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Vakarykščiose nomi 
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23,400 darbininkų vakar sugry
žo į darbą, sutaikius Motor 
Products Co. streiką ir atsi 
darius Hudson dirbtuvėms.

Pėdėj a Bridi rašo, 
kompetentinguose

Rengiama sensacija 
Vilniaus klausimu?

vietoj instruktuoti bal- 
kaip jie turi balsuoti

Rumunijoj tikrai su 
imti karininkai

Advokatas Jirka nu 
teistas kalejiman

RYGA.— 
kad Rygos 
sluoksniuose kalbama apie už
sienio politikos sensaciją, kuri 
neva ruošiama

3,000 vokiečių daly 
vavo socialisto 

laidotuvėse

Vilniaus klausimas busiąs su
tvarkytas Lietuvai priimtina 
dvasia—sako latvių laikraš-

“Kerenskis”, 
turės užimti

garsaus smegenų 
trusto” tyrinėjimo

čiaus dabar ir ji pati prisipaži 
no, kad tai buvo tiesa).

Jau keli biliai

Paruošė bilius suma 
■ žinimui taksų

Rado nykštukų mies 
to griuvėsius 

Meksikoj

Chicago, III. Trečiadienis, Balandis-April 11 d., 1934

Radio sudegino 
moterį

Lietuvos protestas 
Vokietijai
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Automobilių dalių 
darbininkų streikas 

sutaikintas

Nieko neišeina

WILKES BARBE, Pa., b. 9 
—Savo namuose pasikorė Je- 
rome Hutzinger, 15 m 
gi jis tapo pašalintas iŠ mo 
kyklos už išdykavimą.

Tarp
kami ir partijų wardų komiti 
manai
labiausia lietuviai buvo užinte 
resuoti 9->ame warde, nes ten 
jie rėmė vieni vienus kandida* 
tus, kiti kitus ir dirbo už juos 
kaip Įmanydami.* Demokratų 
wardo komitimanu tapo išrink-

KAUNAS. III. 20. Elta. Lie
tuvos pasiuntinybė Berlyne į- 
teikė Vokietijos užseinių rei
kalų ministerijai griežtą pro
testą prieš “Tilsiter Allg.^Zei- 
ttfng” paskelbtą straipsnį “Ban- 
kraub im Memelgebeit”, kuria
me niekinama lietuvių tauta ir 
valdžios įstaigos.

Bankiete pasimirė 
Amerikos amba

sadorius

CHICAGO.—Jury rado kaltą 
ir nuteisė 5 metams kalejiman 
advokatą Harold W. Jirka, ku
ris įšmugeliavo j kalėjimą re
volverį, kad keli kaliniai ga
lėtų pabėgti ir paskui Už tą 
“patarnavimą” iš plėšimų su
mokėtų jam $6,000,

Nuteistas yra brolis Dr. Frank 
Jirka, valstijos sveikatos di 
rektoriaus ir žento mirusio me
ro Cermak.

Būtent, Lenki
ja nutarusi susitarti su Lietu 
va, sutvarkant Vilniaus klau 
simą Lietuvai priimtina dva 
šia. Atatinkamas politini: 
“pasisukimas” {vyksiąs jau ar 
timoje ateityje.

BERLYNAS, bal. 10. —Nors 
nacių policija uždraudė skelbti 
laidotuvių laiką, kad žmonės 
negalėtų dalyvauti laidotuvėse 
buvusio socialistų atstovo Ma
ru m, kuris pasimirė, ar nusižu
dė Kieta koncentracijos sto
vykloj, vistiek jo laidotuvėse 
Karlshure dalyvavo virš 3,000 

| žmonių. Policija nufotografa- 
' vo laidotuvių eiseną, kad pas
kui galėtų žinoti kas socialisto 
laidotuvėse dalyvavo ir juos te
rorizuoti.

Griuvėsiai rasti dviejuose di
deliuose urvuose, kur buvo pa
statyta po kelioliką namų. Ur
vų sienos buvo nutepliotos mė 
liną spalva. Matyt, kad urvuo
se jie slėpėsi nuo žvėrių. Su
rado jis ir vieną vyro mumi* 
ją, kuri tik buvo 16 colių augš- 
čio. Taipgi puodų ir įrankių.

Prof. Gamiz mano, kad su
rastieji griuvėsiai yra seniausi 
Amerikoj ir ragino apielinkėj 
ieškoti naujų griuvėsių, kurio 
galbūt yra užnešti žemių.

MEXICO CITY, b. 10. —Prof. 
Gamiz surado nykštukų miestų 
griuvėsius ties Meząuital, 46 m. 
nuo Durango. Jis sako, kad 
tai yra svarbiausias archeologi 
nis radinys Amerikos kontinen-

MUENCHEN, Vokietijoj, b. 
10.—Nacių gauja įsiveržė Wu- 
erzburg katalikų vyskupo rū
mus, visus iš gražiausių visoj 
Vokietijoj ir pareikalavo, kad 
vyskupas pašalintų iš vielos 
vieną kunigą, kuris šiomis die
nomis sugryžo iš koncentaci- 
jos stovyklos. Vyskupas prisi
žadėjo tai padaryti.

HOLYOKE, Mass., b. 10. — 
Mrs. Mary Morrovv liko mirti
nai sudeginta, kai ji bandė ati
daryti radio ir iš jo pasipylė 
liepsna.

Išrodo, kad praėję'tik tie, ku
riuos -rėmė partijų mašinos 
Nominacijos praėjo gana ra 
miai

Kasyklų savininkai 
piktai puola •* 

Johnsoną
DUBLINAS, bal. 10. Wm. 

Wallace McDovvell iš Butte, 
Mont., kuris tik prieš dvi sa 
vaites pradėjo eiti Jungt. Valsti
jų ministerio pareigas Airijoje 
pasimirė vakar nuo širdies li
gos laike Airijos prezidento de 
Valera surengto jo garbei vals
tybės bankieto. McDowell buvo 
67 m. amžiaus ir visą laiką jau
tėsi gerai.

Bankiete de Valerai pasa
kius pasveikinimo kalbą Mc- 
Dowellui, jis pakilo ir pradėjo 
atsakymą į pasveikinimą kalbą. 
Vidury savo kalbos McDowe!l 
urnai sukrito kėdėj. Kol prie 
jo prišoko šalę jo sėdėjęs de 
Valera ir kitoj pusėj sėdėjęs 
papos nuncijus, McDowell bu
vo jau nebegyvas.

namų savimn- 
Jie bus į- 

kai tik le- 
specialiam

ŠIAULIAI.— Kovo 19 naktį 
Šiaulių sunkiųjų darbų kalėji
mo koridoriuje nusišovė kalėji
mo prižiūrėtojas Gribas Ado
mas, 27 metų amžiaus

Nusižudymo priežastis tiks
liai nežinoma, bet kalbama, kad 
Giribui buvę pareikšta, jog jis 
busiąs atleistas iš tarnybos, it 
tai jį labai paveikė. Dabar ve
dama kvota . nusižudymo prie
žastims 
kinti.

jos.
Taipgi nekuriuose precinktuo- 

se buvo balsuojama apie už
draudimą pardavinėti svaigalus 
tų precinktų rybose. Apie to 
balsavimo davinius dar nėra ži
nių.

MOLINE, III., b. 9 
pinęs dėl areštavimo už neat
sargų važiavimą automobiliu 
George Rėdfern, 45 m., iš Car 
bon Cliff, nusišovė savo na 
mifose.
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Bet vistiek jie bus tęsiami. Dr 
Wirt tegalėjo tik įvardyti vie 
ną bolševikų korespondentą

>. ■ :<š w.’

tas Govier, gavęs 6,013 balsų. 
Jo artimiausias oponentas, Mi- 
chuda, gavo tik 3,079 balsus, o 
trečias kandidatas—gavo 2,5.58 
balsite.

Vakar be to buvo balsuojama 
ir apie parkų tarybų suvieni
jimą. Išrodo, kad pasiūlymas 
praėjo, nes įį rėmė abi parti-
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CHICAGO 
yra paruošti sumažinimui 1931 
namų taksų ant 15 nuoš. vi
siems mažųjų 
kams Cook paviete 
nešti legislaturon 
gislatura susirinks 
posėdžiui.

Teisėjas Jarecki taksus su
mažino 15 nUoš. mažųjų namų 
savininkams, bet tai tiktai 
tiems, kurie protestavo. Kurie 
nėra protestavę, arba kurie jau 
yra savo taksus sumokėję, to 
sumažinimo negalėjo gauti, nes 
jų taksus sumažinti teisėjas 
neturėjo galių. Dabar legisla- 
turos nutarimu norima išlygin 
ti taksus visiems namų savinin
kams. Biliai siūlo taksus su
mažini ne tik 1931, bet ir 1932, 
1933 ir 1934, nes 1931 m. įkai
navimas yra padarytas visiems 
šiems keturiems metams.

VVASHINGTON, bal. 10. - 
Pagalios prasidėjo taip triukš 
mingai reikalautas kongreso ty
rinėjimas “smegenų trusto”, 
kad jis buk rengiasi nuversti 
valdžią ir įvesti komunizmą. Tą 
kaltinimą paskelbė Gary mo
kyklų viršininkas Dr. Wirt.

Pradėjus tyrinėti pirmiausia 
ir buvo pašauktas liudyti Dr. 
VVirt, kad sužinoti kas jam iš 
“smegenų trusto” sakė, kad pre
zidentas esąs tik 
kurio vietą vėliau 
“Stalinas”.

Bet taip daug 
Dr. Wirt tyrinėjimuose nieko 
rimto negalėjo pasakyti. Esą 
kartą jis buvęs pakviestas pie
tauti pas vieną jo pažystamą 
valdininkę netolų Washingtono. 
Kartu pietavo ir keli kiti augš- 
tesni ar žemesni valdininkai. 
Ten Rusijos žinių agentūros 
Tass korespondentas VVashing- 
tone Lawrence Todd ir palygi
nęs Rooseveltą su Kerenskiu.

Kadangi turbūt ir pats Wirt 
pajuto, kad bolševikiško repor
terio sulyginimas su “smegenų 
trusti?’ nelabai ką gali įtikinti, 
tai VVirt j bandė cituoti nieku- 
rių Smegenų trusto” narių kai 
basr pasakytas dar keli metai 
atgal, bet ir iš to nieko neišėjo. 
Komiteto nariai bandė Wirt su 
stabdyti, bet kur besustabdysi 
įsismaginusį mėgstantį plepėti 
“profesorių”.

Komitetui to užteko ir jis 
nutarė daugiau Dr. Wirt nebe
šaukti liudyti, bet pašaukti ke
letą kitų asmenų, jų tarpe ir 
kaltinamąjį reporterį.

Atstovų buto pirmininkas 
Rainey reikalavo ,kad butų vi
sai nutraukta tyrinėjimai, nes 
Wirt liudijimas pasirodė visai 
kvailas, o tolimesni liudijimai 
gali išeiti dar kvailesni. Bet ko
mitetas vistiek mrtarė tęsti ty 
rinejimus.

Privačiai paklaustas bolševi
kų reporteris Todd sako, kad 
jis niekad Wirtui nelyginęs 
Roosevelto su Kerenskiu, o ir 
abelnai su VVirt negalima buvo 
kalbėtis, nes kai jis laike mi
nėtų pietų pradėjo aiškinti savo 
mokyklų sistemą Gary, tai kal
bėjo be paliovos dvi valandas. 
Kada kiti bandė kalbą nukreip
ti, tai jis paskui aiškino savo 
finansines teorijas per tris va
landas, neleisdamas niekam nė 
prasižioti, iki jis buvo išvežtas 
į hotelj.

Pati tų pietų šeimininkė irgi 
tą patvirtino, kad visą laiką 
kalbėjęs tik VVirt 
buvo visų pasikalbėjimas, bet 
visą dieną tęsėsi VVirto monolo-

warde laimėjo Govier 
kitų vakar buvo ren-

VVASHINGTON, b. 10, — 
Prasidėjus tarp kasyklų savi
ninkų, unijų ir NRA adminis
tracijos svarstymams specialiu 
dekretu įvestų 35 vai. darbo 
savaitės visose minkštųjų ang
lių kasyklose ir pakėlimo an
gliakasių algų-, kasyklų savi 
ninkai piktai puolė NRA admi
nistratorių, kad jis buk sulau
žęs kasyklų kodeksą, be jokių 
derybų įvesdamas sutrumpini
mą darbo valandų ir pakėlimą 
algų. (Tas darbo valandų su 
trumpinimas ir algų pakėlimas 
buvo įvestas, kad išvengti di
delio angliakasių streiko balan
džio 1 d., kuris butų tikrai ki
lęs, didelei daliai kasyklų ge
ruoju sutikins pakelti algas ii 
sutrumpinti darbo valandas).

Ypač piktai Johnsoną puolė 
Alabamos ir kitų pietinių vals
tijų kasyklų savininkai, kam 
ten algos pakeltos daugiau, ne
gu kitur ir tuo sumažintas bu
vęs didelis skirtumas tarp pie
tinių ir šiaurinių valstijų algų. 
Tai esą įnešę anglių pramonėje 
suįrutę. Kitur kilę streikai, o 
kitur turėjo užsidaryti kasyk
los negalėdamos taip staigiai 
prisitikinti prie naujų sąlygų.

CHICAGO 
tąsi, kad vakarykščiai nomina
cijų balsavimai bus labai triu
kšmingi ir gali būti muštynių, 
tečians jie praėjo palyginamai 
labai ramiai.

Pilnų balsavimo davinių dar 
nežinoma, nes dar, rašant ži- 
’.iią, nėra baigti skaityti bal
sai. Tečiaus kiek rodo nepil
nos žinios, nominacijas laimė
jo tik tie, kurie skaitėsi regu 
Bariais partijos kandidatais ir 
kuriuos rėmė partijų mašinos. 
Iš nepriklausomųjų kandidatų 
gal tik vienas kitas tepraėjo.

Prieš pat užsidarant balsavi
mo vietoms, teisėjas Jarecki per 
radio įsakė policijai išvaryti iš 
balsavimo vietų visus pašali
nius žmones ir palikti tik rin
kimų teisėjus, klerkas ir akre 
dituotus balsų skaitymo dabo
tojus—vačerius.

20 wardo 47 precinkto trys 
rinkimų teisėjai tapo areštuoti, 
kadangi jie leido buvusiam 
miesto prokurorui Pincus bal
savimo 
sutojus

DETROIT, Mich., b. 10. — 
Šiandie į darbą sugryžo 23,400 
darbininkų, automobilių darbo 
tarybai sutaikius Motor Pro’ 
duets Co., kuri gamina auto
mobilių dalis, darbininkų strei
ką ir gaunant reikiamų dalių, 
atsidarius Hudson Motor Car 
Co. dirbtuvėms.

Dabar taryba bando sutai
kinti gęsiantį automobilių tool 
ir die meikerių streiką. Strei
kas atidėtas iki ketvirtadienio 
ir jei jis kiltų, galėtų supara- 
ližiroti visą automobilių pramo 
nę. Sutaikymą apsunkina tai, 

Komitimanu rinkimais ikad Jie nepriklauso prie Ame- 
Irikos Darbo Federacijos ir ne
nori tartis su automobilių dar
bo tarybr.

Taryba yra gavusi ir daugiau 
skundų, apie niekurių automo
bilių dirbtuvių varomą diskri
minaciją prieš organizuotus 
darbininkus.

Prie Bower Roller Bearing Co. 
dirbtuves, kurios darbininkai 
streikuoja jau trys savaitės, ta
po areštuoti du žmonės. Jis 
yra kaltinami peiliais supjaustę 
du kitus žmones.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

Naciai įsiveržė į ka 
talikų vyskupo 

rumus

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

Nepastovus 
Šilčiau.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 6

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
b. 10. —Suimtas pulk. Krepu < 
suokalbiavęs išsprogdinti Blaz- 
cha katedrą vėlikinėse pamaldo
se, kuriose turėjo dalyvauti ka
ralius, kronprincas ir valdžios 
nariai,-kad juos visus išžudyti. 
Taipjau buvo ruošiamąsi nužu
dyti karaliaus Karolio meilužę 
Magda Lupescu.

Sąryšy su tuo suokalbiu ta 
po areštuota dešimt labai augš- 
tų karininkų iš Transylvanijos 
Manoma, kad tuo jie norėjo at- 
keryti už tai, kad pulk. Prekup 
negavęs tinkamo atlyginimo u‘ž 
jo pasidarbavimą Karoliaus su 
grąžinimui ant sosto.

Areštai buvo slepiami iki po 
velykų. Apie juos dagi ir po
litiniai rateliai nežinoję.

(Vakar apie tai buvo žinia iš ruošiasi prie 
Vengrijos, bet Rumunijos vai- Bucharestas bando žinias už 
džia tą žinią dementavo. Te- slėpti ir aštriai jas cenzūruoja

ii

100 žmonių areštuota Rumu
nijoj

VIENNA, bal. 10. — Gauto
mis iš Bucharesto neccnzuruo- 
tomis žiniomis, dėl suokalbio 
nužudyti Karaliaus šeimyną ir 
Magda LupescU, areštuota jau 
100 žmonių, jų tarpe daug au- 
gštų karininkų ir valdininkų.

Suokalbininkai tapo pagauti 
gabenant į katedrą bombas ii 
sprogstamąją medžiagą, kad ją 
išsprogdinti, kai į velykų pa
maldas pereitą sekmadienį (ru
munai yra pravoslavai ir Vely
kas švente pereitą sekmadienį) 
butų atėjęs karalius su valdžios 
nariais.

Del šio suokalbio Bucharestas 
yra sujudęs, ypač kad suokalbis 
paeina iš kariuomenės viršinin
kų. Keli armijos korpusai esą 

maišto. Tečiaus
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Folk Song

Out of Towners

ana

Our Aim

not that

GARSINKI® “NAUJIENOSE
may-

sudiev!Vytenis and Gediminas

Doveta

king of Hungary and

Gera Proga

BUŠU!KELIAUKITEIn Our Midst
Ekonomiškiausias

send yotir ma

BUDAS

US1

$200.00 the editur-ih
Bules

arė

of that

ftohifc spittl

Oh ye birds do not be merry, 
Ye will not enjoy that berry, 
Nor the others in the prairle.

Only those will get that berry, 
That glad tidings always carry 
And sing of joy to the weary.

Are th
And, ii

beatj 
ete.)

Wlndow Shadet 
Likę New

Tender flowers of white and blue1 
Caused a most bewitching view, 
Then, red berries followed, too.

When the birds saw the red berry, 
Oh, how they were gay and merry, 
“We’ll enjoy that lovely berry!”

$2.50. 
$4.00 
$6.00. 
$6.00

| abi
$3.50
$6.00

$10.80
$10.00

In our garden a currant grew, 
’Twas refreshed with morning dew, 
Budding leaves of a verdant hue.

enlarged the 
the country ex- 
had built many 

fortresses and

Lithuanian Histori 
cal Narnės You 

Should Know

ExpresŲiis 
Patarnavimas

Cle*n* Ali Rough 
Wall»

twice, for the 
— būt Poland

Fdr Felt tad Strtw 
HtU

3.. ..‘State whether work is
done by a professional or 
amateur artist. 

’ *'

4.. ..Regi«ter all parcels and
if return is desired, please 
enclose 
Otherwise 
xvill not be

DETROIT $3
ŽEMOS BUŠU KAINOS 

Pašaukite:

Budriko krautuvė yra pirmieji leidėjai Lietuvių Ra* 
dio Programų duoda šį pasiulijimą: 500 kostumerių 
mokėti už Elektrikinę Ledaunę ant miterio po 25 cen
tus į dieną. Kada Ledaunė išsimokės per save, miteris 
bus nujungtas ir Ledaunė pasiliks jūsų.

28 valandas stringi O b keliones

PITTSUUKIIG ____

TOJ1- — 

10UNG8T0Wrt $8.

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio 
Accordionų.

All articles mušt be sent 
in by May 27, 1934—as 
exhibit will be held from 
June 3-10 inclusive.
.Adress all parcels to 
Mr. Vytautas F. Beliajus, 
8259 South Halsted St., 
Chicago, Illinois. If fu*r- 
ther Information is de
sired—ūse above address.

Arka Teiefonuoklte

Translated by
Vytautas Beliajus.

Artists and Writers 
Attention!

Bohęmia; St. Casimir, many 
Bishops and Cardinals, and are 
the forefathers of the present 
famous Ruošia n and Polish 
princely families, such as Ga- 
licene, Lubomirski, Trubecki,

______ $0.46
_________....

__ ...... $3.70

AkltON 7.00
Bile kur i RYTUS

ISMfiGtNKlTE SAFEVVAY FAST 
■ LlMlTEDS—JOKIA ■

\Vith Liutaveras, a king 
vvhose rule ended in 1921, and 
about whom we know nolhing, 
a new dynasty that ruled Lith
uania and Poland began. (Some 
of their descendants were Vla- 
d i siaus

NEPAVOJINGA, 
ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

I abi pusi 
$500 

VISUR.

For Gloves and 
Slippeft

407 Šo. Wabash Avė* 
arba Brevoort Lobby

, 120 W. Madison
1 T«l. wah(tsh „8171

Prašome “NAUJIENOS"

Trumpiausias kelias j 
South’us

Budrikes užlaiko AVESTINGHOL'SE, MORGE, LEO 
NARD, APEX Refrigeratorius. Kainos nuo

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

We would likę to hear of 
Lithuanian yotfth organizations 
or individuals who reside 
side of our city or statė 
exchange news of their 
ivities.

Liet. Radio programai: Nedėlioj WCFL, 970 k. nyo 1 iki 1130 v. p.p< 
Nedėlioj WAAF, 920 k. huo l;3O iki 2 vai 

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

Another name that played 
unite an important part in the' 
history of the Lithuanians of 
that period, is that of Doveta 
(or Dovydas). Hę jvas ‘Grand 
Marshal of Lithudhia, and a 
vvorthy son-in-law of Gedimi
nas. Uis battles were reniark- 
able and daring, with the Teu- 
tons. He crossed the rivers of 
Oder and Elbe, entered the pro- 
vinces of Brandenbtfrg and 
Sakony and spread terror in 
the wliole land of the Teu- 
tons.

While returning home from 
that famous expedition — 
bringing thousands of prison- 
ers and a rich loot. He passed 
Mazuria, who were allied to 
the Tputbns, ravaging the 
country. There he was trea- 
cherously slain by a Mazurian 
nobleman becai/se of a woman.

Vytautai Beliajus.

a punch-board
And did we

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai. 
Patyrė, mandagus vežėjai'
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagią ke
lionę į bylę vietą Su v. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. rtAHftlsoN eole

can with Dominican Friars to 
aid him in the task of educat- 
ing the people. Under his re
gime, the people enjoyed great 
liberties. Roman Catholic and 
Greek Orthodox churches 
flourished side by side with 
the Pagan Temples, būt he 
never baptized, despite the 
efforts made by Pope John 
XXII in 1324.

In 1325, the Polish King, 
Wladislaus I, allied himself 
with Gediminas. A marriage 
of his son Casimir to Aldona, 
the daughter of Gediminas, 
took place. As part of her 
dowry, Gediminas freed 24,- 
000 Polish soldiers and pro- 
mised to aid Poland in regain- 
ing her lošt lands to Germany.

Gediminas went to war with 
the Germans 
sake of Poland 
never showed u*p to hide him 
Thus, the first union with Po 
land broke up with no con- 
seųuence.

Gediminas 
boundaries of 
tensively. He 
strong castle 
cities such as Trakai, and Vilna 
(or Vilnius), for which he be 
came famoite among the Lith
uanians.

In 1338, while fighting the 
Teutonic Order, Gediminas fell, 
mortally wounded by a spear. 
On his death-bed he asked his 
children to Ii ve i n harmony 
and to rule for the good of 
Lithuania.

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 8886

AUGO SODE SERBENTAS 
(THE CURRANT)

return postage. 
contributions 
returned.
not satisfact-All articles 

ory will be returned only 
if return postage* is en- 
closed.
.Prizes will be avvarded to 
three best amateur ex- 
hibits. Leading Chicago 
artists will be judges, and 
their decisions will b* 
finai.

Namų šeimyninkem įsigyti Elektrikinę Ledaunę Rc- 
frigeratorį už 25 centus į dieną. Už tiek kiek ledas 
kainuoja, o potani tapsite savininku Ledaunes — Refri- 
geratorio. Tie 25 centai bus priskaityti už Ledaunę* 
taip kad Ledaunė pati per save išsimokės ir už jūsų 
seną Ledaunę gausite nuolaidą.

RETAIL KAINA TIKTAI | UV Už KENĄ 
dėl visokio Praktiško vartojimo.

Musų naujausias “Greater Ūse” kontestas atidengė virš 
100 visokių daiktų, kurie sėkmingai buvo išvalyti ir at
naujinti su ABSOh“*

Minkšti
Rakandai
Austiniai Kaurai
Kautai

Vandens
Sp. Piešiniai

The lašt two meetings have 
been most successfUl — in re 
gard to new members that are 
all too willing to be right up 
to the minute i n activities.

Stephanie Mikulskis was no 
minated and elected as one of 
the entertainnient committe- 
men. :She is indeed one of our 
very new members. Her fellow 
helper is Johnnie Gėlzainis, one 
of our most energetic mem- 
bers*

Bernard Miller waš eleeted 
as out new vice-president. Buti
ni Sovetski 
chief for our magazine.

Two charming young ladies 
— sisters, at that - 
most reccnt comers 
no time, they will be intent on 
doing their share 
we are certain, They are Ber- 
nice and Helen Petrauskas.

The present staff of officers

Po nuolatinio tyrinėjimo ir bandymo, mes pa
gaminome ABSORENE beveik gerinusį sie
noms valyti mišinį kada nors pirmiaus išras
tą. Jis dabar yra augščiausios rųšics

NETRUPA IR NESIKLIJUOJA
Tai reiškia, kad jis ne nutrupa (išskyriant kur 
dulkės yra labai tirštos) ir ne limpa prie jūsų 
pirštų. Yra didelis smagumas Vartoti ABSORE
NE, nes jis lengva uždėti nesitepa ir su juo 
nėra jokių keblumų.
Apsisaugokite nuo pigių valytojų ir keistų iš
mistų. Reikalaukite ABSORENE—per 40 metų 
vadovauja.

On Tuesday evening, Augint 
31, 1933, at the home of Miss 
Helen Damhras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian 'drama, art, literature* 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

VVe hold our meetings at the 
Beliajus School of Dancing, 
3259 South Halsted Street 
every Tuesday evening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian young 
man and vvoman is cordially 
invited to join us and lend us 
a hand in making our chrb 
one of the most noteworthy 
of its kind.
The Lithuanian Youth Society.

Severai thingfc have been dis- 
covered during one of oUr las4 
meetings. Of course it was du- 
ring the time that the ehter- 
tainment took plato. hap 
penfed to chouse' 
for amusement. 
have the fun.

For instance, 
that even though 
seems bold and outspoken he 
sure čan take his time and be 
darned bashful about it when 
it comes to making a proposal. 
Would he be the šame in mak
ing a real proposal? Food for 
thought, girls.

What does Helen V. know 
about Arabian love-making. To 
make it all the more interest- 
ing, she choosed our own cab- 
allero to make love to. M-mh!

Johnny sure had his chance 
to tell us why he thought so 
much of himself 
there’s any tnfth to it. Well 
big boy, you can’t think you 
are good at everything. You 
štili haven’t tackled dancing. 
When yuh gonna learn 
be the girls will be able to get 

Į the pleasure of teaching ? Huh ?
Bunni S. sure would make a 

swell dentist! Can he go about 
it? Yowzah!

Besides all sorts of boat- 
rowing, sitting on tacks, turn- 
ing cartwheels, etc., we also 
found out that Bernie M. isn’t 
the (male-order) wallflower 
that we thought he was. In 
fact he is ųuite a dancer. Is 
it possible that Marie had any- 
thing to do with all this?

So much fo^'thfe present — 
and till next time

Lempą Kliošai 
Paveikslai 
Paveikslų 
Rėinai

-— President
- Vice*pres.

Secretary
- Treastirer
- Editor*in-

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

Pertiem Greitas i’atarnaVlniafi 
Vienon pUBČrt

PEORIA, 1LL........
QUINCY, ILL.......
ST. JOSJEPH, MO 
KANSAŠ CITY....
Du busai kasdien išvažiuoja j vtrK tninS- 
tus miestus—vienas peraMinias—vienu bit
ui visų kėlių. Naujų InIeifoitniuL kėdė ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ,lr pa-, 
du&ka DYKAI. PorteHn patarnavimas.

Ateikite Arba Telefonuoklte:

Missouri Transit Line 
328 So. State St.

Tel. HABRISON 6078*

we discovered
Albin T.

Vytenis, son of Liutaveras, 
was popular and well beloved 
among the people long before 
his becoming a Grand Duke 
over Lithuania. Due to his 
great military merits, Vytenis 
was about the only person who 
really deserved the right to 
rule that cou4ntry when it 
needed an able leader.

Lithuania was practically 
ruined by the continuous wars 
that she had with all the sur- 
rounding nations who continu- 
ally tried to destroy the country 
under a pretense of wishing 
to introduce Christianity to 
Lithiftinia. Therefore it is not 
surprising that the 23 years 
of the rule of Vytenis (1293- 
1316) was one long battle staged 
with the Poles and Slavs 
or with the Teutonic and Ll- 
vonian Orders.

Vytenis proved to be a 
mighty man of war. He suc- 
cessfully repulsed the armies 
of the Cross Knights destroy- 
ing their forts and capturing 
their armies of as many as 
20,000 soldiers a t one time.

Gediminas, who followed Vy
lesnis as a grand dūke over 
Lithuania (1316-1341) faced 
even harder wars with the 
Gierman, Russian . and Tartai* 
hordes.

Gediminas was a very en> 
lightened ruler, and despite of 
the constant wars, pu'rsued to 
introduce Occidental civiliz- 
ation into Lithuania. inviting 
VVestern artists and Francis-

Vytautas Beliajus 
Bernard Miller - 
Helen Dambras - 
Bėrtha Kremianis 
Bunni Sovetski -

chief of our mUgažine 
Berhice Tumas ■I ■'»■■■ Officlal typ- 

ist and corregpohdent 
— Officei* pro tem.

buvo sekami:
Skaros 
Išdirbiniai 
šlapio Kaulas 
Wiėket Rakandai 

Baltas Enamelta 
Paprasta Maliava.....

Kūdikiai mėgsta vartoti ABSORENE kaipo SANITA- 
R[ MODELIAVIMUI MOLI. Duokite jiems blėkihę 
dėl žaidimo. Jie užsibovis ir nusiramins keletui va
landų.

Pai'ihioJamaš Visose Kraututf^sė, kurios 
Parduoda Valytojas,

c.

tlere are
Regulations;

l.a.Eligible works of art 
Paintings (any sizfe) 
Engravings 
Etchings 
Charcoal drawings 
SėUlptUre . (bronze1 

ing* SOAp, clay, 
Carving 
Lithuanian

and hAųd Wt>rk»
2....A11 work mušt be dOne 

by Lithuariians dr in
i Lithuania*

..............I m

naujienose

As we have previously an- 
nounCed, we are holding an 
exhibit* It has t^ntatively been 
planned to hdld the exhibit ai 
Carson Pirie* ahd Scott. Al- 
ready we have the Consent o f 
BUdriks — for a loah of his 
amber jewelry. As it is knowh, 
he has a large Collėction — 
thus making it all the more 
beneficial to us.

There are two eminent ar
tists who are wiilihg to display 
some of their work for our ek- 
hibit. They are Mr. Kacer and 
Mr. Šileikis, who have consent- 
ed to act as judges for the 
contest.

To the amateur artists..*.. 
please get in touch with V. 
Beliajus* The address is to be 

į found in the rules and regiv* 
I lations for the čontest.

If any of you Creative writ- 
ers have been harboring dm- 
bitions to see your work ap- 
pear in a collėction of out- 
standing Lithuanian writers <)' 
the country 
nuseripts to Vytdu’tas Beliajus, 
3259 South Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

The magazine will make its 
first appearance at the art ex- 
hibit. Short stories, ėssays, 
poetry, historicai sketehes and 
translated folk lore will be ac« 
cepted. The best in each type 
will receive prizes. The Wih- 
ners will be announced With 
the publication of the maga
zine. L* Y, S;

JOS. F. SUDRIK,
INCORPOhATED

TheDoingsof L
(Lietuvių Jaunimu Draugijos Naujienos)

m

WALLPAPER 
CLEANER

Absorene M f į. Co St. Louis
MAKERS ofOUAUTY CLEANERS 

FOR 40 YEARS

Southern Limited
40t So* Wftbash Avė.

72 West Randolph St.
Tel. Calumėt 4668—Wabash 6171
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Įkorespondencijos
Brooklyn, N. Y.

SLA 38 kuopos susirinkimas.— 
Balsuota Centru Valdyt n. 
Išrinkta delegatai į seimų.
Kovo 5 d. įvyko SLA 38 kuo

pos susirinkimas, kuris buvo 
skaitlingas ir gana tvarkus. 
Balsuota Centro Valdyba. Bal-

* sai paduota sekančiai:
Ant prez. F. J. Bagočius 37, 

X. Strumskis 32, J. Gatavec- 
kas 2.

Ant vico-prez. A. Mikalaus
kas 43, A. S. Trečiokes 7, J. 
Mažukna 22.

* Ant sekr. M. J. Vinikas 41, 
J. Miliauskas 5, M. A. Bašins
kas 28.

Ant iždin. K. P. Gugis 31, J. 
S. Lopatto 38, IP. Mažeika 3. 
Ant iždo globėjų S. Mockus 20, 
J. Januškevičius 32, J. šlikas 
37, J. Bučinskas 26, B. Žolynas 
3, E. Mikužiutė 18.

Ant dakt.-kvotėjo Dr. J. Sta- 
nislovaitis 39, Dr. I. B. Bronu- 
šas 24, Dr. A. L. Graičunas 4.

| SLA seimą tapo išrinkta 4 
delegatai: P. Tiškevičius, J. 
Šnyras, A. Šiaulys ir J. Valai-

* tis.
Po visų balsavimų prieita 

prie neužbaigtų reikalų. Jau 
kelintas mėnuo kaip kuopa tą
sosi su buvusiu savo iždinin
ku, geru tautininku p. Pelecku, 
ir niekaip negali atgauti virš 
$300 kuopos pinigų. Dabar p. 

. Peleckas atiduotas apd raudos 
kompanijai. Siame reikale kuo

pa smarkiai kaltino p. X. 
Strumskį, kuzis tuo laiku bu 
vo kuopos pirmininkas. Jam 
primetė apsi.eid.'mj ir nedabo- 
j imą kuopos reikalų. Dabar j.s 
kandidatuoja j Centro pirm, 
niekus. Ponas Strumskis net 
nebuvo išrinktas delegatu į sei
mą. Girdėti, kad organizuos 
naują kuopą tikslu gauti man
datą iš naujos kuopos.

Visi keturi kuopos delegatai 
j seimą anti-Strumskiniai.

Reporteris.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

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

Indiana Ilarbor, Ind.
Pažangieji laimėjo SLA 

185 kuopoje

Balandžio 4 d. SLA 185 kuo
pa laikė savo susirinkimą, ku
riame buvo '.Pildomosios Tary
bos balsavimai ir rinkimas de
legatų j seimą.

Gaila, kad narių neatsilan
kė tiek, kiek buvo laike nomi
nacijų. Manomai, pakenkė lie
tus. Kai kurie nariai, tur būt, 
pabūgo sušlapti ir j susirinki
mą neatvyko. Nežiūrint į tai, 
visgi tenka pasakyti, jog susi
rinkimas buvo geras ir tvarkus. 
O kai dėl balsavimo pasėkų, tai 
jos buvo sekamos:

į prezidentus: F. J. Bagočius 
17 ir X. Strumskis 1.

J vice-prezidentus: Mikalaus
kas 15, A. S. Trečiokas 1 ir J. 
Mažukna 5.

J sekretorius: M. J. Vinikas
15, J. Miliauskas 4 ir M. Ba- 
ginskas 3.

Į iždininkus: K. Gugis 18, P. 
Mažeika 3-

J iždo globėjus: S. Mockus
16, B. Žolynas 9, E. Mikužiutė 
7, o likusieji kandidatai gavo 
po du.

J daktarus kvotėjus: Dr. A. 
Graičunas 18 ir Dr. Staneslovv 
2.

Po to buvo delegatų rinki
mas j seimą. Delegatais išrink
ta du: St. Barzdys ir J- Kuolas. 
Alternatu P. Kesilis. Tiek de
legatai, tiek alternatas yra 
verti narių pasitikėjimo. Jie 
yra veiklus nariai ir seni Susi

vienijimo darbuotojai. Visi pa 
.Jangus žmonės.

laivo skaitytas ALTASS. ko 
.ij.evO laiškas, kuriuo prašo 
ia, kad kuo. a prisidėtų prie 
kr.d mo finansavimo. Lai ko 

sokerną, kad lakūnai ateinan
čią vasarą rengiasi sklisti i 
^etu.ą. Susirinkusieji nariai 
entuziastiškai priėmė laišką ir 
tuoj ant vietos išrinko komisi
ją, kuri rinks aukas. Aukų 
rinkimas pavesta P. Klapalaus- 
kienei ir P. Kielienei. Darbas 
tuoj buvo pradėtas: surinkta 
ir kiek aukų. Bet aukų rinkė 
jos yra pasiryžusios išpildyti 
savo kvotą ir. tik tąsyk pra
nešti, kiek viso aukų suplaukė. 
Jos pareiškė, kad, girdi, seka
mame susirinkime patirsite mu
sų darbuotės rezultatus.

Tai garbingas ir prakilnus 
darbas. Visiems verta jį rem
ti. —ST A 185 kuopos narys

('. K. Hrazevičiaus sūnūs 
Hatvajų salose.

Tolimose llavvajų salose gy
vena Vytautas Brazevičius — 
Braze (Frcd Trunian). Bai
gęs mokslus, jis prieš kelis 
metus išvyko į Hawajų salas 
mokytojauti ir ten, matomai, 
dar ilgai pasiliks.

Dabartiniu laiku Vytautas 
Braze dirba prie IIawaii uni
versiteto. Vadinasi, profeso
riauja. Be to, jis yra plačiai 
žinomas kaipo rašytojas. Vie
tos laikraščiuose dažnai telpa 
jo gana įdomiai parašytų 
straipsnių, apysakų ir eilėraš
čių. Jis labai gyvai veda laik
raštyje koluinną. Iš jo raštų 
galima spręsti, kad tai labai 
plačiai apsiskaitęs ir inteli
gentiškas žmogus. Gana daž
nai jis išverčia į anglų kalbą 
ir lietuvių poetų kurinius bei 
liaudies dainas. Po savo raš
tais pasirašo kaipo Frcd Tru
man.

Dabar Vytautas Braze su
manė įsigyti savo jachtą, kuri 
busianti didžiausia Hawajų

DIDELE EKSKURSIJA

olose. Jachtą dirba žinoma 
Charles D. Walker firma. Už 
trijų mėnesių jachta bus už-

ir vadinsis “Lanibuli” (Kin
tantis Dangus). Turės aštuo
niolikos arklių jėgos motorą.

Kai jachta bus užbaigta ir 
išbandyta, tai Vytautas Braze' 
su savo žmona planuoja atlik
ti ilgoką kelionę.

Vytautas Braze yra sūnūs 
vietos žinomo darbuotojo, C. 
K. Brazevičiaus-Braže.

— Žinantis.

Sprinp’H^ld. UI.
SLA. 275 kuopos susirinkimas

Balandžio 8-lą dieną įvyko 
Pildomosios Tarybos ir dele
gatų rinkiniai. Rezultatai bu
vo sekami:

Į prezidentus: adv. F. J. Ba
gočius —? 17; X. Strumskis—4;
J. Gataveckas—-6. Į vicc-prezi- 
dentus: A. S. Trečiokas—11; 
A. Mikalauskai-—9; J. Mažiuk- 
na—7. į sekretorius: M. J. Vi
nikas—23; J. Miliauskas—2; 
M. Raginskas-2. Į iždininkus
K. Gugis—19; P. Mažeika—5;

jus: S. Mockus—14; J. Januš
kevičius—3; J. šlikas—7; J. 
Bučinskas—9; B. Žolynas—10; 
E. Mikužiutė—3. Į daktarus- 
kvotėjus: Dr. Staneslow—8, 
Dr. Bronušas—11; Dr. Grai
čunas— 6. I

Delegatais į SLA. Seimą:
V. černauskas, St. Janarau- 

skas, Veronika Stimburienė, 
K. Juozapaitis ir Antanas La- 
tonis.

I susirinkimą narių atsilan
kė tik 27. Mat, daugelis narių 
dar neužmiršo Pittsburgho 
seime padarytų maklerysčių. 
Girdi, Pild. Taryba su nariais 
tik šposus krečia, Padaro Pild. 
Tarybos rinkimus. Išrenkamo, 
rodos, tinkamiausius. Bet kai 
įvyksta seimas, susivažiuoja 
politikieriai, tai ųiusų balsavi
mus ir rinkinius šalin meta, 
o jie išrenka į Pild. Tarybą 
savo sėbrus — mažiausiai ga
vusius balsų. Kam, girdi, rei
kia lošti tokią netikusią ko
mediją—daryti balsavimai rin 
kiniai, o paskui ant jų nusi- 
spiauti. Nemažai nariai yra 
pasipiktinę ir pataisytos kons-

Ai’fomoblllij nn- 
ahtntymna' nykai 
.Tolini Jijr vnžlno- 
Into automobiliu, 
lai atvažiuokite 
SU VlHH novo Sn|- 
ma ir yal^alt na- 
slatatytl dykai.

Taupyklte Pervežimo IRIaldat. I 
Jeigu jų* artimoj ateity manote 
pet RlkrniiRt.vti, mea galime pa- t" 
Riimti jiiaų aeno pianą ir prl- I 
Matyli Jum* naują po to kaip I 
jų* pet«ikraii*tjHitc naujon vie- 3 
ton. B

■ re^ln IIviiIiiIh, KctvlrtiulIrnluiH 
l'rnkfnillenhilH nuo 9 v. ryto Iki 9 v. v.

Plllmkllo Aahliind Avo. Katv<-lu»i'i iki
S'-ptinfoH gt.

... . ......... ' ' : 'r*.'

9ir paHloi>čt.ini nauji Instrumentai 
^•Oęęimtl ifi reguliaratiM stako i-_ 

tingu tonu,, nrtiHtiftku rtozainu 
pykite, pirkite f. o. wurehoUBc. 1.. 
Grand ir Unilitht. nhinų kunstrūkeijoa. Specialiai pabitda- 
votį dėl mažų apartmentų ar namų su

30
Dienu Pradekite Mokėti

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento.

M1SNESY

Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti
VISAI NAUJI ArSSi
Maži Upright $ g. ^4
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savai.ę |
Warehouoe kainaVISAI NAUJI 

GRAND
PIANAI

r1

i yra pa
nų pilnu, tur- 

ir gražiai ifiliaigti. Tau- 
NaujaiiKio* mados 

mažai viott»-, 
<T-»hitlnal Numuktos Kalno*— Išmainykite *avo seną Planą

Bc FIREPROOF PIANO WAREKOUSE 
'jimoė’ South Ashland Ava. and 391h St.

[Sąlygos $1.5u | Savaitę į
14 Vprlght 

Pianų
Vial finorpų IR- 
dirbyačių, var
toti. Parduoda
mi tik už caah 
Ju«ų pasirinki
mui ... po

rinkta apie $4. Pereitame suii- jęs tais kalnais ir dar paėmęs skilvius. Lietuviams apsistoti 
rinkime buvo surinkta $5. Au- paskirtą skaičių tynių, tai tik- p. A. Talačka turi įrengęs ir 
kų rinkimas badaujantiems rai gerokai suplonėsi.
vilniečiams bus tęsiamas ir Tiems, kurie nenori tynių, pcl St. 
kituose kuopos susirinkimuo-, bet atvažiavo šiaip sau pady- 
se. kinėti, yra ir ežeras maudytis,

Delegatų į busimą Detroito o ir gamta aplinkui yra graži 
Seimą kuopa nutarė nesiųsti, I ir įdomi, 
nes 
yra

hotelį—apartnientus, 128 Cha

se.

kuopoje permažai pinigų 
tani tikslui.

Hot Springs, Ark
Kurortų vieta.

Hot Springs—tai kurortų 
miestas, ką tai panašaus j 
Lietuvos Birštoną, tik čia vis
kas daug platesniame mašta
be ir daugiau yra visokiausių 
šaltinių—karštų ir šaltų.

Į čia važiuoja žmones iš vi
sos Amerikos gydyti savo pa
krikusį organizmą ,o ypač vi
durius—tikrąją Amerikos žmo 
nių rykštę. Čia jie ima viso
kiausias niaudyijęs (tynęs) ir 
geria minerąlh^Us vandenius'.

Vieta labai graži. Pats mies
tas švarus ir jaukus. O mau
dynių rūmai tai veik ant 
kiekvieno žingsnio, taipjau 
lieteliai ir daktarai. Aplink 
gi gražus Ozark kalnai, ku
riuose pilna visokiausių šal
tinių — gali gerti sveiką van
denį kiek tik nori. O palaipio-

Abelnai ši vieta yra smagi 
pasigydyti, ar atostogauti. Ir 
veik visuomet čia galima ras-

I čia atvažiuoja gydytis ir 
daug lietuvių, daugiau mote
rų. Ypač buvusiais “sausais” 
laikais, kad visokie “geri što- 
fai” begailestingai ardė opius

Skelbimai Naujienos' 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

TAI NAUJA!
Nuplaunama Sienai Popiera

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

Chas. Novak °iSon
1652-54 Blue Island Avė. 

Chicago, III.

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■ —....... . ■■■■■■/

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 

i
Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART99
Išplauks iš New Yorko 

LIEPOS 12 d«9 1934 m., 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

žino tik narių teises suvaržyti 
ir didesnes/ mokestis pakelti. 
Ir juo tolyn, tai vis prastyn 
naują projektą nudirba, nu
taiso. šis paskutinis jau nei 
velniui nevertas.

SLA. 158 kuojos delegatų 
rinkimas įvyks gegužės mė
nesį. —G. Ainis.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 11 
“BLOOD MONEY” 

su George Bancroft 
Frances Dee ir kitais. 

, Taipgi muzikale komedija 
“Around The Clock”
Tiktai vieną dieną 

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
matę komediją 

“HORSE PLAY” 
su Slim Summerville ir Andy 

Devine. taipgi komedija

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš Nėw Yorko į Klaipėdą...........
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal..

Pridedant Jung. Valu. Taktu* 
1

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Mostelio, Mae*.
MR. PAUL MOLIS 

1730—24th Su, Detroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

MR. C. J. WOSHNBR
2013 Carson St., Pittaburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 Ali Nationa Bank Building

1200 Caraon St., Pituburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE 

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
197 Adatna St., Newark, N. J.

JOHN SBKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St., Worce«ter, Mase.
ATLANTIC TRAVEL SERVICB

K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’way, So. Boston, Mass.

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 11 IR 12 
“CALLANT LADY” 

su Ann Harding ir Clive Brook 
taipgi

“THIS NUDE W0RD”
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” 
NEDALIOJ BALANDŽIO 15 

“NANA” 
su Anna Sten

f 97.50 
*167°°

Hartford, Conn.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIU 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, III.

TEL. VICTORY 7386-7048.

Rusiška ir Turkiška Pirtis Ah
3514-16 W. ROOSBVELT ROAD 
arti St. Louii Avi. Tel. Kedzie 8902

Vanos. lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rnsiika ir turkiška ____
seredomis iki 7 v. v.

irtis moterimi

SLA. 124 k p. Pild. Tarybos 
balsavimo pasekmės. 

■ ■ ■■■-.- ■: ■ -■' . . ■
1 i

Bal. 8 d. įvykusiame kuopos 
susirinkime Pild. Tarybos na
rių balsavimo pasekmės pasi
rodė šios:

Prezidento vietai: F. J. Ba
gočius 30 balsų, X. Strumskis 
14, J. Gataveckas 6.

Vice-prezidento: A. S. Tre
čiokas 26 b., A.; Mikalauskas 
19, J. Mažukna 6.

Sekr.: M. J. Vinikas 34, M. 
A. Raginskas 15, J. Miliauskas 
3 balsus.

Iždininko vietai: K. Gugis 
25, J. Lopatto 17, P. Mažeika 
9 bals.

Iždo glob.: S. Mockus 33, J. 
šlikas 21, J. Januškevičius 18, 
E. Mikužiutė 10, B. žolynas 9, 
J. Bučinskas 8.

, Dakt. kvot.: J. Stanislovai- 
tis 28, I. Bronušas 19, A. L. 
Graičunas 4. y

Buvo renkamos aukos ant
ram skridimui į Lietuvą. Su
rinkta aukų $8.25 ir du nariai 
užsimokėdami po $2 įstojo į 
narius Transatlantinės S-gos; 
įstojo E. Plikaitienė ir iP. Mi
kalauskas. Viso surinkta $12.- 
25. Pinigai greit bus pasiųsti 
į Centrą.

Taip pat buvo tęsiama aukų 
rinkimas badaujantiems Vil
niaus krašto liettiviams; su-

Link

Už Jūsų Seną 
Kavos Puodą

pirkimo šio Silex Kavai Virti Prietaiso

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.

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 
dabar 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.

Klauskite apie musų lengvą ii- 
mokljimo planą. Mažas tmo- 
kėjimas, likusi kas mėnesį kar
tu su jūsų Elektrikos—Patar
navimo sąskaita. Įrengimai per
kami ant musų iimokėjimo 
Plano truputį brangesni.

W"ICOM1»ONIWEALTH EDISONAI
ELECTRIC SHOP3

Downtown—12 W. Adams St—132 So. Daarbom St.
Telephone RANdolph 1200, Local 1227 «=

4602 Broadway 4231 W. Madleon St. 862 W. 03rd St.
--------  ----- -- ------------ 2950 E. 02nd St.

11110 S. Michiran Avė.
2018 Mllwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 
4833 Irving Park Blvd. 3400 So. State St.

DUODĄME FEDERALIUS KUPONUS
i i * ' ■ ' ■ '
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NAUJIENOS
Che Lithuanian Daily Newa 

t*ubliahed Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1739 South Salated Street
Telephone CANal 8500

Editor p. GRIGAITIS

Subscription Rate*:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Ghicafo
18-00 per year in Chicagc
8c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. IU. onder the sėt of 
Man* i«7»

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drove, 8 Halsted St. Chicago. 
(U Telefoną* CANal 8600.

PAGERBĖ KANKINIO ATMINTĮ

DERYBOS TARP LIETUVOS 
IR LENKIJOS?

Užvakar Vokietijos mieste Karlsruhe buvo palai
dotas buvęs socialdemokratų atstovas parlamente Ma- 
run. Jisai mirė koncentracijos stovykloje prie Kielau. 
Policija sako, kad jisai nusižudęs, bet tuo policijos pra
nešimu žmonės, matyt, netikėjo, nes Hitlerio galvažu
džiai labai dažnai užmuša arba nukankina iki mirties 
savo politinius priešus kalėjime arba koncentracijos 
stovykloje, o paskui paskelbia, kad jie “padarė sau ga
lą”. Tokių atsitikimij jau buvo daug.

Nežiūrint to, kad valdžia uždraudė skelbti, kurią 
valandą įvyks to socialdemokrato kankinio laidotuvės, 
j kapus susirinko didelė minia iš 3,000 žmonių. Polici
ja nufotografavo laidotuvių dalyvius su tikslu patirti 
jų vardus. Taigi nabašninko draugams dabar grasina 
pavojus susilaukti keršto iš “nacių” pusės už dalyva
vimą laidotuvėse. Tačiau yra dar žmonių Vokietijoje, 
kurie nepaiso nė teroro.

DIKTATŪROS APAŠTALAI

Kadangi Francijos valdžia atkakliai tęsia defliaci
jos politiką ir kapoja valstybės tarnautojų algas, kas 
neišvengiamai turi privesti ir prie darbininkų algų ka
pojimo pramonėje, tai Francijoje nuolatos didėja ma
sių nepasitenkinimas ir neramumai.

Šitą situaciją stengiasi panaudoti savo propagan
dai komunistų partija. Ji Francijoje nėra stipri, nors 
prieš 13 metų, kada komunistai tenai ėmė organizuotis^ 
jie turėjo gana daug pasekėjų. Jiems buvo pavykę už
grobti socialistų organizaciją ir spaudą, taip kad per 
keletą metų atrodė, jogei komunistai paims visos dar
bininkų klasės vadovybę j savo rankas. Nesitenkindami 
socialistų partijos sunaikinimu, komunistai suskaldė ir 
Francijos profesinių sąjungų (unijų) sąryšį.

Bet dauguma Francijos darbininkų atsisakė eiti 
paskui Maskvą. Socialistai palengva atsteigė savo orga
nizaciją ir darbininkai, kuriuos buvo suklaidinusi “le
ninizmo” evangelija, pradėjo grįžti pas socialistus. 
Kiekvienuose parlamento rinkimuose socialistai gauda
vo vis daugiau balsų, ir šiandie Jungtinė Socialistų 
Partija (senasis Fransijos socialistų organizacijos var
das) yra stipriausia politinė partija Francijoje. O tuo 
tarpu komunistai, išimant Paryžiaus priemiesčius ir 
vieną, kitą distriktą šiaurinėse provincijose, paliko be
veik be pasekėjų.

Dabartinė defliacija tačiau vėl atgaivino komunis
tų viltis Francijoje. Jie tikisi, masėms nerimstant, jie 
galės palenkti jas savo pusėn, skelbdami neapykantą 
ne tik kapitalistų klasei, bet ir respublikai. Iš Vengri
jos, Italijos ir Vokietijos pavyzdžio jie, matyt, nepasi
mokino. Francijos darbininkams jie bando įskiepyti 
diktatūros idėją, nepaisydami to, kad šitokia savo pro
paganda jie rengia dirvą fašizmui.

Aiškus dalykas, kad Francijoje kolkas apie “prole- 
tarišką diktatūrą” negalima nė svajoti. “Darbininkiš
ka” diktatūra negalėjo būt įsteigta net Vokietijoje, ku
rioje darbininkų klasė yra nepalyginti stipresnė, negu 
Francijoje. Vietoje “sovietų”, vokiečiai susilaukė Hit
lerio. Tuo labiau yra nesąmonė įsivaizduoti, kad bolše
vikiško typo diktatūrą priims Francija, kurioje dar te
bėra galinga smulkioji buržuazija.

Bet aklieji Maskvos klapčiukai vistiek šaukia mi
nias griauti demokratiją ir kovoti už diktatūrą. Jeigu 
jie turės pasisekimo, tai Francijoje prasidės pilietinis 
karas, o pilietiniame kare, kaip praktika rodo, laimi tie, 
kurie yra geriau apginkluoti, t. y. stambieji kapitalis
tai ir jų samdiniai fašistai.

tos- vadas” manąs, kad jau at
ėjo laikas derėtis oflciališkai.

“L. žinios” paduoda iš Var
šuvos tokią žinią r

“ T K. C.’ kovo 28 d. 82 
nr. patiekia žinias iš vokie
čių laikraščio ‘Frankfurter 
Ztg,’ apie neva busiančias 
Lietuvos Lenkijos derybas. 
Rašoma, kad artimiausiu lai
ku esą tos derybos prasidė
siančios ir turėsiančios tiks
lą sunormuoti Lietuvos Len
kijos santykius.

Lietuvos laikraščiuose ėmė 
rodytis žinios su didėlėmis ant
raštėmis apie Pilsudskio norų 
derėtis su Lietuva. Sakoma, 
kad privatinės derybos einan
čios visų laikų,( bet lenkų “tau-

Oiaiaakymo kaina*
Chicagoje — paltu:

Metams ________________  88.00
Pusei metu ______________ ... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams —____ «... 1.50
Vienam mėnesiui________ _ .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ____  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ___       75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ______________ _ $7.00
Pusei metu ___-_______ 8.50
Trims mėnesiams ......— 1.75
Dviem mėnesiams    1.25 
Vienam mėnesiui ...... .75

Lietuvon ir kitur aiaieniuose 
(Atpiginta)

Metams __ _______________ $8.00
Pusei metu_______________ <«00
Trims mėnesiams -................ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu

“Paskutinę kartą Lietuvos 
Lenkijos derybos vykusios 
prie Voldemaro 1928-30 met. 
Po to sekę visa eile privatiš- 
kų pasitarimų, kurie buvę 
Įžanga į busiančias oficiališ- 
kas derybas.

“Esą tokia susidariusi si
tuacija, kad maršalas Pil
sudskis, kuris pats rūpinąsis 
užsienių politika nutaręs yra 
privatiškus pasitarimus baig
ti ir pradėti oficiališkas de
rybas.

“ ‘I. . K. C.’ pasiteiravęs 
politiniuose sluoksniuose su
žinojęs, kad Lietuvių Lenkų 
santykiuose šiuo metu nieko 
ypatinga nesidaro ir kad vo
kiečių spaudos balsai seką iš 
faktų logikos.”

ŠVEICARIJOS RADIKALAI 
IR SOCIALISTAI PRIEŠ 

FAŠISTUS

Kuomet referendumu tapo 
atmestas Įstatymo sumanymas 
“viešajai tvarkai apsaugoti”, 
tai Šveicarijos federalinis Tei
singumo Ministeris, p. Haebcr- 
lin, rezignavo, ir parlamentas 
turėjo rinkti kitą ministerį.

Trys partijos statė savo kan
didatus: socialdemokratai, kon
servatorių, klerikalų ir visų de
šiniųjų blokas, ir radikalai. 
Kadangi ne vienas kandidatas 
negavo daugumos balsų,, tai te
ko balsuoti tris kartus.

Trečiame balsavime socialde
mokratai ištraukė savo atstovo 
kandidatūrą ir atidavė savo 
balsus radikalų kandidatui, Dr. 
Baumannui, kadangi jie neno
rėjo, kad praeitų dešiniųjų kan
didatas Dr. Ludvvig, kuris bu
vo pasisakęs už “korporatyvę” 
valstybės formą. Ir Dr Bau- 
mann tapo išrinktas.

PASTABOS
“Raudonasis Artojus” rašo, 

kad, girdi, milionai kolektyvie- 
čių pildė šituos d. Stalino pa
tarimus. Kolektyvų kovoje už 
aukštą socialistinės žemdirby
stės kokybę, už aukštą stali- 
nišką derlių.

Bet iš to viso štai kas išėjo, 
pasak “Moscow News”: “An
trą pusę vertus, atsakomybės 
dalis puola ir ant tų komunis- 
lų-Iygintojų, kurie1 ‘socializavo’ 
farmerių paskutinę karvę ir 
kiaulę, kad palikti juos be jo
kios privatinės nuosavybės. 
Tos sovietinės fanuos daug 
daugiau kaštavo, negu davė. 
Cukrinių runkelių derlius nu
puolė palyginus su prieškarine 
lygmala. O kaip su grudų der
lium? Tais metais prieš karą 
(1913 m.) grudų derlius da
vė 801 milioną centnerių. 1931 
m. tik 694 milionUs centne
rių”.

Tai ve1 kaip progresuoja sta- 
liniškas žemės ūkis! Cukrinių 
runkelių užauginama mažiau 
nei caro laikais. Grudų derlius 
irgi žymiai nupuolė.

Jeigu caras Mikalojus II at
sikeltų iš grabo, tai jis galėtų 
daugiau pasididžiuoti savo so
cializmu, negu Stalinas savo 
derlium.

« » »
“Duokite daugiau progų dar

bininkams rašyti į laikraštį, 
rašyti apie viską drąsiai, rašy
ti kaip galima daugiau apie 
kasdieninį gyvenimą, reikalus 
ir darbus — be šios, medžiagos 
skatiko vertas bus socialdemo
kratų laikraštis ir jis negalės 
užsitarnauti socialdemokratinio 
vardu”. (Lenino Raštai, tomas 
XIV, pusi. 396).

Taip rašė Leninas, kol jis 
dar buvo socialdemokratas. Na, 
o kur jis paskui nudardėjo? 
Virtęs komunistu, jis uždėjo 
aštriausią cenzūrą laikraščiams 
ir žiauriausiu' budu pradėjo 
persekioti socialdemokratus.

Vadinasi, iš laisves garbin
tojo išsivystė Į aziatišką des
potą.

» » »
Įspūdžiuose iš prieškarinio 

kongreso Pruseika rašo: “Kuo-

LAKŪNAS IR JO SPARNAI “LITUANICA ANTROJI” dienos minios ir nakties mi-

vos. Viena — Jungtinių Valstijų, kita — Lietuvos trispalvė. Orlaivis gali pakelti 10 keleivių, 
neįskaitant lakūno. Kai lakūnas baigs rengtis skristi per Atlantiką, langai bus išimti, užtrauk
ti drobe, o viduj Įdėti tankai gazolinui. Motoras, kuris beveik visas paslėptas po kaušu, yra apie 
500 arklių jėgos. Paveikslas imtas Lockheed Aircraft Corporation airporte, Burbank, Calif.

Lakunas Juozas R. James-Janušauskas stovi prie orlaivio, su kuriuo šią vasarą skris per Atlan- 
tiką. Priešakyje matyti lėktuvo vardas “LITUANICA II”, o užpakalyje dvi sukryžiuotos vėlia

nios šiose gatvėse. Aš tą pa
stebėjau. Nakties minios vei
dai yra ramesni, smagesni ir 
švelnesni.

Viešbučio restorane taip pat 
nivo prifikinišę žmonių. Dau
gybė stalų ir visi užimti. Bet 
čia nesiskubinama. Pamaži jie 
valgo ir pasitenkinusiai dai
rosi. Kai kurie šoka prie sma
gaus orkestro, kuris pila į prie
blandos šviesą apšviestą salę 
tarškantį džiazą ir kartkartė
mis svajingą, švelnų valsą. 
Keičiasi vyrų ir moterų žvil
gsniai ir norai.

Frakuotas kelneris nuvedė 
prie stalo. Sėdėdami vienas 
prieš kitą, jiedu žaidė akimi, 
bet mažai kalbėjo. Jie norėjo 
apie savo laimę daugiau sva
joti, negu kalbėti.

—Ką valgysi? — ji klausė.
—Ką tu valgysi? — jis at- 

klausė.
—Aš nežinau.
—Ir aš nežinau, — čia jis 

susigėdo. Kaip gali jis taip 
heniandriai kalbėti? Jo orde
ris turėjo būti gatavas, o da
bar dar nežino ko paprašyti.

—Toks didelis pasirinki
mas.

—Ką tu, tą ir aš imsiu. Iš
rink, — ir vėl jis pajuto, kad 
kas nors atsitiko, kad jis šią 
valandą nėra tas svietą matęs

met j prezidiumų ir komisijas 
buvo nominuota keli opozicijos 
žmones, tai ščyrieji svetainė
je pradėjo baubti. Bairbė gana 
energiškai, tuo budu parody
dami, kad turi didžiumų. Išlie- 
dami savo tulžį, pabaigoje kon
greso, ščyrieji vėl sukėlė blio
vimo koncertų, kuomet drg. 
Zimmerman sake prakalbą”.

O kiek toliau Pruseika daro 
tokią pastabą: “Labai blogai 
padarė Soc. Partijos vadovy
be, kad atsisako dalyvauti kon
grese”.

Man gaila opozicininkų, ku
rie vis dai’ bando klampuoti

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
(Tęsinys)

—Laimingas tu žmogus, — 
sunkiai pąstebčjo Justina.

Kambary buvo nejauku. Mi
ronas norėjo būti kur laukuo
se, kur nesigirdi miesto triuk
šmo. Jis pavadino jų:

—Važiuojame pasivažinėti.
—Važiuojame.
Automobily Justina prisi

glaudė prie savo mylinio vyro 
ir džiaugsmingai tarė:-

—Kiek atsiminimų! Visas 
pasaulis atsiminimų ir džiaug
smo!

—Didelis momentas!
-—Aš galiu viską užmiršti, 

lik ne šią valandą.
Automobilis buvo gražus ir 

greitas — juodas Pckardas. 
Įsisukęs į atvirą gatvę, Miro
nas paleido automobilį ir vie
nas paskui kitą paliko užpa
kaly kiti automobiliais.

Toliau pasipynė vienas pra
stas automobilis, kuriame va
žiavo trys vyrai. Kažkokiu 
tikslu jie važiavo viduriu gat
vės ir nedavė jam progos 
juos pralenkti, Mironas palei
do sireną ir beveik kliudyda
mas tų vyrų automobilį, pri
sukę juos prie šalygatvio, prie 
pat stulpo. Jis žvaliai iššoko 
iš automobilio prie tų trijų 
vyrų, kurių nė vienas nedrįso 
išlipti. Justina pastebėjo dide
lį jo drąsumą, kuriuo jis pri
ėjo prie nepažįstamų užkabi- 
nėtojų.

—Ar tu mokiniesi važiuoti, 
ar mane erzini? — užklausė 
šoferio.

Jis kalbėjo gražia ameriko
nų kalba. Bet jo tarinė vertė 
amerikietį paabejoti jo kilme. 
Ir tie trys vyrai paabejojo, 
šoferis atsiprašė, o kiti du 
visą laiką tylėjo.

Justiną, ppstebejo jo supyku
sio būdą ir judėjimą, kuriuom 

po šeyriųjų balų, ščyrieji bliau
na kongresų pradėdami, bliau
na ir jį užbaigdami. Tai tik
rai ypatingas kongresas. Bet 
jeigu taip, tai, po šimts pyp
kių, kuriems galams kitokių 
įsitikinimų žmones turi ten da
lyvauti? Nejaugi tik tam, kad 
ščyrieji turėtų progos juos 
“apįbliauti”?

Socialistai tikrai gerai ir pa
darė, kad tame bliovimo kon
grese nedalyvavo. Jeigu komu
nistai nenori su kitokių įsiti
kinimų žmonėmis skaitytis, tai 
tegul sau vieni ir bliauja.

— Marksistas,
. k • • ' '. ' " ■ 1 ' :■
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ji tegalėjo džiaugtis. Patiko 
jai jo greitas sumojus, taktin
ga, smarki kalba ir didelė 
drąsa.

—Ve, kur dingsta tokių vy
rukų. vyriškumas, — Mironas 
beveik pasididžiavo.

Jis džiaugiasi gavęs netikė
tą progą smarkiai pasirodyti 
Justinai. Jis matė tame vyriš
kumą, išdidumą ir galybę au
tomobilių karalijoj.

Išvažiavę į laukus, jiedu 
jautė malonų pavasarį. Lau
kais keliavo pavasario kva
pas, lengvas, gaivinantis oras, 
kuris nežinomas Čikagoje. Me
džiai buvo dar nuogi ir žolė 
lik pradėjus daigus leisti, bet 
oras prisisunkęs pavasario 
kvapo ir gaivinančių sulčių. 
Atrodė kitas, nežinomas kraš
tas, kitas klimatas. Dangus— 
gilus, aiškiai mėlynas ir sau
lėtas. Tokio dangaus nepama
tysi Čikagoje.

Lėkdamas virš šešiosdešimt 
mylių per valandą, Mironas 
lengvai, maloniai kalbėjo į 
savo mylimą draugę, traukė 
šviežią orą į plaučius, gėrėjo
si plačiais cemento plentais, 
kurie išvedžioti skersai ir iš
ilgai Ameriką ir aptaisyti ke
lio rodyklėmis ir atsargos 
ženklais, kur yra kely užsisu
kimas, arba kryžkelė. Taip 
pat galvojo apie tas gražius 
toli nubėgusias dienas. Bandė 
atsiminti Justiną tose dienose, 
kada jis buvo gatavas ją vesti. 
Prisiminė tuos, tris vyrus jį 
užkabinusius. Jo automobilis 
gali greitai pralenkti kitus, 
išvingioti pavojingas vietas, 
išvengdamas kolizijos, ir jei 
kas jį užkabina, jis gali vienas 
išlipti ir atlaikyti savo vietą 
net prieš tris, keturis, arba ir 
penkis vyrus. Jis žino, kaip 
juos išgąsdinti, subliofuoti. 
čia jis matė pasididžiavimą, 

didvyriškumą automobilių va
žinėtoj ų pasauly.

Pavažineję po laukus, jiedu 
atvažiavo į vidurinieslį pietau
ti.

Vidurmiestis, kaip papras
tai, buvo pilnas gyvumo, pil
nas triukšmo, pilnas nežino
mo, įtempto, nervingo skubė
jimo. Žmonės bėgo į čia ir į 
ten visomis gatvėmis. Margos 
galvos, gražus ir keisti veidai 
plaukė pro juodu, lyg vanduo 
greitoj upėj. Stūmėsi vienas 
pro kitų, bėgte bėgo, kimšosi, 
grūdosi, tartum skubėtų prie 
netoli įvykusios katastrofos. 
Nieks nepažiūrėjo į juodu, 
nieks jų nematė. Niekam ne
rūpėjo jų santykiai.

O viduriu gatvių lėkė auto
mobiliai, tramvajai, trokai, 
gatvešlaviai stūmė ratukus, 
raitoji policija jodinėjo. Sker
sgatviuose mainėsi signalinės 
šviesos, kurios tvarkė visą 
trafiką. O kai kuriose gatvėse 
buvo dar ant geležinių stulpų 
pakeltos bėgės ir jomis lakstė 
elevai toriai virš žmonių gal
vų.

Diena buvo graži. Saule, 
kuri dėl durnų buvo neaiški, 
stovėjo tiesiai virš miesto. Bet 
teatrai ir krautuvės spindėjo 
tviroj elektros šviesoj, tūks
tančiai lempučių viena prie 
kitos, paprastos ir spalvuotos 
nejudančios ir judančios puo
šė ir reklamavo teatrus ir de- 
partmentų krautuves.

Visuose skersgatviuose, ant 
kiekvieno kampo, šaukė ir 
siūlė praeinantiems visokių 
laikraščių pardavinėtojai. Ak
las ubagas su blėšine rankoj 
ėjo palangiais, ponia su šune
liu rankose, italas su glėbiu 
balionų, virš dangrėžių skrai
dė mažas cipelinas, garsinda
mas tūlos firmos čeverykus, 
ir paskui langai, langai, lan
gai, visur, į vieną ir kitą pu
sę, iš vieno ir kito šono, ir 
aukštyn kiek tik užmatai, at
vertęs galvą ant nugaros. Vi
sur, visoki vaizdai. Viens prie 
kito restoranai, čapsujo užei
gos, čeverykų krautuvės, rū
bų krautuvės, knygynai. Viso
kios, kokias tik'žinai, krautu
vės prie krautuvių.

—Kaip keista, — jis sakė.— 
Žmonės kaip okenas plaukia 
pro tave, o tu jautiesi vienų 
vienas, tartum miške pakly
dęs. Niekas tavęs nepažįsta, 
nieko tu nepažįsti. Niekam 
nerupi, kur tu eini; tau neru
pi, kur minia skuba. Lyg trau
kiniu važiuojant, stulpai ir 
miškas, kaip žmonės ūžia pro 
šalį.

—Ir taip kiekvieną dieną vi
sos gatvės žmonių užtvinusios. 
Ir gelžkelių stotys taip pat. 
Bet, ..bet yra storumas tarp 

žmogus.
Pagaliau atėjo ant stalo du 

vištukai po sidabru pavožti, 
margas daržovių pasirinki
mas, glebis šakučių ir peilių, 
vandens su ledu, sosu, pudin
gu, riešutų, šokoladų su šall- 
įnėčiais ir kažko daugiau. 
Patrova išrodė gerai ir buvo 
skani, bet daugiau kaip pusė 
jos paliko nesuvalgyta.

Ir šokant iš karto jiem nesi
sekė. Vienas, ir kitas saugojo- 
si klaidų, o tos dar labiau juos 
puolė.

“Kas man yra?”—galvojo 
Mironas. Jis nesuprato, ko
dėl jaučiasi taip prastai. Jus
tina žinojo dėl ko ji buvo ne 
sava. Ji norėjo paširodyti kuo 
geriausia savo mylimam vy
rui. Ji jį mylėjo ir abejojo, ar 
jis ją myli.

—Bandykim tą musų įnėgtą 
šokį,—užminė Mironas.

—Bandykim.
Jiem sekėsi. Vėliau visai ge

rai jie jį šoko. Bet jau nebe 
taip, kaip jie šoko dešimt me
tų atgal. Anais metais, kai jie 
šoko, visa sale sustodavo jų 
pasižiurėti.

—Ir vėl mudu šokam, — vė
liau džiaugėsi Justina.

—Praėjo daug melų, ir vėl 
mudu šokame.
f —Ir norim šokti, kaip tada 
šokom.

—Keista, ar ne?
—Gal keista, bet ir gražu.
—Naujos svajonės ir norai 

gimsta.
—Naujos viltys ir sapnai...
—Ir savimi pasitikėjimas —
—Laimė, džiaugsmas —nau

jas gyvenimas!
—Iš naujo atgimę, mirusią 

meilę iš kapų prikėlę, mes 
džiaugsmą vėl šėmiam.

—Mirusią meilę iš kapų pri
kėlę, vėl džiaugsmą šėmiam.

—Šimtą sykių aš jausčiaus 
smagiau, jei tikrai žinočiau, 
kad šį kartę šią gražią musų 
meilę mudu, rankas sunėrę, 
linksmai nešėm ligi gyvent 
palikę žmonės mudu vieną ir 
kitą palaidos.

—Kostai!—ji kiečiau prie jo 
prisispaudė.

Jis pabučiavo jos plaukus.
Sutemo. Jiedu dar šoko ir 

kalbėjo apie tuos gražius, se
niai ir toli nubėgusius metus.

—Trokštu, be galo trokštu 
su tavim būti, kur mėnulis 
šviečia, kur vieni du galėtu
mėm svajoti,—užminė Justi
na.

—Einame prie ežero.
—Bėkime!

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos
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Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
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Patogi sporto suknelė, ku 
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13, 15, 17 ir 19 amžiaus pa

Kadangi Cloister kompanija 
išdirba likerius čia, šioj šaly, 
tai jai nereikia mokėti aukštų 
muitų, kurie mokama už įga
benamus iš užsienio likerius. 
Tat jos likeriai galima pirkti, 
atsižvelgiant j jų kokybę, la
bai pigiai. Ir visi tie, kuriem 
teko jau1 ragauti Cloister kom
panijos likerių, pripažįsta juos 
esant nepaprastai geros koky-

Kontestantas Frank 
Bulavv sugrįžo 

į Chicago
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WITH JUNK 
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3382 
ri dabar labai madoj 
ros 11 
nelem.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku t ę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sū užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 173!) 
So. Halsted SU Chicago, III.

u HELIO' iŠ TH’/o 
'AtemoRED M0TOV£ 
TRUCK CoMPANY? 
ELIMPSPEAKtM^t GOT 
A VALUABUe PACKAGE 
To 86 DĘX>VERED TO 
.THE DAILY ftLADE U /

CHICAGOJE IR COOK APSKRITYJE BALSAVIMAS 
BUVO DIDELIS

Lietuviai kandidatai rin 
kimuose

trys deniai: “PromenadeVakar Illinois valstijoje įvyko nominaci 
jos-“primary” balsavimai

Susisiekimui tarp Lietuvos ir 
Švedijos

kompanijos lietuvis 
Rozenski.

demokratų parti
mėnesio rinki

Dpi. W1O
Presidentas, 

Aveniu-, 
Iowa,

The 
nauju modernišku laivu
RIEHOLM”
KLAIPĖDĄ 
valandos.

Detroite ir Clevelande pra
leidęs dvi savaites, kur jis bu
vo nuvykęs platinti “Naujie
nas”, Frank Bulavv grįžo į Chi
cago. Kupinas įvairių įspūdžių, 
atsiekęs kuo geriausias pasek
mes.

Dabar F. Bulavv pasiliks 
Chicagoj ir toliau darbuosis 
“N-nų” kbntestui.

NAUJIENOS Pattern Dept.
i 739 S. Halated Su Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdį No...............

Mitros ............................... per kratinę

į 11-to distrikto 
atstovus Illinois 
ir keli kiti kan- 

mažiau reikšmingas

Kaip jau buvo anksčiau pa
reikšta, kad, švedų Amerikos 
Linija susisiekimui tarp Lietu
vos ir Švedijos stato naują mo
dernišką laivą, dabar tas pa
reiškimas virto tikrenybe. Nau
jas laivas dabartiniu metu bai
giamas statyti ir gegužės 30 
d. 10 vai. ryte iškilmingai bus 
atidarytas susisiekimas STOCK- 
HOLM - KLAIPĖDA, laivas iš
plauks pirmu kartu (Maider. 
voyage) iš Stockholmo į Klai
pėdą, jo vardas bus “MARI E- 
HOLM.

Laivas pritaikintas moder
niškam turistų susisiekimui ir 
turi įvairiausių patogumfj, sta
tytas sulig vėliausių technikos 
išradimu, jame galės pareiti 148 
keleiviai, pirmoje klasėje 114 
keleivių ir turistinėj klasėje 34 
keleiviai. Prekių jis galės pa
siimti 410 tonų. Iki šiolei pre
kių gabenimas iš Lietuvos į 
Švediją vyko gana sunkiai, ka
dangi nebuvo šaldytuvų. Dabar 
tas trukumas pašalintas.

Laive keleiviams kambariai 
šviesus, dideli ir moderniški, 
su karštu ir šaltu bėgančiu van
deniu, bus įrengta kelios mau
dynės (showers), karštos vo
nios ir vasarą viršutiniam lai
vo denį didelė plaukiojimui 
maudynė (Swimming Pool). Du 
valgymo salionai-valgyklos, pir
mos klases valgykla randasi 
priešakinėj laivo daly 
deck, virš valgyklos ant 
menade deck” yra didelis 
bai gražus atvirame ore 
nas-cafe, baras su įvairiais ska
niais gėrimais. Viršutiniam 
Promenade denį yra labai daug 
vietos dėl įvairių sporto žais
lų, visokių pramogų ir poilsiui 
kaitintis prieš saulę. Laive yra

Balsavimo vietos 
buvo atdaros nuo 6-ių ryto iki 
5-ių vakare. Nors šią žinią ra
šant nežinia kiek balsuotojų 
ėjo į “polis”, spėjama 
so balsavusių buvo 
500,000.

ėjo už kandida 
mo

Iš lietuvių kandidatų šiuose 
rinkimuose dalyvavo Al. G. 
Kumskis, kuris kandidatavo j 
apskričio komisionierius demo
kratų partijos baliote. J. Ma
lišauskas — 
republikonų 
legislaturoje 
didatai 
vietas.

Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas- ekskursijų paly
dovas —\ Pins Bukšnaitis.

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mies
tą Londoną, o iš ten per Kiel Kanalą į Klaipėdą.

Trečia Klase į vieną pusę .......   $107.50
I abi pusi ............    .$181.00
Turistine Klase į vieną pusę .........    $138.00
l abi pusi ........ ......... . . ........... . . $241.00

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės į “NAUJIENAS” dė 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS” '
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Vakar Illinois valstijoje įvy 
ko nominacijos — “primary’ 
balsavimai išrinkimu*! kandida 
tų į įvairias valdvietes, nuo re 
publikonų ir 
jų, lapkričio 
mams.

Balsavimai 
tus į valstijos iždininkus, 
kyklų superintendentus, atsto
vus kongrese, atstovus legisla
turoje, sanitarinio distrikto 
globėjus, Cook apskričio iždi
ninkus, Cook apskričio teismo 
klerkus, apskričio teisėjus, še
rifus, probate teismo teisėjus, 
to teismo klerką, kriminalio 
teismo klerką, apskričio aseso
rių, apskričio mokyklų supe
rintendentą, į Cook apskričio 
apeliacijų tarybos narius, Cook 
apskričio tarybos pirmininkus 
ir tos tarybos narius. J tokius 
pat urėdus 
valdininkai 
šiuose.

Be to, 
įvyko įvairių partijų kongresi 
nių distriktų komitteemanus 
wardų komitteemanų, etc. rin 
kiniai.

(J. F. STAYTON 
1012 Onnd 
Och Mo'iics.

A# surmlau 5 veidus Aiainc pavei
ksle aA noriu iftloAti. Pasakykite 
maP koks yra mano stovis.

Laive “MARIEIIOLM” 
įrengtas moderniškiausios 
šies radio aparatas ir radio- 
kompasas, keleivių malonumu*' 
ir pasilinksminimui bus įreng
tas radio garsiakalbis ir 
mafonas.

Amerikos Lietuviams 
stantiems į Lietuvą per 
diją, kelionė visapusiškiai pa
gerėjo ir paįvairėjo. Keleiviai 
atvykę į Gothenburgą, Švedi
jos didžiausią uostą, čia gau
na elektra varomą ekspresinį 
traukinį ir važiifoja per gra
žiąją ir Lietuvai draugingą 
Švediją į Stockholm’ą (kelionės 
laikas 6 valandos). Atvykus į 
Stockholmą, trumpa kelionės 
pertrauka duoda progą susipa
žinti su Švedijos gražiąja so
stine, kuri vadinama “Venice 
Of The North” ir “Queen Of

Baltic”. Iš Stockholmo
MA- 

plaukia tiesiog į 
kelionės laikas 25

Keleiviai, 
New York o 
viu “DROTTNINGHOLM” ge
gužės 18 d. gaus progą par
vykti į Klaipėdą nauju laivu, 
kuris tik pirmą kartą atvyks 
į Klaipėdą, visi keleiviai gaus 
progos dalyvauti ceremonijose 
kokios būna daromos, kada

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

pnsisPpn- 
medžio Aukų.—debe- 

paveikslc iA deAinčs. Ar jūsų 
aAtrios kad pamatyti 

kurio žiuri tiesiog Į jus, 
aukStvn kojom. — kili 
Nėra taip lengva, kaip 

žmonės mano—bet nepasi- 
žiurčkite Ir gal galčsi- 

O kaip surasite. paženk- 
ir patys pamatykite ar 
"i pirma prizų.

įEti

ŠTAI YRA KAM NORS 1 
Ar J»jh norėtumėte j j tvAi 
duosiu. Mes norime paskelbti savo Us
nį | trumpa laika ii' pasaieisti savo pi o- 
dukllls. Kas nors, gal ir jųn. gausite 
nauja Ihlick Sėdami ir $1250.00 extra 
cash už greitumą. $2.250.00 ensh. jeigu 
norite. Atsitikime lygaus skaičiaus pri
zai mokami cash.

Be abejo. Jus norėsite gauti š| puikų 
prizą- 'Tai lApllilyklte š| Kuponų Apačioj 
Ir Jijn Lengvai Galite Dalyvauti, ir tu- 
rėti proga iAlofiti taip daug kaip $2.250.- 
00. Bet jus turite greit veikti.

naujas laivas pirmu kartu plau 
kia j “maiden voyage”.

- <SH
VI. P. Mučinskas,

ŠAL Liet. Skyriaus viršininkas

Jau buvo Naujienose minė
ta apie Cloister Kompaniją, 
kuri tapo uždėta Bridgeporte, 
adresu 3251 So. Morgan St., 
tel. Boulevard 0505. 
žodis-kitas apie ją.

Vardas “Cloister” 
“klioštorius”. Mat, yra 
kad senuose laikuose 
rie klioštoriai pasižymėjo ypa
tingai gero vyno ir likerių iš
dirbi mu. Taigi ir šiandie kai 
kurios likerių išdirbimo kom
panijos pasivadina vardais pri
menančiais klioštorius, kaip 
kad Cloister kompanija.

Cloister kompanija išdirba 
nepaprastai malonaus kvapsnio 
romą, ypač gerą gerti su arba
ta gydantis nuo šalčio. O ir 
benediktinas, moterims vieš
nioms pavaišinti parankiausias 
gėrimas, Cloister kompanijos 
išdirbamas yra puikios rųšies. 
Įvairus kiti šios kompanijos li
keriai, kada geri juos, atrodo 
švelnus ir lengvi, ir tik išgė
ręs žmogus pajunti, kad jau 
kaitina.

VA FlNISHED > 
VER MEMOIGS? 
THATŠ IVOMDERFUL

SABE !!

Įvairus apskričiai, urėdai ir 
net precinktai balsavo įvairiais 
savo reikalais, kaip prohibici- 
jos klausimu, mokesčių klau
simu, etc. Vienas iš svarbiųjų 
Cook apskričio reikalų, buvo 
referendumas įstatymo, reika
laujančio sujungti visus Chi- 
cagos parkų distriktus į vie
ną, po vienos komisionierių 
grupės globa. Dabar tų distrik
tų yra net 22. Įstatymas pra
ėjo.

Ar Galite Atrasti
5 Veidus?

Yi-n daug juokų IcAkoti 
sius vcidUH tui-p 
hiį Ir 
akys gančthiai 
juos? Kai 
kiti apversti 
žiuri šonu, 
kai kurie 
duokite—t 
te KiiruHtL 
linkite Juos. .. 
jus galite iAloAti

Nesiųskite Pinigų—Tik Siųskite Kuponą
Vislią ką jus dabar darote, tai suras

kite 5 veidus, jeigu galite ir prisfųskite 
kuponą. Mes jums tuojaus atsakysime ir 
pasakysime, kaip jus stovite. Pinigai ap- 
mokčjlmui kiekvieno prizo yrjt deposi- 

1 ‘ “ . ’ “ “ “ olnes ban-
Gaukite savo dal| ift $4,305.00 <ash

j. apart to specialia cash Atlygini- 
SeSiasdcAimts Didelių Prizų iA viso, 
prizai bus greit atmokėti. Skubin-

Tik pažymčkite veidus, kuriuos 
kartu su kuponu tuojaus

Kas nors ifilofi—gal jus. 
Atsiųskite savo 
atsukimą Ir pa
žiūrėkite IMttlS 
ar jus iAlosite 
pirma prizą. Ne 
atidėliokite!... 
(’aHlijHkite savo 
atsakimą dabar.

DAl’G CASH. Tai yra vienas įdomus būdas pasignr- 
"A4 ii sinti. Mes norime, kad žmonės visur apie 

mus žinotų ir pasinaudotų Aiamc dide
liame pinigų padalinime. Apart A*o Pir
mo Didelio Prizo $2.250.00 įskaitant 
UŽ greitumą yra 59 kiti rasti prizai. Ši 
kamas didelis prizas yra $750.00 cash; 
trečias didelis prizas yra $300.00 easb ir 
daugelis k<tų. Tnkstanėfaf dsngian dole
rių spėriai cash atlyginimui! apie ku
riuos mes jums pasakysime. kaip 
gausime jūsų atsakymą. Tai yra jusi 
proga. Atsakykite Aiandien—lik pasiųs
kite A| kuponą, jeigu jus rasite 5 pas
lėptus veidus. Padarykite tai dabar!

«£■

LIETUVĄ
NAUJIENŲ’’ ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje.

3^31: -JG \
MEMOiRS'MEH’\( iGotcha 
keep eyes
FfeEUfięO AND i __ _
G ATS RĘADyj?/

jeigu galite ir prisfųskite
kaip jt»H stovite

____ _____ ' ' ’ prizo 
tuoti dideliame, įvirtame Dėske. C.. ...........
prizais 
pas.
Visi 
kitčs 
surusite 
mums pasiųskite

t’Z GRKITVM4 
EXTRA $1,250.00
iAviso $2.250.00 jeigu 
jus pasiskubinsite iAlo- 
bll 1-mą prizą.
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Būriai lietuvių rengiasi į Sporto Turnyrą 
ALTASS naudai, penktadienį

The New D e Luxe Plymouth Town Sedan
Tos dovanos bus skiriamos ney Tarutis, Ilcten Vespendcr 

išlaimėjimams. Neužmiršta bus Stanley (Kniski) Puta & Frank

Minia užpildys St. Agnės Auditoriją, kur įvyksta Dariaus- 
Girėno Posto rengiamos kumštynės ir rungtynės

Lietuviai iš visų Chicagos 
dalių-pietų šiaurės, rylų ir va
karų penktadienį žada susirink
ti būriais St. Agnės Auditori
joje, Rockvvell ir Archer avė., 
kifr įvyks nepaprastas kumšty
nių ir rungtynių turnyras.

Is sporto profesija • remia 
skridimų

žymiausi Chicagos profesio
nalai kumštininkai ir ristikai 
prisideda prie antro lietuvių 
transatlantinio skridimo jvyki- 
nimo pasižadėdami * dalyvauti 
turnyre, kuris, jeigu surengtas 
Soldiers Fielde ir išpropoguo- 
tas tarp anglų publikos. su
trauktų dešimčius tūkstančių 
žmonių.

Ten ir reikėtų mokėti nuo 
$2.20 iki $6.00 už Įžangą, o tuo 
tarpu penktadieni, į St. Agnės 
auditoriją įžanga tebus nuo 55 
centų iki $1.10!
Pelnas skiriamas ALTASS’ui

Turnyrą rengia Dariaus ir 
Girėno Postas Amerikos Legio
no, kuris tuo bildu nori prisi
dėti prie “LITUAN1C0S ANT
ROSIOS” kelionės į Lietuvą 
parėmimo.

Kooperuojant \Vm. J. Karei
vai. ALTASS vice-prezidentni 
ir p. Povilui šaltimierui, AL
TASS valdybos nariui, rengėjai 
sudarė programą, kuris turėtų 
kiekvieną sporto mėgėją atves
ti į Auditoriją. Tik paklausy
kite:

Ristikai
Jack Smith prieš Georgo 

“Toughhouse” Mack.
Johnny Mason prieš Rudy

ILofman.
Louis Mingela prieš Joe

Marųuette.
Kumštininkai

Pete Wistart prieš Tom .Jonės.
Eddie Ward prieš Harold 

Dunnington.
Krank Keter prieš “Rocky’ 

Adams.
šešios poros geriausių profe

sionalų ristikų ir kumštininkų!
Jonas Bronza teisėjas

Referee bus Ton y Šūsnis, 
smarkus lietuvis kumštininkas 
iš Boselando. Kumštynių tei
sėjais bus Jonas Brenza, Me
tropolitan State Banko virši
ninkas ir Al. G. Kumskis. Dak
taru, kuris rūpinsis turnyro 
dalyviais, yra Dr. Feliksas 
VVinskunas.

Sutrauks j vakarą ir daug žy
mių svečių, tarp jų, Illinois 
Athletic Commission preziden
tas ir Triner Kartaus Vyno fir
mos prezidentas Joseph Triner, 
“Chicago American” sporto sky
riaus redaktorius Eddie Geiger. 
proinoteriai, R. McFarland, 
“Doc” Krone, Jack Elder ir dau
gelis kitų.

Įžanga į turnyrą nuo 55 cen
tų iki $1.10. Įsigykite bilietus 
iš anksto. Juos galima gauti 

'nuo Posto narių, “Naujienose”, 
J “Drauge” ir kitur.

This stylish car, one of the smartost models ever offored on a Plymouth chassis, has just boen addcd to the 1934 
Plymouth line. The handsome built-in trunk, mounted on the rear, is Standard eųuipment.

‘NAUJA PLUNKSNA Kas tas “Abejotinas Henry Ford dirbtu- 
j ‘BIRUTES’ CHO

RO KEPURE”
Asmuo?” vės Chicagoje gerai 

dirba

atsilankyti ir pas profesionalus. Pūkis. Truly an all star cast.
kaip tai 
jus.

Diena 
skiriama 
11. Tą

“Kaminkretis and Malūninin
kas” (The Chimney Sweep am: 

‘, vvritten by the 
trečiadienis, balandžio dean of Lithuanian composers 
darbą atlikti pašiau- Mikas Petrauskas, is an old 

kauja. p. Ona Venskus ir p.'favorite. 
Ona Aužukas. Aukautojų var
dai bus paskelbti vėliau 
aįkraštį.

Rengimo Komisija:
Ona Venskus 
M. Narvid 
H. B. Pratapas.

aptiekorus ir gydyto-

rinkimui dovanų yra the Miller),
4- J. « 1*zx ■ n Rali n zl A t r. ' zJ n -C 1,4

The cast includes Onuks 
periSkever, Vincas Ascilla, J. L’k- 

tveris (who played a part in 
Ithis operetta in its premiere 
in 1910), J. Sarsevičius, Ani- 
cetta Stonn, L. Lapinskas and 

i Aldona Grigonis. The lašt three 
are debutanles and show re- 

— markable promise.

Ta frazė yra skolinta, nelie
tuviška, bet ji pasako liesą apie 
pereitą sekmadienį, kuomet 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
buvo pastatyta M. Petrausko 
opera, “Egle, žalčių Karalie
nė”.

Operą, kuri yra pirmas tos 
rųšies lietuviškas kūrinys, sta
tė “Birutes” choras pagerbi
mui savo steigėjo ir tos ope»- 
ros autoriaus Miko Petrausko. 
Jis šįmet švenčia 69 metų 
kak tu ves.

Pastatymas buvo geras, 
koracijos, šviesų efektai,
kurie kostiumai, choro daina
vimas, šokiai, ir vaidinimas 
bendrai buvo geras.

Visus laurus iš artistų pu
ses nusinešė p. Julija Gapšie- 
ne, kuri nepaprastai gerai at
liko sunkią ir ilgą “Eglės” ro-

su-

Dė
kai

AR

Pranas Jakavičius?

Automobilių produkcija 
iki 500 j dieną

pakilo

Nauja organizacija 
žada pagalbą namu 

savininkams
Pirmadienį įvyko konferencija 

“Federal Savings and Loan 
Associations” Illinois ir Wis- 
consin valstijų

Paskutiniu laiku buvo suor 
ganizuota keliolika naujų fi
nansinių įstaigų, “Federal Sav
ings and Loan Asociations”, 
kurių tikslas yra skolinti pini
gus namų savininkams. Tos į- 
staigos aprūpins namų savinin
kus miesteliuose, kur nėra Fe- 
deralio Home Loan Banko. Nau
jos įstaigos veiks po to banko 
globa. Tas bankas parūpins 
joms ir kapitalą.

Illinois ir Wisconsin jau yra 
keturiolika tos naujos rųšies 
spulkų ir dvi organizuojasi. Jos 
išskolins namų savininkams 
apie $2,000,000. Didžiuma pi
nigų ateis iš J. V. iždo.

Pirmadienį, bal. 9 d., atsto
vai suorganizuotų įstaigų susi
rinko Home Loan Banke ap
tarti sąlygas, kuriomis pasko
los bus duodamos.

Fe’deral Savings and Loan 
Association veikia Chicagoje, 
Barrington, Dės Plaines, Har- 
vard, Hinsdale, Oak Park ii 
VVilmette. Wisconsine—Dela- 
van, La Crosse, Milwaukee, 
Portage, Bipon ir Viroųua.

Stanislovai tis aukavo po 
$2,00. Viso $64.75 (pridėjus 
pinigus už sidabrinius žente
lius (0.75). Pinigai buvo įteik
ti ALTASS centro iždininkui p. 
J. Mackevičiui.—M. Ketvirtienė.

Du lietuviai kandi
datuoja į Cicero mo

kyklų trustees
Vienas—A. J. Pocius, antras 

Charles P. Kakanauskas

Jeigu jau geria tai 
tiek to, bet butelius 

svaidyti, tai...

Ne $50.00, bet $5.00, 
ALTASSUI

Nors kiek suvėlintai, bet no
riu* atitaisyžti klaidą, kuri įsi
skverbė j “Naujienas”. Liet. 
Jmprovement Klubas aukavo 
ALTASS’ui ne $50.00 kaip bu
vo pažymėta, bet $5.00.

Prie progos pridedu ir kitus 
aukotojus, kurie iteike pinigus 
Cicero komitetui: L.D.K. — 
$5.00; SLA. 301 kp. $5.00, 
LRRK.— $25.00, Pranas Da
nauskas—$5.00, o P. Lukoševi- 
čia, V. Arlauskas, J. Jankus, J. 
Dambras, Pranas Sabalis, V. 
Kazakauskas, V. Neberieza, N. 
Jonikaitis, A. Miliauskas, V. 
Marcinkevičius, J. Pocius, P.

CICERO.—Balandžio 14 die
ną Ciceros miestelį bus renkami 
trys trustisai į School Board 
Nors rinkimai nėra persvar- 
biausi, tarp lietuvių eina smar
ki agitacija išrinkti lietuvį į 
tą vietą. Skaitlius lietuviškų 
organizacijų indorsavo ir remia 
p. A. J. Pocių.

Ponas Pocius yra gerai ži
nomas biznierius, energingas 
lietuvis, antri metai kaip užima 
pirmininko vietą Ciceros Lietu
vių. Improvemen t Klube.

Klubas gana smarkiai veikia 
ir turi daug pasekėjų p. A. J. 
Pociaus kandidatūros rėmimui.

Besiartinant rinkimams, pa
sirodo, kad yra didele kampa
nija dėl antro lietuvio, Charles 
P. Kokanauskas.

Charles P. Kokanauskas dar 
jaunas profesionalas, inteligen
tas, išėjęs šv. Antano pradinę 
mokyklą, St. Ignatius High 
School, ir baigęs kursite che- 
mikoje ir farmaceutikoje Uni- 
versity of Illinois.

Jo kandidatūrą remia ne vien 
lietuvių jaunimas ir organizaci
jos, bet ir svetimtaučiai.

Taigi pasirodo dvi skirtingos 
kampanijos ir iš to viso, niekas 
geno neišeis vien susiskaldy
mas ir nesusipratimas tarp lie
tuvių balsuotojų.

Kadangi rinkimai yra ne dėl 
vieno trustiso, bet dėl trijų, vi
si lietuviai balsuotojai gali su
kelti “surprizą” politikieriams, 
ir vieton skaldymo savo balsų, 
tarp vieno ar antro kandidato, 
visi kartu balsuokime dėl abie
jų lietuvių, A. J. Pociaus ir 
Charles P. Kokanauskas.

(Spec.)

Margaret M. Olis, 3740 
Wrightwood avenue vakar pa
siskundė teisėjui Rtfdolph De 
Sort, kad ji norinti divorso, 
nes jos vyras, įsivaizduodamas, 
kad ji geras “cielius” akį ir 
rankos taikumą miklinti, svai
dydavo į ją degtinės butelius 
(žinoma, pirma degtinę išger
davo) .

Jos advokatas Harry X. Cole 
pridūrė teisėjui, kad ji prie
šinosi gėrimui, bet, kad jau 
gėrė ir įprato, tai ką bepadary
si. Bet, kad jis svaido į ją iš- 
tu’štintus butelius — tai ji to 
negalinti pergyventi.

Teisėjas suteikė divorsą mo
teriškei ir, be to, priteisė vy
rą, mašinistą, apmokėti ir dak
taro sąskaitas už žaizdas, ku
rias jo “cielius” panešė.

AR

Plačiau apie vakarą rytoj

Elena Vespėiideraitė?

Šįmet Henry Fordo dirbtu
ves Chicagoje gerai dirba, po 
6-ias dienas į savaitę. Su ba
landžiu automobilių produkcija 
pakilo iki 500 į dieną. Dirbtu
vė pagamindavo tiek automo
bilių tik prieš 4-ius, 5-iite me- 

“prosperity” laikais.
Chicagos dirbtuvės dirba ge

rai dėl dviejų priežasčių. Pir
miausiai, kad šiais metais auto
mobilių pareikalavimas pakilo 
visoje šalyje, o, antra, kad 
Fordo dirbtuves vakarinėse ir 

" pietinėse valstijose yra užda
rytos. Visų darbininkų algos 
yra pakeltos iki $5.00 už 8 va
landas. Tuomi Fordas užbėgo 
už akių streiki.’i, kuris grąsino 
suparaližuoti jo didžiules dirb
tuves Detroit, Michigan.

Senas Petras.

AR

Garfield Parkas ren
gia vakarą Janušau

sko naudai

Vestuvių Varpai
Trumpą laiką atgal įvyko 

vestuvės p-lės Auna Urbonas 
ir Charles Steffan. P-lė Urbo
nas yra gimįnaitė žuvusio “LI- 
TUANICOS” lakūno Stasio Gi
rėno. Jaunavedžiai apsigyveno 
pas jaunosios motiną, p. Ur
bonienę, 6111 Sotfth Albany 
avenue.

Linksmas vakarėlis
Jau pavasaris atėjo, • jau že

mė pradeda puoštis naujais rū
bais, žalia žolele. Medeliai lei
džia lapus. Gamta darosi gra
žesnė. Pradės žinones vilioti iš 
surukusio miesto į laukus ir 
pievas. Visi rengsis apleisti 
sales ir bėgs į atvirą orą. .

Užbaigiant šį sezoną Lietu
vių Moterų Piliečių Lyga ren
gia vakarėlį, bal. 15 d., San
daros svetainėje, 814 West 83rd 
Street. įžanga 25c. Bus duo
dami prizai už lietuviškus šo
kius 
ma prisirašyti prie šios Lygos

—Busiu

niam vakarėly bus gali-

GARFIELD PARK. — šioj 
apielinkėje daug lietuvių, kurie 
gana pasiskirstę gyvena, nes 
čia daug dirba kaipo dženito- 
riai. Bet visi jie yra gana veik
lus savo apielinkėje. Turi Gar
field pašelpinį klubą, prie ku4- 
rio priklauso kaip vyrai, taip 
ir moterys.

Teko kalbėti su Napoleonu 
ir Juozu Vilimaičiais ir kele
tą kitų, kurie rengia vakarėlį 
parėmimui James-Janušausko 
skridimo per Atlantiką. Vaka
ras įvyks balandžio 15-tą die
ną. Tad šį vakarėlį turėtų pa
remti ir kitų kolionijų lietu
viai

Kontestas šį vakarą
n •. >• —»-■*■»■ . n fif

\ o >

Budriko korporacijos pa
stangomis jau per keletą mė
nesių eina didelis ir Įvairus dai- 

'nininkų, muzikantų ir šokėjų 
i kontestas kiekvieną trečiadienį 
.Mark White Squ*are Parko sve
tainėje, prie Halsted ir 30 st.

Tad ir šį vakarą bus įvai
rus programas, nes po dviejų 
savaičių pertraukos, musų kon- 
testantai yra pasirengę dar 
šauniau pasirodyt, kad galėjus 
Budriko radio klausytojų pik
nike, gegužės 27 d., laimėti ge
riausias dovanas“ — prizus, ku
riuos korporacija yra paskirus 
kontestantams. Dar nėra per- 
vėlu į šį kontestą įstoti daini
ninkams ir muzikantams. At
silankykite šį vakarą pasigerė
ti puikiu programų. Įžanga vi
siems dykai.

Kontestantas.

Atsikreipiame į Mar 
ųuette Parko lietu

vius biznierius

P. Gs,

Iš grosernčs
“taverną”

bizRO'SELAND. — žinomi 
nieriate Buczinskai, kurie išbu
vo bučernės ir groserio bizny
je per 24 metus, 11853 South 
Michigan Avė., dabar pakeitė 
biznį iš groserio ir bučernės j 
aludės toj pačioj vietoj.

Buczinskai turi plačią pažin
tį tarpe vietinių ir kitų kolio- 
nijų lietuvių. Naujam biznyje 
gali turėti pasekmių. Buczin
skai užaugino gražias keturias 
dukteris, iš kurių trys turi 
darbus, 6 jaunįatfSia dar lan
ko High ’ Schopt 2;...

* y Žvalgas.

“Pirmyn” has given such 
i as “Lai- 

ima”, “Agurkai”, and “Pepita”, 
so that you can re.\t assured 
of a good performance this 
Sunday. Curtain at 5 o’clocl 
and as usual dancing after y 
performance.

PIRMYN good presentations
SHARPS and FLATS ““

• - m ..... —ii —- * "i . .... n ii..... i ■■ ii.ii n —

the 
be- 

this

the

For the chorus this is 
lašt week of preparation 
fore its double feature 
Sunday.

Two ccmic operettas,
šame night for the šame price.

“Abejotinas Asmuo” a nevv 
operetta written by J. Bertu- 
lis in Lithuania will have its 
world’s premiere. Unusually 
well adapted for the stage, it 
climaxes with a fantastic bal- 
let of a dream.

The ballet is composed of 
over forty members of Ihe 
chorus, who have been re- 
hearsing diligently under Vy
tautas Beliajus’s capable super- 
vision.

The cast includes Mrs. Ste- 
phens, Frank Jakavičius, Whit-

Kad neatsilikus‘nuo kitų lie
tuvių Marųuette Parko lietu
viai balandžio 14-tą rengia šau
nų “Bunko Pąrty” ir šokius su
kėlimui kapitalo Trans-Atlanti- 
niam skridimui. Tą vakarą su
rengti untarė S. W. A. L. P. 
Klubas.

Kad surengti šaunų vakarą, 
reikia nemažai šiokių tokių da
lykų dėl prizų. Rengimo komi
sija nutarė kreiptis prie visų 
lietuvių biznierių, prašydama 
paremti kiek išgalės leidžia š 
darbą. Valgių krautuvės bite 
prašomos š) tą iš kenų, ar mil
tų, mažą maišelį, ar cukraus 
ar kavos ar ką kas norės pa
aukauti. ^Gėrimų krautuvėse 
bus prašoma po mažą bonkutę

Gasolinovyno ar degtinės, 
stotyse prašys ar aliejaus ke- 
ną ar tepalo, ar bilieto, su’ ku
riuo galės gauti karą ištepti. 
Neaplenks nei kriaučių arba 
skutėjų, nuo kurių prašys pa
sižadėjimo kortelių dėl išvaly
mo drabužių arba nukirpimo 
vyro aį moters plaukų veltui, I

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pail», ir peraidirH mus

kulai gr«iinaml | normali jrrvum« ir 
Utverrne ištrinant juos ANCHOB. Pala* 
Eapallarlu.

Kuomet Juių muskulai yra akauda* 
nrf, kuomet lutų viaaa kunae pilnas 
ekaudiiu trūkčiojimų Ir gftlimų nuo 
perdidelio fitiuio (Įsitempimo, gerai U- 
eltrynklte tu Pain-Expelleriu Ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
lisftrynimu pasiekslt palengvinimo ken* 
tCjimų. Visose vsistintse kaina SSo. ir 
70o.—skirtingo didumo bonkutts. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbatenklL

PAIN-EXPELLER
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

akiniu išpardavimas

DIDELIS \ Mr » • 
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS

Patenkinimas Garantuotas. ___

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė __
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

EKSKURSIJOS LIETUVON
Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie

tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 
Lietuvon.

Pasirink Laivą ir Laiką iš šio Sąrašo
Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

AQl'ITANIA............................Gegužės 3 d.
Klaipėdon per Southampton arba Cherburg

UNITED STATES.......... ........Gegužės 12 d
Klaipėdon per Copenhageną

GRIPSHOLM.............. ..........Gegužės 28 d
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ...................... Birželio 16
Klaipėdon per Southamptoną

GRIPSHOLM .............................. Liepos 3
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD .......................... Liepos 12
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON ...............    Rugpiučio 1
Klaipėdon per Hamburgą

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie
siog Klaipėdon be jokio persėdimo.

d.

d.

d

d

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogią kelio
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo bagažą 
kilnoti-.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informacijų Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

t
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Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai i
D. L. K. Gedimino Building & 

Loan Association

Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Gedimino Statybos ir Pa 
skolų Bendroves buveinė tarp
sta p. Justino Mackewichiaus 
ofise adresu 2324 So. Leavitt 
St., tel. Canal 
Federal Home 
stemos nariu.

Dabartiniai
yra šie: John Grigas, prez.; 
Mike Jasnatrskas, vice-prez.; S. 
A. Szymkiewicz, ižd.; Justin 
Mackiewich, sekretorius; Helen 
Kuchinskas, sekretoriaus padė
jėja; John T. Zuris, advoka-

1678-9. Ji yra 
Loan Bank si-

spulkos vedėjai

NORBUTAS
su šiuo pasauliu 
dieną, 12:30 va-

JONAS
Persiskyrė 

balandžio 9 
landą po pietų 1934 m., sulau
kės puses amžiaus, gimęs Pa- 
vesečiu kaimas, Panevėžio ap., 
Senamiestis.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudimo 

pusbrolis Juozas Ramentas, 
pusseserė Marijona Mažeikiene 
ir giminės, o Lietuvoj motina, 
2 brolius Petrą ir Antaną.

Kūnas pašarvotas, randasi A. 
Petkaus koplyčioj. 4830 W. 15 
Avė.. Cicero.

laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 12 diena. 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines, h,

Visi a. a. Jono Norbuto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliude liekamu.
Pusbrolis. Pusseserė, 
Draugai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109. l

ir

KATHERINE MOCKIENĖ 
po tėvais Abramavičiutč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 8 dieną, 9:45 valan
da ryto 1934 m., sulaukus 50 
metų amžiaus, gimus Pakad- 
žiupių kaime, Panevėžio para
pijos ir apskričio.

Paliko dideliame nubudime 
vyra Juozapa, 3 sūnūs Dr. Joną 
Mockus, Adv. Juozapą Mockų 
ir Edvardą, dukterį Katherine, 
2 brolius Mikalojų ir Joną Ab
romavičius. seserį Oną Gelgau- 
dienę ir švogeri Antaną Gel
gaudą ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
5349 So. Hermitage Avė. Tel. 
Yards 3572.

Laidotuvės jvyks balandžio 
12 dieną, 2:00 vai. po pietų iš 
namų i Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame.
Vyras, Sunai, Duktė,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

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

tas; direktoriai: Adam Bartus, 
John Grigas, Deoniz Janke- 
wicz, Mike Jasnauskas, L. Gi- 
niotis, John Krotkus, Joseph 
Kaminskas, S. A. Szymkiewicz, 
Justinas Mackiewich.

D. L. K. Gedimino 
vė tapo suorganizuota 
dėjo veikti sausio 13

tvėrėjai, pasirašiusieji 
buvo: Antanas Kris-
VVilliam Sabaliauskas.

A. Papausky, St. A.

tik 2 namai. Mat, 
duota labai atsar-

Bendro- 
ir pra- 

d. 1909'
m. Jos 
čarterį, 
chunas, 
George
Szymkievvicz, Petras Kabialis. 
John Smith ir John Paunks
nis. Bendrovė buvo suorgani
zuota Aušros Vartų parapijos 
bažnytinėj svetainėj. 1916 me
tais jos buveinė tapo perkei-

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

JUOZAPAS KASMAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 diena balandžio mėn. 1933 
m., o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, sulaukęs puses am
žiaus, gimęs Kaltinėnų parap., 
Pempių sodos, Tauragės apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Barborą, dukterį Oną, 
broli Adomą ir gimines.

Mes Tave musų brangus vy
re ir tėvelį niekuomet neuž
miršime. . Tu savo gerumu ir ’ 
meilumu palikai gilialisj įspū
di ir mes kas dieną, kas va
landą pasigendame Tavęs ir be 
Tavęs musų gyvenimas yra 
tuščias ir liūdnas.

Tu pas mus jau nebesugrįšį, 
bet mes anksčiaus 
pas Tave ateisime. 
ateinant!

Nubudę lieka,
Moteris ir 
ir Giminės.

ar vėliaus 
Lauk mus

duktė

ANNA SAGOT •
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio 10 dieną, 8:15 valan
dą ryto 1934 m., sulaukus 2Q 
metų amžiaus, gifnus E. Chi- 
cago, 1 nd.

Paliko dideliame nubudimo 
motina Pauliną, seserį Mary, 
brolį Frank, pusbrolius, pusse
seres, dėdes, tetas ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4945 Baring Avė., E. Chicago, 
Ind.

Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 14 dieną, 8 vai. rytą 
iš namų bus nulydėta į Šv. 
Juozapo kapines, Hammond, 
(nd.

Vėliau bus pranešta ko
kioj bažnyčioj atsibus pamal
dos.

Visi a. a. Anna Sagot gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą it atsisvel* 
kinimą.

Nubudę liekame.
Motina, Sesuo, Brolis, 
Pusbroliai, Pusseseres, 
Dėdės, Tetos ir Giminės.

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

Vincentas Makaveckas
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 nubudime moterį Magdaleną, sūnų 
Vincentų, marčią Katheryn, dukterį Pauliną ir Žentą 
Carl Block, 3 brolius Antaną ir Edvardą, 3 seseris Ve
roniką Valukonienę ir švogerį Antaną, Katheryn Casey 
it švogerį Jack ir Prancišką, o Lietuvoj brolį Juozapą, 
sesuo Ona ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi J. Si 
Bagdono koplyčioj, 2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks ketverge, balandžio 12 d. 1 vai 
po piet iš koplyčios iškilmingai bus lydimas su mužiką' 
į Tautiškas kapines. >

Visi a. a. Vincento Makavecko giminės, draugai if 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atslsveb 
kinimą.

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

Broliai, Seserys, švogeriai ir švogerkos.
laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 

tehTtepublic 3100.

padėtis yra tvirta, 
nenumatomų išmokė- 

yra $26,000. Ši 
valstijos (šteito) 
Real estato re • 
siekia $30,000 su

ta į J. Mackiewichiatfs ofisą.
Gyvuodama ir veikdama Ge

dimino spulka padėjo įsigyti 
virš 2,000 namų — didžiumoj 
lietuviams. Gal įdomiausia šios 
spulkos ypatybė bus ta, kad 
per 25 metus jai teko forklo- 
zuoti viso 
paskolos 
giai.

Spulkos 
Atsargai,
j imu fonde, 
suma viršija 
reikalavimus, 
zervų fondas
viršum. Taigi bendra atsargos 
fondų suma viršija $56,000. O 
tuo tarpu spulka turi vieną 
forklozuotą namą, it* tai tik 
$3,400 vertės.

Aukščiau* paduotos skaitlines 
rodo, kad D. L. K. Gedimino 
bendrovė yra pilnai saugi vie
ta taupymui. Nes reikšmingas 
yra faktas, jogei ant $300,000 
kontroliuojamo turto ji turi 
net $56,000 atsargos fonduo
se — neskaitant $20,000 pel
no išdalinimui.

P-no Mackiewichiaus many
mu, ateity spirikos gali būti 
vienos didžiausių šalies finan 
sinių įstaigų. Per visą pasta 
rųjų keleto metų kryzį jos iš 
ėjo nesulaužytos. Ir numatoma, 
kad ateity joms teks finansuo
ti nekilnojamą nuosavybę daug 
platesne skale, negu iki šiol. 
Ba federalės valdžios politika 
taikoma yra jas iškelti ir pa
vesti joms namų finansavi
mą.

Atsižvelgiant į tai galima sa
kyti, kad ir lietuviams paran
kiausia vieta taupyti savo už
darbius bus spulkose.

Gedimino Spulka pernai ii 
šiemet (bendrai) padarė 42 
naujas paskolas. V* P.

Bagočius - 27 bal
sus; Strumskis -0 

SLA. 63 kuopoje
■ m

Visi pažangieji kandidatai lai
mėjo Pildomosios Tarybos 
rinkimus.

BURNSIDE — S. L. A. 63 
kp. laikė susirinkimą 6 d. ba
landžio, Tuley Parko svetai
nėj, 90 St. ir St. Lawrence 
Avė. Susirinkimas buvo šauk-

Siunčiame Gėlės Telegramų j visi 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėles Dil Vestuvių, Bankietamz 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted SL, Chicaro, III.

Phone Boulevard 7314

ir

' • I i •tas per atvirutes, bet narių at
silankė vos tik 30.

Svarbiausia tikslas buvo 
balsuoti už tinkamus narius į 
Pildomąją Tarybą ir išrinkti 
delegatus į S. L. A. Seimą.

Balsavimų rezultatai buvo 
sekantis:

Į Prezidentus F. J. Bagočius 
27 balsus, Strumskis 0, J. Ga- 
taveckas 3.

Į vice-prez. A. Mikalauskas 
5, A. S. Trečiokas 4, J. Ma- 
žiukna 21.

Į sekr. M> Jf> Vinikas 27, J. 
Miliauskas 1, M. A. Ragins- 
kas 2.

I ižd. K. P. Gugis 29, J. S. 
Lopą t to 0, P. Mažeika 1.

Į ižd. glob. S. Mockus 18, J. 
Janušauskas 1, J. ŠlikaS 0, J. 
Bučinskas 15, B. Žolynas 11, 
R. Mikužiutė 15.

Į dakt. kvot. Dr. J. Stanes- 
low 1, Dr. J. B. Rronušas 17, 
Dr. A. L. Graičiunas 12.

Delegatais išrinkta penki: 
P. J. Kučinskas, A. Teličėnas, 
J. Januševičįus, J. Klonienė ir 
M. Bartulicnė. Delegatai visi 
yra pažangus nariai.

Rengs išvažiavimą
Nutarta surengti išvažiavi

mą, dėl kurio išrinkta komisi
ja iš sekamų narių: J .Alek- 
sandravičia, A. Laurutėnas ir 
A. Belinis. Reikia tikėtis pa
sekmingo išvažiavimo, nes ko
misijos nariai yra darbštus, 
kurie pasidarbuos atsakančiai. 
Prie kuopos prisirašė 2 nauji 
nariai S. Zubricne ir Algirdas 
Kučinskas. '

Buvo skaitytas atsišaukimas 
ALTASS Roselando skyriaus, 
63 kp. pirm i aus yra aukavusi 
5 dolerius minėtai organižaci-
-------------------------- -Tp.----------------------------------

Svarbus pranešimas 
TIEMS KURIE GYVENATE 

KITUOSE MIESTUOSE

jai, o dabar išrinkta 2 atsto
vu, P. Karžikauską ir P. Pivo- 
runą.

Ligonių randasi du, J. šapu- 
tis, 9035 Greenwood Avė., ku
rio lankytojais paskiria A. Be
linis, S. Daraškevičienė ir Z. 
Milašiehė,, Irons, Mich.

Narys.

ir

šitame susirin-

Pažangieji viršuj 
Melrose Parko 

kuopoj
MELROSE PARK, ILL.

Praėjusį sekmadienį, baland
žio 8 atsibuvo S, L. A. 125 kp. 
susirinkimas.
kimo įvyko S. L. A. Pildomo
sios Tarybos rinkimai. Re
zultatai sekami:

I prezideiitus F. J. Bago
čius 11 balsų, J .Gataveckas 1, 
X. Strumskis 1.

Į vice-prezidentus J. Mažiuk- 
na8, A. S. Trečiokas 2, A. Mi
kalauskas 3.

į sekretorius M. J. Vinikas 
12, J. Miliauskas 1.

Į iždininkus K. P. Gugis 11, 
J. S. Lopatta 2.

Į iždo globėjus S. Mockus 8, 
E. Mikužiutė 13, B. Žolynas 4, 
J. Šlikas 1.

Lietuvės Akušerės
IVIrs. Anelia

Prirengiu Kūną dėl grabo- 
Hų, huvežu ant dipo arba par
sivežu iš kiltį; miestų su kara- 
bonu arba nu vežu. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40.

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W. 63 S t.
Chicago, III.

Vai.—8:30 A, M. Iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST: 1

IOpposite Davfs Store, 2d Flpor I

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
y » .■ ••

■, ...» j-i. Y i >2'4 ■ A j . _ .... f . A . . , -.z ■ 4^ A-. j.- 1. '

JUOZAPAS EUDEIKIQ
— IR

TĖVAS w
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.Pašaukite.........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

■ ■ (Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)_________

Dr. kvotėją Dr. J. Stanis-
7, Dr. A. L. Graičiunas 5.
J. B. Bronišas 1.
Seimą delegatu išrinktas 

M. šeštokas. Reikia pripažinti, 
kad susirinkimas buvo švarus 
ir nebuvo varoma jokia agita
cija. Nariai pasirinko tuos 
kandidatus, kurie jiems pati
ko. M. Šeštokas.

Amerikos Lietuvių Daktarų
low
Dr.

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

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343DR. BERfASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Lietuviai Daktarai

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
ir Akinių Dirbtuvė

West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu ' aū^tfthčbilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL. 0. D
LIETUVIS

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

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

- ■ ........ii i* .................................................................... .... . ■ ii

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEL1S
756 W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139
^P||ĮĮ|^ Tel. Lafayette 3572
OSo J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
SALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 

JAtSSZ goję ir apielinkėje 
Didelė ir groži 
koph^in Jvkai.

ARCfilR įLVl
—.... .................................................. ■'•'T"’-'

I. J. ZOLP
GRABORIUS,

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 it 8413

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauslai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite Užganėdinti, 
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516
_ SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel, REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859-j
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

• I ‘H J)ENffISTAS
A. L Davidoms, M.D.4143 Archtr u:'u*Franti8CO ”• 
4910 S. Michigaii Avė. Įvairus Gydytojai ~~ 

Tel KenVvood 5107 I •******** ||*****-r******^

DU HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vytų, moterų ir vaikų pagal nau- 

• jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
’ 11034 W. 18th SL, netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

■■■i .......■■i.............. ■■■ . .............................................................................. ... ...................... ..

DR. A. L. YUŠKA 
2122 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedėliomis pagal susitarimų.
..........................-- - ................ ■ ■' ii llh.—

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257
DR. P. Z. ŽALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3843 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

- ■- ■ -

9

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
f 2201 West 22nd Street 
, Valandos: — 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti.
ReZ. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3895

Dr. Smirna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

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 M1DWAY 2880

Dr. MOTAHN
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 8200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GEISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe SL, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600.
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(Cloteter Co MORTGAGE BANKERS

Alinond

For Rent

cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

© 1954. Liggitt te Mybm Tobacco Co,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Palai- 
įvyks

Komas 
Benediktinas
Golden Drops 
I)e Moskwa 
Kueniniel 
Cliartrcuse 
Bittcrs

Chicagos Lietuviu Audi 
M. Kemėfiienė, sekr.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

MAINYSIU 200 akerių įrengtą far* 
mą Glidden, Wisconsine. Anton Der 
kiewicą, 2512 N. Lotus Avė.

Lietuva vėl aukauja 
“LITUANICOS ANT
ROSIOS” skridimui

Viso li'tų 
šeštadienį per paštą 

prisiuntė $12.50 aukų 
Valstybės orkestras.

Mes darome viską padaryti 
Chesterfield, cigaretą kuris 
lengvesnis, cigaretą kuris ge* 
resnio skonio.

PARSIDUODA buČerhė ir groser 
i. Pigiai.

3854 So. Halsted St.

The Cloister Co.
3251 So. Morgan St 

Tel. Boulcvard 0505

REIKALINGAS apysenis žmogųjį 
dirbti ant fanuos už pagelbininką. 
Užlaikymas ir maža mokestis. A 
Savickas, 19 N. Latrobe Avė.

MAINYSIU du namu vienas medi
nis. kitas mūrinis ant farmos apie 
30—40 akerių. Namai randasi Clin- 
ton, Ind, Atsišaukite pas savininką. 
Geo. Bakas, 1319 Addison St.

Reiškia k<į nors laikyti 70 milijonų do
lerių vertes tabako sankrovose. Reiškia

Naujienų spulkos 
narių atydai

ItEAL ĖST ATE
Biznu pamatuota* teisinga m a

INSURANCE. NO I AR Y PUBLK 
IR KAM LIETUVIŠKUS BONUS 
UNČ1AM PINIGUS | LIETUVA 

AlVAKoRčIU AGENTŪRA

suaukavo sekamos organizaci

NAŠLĖ, parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
ve su namu, arba mainysiu i pri- 
va tiška namą. 1609 S. Halsted St.

This 
offer 
mato 

tieinir

BIZNIO vieta, rendai, tinka dėl 
saliuno arba restauracijos. 701 W. 21 
Place, 2 lubos, užpakaly.

Restoranų, kurį per daug me
tų laikė Fr. Lukas, nupirko p-le 
Mickevičiūtė. J,i yra patyrus 
tame biznyje ir žada gaminti 
skaniu's lietuviškus valgius, nes 
gerai žinomas tarpe lietuvių P. 
Birštonas bus virėju.

BUCZINSKAI.
11853 So. Michigan Avė 

Roseland, III.

PARDAVIMUI Cozv Tavern ge 
roj vietoj, viskas modemiškai ištai 
syta, labai pigiai.

2013 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer 
ne, kaina visai pigi.

3401 So. Ūtuanica Avė.

CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER

Argentinos lietuviai darbuojasi 
ALTASS naudai

Lithuanian Republican Club oi
Br.ghton Park, susirinkimas bus lai

NEATIMTI RAKANDAI 
TUPI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.Cf) 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 
bario setas $39.00. 7 šm. va'.g. 
kambario Qetai $22.00. .

AMERICAN STORAGE
423 W. 63rd St.

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

— sukrauti 
sankrovon7O milijonų 
doleriu vertes tabako

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

60 W. Ohio St.

ALTASS prcz’dertas Anta
nas G. Kartanas šeštadienį ga
vo laišką nuo Lietuves Aero 
Klubo, Kaune, kuriame prane
šama. kad klubas iš iuntė “Li- 
tuanicos Antrosios” skridimui 
1,15485 litus, kuriuos į Aero 
Klubo Dariaus ir Girėno Fondą 
Janušausko skridimui remti Hooverio priešininkai repub 

ikonų partijoje reikalauja re 
organizuoti visą partiją ir pir 
miausia pašalinti Everott San 
iers (višuj), pirmininką repub 
ikonų nacionalio komiteto.

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos, 
extra susirinkimas neįvyks balandžio 
J1 d., kaip buvo minėta susirinkime, 
iš priežasties pirmininkės ligos ir 
kitu svarbiu reikalų. Sekant.s susi
rinkimas jvyks balandžio 25 dieną, 
Fellovvship House, 8 vai .vak.

Valdyba.

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parior, miegkamb. ar valgo 
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Ratų 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

115 So. Francisco Avė.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 40 met.

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5. 
ir daug kitų įvairių daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

reikalauja reorgani 
zuoti republikonų 

partiją

nes Laikas priduoda 
ką ne vyras nė mašina

P. CONRAD
PH()TOGRAF1STA> 

Fotografuoju jusu na 
muose arba studiioi 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

SCHAULER STORAGE — 46*14 
N. Westem Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00. Nauji — Vartoti Par
lor Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, OrientaliŠkio Styliaus Kaurai 
—$10—$15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

Be to, 
ALTASS 
Lietuvos

Kiek anksčiau Lietuvos Aero 
Klubas buvo prisiuntęs ALTAS 
Sąjungai 10,000 litų, 6 kitos 
organizacijos ir privatiniai as
menys — apie $300. Viso Lie
tuva ikišiol paaukavo “Litua- 
nicai II” apie 15,000 litų.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė prie mokyklos, geri 
fixturiai, 4 kambariai,, pigi renda, 
prieinama kaina. 4601 S. Wells St.

Cordials and Liqueurs
SKANIAUSI GĖRIMAI:

PRANEŠIMAS DRAUGAMS IR 
PAŽYSTAMIEMS

š’uomi pranešame draugėms ir 
pažistamiems, kad męs atidarėme 
aludę toj pačioj vietoj kur per. 24 
motus laikėme grosemę ir bučeme. 
Kviečiame savo draugus ir pažysta
mus prie progos atlankyti musų už
eigą. su mumiš išsigerti skanaus 
alaus ir degtines.

ALTASS Bridgeporto Skyriaus komas balandžio 12 dieną 8:00 v. v 
susirinkimas atsibus trečiadieny, ba- 2.608 W 47th St Bus renkama vai 
landžio 11 dieną, 1934 m. Universal dyba 
kliube 812 W. 83 St., 7:30 vai. vak.. 
Visi nariai ir draugijų atstovai kvie
čiami dalyvauti. Reikia prisiruošti 
vakarui kuri skyrius rengia balan
džio 20 
torijoj

Visi naujienų Spulkos na 
riai kurie turite spulkos kny 
gėlės, malonėkite priduoti 
Naujienų ofisą dėl metinio pa 
tikrinimo.

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

Cicero, III. — Didelis Mass Mitin
gas balandžio 11 <1.. 1934, 7:30 vai. 
vak. šv. Antano parap. svet. Lithua
nian Citizen Kliubas prašo visus Ci
cero lietuvius, vyrus ir moteris atsi
lankyti j šj svarbu susirinkimą. Bus 
daug svarbių pasitarimu. B.

UziUG šlLUMUd, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Gruody ,4ir.'i.g uo.. Cedarcrest 2011

mokinių koopera-
“Ryšys” ........... 59.8C
Klimka .............. 5.00
Tva.kymo Depar-

Bridgeporto ALTASS 
riaus susirinkimas įvyks 
d e, balandžio 11 d., Universal 
Kliube, 812 W. 33 St., 7:30 v. 
vakare. Visi nariai ir draugijų 
atstovai esat kviečiami daly
vauti. Reikia prisirengti sky
riaus rengiamam vakarui, ku
ris atsibus balandžio 20 d.

M, KemčMene, sekr.

Panelė P. Mickevi
čiūtė nupirko 
restauraciją 

adresu 1745 So. Halsted St

Viskas ką tik mokslas žino apie tai yra 
vartojama padaryti Chesterfields.

Mes perkame lengvų, nunokusių tabakų 
ir paskui užrakiname šituos tabakus moder
ninėse sankrovose pagerinimui ir pasen- 
dinimui lygiai kaip puikus vynai.

Ima apie tris metus pasendinti tabakus 
dėl tavo Chesterfield 
ką nors tabakui 
gali padaryti.

Bridgcport — Draugystė 
mintos Lietuvos susirinkimas 
balandžio 11 d.. 8 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite 
i laiką pribūti ir atsivesti nauju na
rių. Bus priimami jauni vaikinai ir 
aunos merginos nuo 18 metų iki 25 

metų be įstojimo mokesčių.
Vald^ ba.

Įvairios c.’ghmzac^jo.s prisiunčia 
apie 1.200 litų aeroplano 
įrengimu:.

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskola 
int pirmų morgičių ant bunga- 

iow ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
839 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMU PREŽIURA

torius p. Stasys Majauskas. 
Garbes nariais išrinkti Lietu
vos atstovas Pietų Amerikai 
gen. T. Daukantas ir Lietuvos 
konsulas J. Kučinskas. Komite
to nariai, p p. Konstancija I)a- 
ratienė ir K. Kliauga.

Pirmasis aukavo gen. T. Dau
kantas, įteikdamas “Lituanicai 
IP naudai 50 pezų per Argenti
nos lietuvių komitetą.

Tas komitetas išleido atsi
šaukimą į kitas lietuvių koloni
jas Argentinoje, ragindamas 
jas organizuoti skyrius ir veik
ti ir rinkti aukas kontakte su 
centraliniu komitetu Buenos 
Aires. Vienas skyrius ja i su
organizuotas Berisse.

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atTertiiiempnt Is not intended to 
whi«k<-y for Hale or delivery in any 
or cotnmunily wherelo the adver- 

salo or ūsu thereof ia unlawful.

Buenos Aires, Argentinos, 
laikraščio “Argentinos Žinios” 
žiniomis, ten susiorganizavo 
Argentinos Lietuvių Komitetas 
Remti Antrąjį Transatlantinį 
Skridimą.

To komiteto valdybon įeina 
pirmininkė p. Petronėlė Dau
kantienė, vice-pirmininkas Bro
nius Hincas, iždininkas dailinin
kė p. Ona Ručinskienė, sekre-

REIKALINGAS visą darbą su
prantantis operatorius prie gerų 
vyriškų kautų. laco & Venneri 
Tailors, Room 409.

298 No. Wells St.

PARDAVIMUI pusę karčiamos 
biznio iš priežasties ligos — einu i 
ligonbutį. Biznis geras.

1142 Racine Avė.

Dailininkas Jonas Šilei
ka litais ................... 150.00

2. Tau ragės apskr. I rajo
no pradžios mokyklų 
mokytojai ................... 138 85

3. Centr. Vaistų Sandelio, 
Kaune, tarnautojai, per
p. Pa’eiki ................... 122.00

4. ??ašto Valdybos Valsty
bės Loterijos Agent. 100.00

5. Jėzuitų Gimnazijos, Kau
ne, VI kl. mokin...... 12.70

6. Vidaus Reikalų M-jos 
Cantr. Taupom. Kasa 200.00

7. Kauno II vidurinės mo
kyklos 
tyvėlis

8. Petras
). žemės

tamento II braižyklos 
matininkai .......... .... 266.5(

10. Žemės Ūkio Akademi
jos studentų ateitininkų 
Klubas “Algimantas” 50.00

11. Geidžių Vartotojų Ben
drovės Valdybos per
pirm. Opulskį Stasį . .. 50.00

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustoine ant vietos 
N u vežame ir i tolesnias vieta* 
Sunakavimas, Storage, Cratinv 

Persiunrimąa 
RAKANDU !R PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago II 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Į taiBai__________

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

Help VVanted—Male-Femaie 
________ Darbininkų Reikia_______

REIKALINGA mergina ir vaiki
nas, kurie gali būt užtikrinti su ge
ra rekomendacija dirbimui saldainių 
krautuvėje, patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite pas
SILVER BROOK NAMO DARBO 

ICE CREAM IŠTAIGĄ 
11100 So. Indiana Avė.

Roseland
Pullman 4206

Business Service
Biznio Pata r na vi mas_____

POPIERUOJ AME IR PENTINAM E 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausit 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAIT1S,
1608 So. 50tb Avė. tel. Cicero 645

Business Chances
________ Pardavimtjlį Bizniai_______
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTS

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.

Bridgeporto Skyriaus komas balandžio 12 dieną 8:00 v
Lietuviai turi jungtis i krū

vą ir lavintis politiškuose reikaluose 
Neatbūtinai visi pribukite.

Sekret.irius.
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