį (stratosferą), ir to
riu budu oro mažai tekliudė- 
mas šovinys gali nulėkti ne
paprastai toli. Bet tokiomis pa
trankomis į mažesnius taiki
klius' (miestus ir kt.) pataiky
ti labai sunku. Tuo tarpu lėk
tuvai tą patį uždavinį gali at
likti daug patogiau. Todėl ma
noma, kad bombardavimui 
sunk, artilerija mažiau tebus 
vartojama, o daugiau bus pa
naudojama permesti dujinėms 
ir bakteri j ©loginėms bomboms, f

Tankai,
Tankai Didžiajame kare su

vaidino didelį vaidmenį. Nema
ža jų reikšmė bus ir busimame 
kare', ypač, kad per tą 15-ku 
taikos metų tankai nepaprašy
tai yra ištobulinti. Sakysim.- 
anglų Vickers Armstung fa
brikuose gaminami tankai ga
ri važiuoti per valandą net iki 
80 kilm. Jie įlipa- į 450 statu
mo kalnus. Ginkluoti lengvomis 
patrankomis arba keletu kul
kosvaidžių. Pav., nesenai pasta
tytieji prancūzų tankai (Char- 
de Rupture) ginkluoti net 12 
kulkosvaidžių ir 15 cent. pa
traukėte. Prancūzai, anglai ir 
kt. dirbdinasi tankus, kurie ga
li plaukioti ir Vandeny (plau
kia net 15—20 kilom, per vai.). 
Taigi, nei kalvos, nei nedideli 
grioviai, nei medžiai, pagaliau 
nei upės tankų nebesulaikys. 
Dėl didelio’ tankų greičio nu
mušti juos iš patrankų būs ypa
tingai sunku: pataikyti galima 
bus tiktai atsitikimai. Be to, 
patys tankai šiandien daromi 
iš ypatingos^ elastingos med
žiagos, kuri laikoma paslapty
je: visi patrankų šovinių ske
veldrų ir net pačių šovinių įtei
kimai tuoj vėl išsitiesia, ir to
kiu budu tankui nė kiek nepa
kenkia. Senesnieji tankai tu
rėdavo mažučius plyšelius, pro 
kuriuos žiūrėdavo tanko Vairi
ninkai. Dabar tie plyšiai už
dengiami kulkų neprašaunatau 
stiklu. Tafgi matome, kad 
simame kare tankai galės 
ti gana baisus ginklai.

Lėktuvai.
Lėktuvams ateities karė

duodama didžiausios reikšmės. 
Jų yra įvairių įvairiausių tipų, 
šiandien didžiosios valstybės 

. lėktuvų turi nepaprastai, bet ją 
skaičius kėlis kartus bus padi
dintas kilūs karui. Kadangi lėk
tuvai dabar gali1 lakinti nepa
prastai aukštai (4—5 klm.), tai 
žemutinėmis' patrankomis ji) 
nebegalima bus numušti.- Prieš 
lėktuvus galima bus kovoti tik
tai tektbVais. BėV pastebėta1, 
kad lėktuvais daūg lengviau 
pulti, negu nuo1 jų gintis.

Puolamieji lėktuvai vežiosis 
ketveriopas bombas: sprogdi

bū

pri

niosiomte ir dujinėmis bombo

■■.. t. i a „m i,, m,

rilis,- pulti Berlyną, jį padegti1 
ir sunaikinti. Paūašų plAną* bu
vo sudarę ir Vokiečiai pulti Pa
ryžiui, Pirmiausia buvę numa
tyta pulti didžiuliais orlaiviais, 
kurie turėjo paberti ant miės* 
fo tūkstančius tonų geltonojo 
fosforo,, kuris iki- šiol žinomo
mis gaišfų gesinimo priemonė
mis nėra užgesinamas. Miestas 
paskęstų liepsnose. Ant lieps
nojančio fnieštO atskristų nata1- 

<ji lėktūVų bufim; kurie iriėty-

namąsias, padegamąsias, duji
nes ir bakterijologines. Sprog
dinamosios bombos galės būti 
nepaprastai didelės,- keletos to
nų svorio. Tokiomis bombomis 
galima bus susprogdinti net di
džiausius įtvirtinimus, o mies
tų mūrus tai iš pamatų sugriau
ti. Padegamosios bombos yra' 
pripildomos tokių medžiagą,' 
kurioms užsidegus negalima 
užgesinti nei vandeniu, nei ki
tomis gesinimo priemonėmis. 
Numetus į miestus keliasde- 
šimts ir kelis šimtus tokių bom
bų, miestai neišvengiamai tu
rės sudegti, jei nebus surastos 
ypatingos gesinimo priemonės. 
Sprogstamosiomis ir padega
mosiomis bombomis bus naiki
nami dideli miestai, pramonės 
centrai, maisto ir kitų reikme
nų sandėliai- ir t. t,

, Bet pačios baisiausios,- gal 
būt, bus dujinės ir bakterijolo- 
ginės bombos.

Dujos.
Daugel įvairių nuodingųjų1 

dtfjų rųšių, kaip matėme, jau’ 
.bUVo pavartota ir Didžiajame’ 
kare. Bet nuo jų vis dar ga
lima buvo apsisaugoti tam tik
romis priešdujinėmis kaukė
mis. Tuo tarpu ateities kare' 
vartojamos dujos bus visai ki
tokios. Nuo jų negalės apsau
goti jokios. Jos veiks ne tik į 
plaučius per kvėpavimo orga
nus, bet veiks ir per odą. Jaū 
Didžiojo karo pabaigoj ameri
kiečiai turėjo išradę tokias ji 
visą žmogaus organizmą vei
kiančias dujas (iperitas). Bet 
kare jos liko nebepa vartotos. 
Nuo jų galima buvo apsisau
goti tik visą savo kūną apvil
kus tam tikrais specialiais rū
bais su speciale kvėpuojamą
ja kauke. Per 15-ka taikos me
tų visų- šalių mdkslininkai už 
sidarę laboratorijose dirbo ty
lų, paslaptingą darbą — išra
dinėjo naujas nuodingas dujas. 
Jos laikomos didžiausioje pa
slaptyje: niekas, o niekas neL 
tufi sužinoti nei jų cheminės 
sudėties, riėi jų gaminimo bū
dų, nei apsisaugojimo priemo
nių, jei dar tokios yra galimos.- 
Tik visiems yra aišku, kšrf tas 
tylus, lyg nematomas karė’ ruo
šimasis eina visose šalyse. 
Sunku net ir suprasti, kas ga
lėjo būti per tą 15-ką metų iš
rasta. Kartais netikėtai dienos 
švieson prasiveržusi' žinutė pa
rodo, kad iš tiesų darbas nė
ra nuėjęs niekais; Tikrai yra' 
žinoma, kad yra išrasta tokiu 
nuod. dujų, nuo kurių apsisau
goti nebėra jokių galimumų: 
jos eina per visokias kaukes, 
per Visokius rubtfs, pasiekia! 
aukštumas, išlandžioja visus 
rųsius ir visur sėja mirtį ir 
mirtį. Yra dujų, kurios paver
čia žmones bepročiais, kurioj 
apakina, užiiuodyja kraują ir

SLA. PILDOMOSIOS, A 
TARYBOS RINKIMU 

DAVINIAI
Balsų Skaitymo Komisija, 

kuri susideda iš A. B. Strimai
čio, Ig. Česnos ir S. A. Cibul
sko, jaū Užbaigė SLA. Pildo
mosios Tarybbs rinkimų bal
sus skaityti. Kiek teko patir
ti, daugiausiai balsų gavo se
kami kandidatai:
SLA. Prezidento Urėdui:

F. J. Bagoįius .....  2,652
X. Strumskis ......... 1,919
J. Gatavecįcas ..... 862

Vice Prezidento Urėdui:
Mikalauskas ....... 2,627

SLA,

SLA
M. 3,345

806
791

S. Trečiokas ........ 1,226 
Mažiukna ......  1,545
Sekretoriaus Ūrėdui: 
J, Vinikas .........
Miliauskas ........

M. A. Raginskas ....
SLA. Iždininko Urėdui

K. P. Čugis ..
J. S. Lopatto .. 
P. Mažeika ......

SLA. Iždo Globėjų Urėdui:
3,215 
1,887 
1,662 
1,836 
1,447 

853

2,499
2,103

625

S.-
J.

J.

Mockus ....... .....
Januškevičius ... 
šlikas ................
Bučinskas .......

E. Mikužiutė .........
B. žolynas .............

SLA. Daktaro Kvotėjo Urėdui*
Dr. J*. Staneslovv .... 2,816
Dr. I. B. Bronušas 1,105
Dr. A. L. Graičunas 930

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

liiim. < ....į. ■' ■■i.iiiįi. ;

Vėliau Jurgis nežymiai pe
rėjo į revūliuciriio masių ju
dėjimo temą*. Buvo matyti, 
kad jis yra nuoširdžiai įsitiki
nęs tuo, apie ką jis kalbėjo.

—Ar jtj’s skaitėte paskutinį 
Bebelio' veikalą? — paklausė 
jis.

—Skaičiau; — atsakė Se- 
.mionovas;
i —Na, ir ką?

Semionovas tuoj susierzino 
ir numojo savo lazda su di
deliu kabHm Jo šešėlis taipgi' 
numojo savo juoda ranka ir, 
šitie judesiai priminė Jurgiui 
piktą mostelėjimą kokio tai 
juodo plėšikiško paukščio 
sparnus.

—Ką aš jums pasakysiu, — 
rūpestingai ir silpnai prabilo 
Semionovas: — aš,, pasakysiūv 
kad aš jau mirštu...

Ir vėl jis numojo lazdai i*r 
vėl juodas žiaurus šešėlis pa
kartojo jo judesius. Bei šį: 
kartą- ir pats SemtorioVėŠ' f ai 
pastebėjo*.

—Oty
—už malto* nugaros stovi mir
tis ir kiekvieną mūrio1 pūėiju-' 

goja... Kas man 
pliūškis pliaūškia, 

ritas vėl pliaukš ką kitą,* o‘ 
nan vis ttek pat, nė šiandie, 
tai rytoj reikės mirti.

kaičiai pasakė jis:

Semionovas pradėjo kosėti.
—Aš, pav., kai kada prade

du galvoti apie tai, kad aš 
greitai atsidursiu pilnoj tam
sumoj šaltoj žemėj su ųgriu- 
Vusia nosimi ir nupuvusiom 
rankom. O ant Žemės bus vi
siškai taip, kaip ir dabar kad 
yra, kai aš einu dar gyvas. 
Jus irgi dar gyvi busite... Vai
kščiosite, žiūrėsite į šitą me
nulį, kvėpuosite, praeisite pro 
mano kapą ir sustosite prie jo 
jeigu norėsite, o aš gulėsiu 
ir atprikliai pusiu. Kas man 
Bebelis, Tolstojus ir milionai 
kitų,- išstkšaipiusių asilų! — 
staiga,* su* piktumu, išrėkė Se
mionovas.

Jurgis susimąstęs ir išsiblaš
kęs tylėjo.

—Na, sudiev, — tyliai pa
sakė Semionovas, —*• aš jau 
čia.

Jurgis nuėjo atgal. Viskas, 
kas tik prieš pusvalandį rodė
si jam Šviesu, lengva, ramu ir 

mėnesienos švie-

dinimą saūgoja
Bebelis Ė*

Didžiojo karo, metu nuod. 
dują antpuoliai daugiausia bū
davo tik frontuose: jos būdavo 
leidžiamos- paVėju į priešo pū- 
sę. Tuo tarpu ateities kare j’aš 
priešo pusėn perneš lėktuvai 
arba permes sunkioji artileri
ja. Dujinės bombos gali būti 
padaromos labai didelės, todčl 
jų veikimo plotas bus didelis. 
Keli Šimtūi lėktuvą dujinėmis 
bombomis galės išnuodyti išti
są miestų ir miestelių gyven
to j uS;

Nuodingosios dujos naikiu's 
ne tik žmones, bet ir gyvulius, 
ir paukščius, ir vabalus, paga
liau ir visus augalus. Kur pra
leis nuod. dują bangos, ten jd* 
kios gfVybes nebeliks: maty
sis tik juoda, juoda žemelė;

(Bus daugiau)
... ! ' ,, -—: Mi-

“ĖtjtTtfiiiA’’
Lietuvoje leidžiamas molis- 
16 ir literatūras žumalASi, 
kurio tik keletą numeriai 
kas m<8uw>' ateina į Naujiė1 
naši Dabar gavome piritię 
1934 m. num. Jame telpa 
idomitf rtvoksliškiį strai^B*. 
rtių if šiaip pasiskaitimo 
Kaina 45 c. salima gaut 
Naujienų raštinėje, 1739 S

Ir jus mano-

Jurgis susimaišęs tylėjo ir 
jam pasidarė skurdu, sunku, 
gaila ir lyg ant ko tai v pikta, 
ką jis girdėjo.
te, kad visa tai yra labai svar
bu... O aš manau, kad jums, 
kaip ir man, reikės mirti ir 
tikrai žinoti, kad miršti, tai 
jums ir į galvą' mintis beateis, 
kad Bebelio, Nitčės, Tolsto
jaus ir dar kieno.,, žodžiai 
turi kokią norą svarbą!

Semionovas’ nutilo.
Menulis; kaip' ir pirmiau, 

švietė skaisčiai ir lygiai, o 
juodas šešėlis ŪeatsifraUkdū- 
mas ėjo paskui juos.

—Organizmas sūįro.., —stai
ga prabilo Semionovas, visai 
kitu, silpnu* ir gailiu balsu. •

—Jeigu jus žinotumėt, kaip 
nesinori mirti... Ypatingai to
kioj Skaisčioj, šiltoj naktyj!... 
—nusiškųsdamhs tęsė jis, pa- 
grįždatoaS į Jurgį savo negra
žų,’ oda atplauktą veidą su 
nėbormališkaf l._—Z2—
akimis. 
miršhY.
tūri atrodyti,
yra tuščia... O aš mirštu. Ne 
pasakoj, o parašytuose lapuo
se' “su meniška tiesa**,* bet tik
renybėje mirštu, ir ji neatro
do man tuščiu... Kada nors ir 
Jūfūš neatrodys:.. Mirštu, mir
štu1 ir Vis abf Vietoš!

malonu, 
ša, žvaigždėtas dangus, ap
šviesti mėnulio šviesa topoliai 
ir paslaptingi šešėliai, — da
bar atrodė mirusiais, šiurkš
čiais ir bauginančiais, kaip 
tie šalti dideli mirusiųjų ka
pai.

Kai parėjo jis namo, patylo
mis įėjo į savo kambarį ir ati
darė langų nuo sodo pusės. 
Pirmą kartą jam atėjo į gal
vą, kad visa tai, jog. jis nuo
širdžiai, įsitikinęs ir atvirai 
užsiėmė — rie tuo, kas buvo 
reikalinga’. Jam prisiminė, kad 
kada nors, mirdamas, kaip ir 
Semionovas, neįmanomai kan- 
kinsis jis ir gailėsis ne to, kad 
žmonės nieko gero jam nesu
teikė ir nepadarė jo laimingu, 
ne 
rių jis stengėsi, 
gyvenimą, pasiliks be įgyven
dinimo, bet apie tai, kad jis 
miršta. Sušfoš malęs, girdėjęs 
ir jautęs, nestfšpėjęs nei pil
nai gyvenimu pasitenkinti, ką 
tikrenybėje jis galėtų jam 
duoti.

te ir nepaaare jo lanmng 
dėl to, kad idealai, dėl ku-

kovojo visą

žibančiomis 
- Vifif gyvena, o aš 
Jums rodosi, — ir 

kad ši frazė

kios- minties. Jis pergalėjo sū- 
vė ir prisiminė šitą išsireiški
mą:

(Bus daugiau)

■U I llllljj V failtfaiMlH m

Pinigų Siuntimu Škyfius at
daras kasdlo ntto 3 v. ryto' 
iki 8 Vai Vaft. ^edėHotols'
nuo Ikvj r =====a==±K=
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NAUJIENOS, Chicago, Jll,

broliai Bartkui ir Yuš

RADIO

Lietuvės Akušerės

Ofiso Tel, Boulevąrd 5914

Graboriai

Naujienų
vairus Gydytojai

eekz, Succeesoir to.

Liet. Paš,

lite Eta v f s Store, 2d Floor |

Tel. Lafayette 3572

Phone Boulevąrd 7042.

Advokatai
atsibus UOZAPAS EUDEIKI

BEPUBUC

randasi 
Lituanica

GARSTNKITeS 
NAUJIENOSE

. Met- 
gražiai

Svarbus ir paskutinis užkvieti- 
mas į bucerių ir groserninkų 
piknikų.

specialistė
ted St

GERB 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienos e

756 W. 35th St 
Cor. of, 85th and Halsted Sts. 

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

Lietuvių Keistučio 
Kliubo žinios

Iš ALTASS West 
Sidės Skyriaus 

darbuotės
been decided about Ke 

and will have an op

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai,.

W092 GARCHBR IfcVI

ŠlUSKlTPEK
NAUJIENAI
PINKUS LIETUVON

gauta uždyką
Crescent orkes

Ofiso Tek Boulevąrd 5918 
Rez. Tel, Victory 2348

Frank Bulaw kalbės 
iš radio stoties 

W. G. E. S.

Altass skyriaus

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

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

Tel. Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswfck 0597

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

l CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: t?____ __ - - - -
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. —____—__ ,— — _
valandai dienų. . .. ,

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

<631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St.
Tel. Republic 9728

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

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

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.
Td. Victory 5904 

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

Marųuette Parko pa 
dangės žinios

Vai.—8:80 A. M. iki 8:30 P. M.
Tel. HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Labai : įdomų programą pa
tiekė Progress Furniture Krau
tuvė praeitą sekmadienį, kuris 
buvo pritaikytas motinų die
nai.

Progress kvartetas, kaip vi
sada, taiį) ir Šį sykį šauniai su
dainavo keletą dainelių 
gaičių duetas taipgi 
skambėjo. Programo vedėjas 
padainavo solo ir patiekė įdo
mių žinių apie metų sukaktu
vių didelį išpardavimą.

skaityto- 
prašomi 

eiti į tas 
skelbiasi

Telefonas Canal 1175 
Nartai: 6469 £. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

A* MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevąrd 4139

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir fiALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. Meftroe 3377

4712 South Ashland Av 
Phone Boulevąrd 7589

BARBORA MANKAUSKIENfi 
po tavais Ramanauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 13 dienų, 10:30 va
landa ryte 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Vainu- 
čių parap., Grigališkių kaime, 
Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Antaną, dukterį Evą Vai
čiūnas, žentą Izidorių Vaičiū
ną, seserį Rozalija Lileikienę, 
jos šeimyną, broli Joną Roma-* 
nauskį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2905 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 17 dieną, 8:30 vai. ry-i 
te iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.
\ Visi a. a. Barboros Mankau- 
iktenSs tfiųftlfs, draugai fr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ii 
suteikti jai paskutinį' patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, žentas. 
Sesuo, Brolis ir Giminės.

Laidotuyėse patarnauja grh- 
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 31Q(\. ____

Mrs. Ahelia K. Jarusz
i, Physical Therapy

0and 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- 
tie blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
" gtinoms patarimai dovanai.

Sekmadienį, gegužės 20-tą 
dieną, 2-rą valandą ryto. Nau
jienų bendradarbis Frank BU- 
law kalbės j radio klausytoj ils. 
Bus įdomu išgirst jo kalbą ir 
Progress Furniture Co. radio 
programas, kurio išpildyme da
lyvaus grupė gabių daininin
kų ir mužikų. Programo vedė
jas J. Romanas patieks įdomiu 
žinių ir pranęšimų.

— Klajoklis.

KAZIMIERAS KONTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 12 dieną, 8:00 valan
dą vak. 1934 m., sulaukės 53 
metų amžiaus, gimęs Mažeikių 
apskr., Nausodžio kaime, Sodos 
parap.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbrolį Zenona Konteną, bro
liene Jieva Kontenienę, drau
gus ir pažįstamus.

Buvo narys Illinois 
Kliubo.

Kūnas pašarvotas, 
Mažeikos kop. 3319 
Avenue.

laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 17 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios j Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Konto
ra) giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patrnavfmą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis ir Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.Ambulancė Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Lafchavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

■ Tėh Cimal 2515 arba 3518 
qiz V T? T T y Q •

1439 S. 49 Ct, Čieeroi BĮ.
Tel. Cicero 5927

Gegužės 6 d. Lietuvių Keis
tučio Kliubo mėnesinis susirin
kimas atsibuvo Liberty Grove 
svetainėje. Išklausyta daug 
raportų ii’ pravesta keli svar
bus tarimai. Į kliubą įstojo 
10 narių, iš kurių 4 yra jau
nuoliai. Susirinkimo tvarka 
lig ir šlubavo, bet ką darysi, 
kad nekurie nariai kelia be
tvarkę ne vietoj; pina, maišo 
dalykus taip, kad ir su geriau
siais patyrimais pirmininką 
išmuštų iš tvarkos.

Po susirinkimo kliubo na
rys Dr. dentistas Zubas davė 
iliuostruotą prelekciją apie 
dantų sveikatą. Prelekciją ge
rai pasisekė.

Kliubo švente jau artinasi
Jau tik apie 4-rias savaites 

liko iki musų istorinės vasaros 
šventės — pikniko, kuris įvyks 
birželio 17-tą d; Birutės darže. 
Ar visi keistutiečiai jau turi
te bilietus? Jei neturite, tai 
įsigykite. O kurie norite se
rijų pardavimui, tai kreipki
tės pas valdybą drba pas biz
nio komisijos narius. Rengda
miesi prie tokio milžiniško 
pikniko turime veikti bendrai.

JOHN B. BORDEN
■ LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermkk Rodd W 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais^ Panedėlro. Seredoe ir

Altass Westsidės Skyrius tu
rėjo susirinkimą gegužės 4 d. 
1934 m. Susirinkimas įvyko 
James Barausko svetainėje, 
2244 West 23rd Place.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas William Duoba. Prata
rė padėkos žodį komisijos na
riams pasidarbavusiems Litua- 
nicos II krikštynų dienoj ba
landžio 22, 1934. Kaip žinoma, 
šios krikštynos įvyko Lansing, 
Ilk, orlaivių aikštėj, ir musų 
komisija dirbo visą dieną en
ergingai pardavinėdama ženk
lelius transatlantinio skridimo 
naudai.

Komisija raportavo, kad 
Adomas Bartus ir James Druk
tenis, kurie ėjo per namus ir 
rinko aukas, savo dalį jau ap
ėjo |r surinko apie $60.00.

Jonas Zaura, Longinas Ju- 
sevičius, Stanley Katarskis, 
Dominikas šlapelis dar savo 
kvotų neužbaigė. Jie tačiau 
pranešė, kad pasėkos geros, 
kad aukoja kiekvienas lietuvis 
ar lietuve, kurie supranta ir 
atjaučia patriotišką darbą Li- 
tuanicos II skridimo naudai.

Baliui rengti komitetan įei
na A. Bartus, B. Kazanauskas 
ir J. Druktenis. šis komitetas 
pranešė, kad viskas yra ren
giama kuopuikiaUsia. James 
Barauskas duoda svetainę Li- 
tuanicos šokiams veltui, tik 
už šviesas reikės primokėti

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

Tek Cieerč 2109

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYtAl 
1410 So. 49 Ct. 
j CICERO. IMS.

Ąjnerikos Lietuviu Daktaru

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR ‘CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Reredomis ir nedėk pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. Callfornla Avenue 
Telefonas Republic 7868

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. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. ]

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

ANTANAS KUMPIKAS
Persiskyrė su ■ šiuo pasauliu 

gegužės 13 dieną, 9:30 valandą 
vak. 1934 m., sulaukęs 25 me* 
tų amžiaus, gimęs Chicagoįe.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Margaret, dukterį Mar- 
garet, motiną Oną, tėvą Jobą, 
brolį Leoną. 4\ seseris Amelia 
Margevvich, Bernice I^earmon- 
the, Ona ir Adela, 2 švogerius 
Juozapą ir AIex, šenukę Jievą 
Dapkienę, 3 dėdės Antaną,. 
Theodore ir Stanley Dapkus, 
dėdę Felix Kumpiką ir šeimy
ną, tetą Petronėlę Katauskfenę 
ir šeimyną.

Kūnas pašarvota, randasi
845 W. 33rd Place.

Ijaidohivės įvyks sUbatoj, 
gegužės 19 defną, 8:00 vai. ry
to iš nam* į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje L—1™ 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Kurtipiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse tr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Tėvak, 
Brolis, Seserys ir Giminės*

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. F. Mažeika, Telefonas 
Yarils 1138.

I. J. ŽOLP
. . GRABORIUS
1646 Wėst 46th St.

Tėl. Boulevąrd 5203 ir 8418
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

eis kaip 12:30 vai. dienos nuo 
69th and Rockwell Sts kampo. 
Getai įsitėmykite vietą ir lai
ką, kad nesuvėluoti, ir būti
nai būkite.

Be šio viso patarnavimo, rei
kia pažymėti, kad pačiame 
piknike turėsime puikią pro
gramą, kuri susidės iš seka
mų dalių: lenktynių, laimėji
mų, bCsbolo ir įvairių žaidi
mų bei pasilinksminimu.

Šokiams griež puiki orkest
rą, bus galima pasišokti įvai
rių šokių.

Tad, kuris galėtų praleisti 
šią progą? Netenka abejoti, 
kad kiekvienas ir kiekviena 
pasistengs būti ir kartu susi
tikti su eile savo draugų, ku
rių gal neteko matyti per ilgą 
laiką, o dabar ta proga pasi
naudos ir pasimatys, kartu pa
sikalbės.

Beje ,turėsime skanių užkan
džių bei putojančio alučio.

Dar pakartoju: pasiimkite, 
kostumeriai, bilietus iš anksto 
pas savo bučerį, nes pašali
niams svečiams bus įžanga 
25c.

Laukiame pasimatyttio pik
nike. Bukime jame ir pasi- 
stengkime anksti nuvykti, tai 
daugiau laiko turėsime pasi
linksminti.
— Kviečia Rengimo Komitetas.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drfezel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
ąrti 31st Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis fr šventadieniais 10—12 

dieną.

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 SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL* 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

, ’Nedaliomis nuo 10 iki 12
Phone MIDWAY 2886

This column will appear on 
its usual date next week. Tbis 
week we are joining the ręst 
of the chorus in a brief vaca- 
tion.

Members are asked to attend 
Friday’s rehearsal without fail. 
They will then find out what 
has 
nosha 
portunity to make a finai re 
hearsal for Decoration Day.

Jacųues Grandmesnih

Netenka abejoti, kad vienas 
įdomiausių ir maloniausių bū
dų praleisti laiką bus atvyki
mas j Marųuette Parko koloni
jos Groserninkų ir Bučerių Są
jungos rengiamą pikniką gegu
žės 20 d. Piknikas prasidės 12 
vai. dienos ir tęsis iki vėlos 
nakties.

Gerai įsidėmėkite vietą. A. 
Miliausko daržas — “The 
Acres’’, 87-th St., One Block 
East of Kcan Avė., Justice Pk., 
Illinois.

Iš anksto galime kalbėti, kad 
šis piknikas bus vienas iš 
skaitlingiausių, koks šiais me
tais yra buvęs Chlcūgoje, ir 
štai kodėl: kiekvienas musų 
sąjungos nario kostumeris 
(klijentas) gauna veltui įžan
gos tikietus (kurie dar iki šio- 
liai nesat gavę, paklauskite ar
ba priminkite savo krautuv- 
ninkui).

Dar daugiau, visi tie kostu
meriai, kurie neturi automobi
lių arba nenori jų vartoti, bus 
nuvežti į pikniką ir parvežti 
iš pikniko veltui. Trokai iš-

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^^^Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu?

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

LOVE1KIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Banki’etams fa 
Pa grabam s 

Pristatome į visas miesto dalis
3316 So. Halsted SU Chicago, Dl. 

Phone Boulevąrd 7814

DR. VAITUSH, OPT; 
LIETUVIS

Op!?^etr-CaIIy, ,Aki« Specialistas, 
uolia^1D8u a1kiu įtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Hi°i’mn^Udar?a jakiui karfitL atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 

8 ngai akiniu.s- Visuose atsiti- 
AiikVrn6 ®fiz*minavimas daromas su ‘ Ha™dančią mažiausias klai- 

e atY,da atkreiptam įmo- SS vaikUj Kreiv°s akys atitai- 
nuo 10 iki 8 v- Ne- n2r°nii?U0 -1® lkl,12- Akinių kainos 
kaip buvo Pirmiau, augely atsitikimų akys atitaiso*

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

$5.00. Gėrimų ir užkandžių ge^- 
ros valios biznieriai paaukavo. 
Muzika irgi 
gros Silver 
tra.

Westsidės 
aviacijos šokiai įvyks gegužės 
19 d., t. y. šeštadienio vaka
rą. Pradžia 8 vai. O vieta, tai 
p. James Barausko svetainė, 
2242-44 West 23rd Place.

šiuo kviečiame visu's Altass 
narius ir nares ir kitų koloni
jų lietuvius ir lietuves, be skir
tumo amžiaus ar partijų, at
silankyti į vakarą, o mes visūs 
maloniai pavaišinsime skaniais 
valgiais ir saldžiais gėrimais.

Taipjau kviečiame į balių 
Westsidės jaunikaičius ir jau- 
nikaites, vaikinus ir merginas, 
vyrus ir moteris linksmai lai
ką praleisti prie šaunios mu
zikos. Mes laukiame visų tam
stų atsilankant.

Bengėjai: A. Bartus, B. 
Kazanauskas, J. 
Druktenis.

Valdyba: Willram Duoba, 
pirm.; Anthony 
Linkus, rašt.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ašhland Avenue 

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

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

J. J. BAGDONAS 
liūdnoje valandoje paVėskite savo

1 * J rūpesčius man. . ,

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669 

>Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

KUubd žvaigždės
C

Jei kliubas ką rengia, tai rei
kia tėnl darbui gerų darbinin
kų ir rėmėjų, štai draugai, 
kurie daugiausia dirba kliubo 
labui: J. Balnis, W. Sharka, 
Wm. Buishas, F. Margevičius,
J. Makrickas, J. Kondraška, F. 
Jakavičia, S. Baranauskas ir 
kiti.

Keistutiečiai, kurie daugiau
sia remia kliubą, yra: J. J. 
Bagdonas, Paul M. Smith, M. 
Biago, St. Warnis, K. Warnis,
K. Pilipavlčia J. Eringis, E. 
Čepui 
ka, Hollywood svetainės savi 
ninkas.

— St. barkis, koresp,

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

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

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

SHARPS and FLATS 
py i ....................... ..................... .......................  .....................

F TĖVAS ’
Jeigu Norite Dailuiho ir Nebfahgufttd 

Laidotuvėse.—.^ Pašaukitė^..„..

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių bu firma tuo pačiu vardu)

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška' Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
I CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VMahdos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St.

Tel. Boulevąrd 1401
i - , ~ ............-...........................-......................

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 Boulevąrd 8483



NAUJIENOS, Chieago, III.

Europos čempionas ristikas, Karolis Požė
la, dalyvaus “Naujienų” piknike

Naujienų piknike Chicagos. Lietuvių Choras Pirmyn, 
“Birutes” choras ir “Benas Lietuva” išpildys programą

Malanios pavasario dienos, 
linksmus paukščių čiulbesiai ža
liose giriose, kvepiančios gėlės 
ir tyras gaivinantis oras skver
biasi j kiekvieno žmogaus min
tį, ir jis laukia progos, kad tais 
gamtos malonumais pasinau
doti. Iš to ne tik kokio tai sma
gumo tikimasi, bet ir supran
tama kiekvienam, k. d tyras 
oras yra reikalingas žmogui 
kaip jo gyvastis. Bet dažnai 
mes ir geras progas praleidžia
me. Sulaukus sekmadienio ar 
šiaip turint liuoso laiko, rodos, 
kurgi važiuosi? O musų tarpe 
draugingumo santykiai yra 
tamprus ir mes norim pasima
tyti su draugais, gi susitikę 
laiką praleidžiam bile kur, bet 
kokioj pasilinksminimo užeigoj.

Progą pasimatyti su savo 
draugais Naujienos teikia vi
siems Chicagos ir apielinkių 
lietuviams surengdamos porą 
piknikų vasaros laiku. Pirmas 
jų piknikas įvyks birželio mė
nesio 3 dieną Birutes Darže. Ir 
Naujienos, turėdamos tiek nuo
širdžių draugų “ skaitytojų, 
jiems nepasako, kad jus, drau
gai, suvažiuokit tą dieną į gi
rias ir kyėpuokit tyru oru. Bet 
jos prisideda prie to, kad vi
siems atsilankiusiems j jų pa
rengimą padaryti laiką juo 
smagesniu^ malonesniu. Ir štai 
minėtą dieną Naujienos pakvie
tė dalyvauti* jų piknike Euro
pos čempioną-ristiką, KAROLI 
POŽĖLĄ, kuris yra ne tik 
Amerikos, bet ir kitose šalyse 
gyvenančių lietuvių gerbiamas 
ir mėgiamas kaipo tvirtas ir 
sugabus sportininkas.

Karolis Požėla neseniai at

vyko iš Europos, kur jis ritosi 
su daugeliu ristikų ir apgalė
jęs juos tapo Europos čempio
nu.

Dainų ir muzikos programo 
dalj išpildys “Pirmyn” ir “Bi 
rutės” chorai, “Benas Lietuva” 
ir solistai, kurių vardai teks 
paminėti vėliau.

Kaip žinoma, Birutės darže 
yra plati vieta, bet pagalba 
garsiakalbių galėsime visi gir 
dūti visą programą.

Rašant šią žinią pikniko ren
gimo komisijos narys, Antanas 
Žymontas, painformavo, kad 
šiam piknikui “alų importuosią 
iš Kanados, vyną iš Italijos ir 
Prancūzijos, o valstybinę iš 
Lietuvos, gi dešras, kopūstus 
ir kitokias reikmenes greičiau
sia iš Bridgeporto.”

Taigi pikniko dalyviai viskuo 
bus aprūpinti, nepriskaitant to, 
kiek smagumo jie turės susiti
kę su savo draugais medžių pa
vėsy. —Frar.k Bulaw.

Vaizdinga Palulio 
karjera greitai 

užsibaigė
Štai pasaka apie Bronį Ba

lulį. Chicagos spauda betgi 
tvirtina, kad tai yra ne pasa
ka, o tikrenybės atžymėjimas.

Bronis Palulis esąs virėjas, 
26 metų. Iki sekmadienio ji
sai gyvenęs adresu 730 West 
17 Street, Chieago, III. Antra
dienį gi jis sėdėjo Kenoshos 
šaltojoj Wisconsino valstijoj.

štai ką papasakojęs Bronis 
šaltojoj:

Praėjusį sekmadienį į na-

cigaretes, kuris LENGVESNIS 
cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

cigaretas

n------- -
betgi Palu lis

Trečiadienis, geg. 16, 1934
mus, kur gyvena Bronis su mo- Vėliau 
tina, atsilankęs tūlas Henry tuos pinigus. 
Spouk, kontraktorius. Spouk 
turėjęs didelį, didelį kulį po-J žygiai pasirodė keisti, 
pierinių pinigų. Ir rodęs tuos pėjo policijų, 
pinigur.

Na, kaip pridera, buvo išme
sta keletas stiklelių “karšto
sios”. Kada Spouk rengėsi iš
eiti, tai Bronis kirtęs Spoukui, 
žinote kur — į pažandę.

O po to, kai Spouk užvertė 
kojas aukštin, tai jis, Palulis, 
igėmę iš ažu Spouko pančia- 
kos visą pinigų kulį ir išėjęs 
iš namų.

Prie Blue Island avenue Bro
nis nusifamdęs taksikebą. šo
feriui pasisakė, kad ką tik pa
daręs holdapą.

Good and well. šoferis par
vežęs Pahilį į savo butą nak
vynei. Už tą malonę Bronis 
apdovanojęs šoferį $1,000. Ge
rai išsimiegojęs Bronis pado
vanojo šoferiui dar $500.

Palulis sumanęs išvažiuoti iš 
Chicagos. Jis nusitarė išmai
nyti ant smulkesnių pinigų 
vieno tukstanties dolerių po
pierinę. Taigi įėjo į saliuną

lio stoties. Bartenderis pa
reiškęs, kad tokios sumos pi
nigų saliune jis neturįs, bet iš
bėgsiąs pas kaimynus ir iš
mainysiąs. Bartenderis išsi
skubinęs, alc jau ir nebegrįžęs.

Taigi Bronis Palulis persis
kyrė dar su viena tūkstantine 
ir išvažiavo į Kenoshą. Šičia 
jis susitikęs su taksikebo šofe
riu vardu James Nemutb.

Kada Palulis atlankė keletą 
linksmesnių vietų, jis davė 
Nemuth’ui $100. Po to Bronis 
nuvažiavo pas Nemuth’o moti
ną. Išgirdęs jos pasaką, kaip 
sunku yra gyventi, kai namas 
prislėgtas morgičių, Palulis da
vęs jai $1,021 morgičiųi išmo
kėti.

Vėliau Palulis išvažiavo į 
viešbutį. Čia Nemuth įteikė 
bartenderiui $1,700, kad šis 
nieko nežinotų, nieko neregėtų.

atsiėmė

Nemuthui pagalios Palulio 
Jis įs- 

‘ . Rezultatas toks: 
Palulio karjera užsibaigė he

Halsted Exchange 
National Bank

Halsted Excbange National 
Banko direktorių taryba prane
ša, kad Lanko vice-prezidento 
vietai tapo paskirtas p. K. E. 
Wehrly. P-nas Wehrly ikišiol 
buvo šio banko Biznio Koopera* 
vimo Skyriaus vedoj u. Kaip ž:- 
nia, šio skyriaus tikslas yra 
gelbėti biznieriams ,kad jie gau
tų finansinės pagelbos kai pa
prasto bankinio kredito jie ne
gali gauti.

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.
ViUSKtT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

BRIDGEPORT HARDWARE and 
PAINT CORPORATION

Didžiausis pasirinkimas malcvų, sieninių popierų ir vi
sokių geležinių reikmenų numažintomis kainomis. 
Sieninių popierų kainos numažintos vienu trečdaliu. 
Jų turime 500 skirtingu rūšių. $ta.i malcvų kainos:

SPAR VARNISH, galionas ...........  $4 *>E
(ir augščiau I ifcv

ALIVINĖS MALEVOS, galionas....... (JOg

Tel. Victory 72613214 So. Halsted St.

The Lithuanian Youth Society
3259 SO. HALSTED ^.jSTREET, CHICAGO, ILL. 

tleasc find enclosed 50c for subscription to the forth- 
coming issue of THE FURR0W (Vaga), which will con- 
tain the best,.iliterary stories and poetry writtcn by the 
Lithuanian ^Uth.

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

Address ......... ................... .............. ..... .............................................. .

City ............................................... State ...............................................

LTaLIMA VARTOTI BEVEIK VISUS DAIGTUS iš Žemės 
išaugusius kaip tik javai nukirsti. Bet ne taip su ei gar etų tabakais 
. . . , jeigu pageidaujama jog jie butų lengvi ir kad turėtų 
geresnį skonį.

Ima daug mėnesių pasendi- 
nimui medyje — ištikto nuo, 
2H iki 3 metų—pagerinti ta
bakų skonį ir lengvumu—taip 
pat kaip ima daug mėnesių 
pasendinti, puikius vynus dėl 
jų geresnio skonio.

Reiškia k? nors, jog Chest- 
erfield tabakai nunokinti 
ir pasendjnti lygiai kaip 
puikūs vynai—kas duoda 
Chesterfield cigaretams 
ju lengvesnį ir geresnį 
skoni.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollyvvood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

CIASSIFIEDADS
-T- T II u I

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

KVIEČIAM!
Visi sveiki Chicagos ir apielin- 

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

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

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

CIASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard« 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vieta# 
Supakavimas, Storage, Cratinv 

Persiuntimas..
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chieago.

Ofisas 8406 S. Halsted St.
ii

Furniture & Fixtures
_________ Ra k a n dą i-Į taisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
micRkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50,. Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

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

Tel. Lafavette 1329

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALAUJU augusio žmogaus 
ant farmos, duona, drabužiai ir bis- 
ki primokėsiu. Atsišaukite vakare 
nuo 6. D. Klumbis, 5513 W. 24 St. 
Cicero, III.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Financial 
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

Furnitnre- & Fixture? 
Rakandai-Įtalsai

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$160 parlor setai $36. 0x12 orlentaliAkų 
kaurų Pat. $30.50. RieJuto medlto valj. 
kamb. setai $29, $124, mleffk. setai $39. 
3 kambarių pilnas įrengimas $99, ui cash 
arba iSmokfijimo. AMERICAN STORAGE, 
423 W. OSrd St. Atdara vakarais ir nedfil- 
dieniais.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžiu kaurai.

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

setai $35. Įsteigta virš 30 m.
Atdara vak. ir Nedėlloj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambariu rakandai 
Nauji “ 
$29.00.
talio Styliaus Kaurai 
—$25. ‘

$95.00.
Vartoti Parlor Setai — 

Importuoti Kiniški, Orien- 
. $10—$15

Geros išlygos arba cash.
Atdara kasdien iki 9, 

Nedalioj iki 5.

Situation Wanted
Darhn Teškn

JAUNA moteris ieško darbo pri
žiūrėti porų kūdikių ir padirbėti 
prie namų už labai mažų mokestį. 
Tel. Radcliff 5756.

REIKALINGAS vyras prie abelno 
darbo lauke, kuris moka prižiūrėti 
medukus ir žolyną. Už darbą duo
siu kambarį, valgį ir rubus. Labai 
geri namai dėl žmogaus, kuris nori 
dirbti. 1837 So. 49 Ct„ Cicero.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas. Atsišaukite.

Mike WiUiams, 4939 Broadway

Help Wanted—Female 
________ DarblninkiųReikia_______

REIKIA mergaitės arba mote
ries prie lengvo namų darbo ir pri
žiūrėjimo vaikų. Kambarys, val
gis ir užmokestis tinkamai ypa- 
tai.

MRS. PRIMACK,
3329 Crystal St.

REIKALINGA moteris arba mer
gaitė dirbti Road House virtuvėje. 
Turi gyventi ant vietos, Willow 
Springs. Tel. Willow Springs 62.

MERGINA 20 iki 30 dėl abelno na
mų darbo, eiti namo vakarais. $6.00 
savaitei. Atsišaukite vakarais, Kur- 
kov, 4716 Ingleside Avė.

JAUNA mergina dėl abelno namų 
darbo, gyventi nt vietos, kuri mėgs
ta kūdikius. $5.00 savaitei. Dorches- 
ter 7745.

Help Wanted—Male-Femaie
*' Darbininkų Reikią________

REIKALINGAS vyras arba mote
ris, posenis, prie ūkės namų dai*- 
bo. Burdas ir drabužiai. Rašykite 
Tony Vylonis, R. 7, Box 126, Do- 
wogiac, Mich.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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. 7301 So. Peoria St. 
Vincennes 4985.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. geras kampas, rezidencijos dis- 
triktas, biznis išdirbtas, nėra kom- 
peticijos, pigi renda, kambariai gy
venimui, geras stakas ir rakandai. 
Lietuviais tirštai apgyventa, iš prie
žasties ligos parduosiu pigiai.

2801 S. Union Avė.
Telefonuokitę Victory 4996

PARDAVIMUI Tavern arba pri
imsiu partneri. Našlė negali vie
na vesti visą bizni.

8859 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI Tavern įsteigtas 
pačioj širdyj didmiesčio. Pigi renda, 
geras lysas, ideališka vieta tiktai už 
cash. Rašykite Box 115, 1739. So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI Alaus Tavern, vie
ta getai išdirbta, pigiai greitam par
davimui. 2122 W. 63rd St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

29 H AKERIAI, 5 karvės, 3 ark
liai, vištos, 8 akeriai kviečių, 6 ake- 
riai dobilų, kaina $2600. Three Oaks, 
Mich. 8037 So. Throop St.

PARDUOSIU savo 116 skėriu 
ūkę ant county highway ir upės, 4(1 
akerių miško, geri namai, 6 mylios 
nuo South Haven, $8,500, lengvais 
išmokėjimais, taipgi 5 akerių prie 
gero kelio, geri budinkai, elektra, 2 
akeriai grepsų — $1800.

WM. E. FRUDE, 
Breedsville, Mich.

PARSIDUODA FARMA
40 akerių su budinkais, prie gero 

kelio, 2 karvės ir 12 vištų, žemė tin
kama visokiems javams. Esu senas 
ir singelis. Kainuoja dvyliką šimtų, 
prašom atsišaukt ant adreso.

MATH PALIONES 
White Cloud, Mich.

Real Estate For Sale
___NąmaLŽemė Pardavimui
PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 

galow, fumace šiluma, 2 karų ga- 
radžius, lotas 180x30. cementinis žu
vų prūdas, yra vaisinių medžių ir 
viskas gerame stovyje, $1500 įnešti, 
$3500 mortgičių.

8504 N. Keating Avė.




