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labai ait- 
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Užsidarė dėl negalėjimo 
reikiamų dalių; 18,000 
ninku liko be darbo

gauti 
darbi*

val- 
prie 

lig

atda*
5 vai.

žuota visa automobilių industri
ja didžiausios darbymetės lai
ku.

Bg

Eik Crcek, Wis., tiltui per patvynusį upelį sugriuvus, arkliai ir vežimas įkrito į upelį 
prigėrė. Taipjau kartu žuvo ir (trys vežime važiavę žmonės — dvi moterys ir vyras.

* .

DETROIT, Mich., b. 9. —Su- 
streikavo kėli Šimtai Detroit- 
Michigan Stove Co. darbininkų, 
reikalaudąmi 86 vai. darbo sa
vaitės ir pakėlimo algų 29 nuoš

SARNIA, Ont., b. 9.— Vie
nas darbininkas liko Užmuštas 
ir keli sunkiai sužeisti eksplo 
zijoj Imperial Oil Co. dirbtuvėj.

31 m., 704 S. Racine Avė., ras
tas nušautas gatvėje. Jis dir
bo už nepriklausomą demokra
tų kandidatą. Bet
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Tarp Įvairių kandidatų eina aitri kova. Ti 
kimusi, kad balsavimai bus triukšmingi 
Jau vienas politikierių tarnas nušautas

CHICAGO.—šiandie Chicago
je ir visoje valstijoje įvyks no
minacijos—“primary” balsavi 
mai į valstijos iždininkus, nie- 
ki.rius kongresmanus, valstijos 
legislaturos narius, daugelį pa
vietų viršininkų, pavieto komi- 
sionicrių tarybos narius ir mies
to teisėjus, kad nominuoti re
publikonų ir demokratų kandi
datus toms vietoms.

Kadangi kaip viena, taip it 
kita partijų yra susiskaldžiu
sios į įvairisa frakcijas ir kiek
viena jų turi išstačiusi savo 
kandidatas, taip dabar tarp tų 
kandidatų dabar eina aitri ko
va, kad laimėti nominaciją. Kan
didatuoja ir abejose 
keletas lietuvių.

Kadangi kova yra 
ri, ypač republikonų
tikimąsi, kad balsavimai bus 
triukšmingi, su muštynėmis.

Jau dabar vienas politikierių 
“darbuotojas”, Joseph Tierno,

Del streiko užsidarė 
Hudson automobilių 

dirbtuve

DETROIT, Mich.. bal. 
šiandie 1 v. po piet užsidarė 
Hudson Motor Car Co. dirbtu
vės, kadangi ji negali gauti 
automobilių dalių, ypač tų, ku
rias gamindavo Motor Pro
ducts Co., kurios darbininkai 
streikuoja jau kelinta diena.

Dirbtuvė yra uždaryta ne- 
aprybotam laikui—iki kompa
nija gaus reikiamų dalių, arba 
užsibaigs Motor Products Co. 
streikas.

Iš priežasties uždarymo Hud
son dirbtuves 18,000 darbinin
kų neteko darbo, šiaip dirbtu
vėj jokių nesusipratimų tarp 
samdytojų ir darbininkų nesą. 
Automobilių taryba neįstengia 

sutaikinti
Prieš kiek laiko sustreikavo 

Motor Products Co. darbininkai. 
Atftomobilių darbo taryba pa
siūlė susitaikymo sąlygas, bet 
darbininkai jas atmetė. Dabar 
taryba ruošia naujas sąlygas, 
kurios butų priimtinos abiems 
pusėms.

NRA administratoriaus John
son pagelbininkas McGrady, ku
ris kooperuoja su atftomobilių 
darbo taryba, sako, kad Motors 
Products Co. streikas yra la
bai svarbtfs ir jeigu jis nebus 
sutaikintas, tai bus suparali*
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tų kandidatą. Bet dar nėra 
tikrai nustatyta, ar jis žuvo 
politikierių kovoj, ar dėl kokių 
kitų kivirčių.

Jau dabar piliąsi kaltinimai 
dėl galimų didelių suktybių bal
savimuose.

Teisėjo Jarecki nuosprend
žiu, šiose nominacijose balsuo
tojai galės balsuoti tik už tos 
partijos kandidatus, už kuriuos 
jie balsavo 1932 m. nominaci
jose. Reiškia, šiose nominaci
jose partijos keisti negalės. Tai 
Cook paviete. Kitose valstijos 
dalyse galima bus keisti parti
ją.

Balsavimo vietos bus 
ros nuo 6 vai. ryto iki 
po piet.

Apart republikonų ir 
kratų jokios kitos partijos no
minacijose ųedalyvauja.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus, bis* 
kį šalčiau.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 6:- 
24.

Iš POTVYNIO WISCONSINO VALSTIJOJE
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120 žmonių žuvo Bo
livijos kadetų 

sukilime

1
A

’.. M

Fašistų ir komunis 
tų susirėmimas 

Paryžiuje
PARYŽIUS, bal. 9. — Vakar 

gražioje Place de Letaile aikš
tėj įvyko smarkus susikirti
mas tarp jaunųjų fašistų 
jaunųjų komunistų.

Jauni fašistai, po didele ap
sauga kitų fašistų, pardavinė
jo savo “literatūrą’. Ten pat ir 
komunistai skleidė savo laik
raščius. Tarp jų ir įvyko su
sirėmimas, kuriame buvo dau
giausia naudojami gatves ak
menys, nors taipjau naudota ir 
peiliais su lazdomis. Susirėmi
me 20 jaunuolių sužeista, 10 jų 
sunkiai.

LIETUVOS ŽINIOS
Suvažinėtas ar už

muštas?
ŠIAULIAI.—Kovo 8 d. 6 vai. 

30 min. Joniškio ir Meškučių 
tarpustotyje 37 kilometre ras
tas traukinio suvažinėtas žmo
gus, kurio asmenybes iki šiol 
dar nepavyko nustatyti, nes 
prie suvažinėtojo nerasta jokių 
dokumentų. Lavono galva su
triuškinta ir jos dalys išmė
tytos tarp kelio ir griovio. Kai
rioji ranka nupiauta.

Manoma, kad nelaimingąjį 
pirma kas nors nužudė ir vė
liau pakišo po traukiniu, kad 
paslėptų nusikaltimą, kadangi 
kraujo nelaimės vietoje beveik 
visai nėra.

Daugiau streikų
Gauta žinių, kad Campbell, 

Wyant and Cannon Foundry 
Co., Muskegon, Mich., kuri dir
ba dalis dėl automobilių dirb
tuvių, darbininkai irgi sustrei
kavo. Streikuoja apie 1,700 
darbininkų.

Darbo taryba sako, kad ji ii 
čia turi pilnas rankas darbo. 
Iškilo nesutikimai ir tarp dar
bo tarybos ir automobilių dar
bininkų ir pastarieji pasiuntė 
pasiskundimą Washingtonan 
Amerikos Darbo Federacijai, 
kad buk darbo taryba nepildan
ti susitarimo, nes buk vieton 
taikinti tarpininkavimo ir dery
bų keliu, ji bandanti taikinti 
savo nuosprendžiais.

Vie
no laikraščio gautomis iš mies
telio Puno, arti Bolivijos sie
nos, žiniomis, 120 žmonių liko 
užmušta ir keli šimtai sužeis
ti pereitą ketvirtadienį ištiku
siame La Paz, Bolivijos sosti
nėj, karines mokyklos kadetų 
sukilime.

Sukilimas likę patremtas ir 
keli jo vadai liko sušaudyti. Dar 
daugiau yra įkalinta ir pasmerk
ta mirčiai.

Sukilimas ištiko delei nesise- 
kimo karo su Uruguay ir delei 
didelio skurdo visoje šalyje.

(Bolvijos gi žinia pereitą sa
vaitę sake, kad tik dvi moterys 
tapo užmuštos gatvėje persi- 
šaudyme su kadetais).

Apiplėšė kunigus »
CHICAGO.— Trys ginkluoti 

plėšikai užpuolė pravoslavų baž
nyčios, 2238 Rice St., kleboniją 
ir iš dviejų kunigų atėmė $300, 
kuriuos jie užvakar buvo su
rinkę velykose.

Komunistai puolė ar 
menų demonstra
ciją Chicagoje

Uždarė kaminkrėčių 
uniją

VIENNA, b. 9. — Dollfusso 
valdžia uždarė 
uniją, kadangi ji 
ma socialistų.

Policija pradėjo
šeimininkes. Augšt. Austrijoj 
liko areštuotos trys moterys, jų 
tarpe žmona kalėjimo viršinin
ko, kuris pagelbėjo pabėgti iš 
kalėjimo socialistams ir na
ciams. Taipgi yra areštuota 
duktė vieno socialisto, kuris 
pabėgo užsienin.

SEATTLE, Wash., b. 9. — 
18 komunistų liko areštuota už 
iškirtimą šposo armijos dienos 
ceremonijoms ir bandymą va
ryti jose prieškarinę agitaciją. 
J paradą įvažiavo trokas su už
rašu: “Bilionai karui —$1.20 
į savaitę bedarbiui”. Paroduo- 
tojai greit apipuolė troką, nu
draskė užrašus ir suėmė kelis 
pasažierius. Peštynėse 6 liko 
sužeisti.

Dar keli komunistai liko areš
tuoti už bandymą salėj iškelti 
prieškarinius plakatui.

Šviesa moteries 
krutinėję

TRIESTE, Italijoj, b. 9. — 
Daktarai iš visų Italijos dalių 
suvažiavo į čia pamatyti “ste
buklą” —šviečiančią Auna Mo- 
naro krutinę.

Moteris su nepaprasta šviesa 
krutinėję guli Pirano ligoninėj 
ir bus stropiai egzaminuojama, 
kad surasti priežastį tokio ne
paprasto apsireiškimo. Nė pati 
moteris nežinojo apie tai iki 
jai pasakė duktė. Ji sakėsi 
pastaruoju laiku neramiai mie
gojusi ir kartais pabusdavusi 
lig šviesą uždegus.

Keturi daktarai ir du 
džios nariai, kurie budėjo 
ligonės naktį, sako, kad
elektros šviesa jos krutinėję 
užsidegė naktį, bet už trijų se
kundų vėl užgeso.

Papa priėmė laik 
raštininkus

Saliunai turi būti už 
daryti balsavimo 

laiku
CHICAGO.— i .Policijos virši

ninkas Allman paskelbė, kad vi
si saliuninkai, kurie bus pagau
ti šiandie pardavinėjant svaiga
lus balsavimo laiku, bus areš
tuojami, nes einant rinkimų ir 
naujais valstijos įstatymais, 
yra draudžiama pardavinėt svai
ginančius gėrimus primary ir 
rinkimų dienose.

VATIKANAS, b. 9. —Pirmą 
kartą Vatikano istorijoj, papa 
kolektyviai priėmė esančius Ry
me užsienio laikraščių kores
pondentus. Ikišiol jis priim
davo jutos kiekvieną atskirai. 
Dabar jiems buvo suteikta pir
ma bendra audiencija, kurioj 
apsieita be rankų bučiavimo.

Mušeikos šaudė gu 
bernatoriaus Pin- 

chot atstovą
UNIONTOWN, Pa., bal. 9.— 

Mušeikos iš kalnų apšaudė au
tomobilių, kuriuo važiavo Ship- 
pen Lewis, valstijos investiga- 
torius. Į jį buvo paleista apie 
100 ar 150 šūvių, kurie betgi 
niekam nepataikė.

Lewis yra pirmininkas komi
teto, kurį gubernatorius Pin- 
chot paskyrė ištirti privatinių 
industrijų samdymą šerifo de
pučiu (tikriau, privatinių kom
panijų mušeikų) ir jis važinė
josi po tas apielinkes, kur per
eitą rudenį buvo didelių strei
kų.

CHICAGO.— Pereitą sekma
dienį armėnų draugija Tašnag, 
kuri reikalauja Armėnijai ne
priklausomybės, surengė savo 
paradą ir paskui susirinkimą 
West End Women’s Club salėj, 
37 S. Ashland Avė.

Apie 200 komunistų surengė 
kontr-demonstraciją ir atėjo prie 
tos pačios salės. Susirinkimas 
liko nutrauktas ir visi dalyviai 
išėjo gatvėn, kur ir įvyko su
sirėmimas tarp komunistų ir ar
mėnų. Susirėmime trys žmonės 
liko labai sunkiai sužeisti, ne
skaitant daugybės lengvai su
žeistų ir sumuštų.

8 žmonės, jų tarpe 4 mote
rys, liko areštuoti. Tarp areš
tuotojų yra ir Mrs. Grace Šar
kis, 27 m., 3207 Rice St.

Tarp armėnų jau senai eina 
kova su Rusijos šalininkais; 
Tos kovos pasėkoje prieš kiek 
laiko ‘ New Yorke bažnyčioj li
ko nužudytas ir sovietams sim
patizavęs armėnų arcivyskupas.

Buvo muštynių ir Bostone
BOSTON, Mass., b. 9.—Tarp 

dviejų armėnų frakcijų ištiko 
muštynės gatvėje. 250 ginkluo
tų šautuvais ir dujų bombomis 
policistų vos įstengė muštynes 
sustabdyti. 9 kovotojai liko 
areštuoti.

Nusišovė fabrikan 
tas

Du užmušti automo 
bilių kolizijoj

CROWN POINT, Ind 
—Vž penkių mylią nuo čia iš
tiko automobįlių kolizija, ku
rioj žuvo Miss Esther Hersh- 
man, 25 m., duktė Lake pavie
to, Ind., advokato ir Herman 
Rosenthal, 25 m., advokatas, 
dirbęs jos tėvo raštinėj. Kita
me automobiliu j e važiavę Lynch 
iŠ Lowell, Ind., ir jo žmona 
liko sunkiai sužeisti,

CHICAGO
Kusel, 69 m., fabrikantas ir or
ganizatorius kelių didelių ko
mercinių kompanijų, nusišovė 
savo namuose 7657 Greenview 
Avė. Nusižudė jis iš nusimi
nimo dėl aplaikytų didelių nuo
stolių iš investmentų į namus.

Ką padaro pavydas
. . ... .

< EUREKA SPRINGS, Ark., b. 
9.—Užvydėdapias, Jcad prie jo 
jaunos žmonos meilinusi kitas 
jaunas vyras, Warren Davis sa
vo miegančią žmoną ir du sa
vo vaikus nužudė ir tada pats 
nusižudė.

200 komunistų demonstrantų 
areštuota

Tionville miestely, Vokietijos 
pasieny, apie 1,000 komunistų 
iš apielinkės geležies rudos ka
syklų, suruošė demonstraciją 
prieš fašizmą ir prieš valdžios 
defliacijos programą. Ištiko su
sirėmimas su policija ir ko
munistai puolė policijos stotį, 
kad paliuosuoti suimtus drau
gus. Tečiaus policistus išgel
bėjo atvykusi kavalerija, kuri 
demonstrantus išvaikė. 200 ko
munistų areštuota, daugelis gi 
sužeisti.

Nužudė ir apiplėšė
VAIGUVA, Šiaulių ap. Plam- 

pių vk. padienis darbininkas 
Stasys Vaičikauskas nuvyko 
Kelmėn karves pirkti. Prie jo 
prisistatė jo pažįstamas Gra- 
kauskis Julius Vejų km. ir 
patarė pirkti karvę Kelbės dv. 
ir Paverpenėj. Nenupirkę grį
žo atgal. Netoli Kelmės pu
šyne Grakauskis nušovė St. Vai- 
čikauskį ir atėmė 160 litų. Ve
lionis buvo sąžiningas, doras, 
geras ir teisingas žmogus, pa
liko nesveiką žmoną sų trimis 
vaikais, Užmušėjęs 25 m., ren
gės vestuvėms. Suimtas prisi
pažino kaltas.

Del karaliaus meilu 
žės areštuoja Rumu 

nijos karininkus
BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, b. 

9.—Gauta necenzuruotų žinių, 
kurios betgi oficialiai yra de- 
mentuotos, kad 14 aukštų ar
mijos karininkų Rumunijoj li
ko areštuoti už sukalbį nužu
dyti karaliaus Karolio meilužę 
Mme Lupesctf.

Vienas areštuotojų esąs ar
timiausias Karolio draugas, ku
ris daugiausia prisidėjo prie 
jo sugryžimo ant sosto.

Kalno akmenys už 
mušė 2 žmones

WEST POINT, N. Y., bal. 
9. — Pasiliuosavę nuo Storm 
King kalno viršūnės akmenys 
sudaužė tris automobilius ir du 
žmones užmušė, o keturius su 
žeidė.

Užmigo lokio miegu
PereitaisKAIŠEDORYS.

metais įsteigta Trakų apskri
ties švietimo draugija, kuri bu
vo užsibrėžusi sau labai dide
lius tikslus — šviesti Trakijos 
gyventojus ir išrūpinti Kaiše- 
doryse pilną gimnaziją. Atro
dė, kad jos veikimas neprilygs 
kitų veikimui ir bus padaryta 
daug darbo. Tačiau apsivilta. Be 
padarytų pastangų gimnazijai 
įkurti ir surengtų keletos pa
skaitų, draugija “užmigo” lo
kio miegu ir dabar apie ją nie
ko nesigirdi.

CHICAGO.— Jarus Graham, 
4 m., Westchester, žaidė su ki
tais vaikais smilčių krūvoj ir 
barstėsi smiltimis. Smilčių 
grudai pateko į jo gerklę ir kol 
jį nuvežė ligoninėn ir smiltis 
išėmė, jis buvo jau nebegyvas.

Užsimušė Posen mie 
stelio prezidentas
CHICAGO.—Mažo lenkų ap

gyvento m. Posen, prie pat Blue 
Island, prezidentas Viętor J. 
Kaminski, 35 m., užsimušė, au
tomobiliui įvažiavus į griovį. 
Automobilį valde Mrst Charlotte 
Testard, 922 W. 47 SJ;., Čhi- 
cago, 
ta.

kuri liko sunkiai sužeis*

SUANGHAI, U 9. —Pasižy
mėjęs pasauliniame kare vo
kiečių gen. Hans von Seeekt 
atvyko į čia eiti pareigas vy
riausio mįlitarinio patarėjo Chi- 
nuijos nacionalistų valdžiai.

Nužudymas.
‘■'STAULIAĮ.—Kovo 12 d. Ma
žeikių km., Skaistgirio vals., 
Šiaulių apskr., prie pil. Prane- 
kienės gyvenamojo namo lau
ke vienu smugiu įsigėrę piliečiai 
Motuzas ir Stankus užmušė 
karttf su jais pas Pranckienę 
naminį alų gėrusį kaimyną 
Drignatą Marcijoną, iš Taučiu- 
nų kaimo. Begerdami jie kaž
ko susiginčijo, ir vėliau atsiti
kusi nelaimė. Vedama kvota.

Uždraudė tris filmas
KAUNAS.— šiomis dienomis 

musų kino filmų cenzūra dėl 
įvairių motyvų neleido Lietu
voje demonstruoti net tris tik 
ką iš užsienio įgabentas filmas: 
garsiąją Cecilio B. de Milio, di
delių filmų kūrėjo, “Jaunuome
nės revoliucija”, “Audra ties 
Rusija” ir “Paryžiaus kated
ra”, prieš kelis metus Lietu
voje jau rodytą (tada ji buvo 
negarsinė, dabar—garsinė).

KAUNAS.—Prieš kurį lakia 
iš Kauno okup. Lietuvon pabė
go (išeikvoję pinigus) du teis
mo anstoliai, vėliau iš Kauno 
pašto Janulis, bet kadangi tau
tiniu atžvilgiu jie Lenkams ar
timi, tai Lenkai jų neišduoda, 
bet kai pabėgo apsivogęs Uk
mergės gelžk. stoties kasinin
kas lietuvis Sinkevičius, tai 
lenkai Lietuvai jį išdavė.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, Ii..
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

TAI NAUJA!
Nuplaunama Sienai Popiera

lė Bernice Grinius

jaunų na

jai vienai yra

Gera Proga

Dun

BUŠU!KELIAUKITE
Ekonomiškiausias

Kontesto Reikalai

eis šienauti

$200.00

turi
2512

Mrs.
6436

J. A
1834

Chicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaitės Įsirašė 
sekami nauji nariai:

»7.5O
$3.70

Kad 
niai

I abi 
$8.50 
$6.00 

$10.80 
$10.00

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAšEVIjčIA
P. MILLER

DRAUGUOS VALDYBA
J. MICKEVIČIUS
P. GALS KIS
K. KAIRIS

- Chicagos 
yra pirma, 

Anot jo 
lietuvių 

kurios Chi- 
turctų likvi- 

jų maža nauda 
organizacijos

jie pergyvenę 
mokėjo toliau 
gana tinkamai

Liet. Radio programai: Nedėlioj WCFL, 970 k. nuo 1 iki 4:80 v. p.p< 
Nedalioj WAAF, 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai 

Ketverge WHFC. 1420 k. nuo 7:30 iki 8:80 v.v.

.. Balandžio 7 
Balandžio 21

.... Gegužes 12

.... Gegužes 26

.... Birželio 16
Birželio 30

Poška 
irgi Jono 
aut Drau-

Budriko krautuve yra pirmieji leidėjai Lietuvių Ra
dio Programų duoda šį pasiūlijamų: 500 kostumcrių 
mokėti už Elektrikinę Ledaunę ant miterio .po 25 cen
tus į dienų. Kada Ledaunė išsimokės per save, miteris 
bus nu jungtas ir Ledaunė pasiliks jūsų.

KONTESTO GARBES KQM

J. ASCJLLA 
J. GALSKIENfi 
V. PAGKAUSKAS.

Pradedant įsu šia .savaitę 
Draugijos ofisas bus atidaras 
tiktai tris diedas per sųvaitę, 
būtent: ketvergę, pėjnyčioje jf 
subatoje nuo 4 iki 7:30 ygl. 
vakaro. Maloųė^įte taį prisi
minti.

Tada kerštavimų 
į i Chicagos 

, žinoma,

Daugiau kaip 300 naujoviškų, su sko
niu nupieštų, gražiai atspausdintų 
neblunkančių spalvų popiera-
Reikalaukite savo Maliavos ir Hard- 
ware Krautuvėje arba pas savo malio- 
rių, kad j’e* jums parodytų Novak’o 
Sienoms Popieros knygų.
Busite tikrai patenkinti.

raatumet Kruacben Balu 
nka neįtikina jus, kad tai 
judaa DuaikratyU riebuma

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypati&kai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

ląivu “FREDER1K VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

NEPAVOJINGA, 
ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

Trumpiausias kelias j 
South’usKrautuvė Rakandų, Muzikos, Radio 

Accordioruj.

Chas. Novak ?iSon
1352-54 Blue Island Avė,

DETĘOIT $3
ŽEMOS BUŠU KAINOS VISUR 

Pašaukite:

DIDELE EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš Nę,w Y.orko Gegužės 12 d.

Bet yra sakoma, kad pra
džioje darbo tai tik mokomės, 
o tiktai vėliau* pradedama dirb
ti. Tas pats buvo ir čia. Prie 
Draugijos vairų atsistojo du su
manus žmones 
klaidų sukurį, 
reikalus vesti
— tai buvo Galskis ir Degu
tis — pirmasis pirmininku, o 
antrasis sekretoriumi. Vartant 
Draugijos istorijos lapus laike 
dvidešimts penkių metų gyve
ninio nuo pat pradžios iki šių 
laikų jų vardais visi protoko
lų puslapiai išmargint.

Bet tarpe šitų dviejų dar la
bai daug darbavosi pirmuose 
Draugijos gyvenimo metuose 
Simon Cherry-čivinskas, F.

vakare. I 
žymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai 

1739 80. halst:

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Monividaju

DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. P. G ugi b.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

Budrikas užlaiko WESTINGHOŲSE, NORGE, LEO 
NARD, APEX Refrigeratorius. Kainos nuo

stojo 
Dundulis, Kalpokas, 
ir dar keletas kitų, 
priimti 
Mickevičius. Pastarieji laimėjo, 
— Dundulienės aplikacija me
tams laiko buvo atmesta. Tai 
buvo čia irgi didelis šurum-bu- 
rum Draugijos gyvenime. Tie
sų pasakius, Dundulienės ne
priėmimas buvo skaudus mora- 
lis smūgis M. Dundulienei, bet 
peštynėse dažnai tas neapgal- 
vojama. Dar ir šiandien jaučiu, 
kad musų užsispyrimas buvo 
kaip ir keršto pobodžio. Kiek 
prisimenu, šitam viskam davė 
pradžių, tai M. Dundulienės ir 
Karaliaus seni asmeniškumai iš 
tų laikų, kada Karalius ir Dun
dulienė dar gyvena Baltimorė- 
je. Abu buvo žymus artistai ir 
vienoje teatralėje grupėje veik
dami susivaidijo. Tas pats nuo
tykis pasikartoju ir Chięagoje. 
L. S. S. 81 kp. buvo nutarusi 
kokį tai žymesnį kurini sulošti, 
ir M. Dundulienei kuopa pave
dė režisoriauti. Draugų, Dun- 
diriįenei buvo patarta, kad ko
kiai .tai rolei, .dabar neprisime
nu, paimtų lošti Karalių,' ką 
Dundulienė ir padar 
greit 
greit nuo jo atėmė, 
kad nėra tinkamas

šeimyninkeni įsigyti Elektrikinę Ledaunę Re- 
Už tiek kiek ledas 

putam tapsite savininku Ledaunes — Refri- 
Tie 25 centai bus priskaityti už Ledaunę,

Musų kon testą n tas Frank
Bulaw grįžo iš kelionės — De- 
troit ir vCJeyeland. Jis ten bu
vo išvykęs ^Naujienų” reika
lais. Grįžęs Chicagon pradės 
darbuotis daugiau Draugijos 
konteste. Senas Petras ir savo 
dalgį galanda 
Simoftaitienė sparčiai darbuo- 
jasi, Kemėšis irgi nesnaudžia^ 
Galskis, Orenčienė, Girčius —■ 
visi tiki i progresų savo darbe. 
Jaunasis Poteckas irgi šiek tiek 
šienauju, ypačz jaunųjų (eilėse.

Musų Kontestantų Stovis: 
(JB-105

Gerb. Eonas X,
365,3 So. Halsted St.

GB-48
J, Kemėšis, 
812 West 33rd St.

Paul .Miller,
15j5 N. Irying Avė.

M#8. M; Ratkevičienė, 
2431 West 47tb Place.

Mrs. * O. SiipoųaiJjiotię, 
4030 Brighton Place.

Southern Limited
407 So- Wab3«h Avė.

72 West Rąndp.įph St.
Tek Calprąet4668r-Wąbash (6171

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busąi 
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar-

besųlygi- 
Katilius, 

Remeikis 
o kad ne- 

Karalius, Galskis,

P-lė Louise Narmontaite
Skaitlingoje musų Chicagos 

Lietuvių Draugijos narių šei
mynoje randasi ir mokytoja 
p-lė Louise Narmo^tųitė. Louise 
yra’ duktė seniau gyvenusio 
Northsidėje Louįs Narmonto. 
Apie trisdešimts metų atgal p. 
Narmontas Nortbsidėje buvo 
vienas žymiausių lietuvių dar
buotojų. Jo vardas seniesiems 
Northsidės lietuviams gerai 
prisiminamas.

Louise irgi žymi lietuvių gy
venime darbuotoja — su lietu
viais veikia, lietuvių gyvenimų 
seka ir Chicagos miesto mo
kykloje mokytojos pareigas ei
na.

Dę Lip» Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tek Wabash 8886

nusibodo vesti vienuolio gyve
nimų, nusitarė eiti ten, kur 
daugiau lietuvių, organizacija 
— joje veikti, dirbti bendrai 
su kitais. Kreditas priklauso 
Joniri Ascillai už įrašymų Drau
gijon šito inteligentiško nario.

Stanley Lester
Kitas jaunuolis, 

Ascillos stambi auka 
gijos aukuro, šitas jaunuolis 
ne tiktai įstojo Draugijon, bet 
už du metus iš kalno duokles 
sumokėjo ir dar žadėjo bent 
pustuzinį jaunų narių Draugi
jon įrašyti. Well, Jonai, dai
giau tokių narių Draugijai!

Alex Vasiliauskas
Tai senas musų pažįstamas 

Alex Vasiliauskas, senesniuose 
laikuose buvęs kalbėtojas ir 
stambus darbuotojas pažangia
me darbininkų judėjime. Nors

Bet kain 
jam rolę suteikė, taipl 

pripažino, 
paskirtai!

— norėjo duoti menkes-! 
nę rolę., čia, žinoma, M. Dun
dulienė tokiu savo pasielgimu 
atnaujino Baltimorės žaizdų. 
Karalius suprato, kad Dundu
lienė jam keršija. Karalius ne 
tiktai kad atsisakė kitų rolę 
imti, bet ir iš L. S. S. 81 kuo
pos išstojo 
reikalus persimetė [ 
Lietuvių Draugijų, čia, 
nukentėjo ne Karalius, bet Dun
dulienė.

Draugijai čia irgi kainavo 
keliolikų narių, daug pasėta 
peštynių, o naudos organizaci
jai nebi*v.o jjej už centų. Reiš
kiu, nors pirmieji Draugijos 
darbuotojai ir buvo pralavinti 
žmonės, bet organizaciniame 
darbe darė stambių klaidų. 
Reiškia, Chicagos Lietuvių 
Draugijoje laike poros metų 
gyvavimo turėjo net dvi stam
bias audras pergyventi 
duliepės-Karaliaus ir ,S. L. A 
klausime. Pertat ir nariais silp 
nai stovėjo.

Bernice Grinius
Taip sakant, dar viena jau 

nuolė
jų irgi įrašė Jonas Ascilla. Ge 
rai, Jonai, kad pradedi darbuo 
tis, ypačiai įrašyme

Juozapavičius, P. Rimeikis, Tu 
moša, K. Kairis, Kalpokas, Pač 
katfskas. Ypačiai S. Cherry bu 
yo gana aktyvus — daug nau 
jų narių įrašė ir sėkminga 
veikdavo vakarų parengimo kc 
misijose.

(Bus daugiau)

Pranešimas Kontestan 
tams

Petras Pronckus
Kas nepažintų 18-tos apielin- 

kės biznierio Petro Pronckaus
— vargiai čia atrasi. Jis se
nas šitos apielinkės gyvento
jas, pasiturįs biznierius ir, taip 
sakant, sportas ir “spenderis”. 
Jis užlaiko užeigą prie CanaL 
port ir Union Avė. Iki šiam lai
kui į lietuviškas pašalpos drau
gijas nepriklausė 
Lietuvių Drai.gija 
į kuria mielai įsirašė 
nuomonės, dauguma 
pašalpos draugijų 
cagoje gyvuoja, 
dubtis. nes už
— turėtų visos 
glaustis prie Cihcagos Lietu 
viiį Draugijos 
šviesi ateitis, čia jaunimas 
teligencija — 
džios kontrole

Povilas Vilimaitis
Toli, toli Northvvest gyvenu: dabar Alex ir niekur daug ne 

vienas kaip vienuolis, atsisky •! veikia, bet jį nuolatos matom: 
ręs nuo viso lietuviško pašau-1 pažangiųjų lietuvių organizaci 
lio, viengungis Povilas Vilimai-j jų parengimuose bei vakaruo 
tis, iš amato dženitorius. "Jani se.’

Draugijos ofisas aiidaras tiktai tris dienas per savaitę — ketvergais, pėtnyčiomis ir Bubatomis nuo 4 iki 7:36 
--•. Kontesto dalyviai arba norintys jototi Draugijon su reikalais malonėkite atsilankyti tiktai čia nu- 

riimami vien tik ketvergo vakarais nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
> STREBL TEL. CANAL 0117

ST. LOUIS$3 la&usi
I abi pusi 

$500

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST 
« LIMITEDS—JOKIĄ a 
1 kjta mnija ne I 
1 NUVEŠ TAIP SAUGIAI ■ 
S BEI TAIP »
U PARANKIAI. B 
"M Safeway siūlo JB
W skirtingo budo B
W patąunavųną. B

Duokite mums surengti smagią ke
lionę j bylę vietą Su v. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So .State Street 

Tel. HARRISON 0072

Namų 
frigeralorį už 25 centus į dienų 
kainuoja, 
gerai ori o 
taip kad Ledaunė pati per save išsimokės ir už jūsų 
senų Ledaunę gausite nuolaidų.

GB-21
Mrs. V. Orenčienė, 
3312 So, Uglsted St.

GB-31
P. Galskis,
2930 N. Harlem Aye.

GB-18
Jankus, 
Wabansla Avė,

Sophje Bendžius, 
So. California Avė.

GB-15
J. L. Ascilla/
8800 Armitage Avė.

GB-15
John Poteckas,
3547 So. Union Avė.

GB-8
J. P. Girčius;h '
1835 WabarisSa Avė.

GB-6
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras)
1739 So. Halšted S t.

GB-6
J. Sholteman,
7029 So. Artėliau Avė.

GB-4
IP. Lapenis,
724 West 18th St.

GB-3
Frank B-iilaw,}
1739 So. Halsted St.

GB^3
Robert Shaikus,
6404 So. Rock<well St.

GB-8; ;
J. Cheponis,
4111 So. Richmond St

GB-3
J. H. Puida,
3946 So. Artesian Avė.

GB-2
Petronėlė Služųs, 
4323 So. Fairfield Ąve.

Del informacijų kreipkitės i

Scandinavian American Line
130 N. LaSalle S.t„ 248 Washington St. 27 Whitehall St 

Chicago, III. Boston. Mąss. New York, N.
Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

K CHICAGOS LIETU 
VHJ DRAUGIJOS 
ISTORIJOS LAPŲ

Rašo J. Mickevičius
(Tęsinys)

Dundulienė bjutų 
priimta

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

P<w<R|n Greita h Patarnavimus, 
Vtonon pusfin

PEORIA, ILL  $2.50  
QUINCY, ILL  $4.00 
ST. JOSEPH, MO- $6.00.......
KĄNSAS CITY..., $M0.......
iDn bnsai kiisdioai ifiva^tuoja į vlrA minė
tus iniustna—vienas JiorstMimas—vienu bu
sti vięij keljt}. Naują miegojimui ke<|6 ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
dufika DYKAI. Porterio „patarnavimas.

Ateikite arbA Telef oliuokite:

Missourj Transit Line 
328 So. Štate St, 

Tel. HARRJ8ON ,6072 
...................................v ......

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svaru

Mrs, Lnedcke -W Drvyton rato: • AA 
vartoju Rruectiea, kad enmatinU svarumu— 
aA netekau 10 avarp t viena savaite ir ne
žinau kaip H ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebuma lengvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imsite pusę AaukAte- 
lio Krunchen stikle karkto vandene ryte prie! 
pueryčlun — tai yra aaugue budaa netekti 
negražaua riebumo tr v.ena bonka. kurio* 
užtenka 4 savaitėm* viaai mažai kainuoja. 
Gaukite H pu blle aptiekininką Amerikoje, 

yra daug imitaciją ir Jus turite saugoti
«avn aveikata. 1

Siurbkite, kad 
Jeigu |l pirma t 
yra eanglauaiaa ___
— ninnem rm«tmanHMusų Alex’as dabar biznie

rius, varo sėkmingų restorano 
biznį prie 16-tos ir VVestern 
Avė. Kont. Miller turi pasirū
pinti, kad ir p-nia Vasiliauskie
nę įrašyti Draugijon.

Paul Kubilis
Northsidietis Paul Kubilis, 

naujas musų narys. Nors jis 
ir senai čia gyvena, bet tiktai 
dabar kont. Milleris jį pada
rė organizacijos nariu. Naujas 
narys Povilas bizniavoja ben
drai su kita mu‘sų Draugijos 
nare p-nia Motekaitiene —- 
North Avė. ir Oakley Boule- 
vard, turi gražiai įrengtų už
eigos biznį.

Mykolas Kulvinskas
Mykolas Kulvinskas sakosi 

apleidęs visas kitas lietuvių pa
šalpos organizacijas. Pasilikęs, 
vien S. L. A. ir nusitaręs ir 
padaręs, kad likti nariu Chi
cagos Lietuvių Draugijos. Ma
nau, kad tai dvi tinkamiausios 
lietuvių organizacijos dėl pa
žangių lietuvių — mielai čia 
prisidedu ir nuoširdžiai dirb
siu, kad šitų kilnių organiza
cijų dar galingesne subudavo- 
jii‘s. Pareiškė įsirašydamas Chi
cagos Lietuvių Draugijon drg. 
Kulvinskas.

Miarvina ir Albertas Geskiai
Čia poras jaunuolių, vedusi 

porikė, įsirašė DraU$j8n. Abu 
jaunuoliai siAnezgę šeimyninį 

(gyvenimų pasirūpina, kad lik
tis nariais geros draugijos — 

I nutarta ir padaryta. Kont. J. 
i Kemešiui priklauso kreditas už 
; įkaibinimų šitos jaunos pore- 
I lės į Chicagos Lietuvių Drai> 
gijų-

Kazimiera Pociūnas
Vėl kont. J. Kemešio kredi

tan eina p-nia K. Pociūnas. Ge
rai, Juozai, darbuokis, kad tik 
kuodaugia.usia gerų narių 
šius Draugijon.

Uršula Stirkienė
čia p-nia iš Marųuette 

gražiai įrengtų Tav.ern, 
W. 63 St. Draugijos narių skai 
čius Mar.ų.uette Bark sparčia 
auga. Kont. J. Jankus pasini 
pino, kad p-nių Stukienę įtrau 
kų's į šitų skaitlingų organiza 

' cijų.

38 valandas smagios. kelionOs

JMTTSIHJRHG ---------- ...
GLEVELAND .. ............................. .............
DETROlfl?..
TOI Kelio"1 1 ***'(l**’,***’•’,**””**’’"“"****"**1*’,*“*,'’'**,**’
YOUNGSTOWN ,«g. AKRON 7,QO

Bijo kur 1 RYTUS

JU..J ■ —

407 $o. Wabash Ave 
ęrbą Bręvoort Lobby

130 W. Madison
Tol. Wąbash

Jtyfaųię pųmim WUJJEK0,S’

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

3417’21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167-4705

-r, 1 r'T ' -I'!?'J’

šiandie musų drau
gijos susirinkimas
šįųjųdię, 7:.3O vaį$ųvo, Maųp- 

nic Temple ;sye£a$$& J.547 .N- 
Leayįtt įStw įvykusį ębįjcųgos 
Lietuvių Draugijos suskilsi
mus. Nariui Syie^ųpĮį 
kyti. V. .

Wkretorius.

VisaKelioneJuriomis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhagą)
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

S. S. United States
S. S. Frederik VIII 
S. S. United States 
S. S. Frederrk VIII 
S. S. United States
S. S. Frederik yiH
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11; Lopatto

Liuosuotojai

į Savaitę

pradedamas šį

nu

pra

RADIO

Vakaras praėjo su pasisekimu

NUMUŠTOS

AMERIKOS LIETU 
VIAI RAŠYTOJAI!

DIENŲ 
Bandymui

KADA 
ATEI- 
PASI-

♦Popu- 
liariški 

Pavasa
riniai 

Materi- 
jolai

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

♦Holly- 
wood

Styliai
*Su pa
mušalu 
pertiem

♦ Naujo
viškai 
pada
binti

Pradekite mokėti 
Gegužes mėnesy.

Įmokė 
jimo

Brightonparkietis 
nušovė žmona, ban-V ' 
dė ir pats nusižudyt

Kad supažindinti jus su patogumais, kuriuos 
šis elektriškas Silex kavai virti prietaisas—pa
darytas iš Pyrex stiklo—mes esame autorizuo
ti padaryti šį labai liberališką nuolaidą.

Girtuokliavimas ir ginčai 
gedijos priežastys, anot 
tininko.

— Link- 
čiulbėjo 

šokinėjo

* mming 
■ turkiška 

įeredomii iki

Brighton 
lauke saulė- 

linksmino .i 
kad

Lietuvoje išleisti tokią kny 
gą reikia 
sumanymą vykinti—visų Ame
rikos lietuvių rašytojų prašau 
atsiųsti man po keletą savo 
rašinių, kuriuos patys laikote 
geriausiais, kad galėčiau 
pasirinkdamas suredaguoti kny
gą. Prie rašinių pridekite T 
savo gyvenimo aprašymus su 
pasirašytais atvaizdais.

Lietuvoje išleidus tokią kny
gą bus atliktas žymus kultū
rinis darbas.

Golden Star Klubas 
surengė savo pirmą 

pramogą

DAINOS CHORAS PILDYS 
PROGRAMA

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

ROSELAND.—- Golden Star 
Klubas turėjo pasekmingą ban- 
kietą, šeštadienį, bal. 7 d. Bal- 
chųno svetainėje. Į j j atsilankė 
daug svečių ir gražiai baliavojo. 
Svetainė buvo išpuošta gražiai 
ir apšviesta visokių spalvų švie
sa, kas darė labai malonų įspū
dį. Visas blogumas tai tas, 
kad nebuvo jokio programo 
laike vakarienės. Seniaus G. S 
klubo bankietai būdavo datig 
gyvesni.

Atsižvelgiant j blogus laikus, 
bankietas buvo rengiamas su 
labai maža įžanga, tad komisi
ja gal neturėjo užtenkamai lė
šų, kad prie valgio dar ir pro
gramą-surengti. O tas prirengt 
daug kainuoja.

Trumpai pasakius, bankie

tas nusisiekė. Tai buvo pir
mas parengimas vietos pašel- 
pinės draugijos.

SLA. 139 kuopa irgi turės 
parengimą šį mėnesį. Yra ren
giamas balius su gražiu pro
gramų bal. 21 d. subatvakarį, 
Balchuno svetainėje. Programe 
dalyvauja rusų grupė šokėjų 
ir dainorių, taipgi ir šakar Ma- 
kar moterų Choras.—Svetys.

MERGINŲ IR MOTERŲ 
ČEBATUKAI

Nusipirkite 2 poras už šią kainą. 
Spike arba Cuban Kulnis. Juodi, 
Rusvi, Dūli arba Patent Blond ar
ba Gray. Naujoviški styliai — Nau- 
viškai padabinti. Vertės iki $8.50 
—- Kiekviena pora CM
tikras Bargenas ........... M* ■ ■ltw

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00 
ir turim 

ant

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

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

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

nes
kaip enciklopedi-

Atvykęs su tikslu pažinti 
Amerikos kultūrą, (spaudą, 
teatrą, visokį meną), ir gyve
nimą, taip pat matydamas ir 
skaitlingos lietuvių išeivijos 
kultūrinį gyvenimą, atsiminiau 
vieną spragą Lietuvos spaudo
je: Lietuvoje dar nėra išleista 
Amerikos lietuvių rašytojų, 
(rašančių, rašiusių ir gal raš
tų dar nerodančių), antologL 
jos-knygos, kuri vaizduotų vi
sų Amerikos lietuvių rašytojų 
darbą ir Lietuvos skaitančią ją 
visuomenę supažindytų su jais 
pačiais.

Tokioje rinktinėje knygoje, 
kaip paprastai, turi būti at
stovaujami visi rašytojai 
antologija 
ja — turi būti išsami.

Arėjas Vitkauskas.
Siųskite mano laikino apsi

gyvenimo vietos adresu?; (bu
siu dėkingas, jeigu šia proga 
— kaip vietos gyventojai — 
parašysite ir: kuo, kur ir kaip 
Amerikos gyvenime man dar 
verta susidomėti): 4348 South 
Sacramento Avė., Chicago, III.

(Pereitą savaitę SLA centro 
valdybos ir delegatų į SLA sei
mą rinkimai įvyko sekamose 
kuopose: 109, 238, 139 ir, kiek 
anksčiau, Moterų 208 kuopoje.

Rezultatai balsavimų kandi
datų į SLA Pildomąją Tarybą 
yra sekami :

Kuopa 208
F. J. Bagočius į prezidentus 

— 15; X. Strumskis — 10.
A. Mikalauskas į vice-prcz.— 

12; J. Mažiukna — 10.
| sekretorius Dr. M. J. Vini-

Progresyviai laimi, 
208, 238, 139, 109 

SLA kuopose

TYV'K’ A T kvėpalų buteliukas su kiele 
U 1 vienu pirkiniu $1.00

TIK trumpam laikui jūsų senas ka
vos puodas yra vertas jums vieną 

dolerį. Mes norime, kad jus sužinotu
mėte kaip lengva yra vartoti Silex. 
Mes norime, kad jus sužinotumėte kaip 
ekonomiškas jis yra ir kiek jus galite 
sutaupyti ir padaryti gerą kavą išsyk. 
Todėl reikalaukite dykai demonstraci
jos savo namuose.

Silex prašalina visus spėliojimus. 
Kiekvienas yra ekspertas su Silex.

Reikia ’ mažiau kavos ir yra lengviau, 
greičiau ir pigiau ją išvirti. Padarytas 
iš garsaus Pyrex stiklo—ir kava iš
virta stiliniame inde turi naują, sma
gesnį skonį.

Nupigintas nuo $7.95, šis modelis 
dabąr parsiduoda už tiktai $6.95. Su 
šiuo specialiu susipažinimui pasiuliji- 
mu jus galite turėti visai naują Silex 
už tiktai $5.95 įskaitant jūsų seną ka
vos puodą.

YOUR Erto 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write f ar Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co.«Dept. H. 8.,9 E. OHo St.,Chksgs

šiandien 7-tą valandą vakare 
įvyksta ' reguliaris antradienio 
radio programas, leidžiamas 
pastangomis Peoples Rakandų 
Išdirbystės Co. krautuvių. Jo 
išpildyme dalyvauja didžiulis 
Dainos Choras, vadovaujamas 
muzikui Sauriui. Choras pasi
rengęs padainuoti gražiausias 
ištraukas iš operetės, “Gražuo
lė”. Tai yra naujas ir dar nie
kad negirdėtas veikalas, dėl to 
kiekvienam bus labai įdomu 
pasiklausyti. Tarpe dainų bus 
gražios muzikos ir naudingų 
kalbų. Kalbės Dr. K. Kliauga, 
DDS., studentas L Labanaus
kas ir kiti. Todėl nepamirški
te pasiklausyti.—X.

8600 Nauju Pavasarinių Skrybėlių, 
Vertės iki $L88.
Special .............................

NUO LIETAUS CAPES 
Balandžio mėnesio lietus jau čią 
pat! Bukite prisirengusios. Pir
mos rūšies Capes ir berets — Del 
Moterų ir Merginų — Rinktinos 
spalvos. Manageriaus 
specials ............................. I Klauskite apie musą lengvą ii- 

mokėjimo planą. Mažas {mo
kėjimas, likusi kas mėnesį kar
tu su jūsų Elektrikos—Patar
navimo sąskaita. Įrengimai per
kami ant musų iimokėjimo 
Plano truputį brangesni u

Į iždininkus
— 20; J. S. Lopatto -- 4.

I iždo globėjus - S. Mockus
— 14; J. Januškevičius — 12; 
E. Mikužiutė — 8.

J daktarus kvotėjus 
Staneslow — 13; Di 
Graičiunas -- 7.

Kuopa 109
10; Strumskis

paukščių sankrovoje 
Parke. Pavasaris 
ia, smagu — i 
įkalinti maži sutvėrimėliai, 
Kieno nors namus dabinti, 

Bet netrukus jie nutilo, 
.igandę, kuomet šūvių trenks
mas pasklido per krautuvę ir 
apielinkę, ir savininko žmona, 
Emma Katkienė, krito negyva 
ant mažos įstaigos grindų. Ne
trukus ir ki'tas trenksmas per
vėrė orą ir apsipylęs kraujais, 
virtuvėje, krautuvės užpakaly
je, sugriuvo pats savininkas, 
John Kalke.

John ke dar gyvas
Tragediją matė VValter Kub- 

szevvski, 4549 S. Troy st., kuris 
toj krautuvėj dirbo, ir nužu
dytosios sesuo, Mollie Siernas- 
ki, 2838 W. 23rd Street.

Šuvius išgirdę kaimynai tuo
jau pašaukė policiją, kuri rado 
John Kalke dar gyvą su revol
veriu rankose. Jis buvo tuojau 
išgabentas į Bridvvell ligoninę. 
Pakelyje prisipažino prie pik
tadarystės ir išpasakojo kaip 
prie jos prieita.

Nušautosios kūnas pas 
A. Liulevičių

O Emma Kalke kūnas tuo tar
pu buvo nuvežtas į graboriaus 
A. Liulevičiaus koplyčią, 4092 
Archer avenue, kur trečią va
landą po pietų įvyko coronerio 
inkvestas. Tyrinėjimas buvo 
atidėtas.

Emma Kalkienė buvo pašauta 
į galvą, nors kai kurie klaidin
gai sako, kad į šoną. Galvoje 
didžiulė ir gili žaizda, iš kurios 
per valandas sunkėsi kraujas.

BRIGHTON PABK 
smai, berupestingai 
paukštukai, cypė ir 
maži šuniukai vakar rytą John 
Kalkės, 4123 Archer avenue,

Jonas Kalke ir sau paleido 
kinką į galvą, bet kadangi VVal
ter Kubszevvski, kuris bandė jį 
nuo žygio sulaikyti, laikė su
griebęs savo šeimininko ran
kas, kulka neatsiekė tikslo.
žmona norėjusi vyrą apleisti
Kalke pasakojo policijai, pa

keliui j Bridvvellį, kad prieš še- 
šius mėnesius jis pradėjęs ger
ti. žmona buvo tam labai prie
šinga ir taqi jų nuolait kildavę 
ginčai. Bet jis tęsė girtavimą, 
o ginčai nesiliovė ir ėjo giiež- 
tyn. Pagaliau, užvakar, konflik
tas pasidarė tiek aštrus, kad 
Kalkienė apleido namus in nuė
jo pernakvoti pas savo seserį, 
o vakar rytą sugrįžo atgal pas 
vyrą, kad pasiimti rubus ir pa
sakyti jam paskutinį sudiev.

Bet jis tam pasipriešino. Bu
vo, mat, įsigėręs. Žodis po žo
džio abu vėl įsigilino į ginčą ir 
perpykęs Kalke griebė revolve
rį ir paleido į žmoną šūvį, už
mušdamas ją vietoje.

Kalkiai turėjo ir dukterį, Do- 
rothy, 28 metų amžiaus, kuri 
nebuvo namie,, kuomet tragedi
ja įvyko.

O paukščiukai dabar ir vėl 
linksmai čiulba krautuvėj, lyg 
niekas nebūtų atsitikę. Kartais 
nebloga būti paukščiuku.

Už Jūsų Seną
Kavos Puodą

Link pirkimo šio Silex Kavai Virti Prietaiso

Bagočius, Vinikas, Gugis 
lenkė kitus kandidatus į Pil 
domąją Tarybą.

10 Upright 
Pianų

Fiil gerai ži
nomų 16dir- 
3 y e clų, ne 
nauji. Par- 
luodatni tik
ai už cash

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

W Dbwntown-72 W. Adam. St.-132 So. D*<rbornSL W 
KK Telephone RANdolph 1200, Ucal 1227 “

4662 BroMway 4281 W. Madison St. 852 W. 63rd St.
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė; 2050 B. O2nd St.
4839 Irvlnr ParkJBlvd. 3460 SO. State 8t. 11116 S. Michigan Ava.

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS
511 SOUTH PAULINA STREET 

Tarpe Harrlson Ir Congreu Street. Marehfleld ,rL" gatvekarfs Iki pat durų 
Valandos nuo 8 iki 6 vai. vak. Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8:30

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 10 
Meiliška Drama 

“BELOVED” 
su John Boles ir Gloria Stuart, 

taipgi komedija 
BALANDŽIO 11 IR 12 

“CALLANT LADY” 
su Ann Harding ir Clive Brook 

taipgi 
“TRIS NUDE WORD” 

Seredos vakare apie 9 vai. 
"SCREENO” — $15. PIRMAS 
PRIZAS ir 15 kitų cash prizų. 

BALANDŽIO 13 IR 14 
“DARK HAZARD” 

su Edw. G. Robinson, Genevieve 
Tobin, taipgi “Dirty Work” 
NEDĖLIOJ BALANDŽIO 15 

“NANA” 
su Anna Sten

Žmonės vėl grjžta prie vartojimo skys
tų liuosuotojų. Žmonės suprato, jog 
tinkamai prirengti skystus liuosuotojai 
išvalys vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliaus.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
pamainomas žiūrint pagal atskyro as
mens reikalo. Jo veikimas tuo budu gali 
būt reguliuojamas. Kūdikiui lengva 
statyti tinkamą dožą. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai ne įrituoja inkstus.

Gydytojai abelnai pripažino, jog sen- 
na yra geriausias liuosuotojas dėl kiek
vieno. Senna yra naturaliikas liuosuoto
jas. Jisai ne džiovina systemos, kaip, 
kad kiti liuosuotojai. ir padaro jus iš
troškusiais. Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
sin yra skystas liuosuotojas. kuris atsi- 
deda ant senna kaipo veikiančio liuo
suotojo. Jisai sureguliuoja žarnas vienos 
savaitės laiku ir jos veikia taip regulia
riai kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. Cald- 
well*s Syrup Pepsin byle kurioj vaisty- 
nyčioj prirengtą vartojimui. Narys N. 
R. A.

MILDA THEATRE 
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 10 IR 11 
“BLOOD MONEY” 

su George Bancroft 
Ftances Dee ir kitais. 

Taipgi muzikais komedija 
“Around The Clock” 
Tiktai vieną, dienų 

BALANDŽIO 12
“FLYING D0WN TO RIO” 

su Dolores Del Rio, Gene Raymond 
ir kitais, taipgi komedija 

“Mixed Nuts”
BALANDŽIO 13 IR 14 

Jus numirsite besijuokdami pa
mate komediją 

“HORSE PLAY” 
su Slim Summerville ir Andy 

Devine, taipgi komedija

■ Taupykite jilnlgiiH—
L Pirkite tleuiog f. o.
U. 16 warehouao. Juhu hcii<,h pianaH arba ninzikuliH 
instrumentas bun priimtas kaip ImokAjlnias.

Automobilių pasidAJImas dy
kai; Jeigu Jus vėluojate 
automobiliu, tai atvaž 'no
kite hii visa savo Seimą Ir 
gnlMte pasilipti Ma aulo 
įlykul.

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. Canal 1678 
CHICAGO, ILL.

Dr. M. J. Vinikas — į sek
retorius, Dr. Bronušas — į dak- 
tarus-kvotėjus.

Delegatais išrinkti George 
Stungis.

Brigton Parko kuopoje 238 
laimėjo visi progresyviški kan
didatai. Siunčia tris delegatus 
į seimą.

Kuopa 139 Roselandie
I prezidentus F. J. Bagočius 

39 bal., X. Strumskis 3.
Į vicc-prezidentus J. Mažiuk

na 22, A. Mikalauskas 13, A. 
S. Trečiokas 7.

Į sekretorius M. J. Vinikas 
28; J. Miliauskas 7; A. M. Ra
ginsimas 3.

Į iždininkus K. P. Gugis 40, 
J. S. Lopatto 1.

Į iždo globėjus S. Mockus 22, 
J. Bučinskas 17, E. Mikužiutė 
17, B. žolynas 15, J. Januške
vičius 7.

Į dak.-kvotčjus A. L. Grai- 
čunas 20, I. B. Bronušas. 16, J. 
Staneslow 7.

Delegatais į seimą išrinkti 
A. Balčiūnas, J. Gumuliauskas 
ir Gailevičius. —St.

Tai yra geriausia-*vienatinis vaistas nuo 
. SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu i tris dienas nesijausi geriau—atnešk dali 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St, Chicago, m

TEL. VICTORY 7386-7«48.

Uįf MOC'UOiiC! C »SibBm O BMf a M IMF* '""J t<i<iiv krauHi.vMtz.H
ai h ® w ® m w rn,'M r»alrn,iw i W 1 M, "''"4 pi.iiu; ir atvežti

1o O ™ m O SIBRsM, nauja ijimų naują Vietg

ša MIOŽAu

CHICAGO MAIL ORDER OUTLETO

Manageriaus Išpardavimas
Siūlo Pastebėtinas Vertybes!

Didelės Dirbtuvės įsakė Išparduoti

PLAYER PIANAI
Nauji Parsiduoda už Virš $450. I ...A 
DYKAI Muzikalia Kabinetas, B ■ 
Benčius ir Rolčs. J įf K
PustcbT-tlna VartybA nn nauji, bet verti JMF

iltį ar tr.vn nyk danginu.
SĄLYGOS 50c Į SAVAITĘ Ai M

V^archon"*’ Kaina

Visai Nauji Maži 4 jMa
Upright * K S

PIANAI
| Sąlygos $1.00 į Savaitę i lįgf*' :

k Tėmykite Taupios Chicagos 
Jk PirkėjosA JUSV pastebėtinas atsiliepimas i musų pa- X siulijimą išpardavimo — Rainomis musų 

/Mail Order Perviršiaus, parodo, kad jus ži- 
j note tikras vertybes. šiame išpardavime 

mes duosime dar didesnes vertybes, negu 
kada nors pirmiaus. Jus ištikro pirksite 
Derpirklio kaina ar pigiau. ATSIVESKITE 
SAVO DRAUGUS!

h 4000 Naujų Pavasarinių 
Kautų

Mes gavome isakimą nuo Mail Order Sky
riaus IŠPARDUOTI MUSŲ STAKO PER
VIRŠI NAUJŲ PAVASARINIŲ DAIKTŲ 
TUOJAUS. Del jus tai reiškia DIDŽIAUSI 
BARGENŲ IŠPARDAVIMĄ JUS 
NORS LANKĖTE. SKUBEKITES! 
KITĘ IR PADARYKITE GERĄ 
RINKIMĄ!!!

Trys Pastebėtinos Grupės 

$2.99
$4.99 $6.99

KAINOS ANT MERGAIČIŲ KĄUTŲ
Daugelis pavasarinių stylių dėl mergaičių ir merginų pastebėtinomis 
žemomis kainomis. Tweeds, cheviots, ir flaneles. TIKRAS BARGENAS! 
NEPRALEISKITE PROGOS!!

$1.99.-$2.99-$3.99

Ale pantębatini nauji TT' _• Warehnnae Kaina
inatrumenlai yra pat-« V 1SH1 1N3U11 M . mti 16 reguliaraus ola-] T * m i
ko. su pilnu, turtingu A HM IB w M
tonu, artietiėku dezuniU » ĮĮM fĮg RgJ.
Ir gražiai išbaigti. Na- ** Hi
ujoa mados G r and ir VfM 
Upright pianų kons- • • 

FIREPROOF PIANO VAREHOUSESLS^ 
South Ashland Ava. and 39ih St' v,‘°* 

Paimkite AbIiIuikI Avė. gatvekur; iki TryHU«-i«imt-L*evhitOB gatvės.
Atdara Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais 

Nuo O vai. ryto iki D vai. vakaro.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

PARANKUS—DRAUGIŠKAS 
TVIRTAS

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS
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NAUJIENOS
fhe Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Rditor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicafo
38.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
Marta 7th 1914 at the Port Office 
of Chieago, III under the art of 
M are b 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted SŪ. Chicago, 
OI Telefonas GANal 850&

UOriaakymo kalnai
Chicagoje — paltu: 

Metams___ ___________
Pusei metu ..—— 
Trims mėnesiams — 
Dviem mėnesiams _ __ ____
Vienam mėnesiui __

$8.00 
4.00 
2*00 
1.50
.75

Chicagoj per išnešiotojui:
Viena kopija .—.......... ........ 8c
Savaitei*............—..................  18c
Mėnesiui 7le

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams -..... -t-..............-į.r.-' 37.00
Pusei meta _______— 8.50
Trims- mėnesiams   ... ......  1.75
Dviem mėnesiams  ..... ... 1.25
Vienam mėnesiui ...... .75

Lietuvon Ir kitur ulsieaiuoeo 
(Atpiginta)

Metams........... ................. . .. 38.00
Pusei metų....... ......... 4.00
Trims mėnesiams 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uishkymti

PALENGVINIMAS REDAKCIJAI
- v I • ... ■ •it • • • '. ’ r t .. ■ - : ,

įsisiūbavus politiškoms ir kitokiom^ kampanijoms, 
“Naujienos” gauna tiek^raštų, kad nebegalinta jų nė 
sutalpinti. Kai kurie rašytojai pyksta, kuomet jų straip
sniai ar žinios tuojaus nepasirodo.-

Bet nėra' to blogo, kuris neišeitų į gerą. Turint 
gausybę prisiunčiamų iš šalies raštų, nereikta tiek daug 
rašyti redaktoriams.

PRAEITŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ SUTVĖfclMAI

Pietinėje Afrikoje iškasė suakmenėjusius kaulus 
kokio tai šliaužio su trimis akimis viršuj galvos. To 
keisto gyvūno veislė jau, matyt, yra visai išnykusi, nes 
panašių į jį gyvulių mokslininkai iki šiol nebuvo niekur 
užtikę.

Ateityje, už kokių šimto metų, žmonija* gal būt, ne 
mažiau stebėsis, kai, bekasinėjant žemės paviršių, bus 
iškasti griaučiai tų gyvūnų, kurie šiandie yra žinomi 
po vardu “fašistų”.

“GALVOS RITASI”

Berenkant delegatus į SLA. seimą, iš kai kurių 
kuopų jau atėjo pranešimai apie pralaimėjimus kandi
datų, kurie Pittsburgho seime vaidino svarbias roles, o 
ateinančiame seime žadėjo vaidinti dar svarbesnes.

Brooklyno 38-je kuopoje prakišo kandidatas į pre
zidentus, p. Ks. Strumskis; o Chicagoje, 109-je kuopoje 
pralaimėjo įstatų Komisijos sekretorius ir naujosios 
konstitucijos projekto autorius, p. J. Borden-Bagdžiu- 
nas.

BEGĖDIŠKUMAS

Kada išėjo aikštėn, kad pasaka apie buvusio Vokie
tijos ministerio Severingo “atsivertimą” prie fašistų 
buvo paremta biauria falsifikacija, kurią atliko komu
nistų organas Saarbrueckene, tai komunistai, ažuot at
šaukę tą nedorą šmeižtą, ėmė rėkti apie Severingo “pen-

Ar Severingui yra sugrąžinta, ar ne, jo pensija, 
kuilių jisal turi teisę gauti, kaipo buvęs ministeris, mes 
to nežinome, ir tai šiame klausime nesudaro jokios svar
bos. Vokietijos respublikoje buvo visą laiką toks įsta
tymas, kad buvusiėji ministeriai gauna pensijas. Jeigu 
tas įstatymas nebuvo panaikintas (o apie jo panaikini
mą nebuvo girdėti); tai pensijos sulaikymas SeVeringui 
butų neteisėtas.

Bet, kaip sakėme, dalykas čia eina visai ne apie 
tai. Komunistiški šmeižikai skelbė, kad Carl Severihg 
prisidėjęs prie “nacių” ir dagi išleidęs knygą, kurioje 
jisai tą savo “atsivertimą” aiškinąs. O tuo tarpu šian
die jau yra žinoma, kad tai1 buvo melas. Pats Severin- 
gas tą prasimanymą apie jį. griežtai užginčijo ir, be to, 
yra susekta, kad gaarbrueckeno komunistų organas 
padarė falsifikaciją, paskelbdamas neva ištraukas iš 
Severingo knygos, kuomet tikrumoje1 tas “ištraukas” 
pats komunistų organas buvo sufabrikavęs.

Vadinasi, komunistų spauda ne tik apmelavo tą 
žmogų, bet ji neturi sarmatos dabar tą savo besąžiniš- 
ką darbą tęsti toliau. Tai yra ne darbininkų švietimas, 
bet chuliganizmas b .

Iš MAŽO DEBESIO, DIDELIS LIETUS

joji administracija butų davusi “džiutų”, tai jisai, žino
ma, nešauktų ir žmonių negąsdintų.

Tai, mat, iš kokių mažų dalykų kartais kyla didelis 
triukšmas.

BAGOCIAI’S PAREI 
ŠEIMAS

Atstovų buto1 spykeris (pirmininkas) Rainey sako/ 
kad' tas profesoriusWirfy is Garyį Ind., kuris pakete 
tokf didėlį: triukšmą; prieš1 RotfSėvėlto “smegenų trustą” 
ir jo “komunistišką” politiką*, buvo pats šalininkas tų 
reformų, kurias valdžia dabar vykina.

Mr. Rainey sakosi turįs p. Wirt’o straipsnį, rašytą 
1932 m.,, kuriame- autorius stojo, už panašius sumany- l 
muš, kaip tie, kuriuos dabar stengiasi pravesti prezi- 
derito Roosevelto patarėjai; Bet tuo? laiku, , kai Gary mo
kytojas piršosi į patarėjus kongresui, dar tebeprezen* 
tavo Hooveris, kuris visokiu naujų sumanymų bijojo, 
kaip ugnies# Todėl tasai kandidatas į “smegenų tfustą” 
paliko neišklausytas^ k

Jeigu dabartiniam “smegenų trustoi” priešui’nau-

tai tesuprato (kam aš netikiu), 
tai kodėl nepatarta tada pa
samdyti experlus, kaip dabar, 
kada jau per vėlu, yra daro
ma? Tai būt išgelbėję P. T 
narius, kurie jį samdė, nuo as
meniškos atsakomybės. Ir tas 
pasakymas nereiškia, kad aš 
adv. Lopattos karakterį žemi
nu*: aš kritikuoju jo apsifęidi- 
mą, kaip vienintelio, be dak
taro kvotėjo, inteligento iv 
žmogaus aukštos f erudięijos, 
prie musų organizacijos reikalų 
tvarkymo vairo.

2. Adv. Lopatto sako: “Tik 
viena Finansų Komisija teikia 
Pildomajai Tarybai pagelbą in- 
vestmentų reikaluose”, bet juk 
jis žinojo arba turėjo žinoti, 
tą patį ką adv. Olis Finansų 
Komisijos raporte’ 37-tam sei
mui Pittsburghe pasakė:

“Finansų Komisija savo 
termine atliko sekančius dar
bus: 1) Atstatė Finansų Ko
misijos ilgai Užmirštą auto
ritetą SLA. finansų reikaluo
se. Iki 36-tam seimui Finan
sų Komisijos buvo neveik
lios, neapsipažinusios su sa
vo pareigomis.., 4) Finansų 
Komisija atsteigė SLA. Kon
stitucijos paragrafą, kuriame 
nurodyta, kad SLA. invest- 
mentai gali būti tik “Valsty
biniuose boliduose ir neju
dinamo turto užstatuose”. 
Iki 36-tam seimui SLA. 
pirkdąvfo visokius kitokius, 
tik ne Valstijos bondus...”
Ar adv. Lopatto nežinojo to 

visko, būdamas legaliu pata
rėju* per 21 metus iki Chica- 
gos seimui? Jei ne, tad kam 
P. T. turi samdyti legali pa
tarėją, jei ji patarimų negau
na, ir Susivienijimui jo reika
lus turi nurodyti ir vesti ne1- 
apmokamas adv. Olis. kaipo Fi
nansų Komisijos^ narys? Juk 
aišku, jei musų P. T. nors mit- 
sų pačių konstituciją butų 
skaičiusi, tai ji ;Į>utų nepirku- 
si “nelistytų” bondų arba an
trų mortgečių. Bertt po 36-tam 
seimui adv. Lopatto, kaipo to 
seimo delegatas ir gavęs Fi4 
nansų Komisijos raporto kopi
ją, galėjo matyti, kaip musų 
ihVestmentai stovi, kaip mes 
neapmokami nariai kad ma
tom.

3. Kalbant’ apie investmem 
tus į bondus, be abejo adv. 
Lopatto žinojo prieš Gu’gio laiJ 
kus apie jų stovį, kaip jis da1 
bar, matyt, žino apie mortge- 
čius GiUgiui iždininku likus, o 
vienok jis teisinasi: “Pildomoi 
ji Taryba niekuomet mano opi-i 
nijos nei patarimų investmen- 
tų reikalais neklausė”. Ji gal 
neturėjo supratimo klausti, to* 
dėl mu*sų legalio patarėjo pri-i 
derystė jiėms buvo įstatyniuš 
paaiškinti, nelaukiant klausi
mų. Musų juriskonsultas be
veik visuose P. T: posėdžiuo
se dalyvavo ir galėjo girdėti 
ir turėjo žinoti, kas yta ta
riama iri daroma. Prie to mes 
randam štai ką H. T; su važia* 
vimo lp2 iri 3 dd. kovo, 1933 
m. protokole, II sesijoj, para
grafe ll*tam (žiūrėk* “Tėvy\ 
nė” num. 10, kovo 10, 193Š 
m.): —

“Prezidentas S. Gegužis 
raportuoja, kad1 sulig P. T. 
pereito suvažiavimo nutari
mo jis sti SLA. lėgaliū pa
tarėju adv. J. Š; Lopatto 
lankėsi pas Pennsyl v unijos 

1 Apdraudos komisijoniėHį it 
titrėjo progos SLA„ investj 
mentų < reikalu pasikalbėti;..”
Taigi adv. Lopatto apie tuos 

• investmentus žino biskutį d&u* 
giau1, kaip kad jisai nori mumš 
prisipažinti. Gal verta taipgi 
prisiminti ir apie bondus “in 
default”, apie kuriuos mU‘sų« le
galis patarėjas taipgi šiek-tiek 
žino,1 kaip matom* iš- P. T. po- 

__ . r šėdžio 1, 2 ir S/dd^ kbVo,. 1932 
komi; o jei jis pats mažai apie metų < protokolo^ para. 31 (Žiu*

Į' mano trumpą suminėj imą 
adv. Lopattos vardo, jis rado 
reikalinga ne tik parašyti ilgą 
straipsnį, bet ir visai nepama
tuotai surado jis tęn ..visąj’/ne- 
biftus “šmeižtus”,- kurie 'neva 
siekią “apjuodinti jo karakte- 
rį”, “sudaryti nariuose neapy- ; 
kantą”, “su tikslu išniekinti ir 
pažeminti” ir dar “piktų tikslų 
sumetimais nužeminti karakte- 
rį, reputaciją ir profecijonalj 
stovį visuomenėj”, ir tąm pa
našiai.

Savo straipsny aš nieko pa
našaus nenorėjau pasakyti ir 
nepasakiau, ir nieko panašaus 
negali niekas, mano straipsnį 
skaitydamas, suprasti, nes ten 
aš aiškiai pabrėžiau savo nuo
monę apie adv. Lopatto, bū
tent: kad jis yra “geras ir tei
singas žmogus” ir kad jį “as
meniškai gerbiu nemažiau už 
Gugį”. Ar ponas Lopatto nori, 
kad aš tai* atšaukčiau? Spiria
mas, aš* prieš savo norą ir nuo
monę, galiu jo pageidavimą iš
pildyti. . * ,

Adv. Lopatto, matyt; užmir
šta, kad jis yra kandidatas į 
musų organizacijos iždininko 
vietą, ir kad nariai turi teisę 
savo organizacijos kandidatus 
kritikuoti. Kiek aš, kaipo kan
didatas į pirmininko vietą, esu 
sulaukęs kritikos ir ne-t žemos 
rųšies įtarimų, o vienok jo
kiam laikraščiui teismais negra
sinu, nes žinau*, kad didesni 
žmonės už mane ir adv. Lo
patto, kada kandidatuoja į ko
kią viešą vietą, girdi apie sa
ve daug ko, kas nevisa yra vien 
pagirimai ir komplimentai. 
Kandidatai į Jungtinių Valsty
bių prezidentus, į Senatorius, 
Gubernatorius ir Mayorus yri 
“per virvutę traukiami”, ir, iš
imant buv. prezidento Theo- 
doro1 Roosevelto nenusisekusių 

| pastangų suvaldyti Clevelando 
laikraštį, mes mažai girdime 
apie teismus už panašias kri
tikas.- Ar adv. Lopatto skaito 
save neliečiamu, neklaidingu ?

Nenoriu musų organizacijos 
problemų daryti laikraštinių 
polemikų materijolu*, nes turi
me seimus, kur tik suintere
suoti asmenys girdi musų reiJ 
kalus nagrinėjant, ir todėl at
sakysiu tik trumpai į jo paJ 
liestus dalykus: —

Ii Adv* Lopatto, kaip jisai 
pats prisipažysta, yra musų 
Susivienijimo legalis patarėjas 
per 25 metus. Jis^ gauna metiJ 
nę algą, be to dienpinigius ir 
kelionių išlaidas, ir už patar
navimus specialiuose reikaluo
se, extra. SLA. atskaitos štai 
ką rodo: 1930 m. (neinu ankš
čiau, trumpumo dėlei)/ jis ga* 
vo $500.00, ir už; keliones ir 
sugaištį - $285.0Oį 1931! m. ga-Į 
vo $532.05 ir už keliones ir suJ 
gaišt; $643.71; 1982 m. $350.00 
Įr $266.45;• 1933 m. (už 9 mė
nesius) $325.00 ir $130.35. Prie 
to atskaitose nežinomiems “le- 
gališkiems patarnavimams” rant 
dame išmokėta 1930 m. $1,^ 

1258-17 ir 1981 m.> $1,812.09 (į 
tą ‘ sumą* neįeina užmokėti $2,- 
987:27* advokatams Oliui, Bori 
dėnui, Smithui ir Morse bol
ševikų '’b^-loj: Chitagoj), Ir nors 
ąš nenoriu sakyti* kad adv. Lo- 
pattaf yra1 permokama, vienok 
mufcų lėgalėš išlaidus yra gana 
didėlė^ Dėl*ihvestmentų ir bū
dų, kaip jįe padaryti, visiems- 
gi aišku* kad adv. Lopatto žii 
no j o, kad musų P. T. prieš Gu* 
gio” laikus' susidėjo* iš asme
nų, neturinčių ne tik juridinio 
mokslpi’ bet'irf bendrai be aukš
tesnio mokslo; tad jd pride- 
rystė buvo,’ kaipo generalio or- 
ganizącijos juriškohsidto, pri- 
daboti, kad, organizacijos f L 
nansai butų atsakančiai tvar-

rėk “Tėvynė” num. 22, geg. 
27, 1932 m.), nes ir jam bu
vo pavesta tais reikalais rūpin
tis. Kas padaryta ir kiek rū
pintasi, tai nežinom, tik žinom, 
ką neapmokamas advokatas 
Olis mums savo raštiškam ra
porte 37-tam

10”, ir <“Act

seimui pasakė. 
Ne abejoju, kad adv. Lopatto 
jį, kaip to seimo delegatas, 
skaitė. Jei ne, jam, kaip Šils, 
nariui, verta nors dabar per
skaityti.

4. Esu tikras, kad adv. Lo- 
pattp pažįsta Pennsylvanijos 
įstatymus, kui'ię reguliuoja fra- 
ternalių organizacijų ’ invest
mentus, ir kas ..atsitinka, jei 
įstatymų neprisilaikoma, todėl 
ir žino, kas pasakyta “Act 
(324) Defining Fraternal Be- 
nefit Societies and their Sta
tus, etc., sect.
(284) Relating to Insurance, 
sect. 404”, ir “An Act Relat
ing to Insurance (as amended 
by sect. 1, Act of Apr. 27, 1927, 
P. L. 476) sections 305, 502, 
504, 505, 508, 509 ir 510, ir 
ne abejoju, kad mifeų legalis 
patarėjas žino, kad valstybių 
įstatymai duoda mums genera- 
les limitacijas ir patvarkymus, 
bet kad fraternalčs organiza
cijos turi savo specialius ap- 
rubežiavimus, ir kad tie apru- 
bežiavimai negali būt perženg
ti ir sulaužyti. Taipgi turiu 
teisę manyti, kad adv. Lopat
to yra skaitęs musų konstitu
ciją iri žino, kas yra parašyta 
Skyriuj VI; par. 5,' kur yra 
nurodyta, j kokius investmen
tus P. T. gali musų pinigus 
įdėti, taip kaip ne1 abejoju kad 
jis žino, o jei nežino, tai gali 
sužinoti iš 
arba 37-to seimo protokolo, i I 
kokius investmentus musų P. 
T. musų pinigus sudėjo. Ir per 
visus tuos metus, gaudamas 
algą iš SLA., ką jis darė, kad 
P. T. persergėti nu*o klaidų ir 
prasižengimų su įstatymais ir 
musų konstitucija? Tik jau jis 
žinojo, kąd^ P,. T. nąriai įstaty
mų nežino, todėl jo patarimų 
klausti ir negalėjo apie tai, apie 
kO buvimą jie nežinojo; nes 
jei butų kitaip buvę, tai kam 
jiems buvo reikalas musų na
rių pinigais samdyti legalj pa
tarėją ? Ir lai adv. Lopatto ne
sako vėl, kad aš “žeminu* jo 
karakterių”: aš kaipo Susivie- 

;nijimo narys, kurio pinigais 
jam alga mokama, klausiu, ką 
jis už gautus pinigus Susivie
nijimui davė?

5. Paliksime bondūs seimui
išdiskusuoti, kur, tikiuosi, tu
rėsiu progą musų legaliam pa- 
tarėjui, jėi ’reikės, detalius pa* 
rodyti, kaip viešoj tribūnoj, 
kalbant apie organizacijos rei
kalus, kad - galima. Eisime da
bar prie musų mortgečių. Ne
teisingai: adV. Lopatto įtaria 
mane, buk aš sakęs, kad jis 
“geriau* patarnauja Susivieniji
mui Romos Katalikų. Amerikoj, 
teikdamas jam gerus patari-1 
mu*s, ’ o Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoj padarė blėdį’ teikda
mas blogus patarimus”. To ne
buvo pasakyta, ir nerėik ma
no žodžių* ypatingai advokatui, 
iškreipti (ar bent tam, kas jam 
tą straipsnį rašė)» Mano buvo 
aiškiai paklausta tiktai: “Ko
dėl musų legalis patarėjas mo
kėjo geriau patarti Rnmos Ka
talikų Susiviėnijimuiį negu mū
siškiam ?” Tks klausimas' natū
raliai kilę prisiminus garsią
ją; Devenio paskolą, už kurios 
mortgėčiaus popierių peržiūrė
jimą, .kaiį pHsirędČ t^inėjabt 
reikalą lapkri 6 ir 7, 1981 m., 
musų adv. Lopatto gavo nu*o.......
Devenio čekį sumdj $25,00< ir ir sunkiai alsavo1.

adv. Olio raportu

Pild.
“..mortgėčiaus

bus duodamas ant virš mi
nėtos parapijos visos nuosa
vybės. Tačiau1 po ilgų vilkini
mų mortgėčiaus dokumentus 
prisiuntė ir j paskolą davė 
pirmą mortgečių ant viršmi- 
nėtos (šv. Pranciškaus para
pijos Minersville, Pa.) para
pijos mokyklos $24,500, ku
ri dokumentuose įvertinta 
$90,000.00, apie ką Pild. Ko
miteto nariams buvo prane
šta krivūlės budu ir tą mort
gečių priėmėme. Adv. J. S. 
Lopatto pareiškė, kad mort- 
gečiaus dokumentai buvo do
miai pridaboti ir yra viskas 
tvarkoj...” ’:
Jei . musų tegalįs pątarėjas 

b u t norėjęs, be abejo, jis bu
tų galėjęs ir Devenio paskolos 
mortgėčiaus’; ctekumentųs taip 
“domiai priejiatyoti”, kaip jis pri
dabojo švento Pranciškaus pa
rapijos dokumentus ir būt ga
lėjęs raportuoti musų P. T., 
kaip jis kad raportavo Romos 
Katalikų Susivienijimo 
Komitetui’, kad
dokumentai buvo domiai pri
daboti ir yra viskas tvarkoj”; 

[ir jei jis butų tai padaręs, mes 
nebūtume turėję devenijadOs, 
musų Susivienijimas nebūtų- 
turėjęs trejeto desėtkų tūkstan
čių dolerių nuostolių, ir viskas 
butų buvę tvarkoj! Tad kodėl 
Devenio mortgėčiaus dokumen
tai nebuvo “domiai pridaboti”?’ 
Ar yra įžeidimas, karakterio 
paniekinimas tokį civilį klau
simą statyti advokatui, kuriam* 
aš, su kitais nariais, al£ą mo
kame? Juk mūšų juriskdnsul- 
tas žinojo, kad musų-P. T. nė
ra nė vieno asmens (tai buvo 
prieš Gugio laibus), kurs turė
tų bent kokį supratimą/ apie 

Į title abstaactus arba mortge
čių dokumentus arba jų svar
bą ar vertę.

6. Adv. Lopatto be abejo 
žinojo apie “Vienybės” mort* 
gečių ir P. T. tarimą iš lapkr. 
8, 1930 m. (žiūrėk “Tėvynė” 
num, 50^ gruodžio 12* 1930) 
para. 14 į jis taipgi turėjd’ ži
noti, kad nutarimas nepildytas, 
ir jis negalėjo nežinoti,' kad 
p. Strurtskis; musiį? Susirierii- 
jimo Kontrolės Komisijos na
rys nu'o 1930 m., priešingai 
Susivienijimo interesams* už*

traukė pirmą mortgečių ant 
“Vienybės” mašinų, stako ir 
knygų ir, parvažiavęs po per
gales iš Pittsburgho seimo, 
rūgs. 25 d. 1932 m. tą mort
gečių, sumoj $5,777.78 savo ir 
savo draugo Juozo Garšvos 
varde užrekordavo (žiūrėk Re- 
gistry Kings County, N. Y., 
Chattel mortgages, No. 46,- 
088). Kodėl nieko tame reika
le nedaryta? Kodėl Susivieni
jimui net leista pasamdyti tą 
patį adv. Gevirtz, kurs yra as
meniškas p. Strumskio advo
katas (žiūrėk “Amerikos Lie
tuvis” num. 3, sausio 20, 1934) 
ir kurs inkorporavo naująją 
“Vienybės” bendrovę, kad forel- 
klosųotų Susivienijimu “Vien# 
■bes” mortgečių? Kaip galima 
leisti tokius dalykus musų Su
si vįęnijime? Jei adv. Lopattc 
to nęžinO, ką eiliniai nąriai ži
no,, tad- kam yra reikalingas 
Susivienijimui legalis patarė
jas, ir ką jis pataria už gau
namus pinigus?

7. Ar adv. Lopatto žinojo, 
kad per eilę metų P. T., neap- 
sipažintfsi su įstatymais, kas 
metas išmokėdavo po $8,000.00 
iki $10,000.00 su virš nelegalių • 
pomirtinių, kol aš pastebėjęs 
tai, neprirengiau “brief” su įsta
tymų’ ir teismų nutarimų kvo- 
tacijomis, ir ta orgija tada li
kos sustabdyta? Be reikalo * 
adv. Lopatto sako: “... visuo
met’ sulig įstatymų ir mano ge^ 
riausiė supfatiinb suteikiau tei
singus ir nuoširdžius patarimus 
P. t: visaiš reikalaiš kuriais 
prie manęs kreipėsi”. O kaip 
buvo' su brolio čekahausko- » 1 ’ - • • 
Chase skundu Connecticut* val
stybės apdraudos departamen
tui. Kada ir kaip greit ir koks 
patarimas buvo duotas, kada 
buvo “kreiptasi”?

Aš atkartoju, kadJ aš neabe- 
i joju apie advokato Lopattos 

teisingumą t ir gerumą bei nuo
širdumą, bet klausiu: kodėl jan 
trūksta iniciatyvos ir propen- 
syvių. norų/ be jokių specialių 
kvietimų, padėti mums musų 
komplikuotas problemas rišti?

(Pi s.

su brolio Čekanausko-
j ' * - ■ F '■ ■

Adv; F. * J; Bagočius.
(Pi S. Už viską! imu pilnį 

atsakomybę* taip kad* adv. Lo- 
patto gali skųsti mane, ir aš 
priimsiu “Sėrvfce“):

antaNa's tUlys

I^i9ld>6Dd|( iŽy'd'Ėjo
>■ •*<■*!->»■ t* ‘ < i_____________ r r i t $ < , - r * * » » . * ^ w

(Tęsinys)
—Peranksti pabaigtas žmo- 

gus. Kam taip jausti ir galvo* 
ti ? Tli žinai,- kaip gyvena bu
vę tavo draugai, palikti teų 
užpakaly. Kokiomis vhrsomii 
galima' piešti jų gyvenimą? 
Bet jie gyvena ir juokiasi if 
dainuoja. Nepažįsta jie tiksld, 
ne' karjeros, bet yra linksmi.
: —Justina, tu kalbiu kaip taį- 
da kalbėdavai. Tu ir ve! seni 
mano draugė, sapnųliį svajo
nių metų dfaugė.
; —Tu tik gražus svajotojas. 
Tii mano svajotojas; Tu* tok
sai turėjai ir būti.

[i —Pradedu! jausti naują, 
karštą kraujo sroVę užliejant 
mano kunu. Vėl* atsirandi 
svajonės, naujos viltys irisą* 
vimi pasitikėjimas iri noras/

—Naujas gyvenimas?
—Kad iš r naūjo galetuineni 

atgimti!
—Mirusią'meilę iš kapų pri* 

kelti...
L —Vėl dįiaiigtiš* iri ųtyjįtl'... 
| čia galingai'susitiko jų-akys;

tetai1 sugriuvus jų meilei, jiė
ijo‘ skirtibgaiš keltais, pergy> 
veno daug skirtingų patyri* 
nų, kurie savaip kožną tašė if 
įakeriavo. Petšiškyrę, jiedu į* 
S javo skirtingų p'Aprbčių, skirt
ingų nėrų... Air begalėjo ta 

pati,* ta* jaunystės, • ta 
meile sugrįžti?'

Justina smalsiai1 patžveigČ 
puikų kambarį, kuriame jos 
mylimasai žmogus kasdienį 
dirbo. Per dešimt mėtų čiį 
daužėsi' į; stėnas* jo- akys it*

• • •' * «tB - • ’ • »•» ’’ *svajones, gimė ir. mirei suma* 
nymai 'ir* nbrat. O* dabar jam 
pasirodė jarr’ galas visam tam!.

Sienoj kabojo gabaus daili* 
ninko nupieštas jaunos moterš 
portretai Ibi: buvo joJžmo: 
nos, Aldonos, portretas. Todėl 
be grožės, dailės; buyb Mi* 
Jonui dar* ir tą reikšmė, kad 
>ortre tas ’ y rk j o žmonos. J iš 
ik’rairmylėjė savo žmoną, gery

be' ‘ j ą ir” visur’ didžiavosi' j oš 
gražtrmrr,“ sumamirmr* ir svic^* 
tingumu.

—T^vo; žbioųa*?** 
į" —Manot žmonai 
į —Aldona?1

—Aldoną.'
—Aš žinau viską* apie tavd 

Ką tu žinai apie mane? Aš ži
nau, kad1 tu 'ją\ mylį’ labai 
•myli? AV irę liesa ?' 
! — Tiesa;’

—Jf. nepaprastair įdoiuį 
Ir gili. Tu užmiršai mane.
; —Nėųžniiršąė1/ JJ, pati yra 
dar* įdomesnė, gilesnė ir* graį- 
žesbjy. Ji bUvo šokėja; — Jis 
tarė“tuošk žodžius pilnam nuo- 

[džiaiJ patirtį sa^o’ ineil^. Netiu širdumo ir* meilės balse. (B. d.)

Vėl f atsirandi

paskui skaitant ištrauką išlikas rime, _ kažkas buvę
A. L. Romos' Kataliku Susivie*!taiddjamaš ir* kažkas kėlČSi išA. L. Romoą Katalikų Susivie . . -
nijjmo Pildomojo Komiteto kapo. , , .
prbtokolo. 4-tOS sesijos, (ŽiuJ Nužifdyta;; i^laįkki'jį 
rėk “Garsas^ num.- 23, bąli 3,kaesl iJ\kapo w rei^ąj- 
X9S3 m.), kur. be .kitko.-mumU
mO -šitokį interesingą'pkrėiškiJ/®^4* buvo nebe ta- meilė, ku. 
mą:

r
“Smulkiai referuoja sekr.l|

rią abudu lygiai, lar pačid 
Į^ičžaštimi, tčmi’š’ pačiomis 
Viltimis gyVcnd. Ji rodėfei tA 

JJ B, šaįiųnaš, pareikšdamas.[pati, bet biito nebe ta* patį 
kad praeitame Pild. Komitė-|jiedii abūdii įsikalbinėjo sah 

' pračitį,1 praeity gyventąjį', sat- t « • • I i * i i ’ i 11 .i w .Jto susirinkime bu^o nutar
ta1, kad” minėtas mbrtgečius

pirma



Antradienis, balan. 10, 1934

TAS “ABEJOTINAS ASMUO KANDIDATAS

balandžio

Vincentas Makaveckas Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės

ma

Graboriai

rus Gydytojai

nuo

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Tel, REPUBLIC 3100

■RMMI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ofiso 
6-8 v.

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W. 63 St. 
Chicago, III.

randasi
Avė. Tel.

Grabelius
KOPLYČIA DYKAI

Kas gi tas “Abejotinas Asmuo

Chica- 
apielinkėje

Victory 5904 
t: nuo 2-4 nuo 7-9 

iąispagal sutarti.

Susirinkimas buvo sušauktas 
paramąi Al G. Kumskio ir Go- 
vier kandidatų. Kalbėtojų bu
vo keletas, Al. G. Kumskis, S. 
W. Govier, adv. žuris, Dr. Poš-

Asmenį”, dabar ruošiasi jį pilna
me jo paslaptingume pristaty
ti jį Chicagos publikai atein
antį sekmadienį, balandžio 15 
d., 5 vai. vakare, St. Agnės Au
ditorijoje, prie Roskwell ir Ar
cher gatvių, Brighton Parke.

Tai nėra svetimas veikalas, 
vertimas, bet originalas lietuvio 
kūrinys, pilnas lietuviškos mu
zikos ir dainų ir tuo musų šir
džiai artimas ir suprantamas.

Be to, su “Abejotinu Asme-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tek 'Victory 2348

DR. A. D. YUŠKA 
2122 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesiąn Avė.
Telefonas Grovehill 1595. 

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

ir nedėliomis pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnaują 
goję ir 1.

Didele ir graži 
kopi vč i a dykai.

4092 ARCHER JA Vi

išgyveno 22 ihetu’s. 
nuliudime

buvo atsilankę daug, bet dar 
ir tas pažymėtina, kad buvo 
daug jaunimo, nes ir prie klu
bo esą daug susirašę Amerikoje 
augusio lietuvių jaunimo.

ka, L. šimutis, P. šaltimieris, 
L. Beck’as, M. Pavilionis. Visi 
kalbėtojai pasakė tinkamas kal
bas kviesdami paremti Al. G. 
Kumskį ir S. W. Govier’ą. Pro
tarpiais kalbų buvo muzikalis 
programas, kurį išpildė dvi 
panelės ir trys vaikinai.—U.

West Town State Bank Bldg.
2400 West Madison Street 

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

,3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tpl. Republic 9723

Ragino balsuoti už 
S. Govierą ir AL G.

Kumskį

Al G. Kumskis lietuvis kan 
didatas į Gook apskričio komi 
sionierius, (Demokratas).

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Dran 

gijos Nariai. _______

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

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

Lachavidi ir Simus
LIETUVIS GRAĘOBIŲS 

Patarnąuja .laidotuvėse kųopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
?314 W. 23rd PJ., Chicago

1 Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cipęro, J1I.
Tel. Cicero 5927

Kas gi tas paslaptingas “Abe
jotinas Asmuo” (o gal ir ji — 
kas gali žinoti?)? Tai nauja 
lietuvių operetė, dar pirmą kar
tą statoma Amerikoje. Muziką 
jai parašė jaunas Lietuvos 
kompozitorius J. Bertulis, Klai
pėdos konservatorijos mokyto-

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.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
ei. Boulevard 5208 ir 8413

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 Ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califofnlą Ąyęime 
Telefonas Republic 7868

Ona Waišviliene 
PO TĖVAIS VENSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 6 d. 11:35 vai. 
vakare 1934 m., sulaukus pusės amžiaus; gimus Raseinių 
apskr., žigaičių parap., Zališkių kaime, Lietuvoje. Ame
rikoje išgyveno 29 metus. Paliko dideliame nuliudime vy
rą Joną, sūnų Joną 22 metų, dukterį Oną 18 metų, brolį 
Mikodimą Venskų, dvi pusseseri Oną Aukštakalnienę ir 
Oną Petkienę, du pusbrolius Stanislovą ir Joną Petrašius; 
o Kenosha, Wisconsin, seserį Marijoną Beitienę ir švogerj 
Antaną; Racine, Wisconsin, sesers dukterį Petronėlę Pili
pavičienę ir švogerį Jeronimą; o Lietuvoje seserį JDomi- 
celę Gečienę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 6111 S. 
Albany avė. Tel. Hemlock 1707.

Laidotuvės įvyks seredoj, balandžio 11 d. 8 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Panelės Šy. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazamiero kapines.

Visi a. a« Onos Waišvilienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sūnūs, Duktė, Brolis, Sesuo, Pusseserės, 

Pusbroliai, Sesers duktė, švogeriai ir Giminės.4
Laidotuvėse patarnauja grabelius S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 19—12 

dieną.

Iš Lietuvos jis atvyko gražios operetės pavidale 
ir pasirodys ateinanti sekmadieni St. 

Agnės Auditorijoj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

valandos nuo
v. Nedėlioj pagal sutartį

ROSELAND.—- Lietuvių De>- 
mokratų klubas turėjo parengęs 
masinį susirinkimą^ kuris labai 
gerai nusisekė, nors ir buvo 
daug blogų aplinkybių, būtent, 
lietus, lijo ir antra, tai Velykų 
šventės.

. ’ 1 i . * ' 1'Kalbamas masinis susirinki
mas buvo laikomas bal. 1 d. 
Balchuno svetainėj. Publikos

KATHERINE MOCKIENE 
po tėvais Abramavičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 8 dieną, 5:45 valan
dą ryto 1934 m., sulaukus 50 
metų amžiaus, gimus Pakad- 
žiupių kaime, Panevėžio para
pijos ir apskričio.

Paliko dideliame nuliūdima 
vyrą Juozapą, 3 sūnūs Dr. Joną 
Mockus, Adv. Juozapą Mockų 
ir Edvardą, dukterj Katherine, 
2 brolius Mikalojų ir Joną Ab- 
ramavičius, seserį Oną Gelgau- 
dienę ir švogerj Antaną GeL 
gaudą ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas. 
5349 So. Hermitage 
Yards 3572.

Laidotuvės jvyks
12 dieną. 2:00 vai. po pietų iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Katherine Mockie
nės gimines, draugai ir pažjs- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė,
Broliai, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

ui u” kartu pasirodys ir Miko 
Petrausko “Kaminkretis ir Ma
lūnininkas”—irgi originale lie
tuvių korilišką operetė,

Verta tą dieną užsižymėti 
sau ir kitiems apie tai pasaky
ti.—dd.

756 W. 35th St
Cor. of 35lh and Halęted J 

Ofiso valandos nuo 1-3 nub 6-1 
Nedėldieniais pagal sutari

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

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395

Dr.Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku limi speciaBstė
6900 So. Halsted St

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

PETRAS PILITAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 dieną, 8:30 valan
dą ryte 1934 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kražių parap.

Amerikoj išgyveno 37 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Juzefą, dukterj Bronis- 
lavą, žentą Juozapą Walskj, 
anūką Edvvardą, švogerius, švo- 
gerkas if giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi I, | 
J. Zolp koplyčios 1646 West 
46th St.

Laidotuves jvyks seredoj ba- 
, landžio 11 dieną, .-8:30 vai. ryto ] 
iš I. J. Zolp koplyčios bus n,u- 1 
lydėtas, j Šv. Kazimiė^ ka
lines.

Visi a. < a. (Petro ■ Piiitausko į 
! ‘gimines, djrąugai ir pažįstami f 

esat nuoširdžiai kviečiami <la- • 
t lyvautfr laidotuvėse^ <ir suteikti 
} jam $ "t>ask it t jt) i < patft rridviiiią if $ 

atsisveikinimą^ : ;■ , V, . ■ •, 1 ;
P Nuliūdę liėkainė^ '

Moteris, Duktė, žentas, 
Antikas, švogeriai, 
Švogerkos ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavvicz ir Simai, 
Tel. Canal 2515.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvir

tadieniais pagal sutarimą.
3335 So. Halsted St 

Tel. BOULEVARD 9199
DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas, su 
elėktra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dčlioj 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 A v.
Phone Boulevard 7589

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Mrs. Anelia K. Jarusz
> Physical Therapy

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
■T'' Patarnauja prie 

g i m d y m o n am u o 
' se kr 'ligoninėse, 

v; 1‘diiodunl! massage
ęleetirie tr e a t- 

w 1 uiagne-
;3jc, blankets ir tt.

.MoVerųns ir mer- 
!, į . į girtoms patari- 

dovanai.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, 1LL.

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. G. SERNER
___ __ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Prirengiu kūną dėl grabo- 
rių, nuvežu ant dipo arba par
sivežu iš kitų miestų su kara- 
bonu. arba nuvežu. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40.

Res. 6600 South Artesiąn Avenue.
Phone Prospect 6659

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
75S W. 35th St.

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

Tel. r.~ 
Ofiso valandos 

Nedėldien;

!<ML W. 22 St. CermpkRd. 
lered. ir Pėtn. vak. (6 iki 9 
Eonas Canal 6f22 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 

Telefonas Reputdic 9600.

Iš Lietuvos atvyko “Abejoti
nas Asmuo”. Atvyko tiesiai 
Chicagon, pas Chicagos Lietu
vių chorą “Pirmyn” ir Chica- 
goj jis pirmiausia pasirodys.

Tas “Abejotinas Asmuo” yra 
tikrai abejotinas, Užgimė ir 
subrendo jis Lietuvos bakū
žėj, žaliose Lietuvos lankose, 
ošiančiose giriose, gražiose Pa
langos kopose ir žavinguose 
Marių krantuose. Jis yra gry
nai lietuviškas, tJs “Abejoti
nas Asmuo”, įdomus ir grynai 
moderniškas.

“Pirmyn” choras jį iš visų 
pusių apžiurėjo, išnagrinėjo ir 
gerai pažinęs tą “Abejotiną

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SL, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 
PancdŽHo

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., 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

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumb 
Laidotuvėse..-,..- Pašaukite—.

'REPublic 8340
5340 8e. Kedzie Avenue, 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzaihuotojas
Moderniška • Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V, E. Siedlinskis 
DENfflSTAS

4143 Archer av., kam p. Francisco av.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland 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 3200

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

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

L O VEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Djėl Vestuvių, Banfcietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

STANISLOVAS RAKšTĖUS

Persiskyrė su ' feįųo pasauliu 
balandžio 9 dįęną^ 11:3:1' va- 
landą/yyte 1934 suląųkęs1 
pusęš l’mziaus/^.tųęs^.feren^o* 
lųų ąpjękr., Palūšės 
mo^...........

Paliko dideliame 
savo brolį Juozapą ir brolienę 
Moniką ir jų šeimyną, gimb 
nės ir draugus, o Lietuvoj 4 
seseris, Mikaliną, Petronėlę 
Marijoną ir Emiliją.

Laidotuvės įvyks seredoj ba
landžio 11 dieną, 9:00 vai. ry
to bus atlydėtas j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu-< 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Stanislovo Rakšte
lio giminės, draugai ir pažįs^ 
tanu esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Brolis, Brojienė, 
ir Giminės.

Laidotuve.se patarnaują gra- 
boriųs J. F. Eųdeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 7 d. 6 vai. 
vakare 1934 m., sulaukęs 55 m. amžiaus; gimęs Žaga
rės mieste, Šiaulių apskr. Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliudime moterį Magdaleną, sūnų 
Vincentą, marčią Katheryn, dukterį Pauliną ir žentą 
Carl Block, 3 brolius Antaną ir Edvardą, 3 seseris Ve
roniką Valukonienę ir švogerį Antaną, Katheryn Casey 
ir švogerį Jack ir Prancišką, o Lietuvoj brolį Juozapą, 
sesuo Ona ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi J. J. 
Bagdono koplyčioj, 2506 W. 63rd St. ‘

laidotuvės įvyks ketverge, balandžio 12 d; 1 vai 
po piet iš koplyčios iškilmingai bus lydimas su muziką' 
į Tautiškas kapines. i t ; ( ųi į

Visi a. a. Vincento Makavecko giminės, draugai ir 
pažįstami esat1 nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir iiUisVei,- 
fcinimą. ,

Nubudę liekame
Moteris, Sūnūs, Duktė, Marti, žentas, 

Broliai, Seserys, Švogeriai ir švogerkos.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 

tek Republic 3100.
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IUOZAPAS EUDEIKh

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivų' akių specia- 
lietas. Vaikų kreivas /K 
akis' ištaiso be ope- aMT- ■' 
racijos. Pi g i o m i s 
kainomis. lengvais IjĮtm 
išmokėjimais. P r i- 
taikinimąs akinių 
teisingas mažiems : 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

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

■

'‘-L .u ■

Laidotuve.se


Prapuolusi lietuvaitė 
Birute Strazdas 

neatsiranda
Dingo sausio 18 d., išėjusi į 

muzikos krautuvę nusipirkti 
smuikui stygų.

BRIGHTON PARK. — Prieš 
kelius mėnesius dingu i 16 me
tų lietuvaite Birutė Strazdas 
dar neatrasta.

Clofcter €o
Cordials and Liąueurs

SKANIAUSI GARIMAI:
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER

Romas 
Benediktinas
Golden Drops 
De Moskvva 
Kuemmel 
Chartreusc 
Bitters 
Apricot 
Ahnond

ir kiti likeriai.

The Cloister Co.
3251 So. Morgan St.

Tel. Boulevard 0505

Thla 
offer 
stata

to

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertlsrment is not intended
wbiakey for sale or dęllvery In any 

___ or community whereih the adver- 
liaing. sale or ūse thereot is unlawful.

. Išėjusi iš namų, ąpie 8 vai. [ 
vakąre, sausio 18 d., nusipirkti 
smuikui stygų, nebegrįžo.

Jaunos mergaitės prapuoli
mas uždavė skaudų smūgi mo
tinai Elizabeth Strazdienei, 
4438 So. Sawyer avenue, kuriai 
širdies skausmas neduoda ra
mybės. Ji pasakoja, kad jauno
ji Birutė turėjo Įgimtą gabu
mą muzikoje. Mokėsi Kelly! 
High School ir tuo pačiu laiku 
lavinosi groti smuiką. Už tai 
buvo gavusi ir keletą dovanų.

Be lo, ji mėgo lankyti mo
kyklą, skaitė daug knygų ir 
neturėjusi jokio noro bėgioti 
gatvėmis. Tik retkarčiais sva
jodavo apie artistes karjerą.

Ji yra apie 5 pėdų šešių co
lių aukščio, 118 svarų svorio, 
šviesiais plaukais. Jeigu kas 
sužinotų informacijų apie mer
gaitės likimą, prašome pranešti 
motinai, p. Strazdienei, aukš
čiau paduotu adresu.

Senas Petras.

Panelė P. Mickevi
čiūtė nupirko 

restauracija 
adresu 1745 So. Halsted St.

Restoraną, kurį per daug me
tų laike Fr. Lukas, nupirko p-le 
Mickevičiūtė. Ji yra patyrus 
tame biznyje ir žada gaminti 
skanius lietuviškus valgius, nes 
gerai žinomas tarpe lietuvių; P. 
Birštonas bus virėju.

Balandžio 7 d. K. Augustas 
gavo iš Karolio Požėlos laišką. 
Savo laiške p. Požėla praneša, 
jog jis laivu “Berengaria” jau 
plaukia j .Jungtines Valstijas ir 
neužilgo bus New Yorke. Kiek 
vėliau žada atvykti į Chicago, 
kad pasimatyti su savo drau
gais. Prie progos jis siunčia la-Garsinkite “N-nose”

NAUJIENOS, Chicago, III.

Karolis Požėla, E
----- 7—----------

čempionas,
grįžta Amerikon

^0
•įiE 

Op
W>A''W^

■ «

bas dienas visiems naujienie- 
čianis.

Karolis Požėla išvyko Euro
pon prieš pusantrų metų. Pir
miausiai jis kartu su Bill Bar- 
tush sustojo Anglijoje. Pereitą 
vasarą jie kartu buvo nuvykę 
į Lietuvą, kur praleido porą 
mėnesių.

........ .................... ... ...... ....................

i?er tuos . kelioliką mėnesių 
Požėla pusėtinai apvažinėjo Eu
ropą, dalyvaudamas įvairiuose 
ristynių turnamentuose.
daug kartų jis ritosi Anglijoje, 
Francijoje ir Belgijoje. Maž
daug prieš metus laiko Londone 
vyko rungtynės už Europos 

čempionatą. Požėlai teko susi
remti su Heinriėh Froehner, 
tuolaikiniu Europos čempionu. 
Požėla ristynes laimėjo ir tokiu 
judu tapo Europos čempionas.

Prieš pereitas Kalėdas Froeh
ner bandė atsigriebti ir atsiim
ti čempionatą. Bet jam nepasi
sekė: Požėla jį ir vėl nugalėjo- 

Europoj Požėla turėjo labai 
didelį pasisekimą. Sakysime, 
Londono jo ristynes sutraukda
vo didžiausias žmonių minias. 
Bilietai būdavo iš kalno išpar
duodami.

Pastaruoju laiku Požėla ga
vo pakvietimą vykti į Austra
liją ir Pietų Afriką ir ten da
lyvauti ristynių turnainentuo- 
se. Bet nuo pakvietimo jis at
sisakė, pareikšdamas, jog jam 
jau laikas gr:žti namo — į 
Jungtines Valstijas.

Šaukia du janitorių 
unijos narių su

sirinkimus
Antradienj ir trečiadienį, ba

landžio 10 ir 11, yra šaukiami 
du Fiat janitorių unijos na
rių susirinkimai. Pirmas susi
rinkimas įvyks bal. 10 d., Cul- 
ture Center Hali, 3223 West 
Roosevelt Road, o antras bal. 
11 d., Northsidėje, 1756 West 
Lunt avenue, j vakarus nuo 
Clark gatvės. Abu* susirinki
mai prasidės 2 vai. po pietų. 
Juos šaukia unijos narių ko^ 
mitetas, kuris esąs nepatenkin
tas dabartiniais 
ninkais.

unijos virši-

DAUG flLll MOS. maža! pelenu 
ptilktJF pavūfhibtfHn* W PocnhAn*’!" 
Black Gold 'Lunn arba Egi* $r oi 
Mini mn 
Gruody Mv

tfi 75: ^ ••opnings $4 ~ 
rvdp t—rppf po-!

Naujienų spulkos 
narių ątydai

Visi hąujięhų Spulkos na
riai kurie tupite’ spulkos' kny- 
geles,mąlonękite priduoti į 
Naujienų ofisą dėl metinio pa
tikrinimo. “

r > T/ Rypkevičid,
sekretorius.

PRANEŠIMAI
Janitorių Local No. 1 laikys su-

v„ox sirinkimą utarnmke, balandžio 10 d. 
* Pac į Westside,1 3223 W. Roosevelt St., o

semtoj įvyks susirinkimas North 
biuej, 17oO v/. Lunt Avė. Visi jani- 
toriai prašomi skaitlingai susirinkti.

Narys.

ALTASS Bridgeporto Skyriaus 
susirinkimas atsibus trečiadieny, ba
landžio 11 dieną, 1934 m. Universal 
kliube 812 W. 33 St., 7:30 vai. vak.. 
Visi nariai ir draugijų atstovai kvie
čiami dalyvauti. Kįjkia prisiruošti 
vakarui kurį skyrius rengia balan
džio 20 d., Chicagos Lietuviu Audi
torijoj. M. Kemėšienė, sekr.

Cicero, III. — Didelis Mass Mitin
gas balandžio 11 d., 1934, 7:30 vai. 
vak. šv. Antano parap. svet. Lithua- 
ruan Citizen Kliubas prašo visus Ci
cero lietuvius, v> rus ir moteris atsi
lankyti j šį svarbu susirinkimą. Bus 
daug svarbiu pasitarimų. B.

Bridgeport — Draugystė Palai
mintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
balandžio 11 d., 8 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite 
į laiką pribūti ir atsivesti nauju na
rių. Bus priimami jauni vaikinai ir 
jaunos merginos nuo 18 metų iki 25 
metų be įstojimo mokesčiu.

Valdyba.

THE “OLD REL1ABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREVVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos b 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt) 
mane mano biznio vietoje, 
kau didelį pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

Užlai-

jums

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tek YARDS 0808

REAL ESTATE
Biznii pamatuotu reitingam*

^SURANCt NOTARY PUBLIC 
♦ RKAM LIETUVIŠKUS BONU t 
HNČIAM PINIGUS l LIETUVA

AiVAKORČIV AGENTŪRA

Hrisimykib • maaą apnik

TEL LAPAYETTE 108'

Antradienis^ balan. 10, 1934

CLASSIFIEDAOS
........................ .....—■—

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

' JAUNA pora turi paaukauti 4 
Kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappell, Hyde Park 
4069.

—O—

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
■:52OO importuoti kaurai $25, $3U0 kau
ni $35. Parlor, miegkamb. ar valgG- 

.nojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

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

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.----- o------

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, rndios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
■r daug kitų įvairių daiktų. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. At<la- 
ra vakarais.

------- O>—

PARDAVIMUI puiki vana, ne
brangi ir visokiu spalvų oleandros. 
3127 S. Emerald Avė., 3 lubos. 

. ------- o-------

. JAUNA pora paaukaus puikius ra
kandus, gražų parlor setą, miegkam- 
bario ir valgomojo kambario setus, 
puikus kaurus. Padarykite pasiuliji- 
mą. 7838 So. Winchester Avenue. 
Vincennes 10054.

Partners Wanted
REIKALINGAS pusininkas ar pu

sininke, turinti kiek naminių rakan
dų. Pinigu mažai tereikia. Road 
House randasi ant geriausio kampo 
South West.

CLUB RIDGE,
108rd ir Ridgeland Avė.

Chicago Ridge, III.
Tel. Oaklawn 199

Help Wanted—Malė
 Darbininkų reikia

REIKALINGAS bedarbis malio- 
rius ir popieruotojas. Turiu visus 
įrankius, viską kas reikalinga, atsi- 
Šaukit 1458 W. IBSt. Tel. Canal 9U9

REIKALINGAS pardavėjas parda
vinėti alų ir degtinę — taipgi rei
kalingi pedlioriai.

115 So. Francisco Avė.

REIKALINGAS visą darbą su- 
prantantis operatorius prie gerą 
vyrišky kautų. laco & Venneri 
Tailors, Room 409, 

208 No. Wells St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA maloni mergina 
prie abelno namų darbo, turi kalbėti 
angliškai. $5.00 savaitei, geri namai 
Sam Check, 7948 Essex Avė.

Visuomet yra alonūs jūsų gerklei

taip apvalūs, taip kieti, taip pilnai 
prikimšti—be liuosų galų

didžiuojamės ir kaip Luckies yra 
padaromi. Jie yra taip apvalūs ir 
kieti, taip laisvi nuo liuosų galų. 
Štai kodėl Luckies visuomet užsi
laiko gerai—neišdžiūsta. Luckieę 
visuomet—visais atžvilgiais-^ yg»

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

Mes mėgstame papasakoti apie 
puikesnį tabakų Luckies—rinkti- 
niausį turkiškų ir naminį, ir tiktai 
lengvus, švarius vidurinius lapus 
—jie turi geresnį skonį—be to, 
*Tt’s toasted”—dėl garklės apsau- ____ ____
gos. Bet mes lygiai taip pat malonūs jūsų gerklei.

Tiktai Viduriniai
itii T,m....................... i i ■!■■■■■' nAm.ii ’ ■ 'i —

ipai — Šie Tra Lengviausi Lapai

NE apatiniai lapai — jie yra 
kokybes, stambūs ir smflHl

''' >■* '&■. /'/'i ..t ■' ' __ ■ ■

KAS NORI IŠLO
ŠTI $2 500?

Virš $5000 Prizais Ir Tūkstančiai Dolerių 
Extra Cash Atlyginimo. N( Cento Jūsų . 

pinigų nereikia kad išlošti.
DĖS MOINES, IO AVA ’-l (Speclal 1 —Ar jus 
norite pinigų f—$2,500 cash arba Butck’ą Ir 
$1000. cash? štai yra jūsų proga ir nei 
cento jūsų pinigų nereikia dabar arba byle 
kada išlošti. Tai yra sensacingas naujas bū
das didelės Dės Moines Kompanijos pasiskel
bti.—aktualiai atiduoda virš $5000—100 
cąsh prizų—ir tūkstančius dolerių kąipo ex- 
tra atlyginimą. Jus turite garantiją išlošti 
cash atlyginimą jeigu jus priimsite dalyvu- 
mą. Tai ne linterija—jokia piniginė rizika—

• -4 flUNIS
Kai kurie vlrSum kojom. ____ ______
visus šunie, kuriuos rasite paveiksle, iškir
pkite ir priehiekite mums, greitai. Nesiųs
kite pinigų, šimtai jau ifilofifi cash atlygi
nimus, kitose draugiškose, kampanijose, ku
rias vedfi A|os kompanijos vyrai, štai keletą: 
Anna Jaedbson, N; J. virš $6000. D. Beee 
mer. Mlch. $4,740. Mrs. K. Needham. Ore. 
$4.705.' I. N/strom, Ore. $3.700. Mrs. Ay- 
ling, N. J. $1,835. Dabar ateina jūsų pro
ga. Skubinkitės— pradekite, surasdami 4-ris 
Aunis. Apart duodamo Buick. $1.000 KXTRA 
Už GREITUMĄ bus duodama Pirmam Pri
zo Išloššjul. Ne tik vienam asmeniui. ’ bet 
šimtai bus atlyginta. Atsitikime lygaus skai
čiaus. duosime prizus. Vist pinigai atmokėti 
Už .prizus yra deposituoti Banker’s Trust 
Bank. Dės Moines. Mes kviečiame jus atsl. 
Žinoti anie šia Kompaniją per byle kur 
banką, Dės Moines.- byle kredito agentūrą, 
biznio įstaigą, gelžkeli' arba eksprese kompa
niją. laikrašti, magazine. Jie yra dideli na- 
tionali skelbėjai. Jie užmokčs $1O,OQO byle 
kuriai c užsipelniusiai. labdarybės Įstaigai jei
gu kas gali (rodyti, kad .mes tikrai neduo
dame visus tuos tūkstančius dolerių prizais 

k|a pinigai nesiranda banke. Ne
siųskite mums pinigų. Greitumas apsimokės. 
Pažymėkite Šunis kuriuos surasite, iškirp
kite K paveikslą ir greit pąsiųskite — arba 
parašykite ant postkartčs klek jus surado
te Suninku. Už atsakymą jus sužinosite kaip 
Jus galite išlošti extra cash atlyginimą ir 
$2,500 viršaus, Atsakykite dabar I Pasaky
kite ką jus nprčtumčte išlošti — $2,500
ca«h ar Buick ir $1,000. Adresas — Mer- 
old Johnson. Prizo Manąger, Dės Mplnes, 
owa. Dept. $145. ,

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

>608 .West 47tb St

P. CONRAD
PH0T06RAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

>”   1 ............... ... ——"
MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatu.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMU PREŽIURA

CLASSIFIEDAOS
Business Service
Biznio Patarnavimu

POPIERUOJAME IR PENTINAMS 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolls. 
garbas garantuotas ir pigiai.

irkite popierą per mane, gausit* 
daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygąs^prtotatome i namus.

1608 So. 50th Avę. tel, Cicero 645

___  TeL, Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 

t Sunakavimas, Storage. Cratinp 
. PeraiuntimiiB 

RAKANDU 'R PIAN’ 
PEKRAUSTYTOJAS 

3358 So. Halsted St. Chicago, 
Ofisas 8406 S. Halsted St.

Furnished Rooms
PĄSIRENDUOJA kambarys dėl 

vedusių arba pavienio ar merginos. 
Elizpbeth Strazdas, 4438 South 
Sawyer Avę.

PASIRENDUOJA kambarys prie 
nesportiškos šeimynos. Galima valgi 
pasigaminti. 3127 S. Emerald Avė. 
3 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St

PARDAVIMUI Alaus Tavem biz
nis išdirbtas gerai, priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

TeL Triangle 5339

PARSIDUODA aptieks, labai pi
giai. Del platesniu informacijų pa
šaukite Tel. Pullman 0071.

14 KAMBARIŲ rooming house 
pardavimui. Geroj vietoj, švarus ir 
visuomet išrendųotas.

60 W. Ohio St.

PARDAVIMUI Cozy Tavem ge
roj vietoj, viskas modemiškai ištai
syta, ląbai pigiai.

2013 Canalport Avė.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU du namu vienas medi

nis, kitas mūrinis ant farmos apie 
80—40 akerių. Namai randasi din- 
ton. Ind. Atsišaukite pas savininką. 
Geo. Bakas, 1319 Addison St,

Real Estate For Sale
Namąi-žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas su bizniu 
arba atskyrai priešais lietuviškas ka
pines: yra platforma dėl Šokių, visos 
savaitės išranduotos. Alex Kučinskas, 
Willow Springs, 82th ant Kean Avė.




