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Visi Lietuviai Džiaugiasi
Gėrisi “LITUANICAII”

Stebisi lėktuvo gražumu, didumu ir greitu
mu; sekmadieni, bal. 22 d., jis bus 

. krikštijamas Ford Airporte
“Tai bent orlaivis!”
“Tai gražumėlis !*’
“Baltas kaip gulbė!”
“Sako, kad labai greitas!”
“Jau su juo turėtų kaip nie

kas perskristi vandenį!”
Tokius komentarus tik ir te

girdėjai, atsilankęs j Ford-Lan- 
sing Airportų, kur sekmadieni 
apie trečių valandų lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas 
nusileido ' su transatlantiniu 
lėktuvu, pargabenęs jį iš Cali- 
foru i jos į Chicago.

Visi susirinkę, o jų buvo virš 
1,000, stebėjosi žiūrėdami į lėk
tuvų, tikrai, baltų kaip gulbę, 
didžiulį ir greita, kaip vėjas. 
Majestotingai apsukęs airpor- 
ta ir pamažu slysdamas žemyn 
lėktuvas žavėte žavėjo susirin
kusius žemėje savo įspūdingu
mu, dydžiu1, savo gražiu stilin
gu linijų suderinimu.

O kaip jis nusileido, ten su

Apiplėšė Lenkų Su
sivienijimo rastinę, 

paėmė $22,000
CHICAGO.—šeši plėšikai, ap- 

siginklavę kulkosvaidžiais ii 
šautuvais, vakar po piet už
puolė trečių augštų Lenkų Tau
tinio Susivienijimo raštinės, 
1408 W. Division St., kai raš
tinėj dirbo apie 70 darbininkų, 
daugiausia mergaičių ir atėmė 
$22,000. Tie pinigai buvo ruo
šiami išsiuntimui Brinks pini
gų vežimu, kurio buvo laukia
ma kas minutę. Tarp pastver- 
tojo grobio buvo $4,000 pinigais, 
$8,000 įvairiomis vertingomis 
popieromis, o likusi dalis —če
kiai. Plėšikai, kad apsaugoti 
save nuo puolimo, privertė p-lę 
Maslowska, palydėti juos iki au
tomobilių, kur jų laukė dar du 
pagelbininku.

Pavogė $8,000, par
davė už $3

CHICAGO.—Trys vaikai pri
sipažino Englevvood policijai, 
kad jie pereitų šeštadienį iš 
vienų namų pavogė $8,000. Bet 
{kalbėti, kad tai nėra tikri pi
nigai, jie tuos pinigus pardavė 
už $3 vogtų prekių pirkėjui, 
kuris iš jų ir pirmiau votgas 
prekes pirkdavęs. Dabar ieško
mo to pirkėjo.

HAVANA, Kuboj, b. 16. — 
Rezignavo valstybės tarybos 
pirmininkas de la Cruz, prieš 
kurį buvo keliama daug triukš
mo.

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

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:08. leidžiasi 6:> 
32.

sirinkusi minia lėktuvų apspi
to ir tik būriai kareivių tega
lėjo atginti perdaug entuzias
tiškus admiratorius, kurie tuo
jau įvertinimų lėktuvo sumanė 
išreikšti įbraižydami savo ini
cialus ant sparnų ir ant “fuse- 
lage”—kaip svarbioji lėktuvo 
dalis yra žinoma angliškai.

Bet didžiuma savo pastenki- 
nimų ir džiaugsmų išreiškė žo
džiais, linksmais šukavimais. Ir 
tikras tai buvo jų džiaugsmas. 
Lėktuvas tikrai nepaprastai 
gražus, gražiai pastatytas, grei
tas ir stiprus. Visas baltas, 
apart siauro oranžinio ruožo 
per vidurį ir oranžinio sparnų 
viršaus. Nestebėtina, kad kai 
kurie pasijuto tiek sujaudinti, 
kad kai kurių jautriosios sty
gos buvo taip paleistos, kad 
jie buvo priversti poezijas ra
šyti ir jas siųsti nabagams laik
raščių redaktoriams.

(Tųsa and 3-čio pusi.)

Vokietijos darbinin
kai “renka” dirbtu

vių komitetus 
____ ____________________ 1

BERLYNAS, bal. 16. — Da
bar visose Vokietijos dirbtuvė
se ir biznio įstaigose yra “ren
kami” darbininkų komitetai. 
Tie komitetai yra renkami 
kiekvienoje dirbtuvėje ii* įstai
goje, kurioje dirba nemažiau 
20 žmonių, išėmus valstijų h 
miestų įmones.

Bet darbininkai “renka” n«j 
tokius komitetus, kokius jie 
nori, bet tik tokius, kokius 
jiems pakiša naciai, nes einant 
įstatymais, dirbtuvės yiršinin 
kai, susitaria su naciais ir pa
skiria kandidatus. Kandidatais 
gali būti tik rudmarškiniai na
ciai. Darbininkas gali išbrauk
ti kandidatų, bet negali įrašy
ti kitų vardų.

Rinkimai tęsis iki pabaigos 
šio menesio.

Sindikalistų streikai 
Ispanijoj tęsiasi

MADRIDAS, b. 16. — Sin- 
dikalistų paskelbtas “generali
nis streikas” tęsiasi įvairiose 
vietose jau 14-ta diena. Vakar 
15,000 sindikalistų susirinko 
bulių imtynių arenoj ir reika
lavo “suvienyto proletariato 
fronto”. Bet tie patys sindi 
kalistai, kai Ispanijoje btfvo so
cialistų valdžia, visomis prie
monėmis stengėsi valdžios vei
kimų trukdyti ir daug prisidė
jo prie dešiniųjų laimėjimo 
rinkimuose.

PASIMIRS 123 METŲ 
MOTERIS

SAVANGH, Ga„ b. 15. — 
Vakar beturčių prieglaudoje pa
simirė Mrs. Bell© Rhynės, 123 
metų amžiaus. Gimė ji Dub
line, Airijoj, 1811. Amerikon 
atvyko būdama 11 metų am
žiaus. Pypkę ji rūkė per 112 
metų. Ji niekad nesisielojo ir 
viską priimadavo ramiai. Tas 
gal labiausią ir prailgino jos 
gyvenimų.

NUSIRITĘ NUO KALNO AKMENYS U2MUŠE’ 3 ŽMONES

Nusiritę nuo Storm Kink kalno akmenys ties Newburgh, 
N. Y., sudaužė tris važiavusius keliu palei Kalnų automobilius 
ir tris žmones užmušė, kelis gi sužeidė. Iš po sudaužyto ant 
kelio automobilio kyšo ranka vieno užmuštųjų (skrytūlyje).

Streikuoja Omaha, 
Neb., gatvekarių 

darbininkai
OMAHA, Neb., b. 16. šįryt 

sustreikavo ,Omahą.^ jQouncil 
Bluffs Street Railway Co. gat- 
vėkarių darbininkai. Prie strei
ko prisidėjo ir neorganizuoti 
darbininkai, taip kad visame 
mieste nevaigšto nė vienas gat- 
vekaris ir dirbtuvių darbininkai 
turėjo pėsti eiti į darbų, arba 
prašyti automobilistų juos pa
vėžinti.

Streikieriai reikalauja pripa^- 
žinti unijų, sugrųžinti į darbų 
pašalintuosius darbininkus ii 
pakelti algas nuo 5c iki 20c i 
vai.

Prezidentas ragina 
skirti specialę 

oro tarybą
WASHINGTON, bal. 16. — 

Prezidentas Rooseveltas pasiū
lė, kad kongresas autorizuotų 
specialę aviacijos komisijų ir 
tuo tarpu atidėtų visus įstaty
mų projektus, liečiančius oro 
paštų iki ta komisija nuodug
niai tų klausimų išstudijuos ii 
duos savo rekomendacijas.

Kongresas' išsiskirs
tys apie geg. 15 d.
WASHINGTON, b. 16.—Pre

zidentas Rooseveltas konferen
cijose su abiejų kongreso bu
tų vadais sutarė, kad kongre
sas priims tik svarbiausius bi- 
lius ir išsiskirstys apie gegu
žes 15 d.

Padėtis šalyje sparčiai gerė
janti, ir prezidentas nenori, kad 
kongresas kokiu neišmintingu 
tarimu tų šalies gaivinimo dar? 
bų sutrukdytų.

Pavojingiausias dar- 
bas-aptiekoj

NEW YORK, b. Pavojingiau
sias darbas New Yorke yra ne 
pinigų nešimas, bet darbas ap- 
tiekoj, nes aptiekos yra tan
kiau ąpiplėšiamos, negu kuris 
kitas biznis, 
į I 4 . A . ■ .

Austrijos Dollfussą 
apmėtė supuvusiais 

kiaušiniais
GRAZ, Austrijoj, b. 16. — 

Kancleris DoĮlfuss buvo pavai
šintas supuvusiais kiaušiniais 
ir netoli jo mesta nežalinga, 
bet daug triukšmo sukelianti 
durnų bomba, kai jis atskrido 
į čia kalbėti masiniame susi
rinkime.

Supuvę kiaušiniai aptaškė jo 
uniformuotus palydovus, bet pa
čiam kancleriui nepataikė. Vi
sas kelias, kuriuo DoĮlfuss vy
ko iš aerodromo buvo socialis
tų numaliavotas raudonai, su 
užrašais: “šalin fašizmas!” “ša
lin DoĮlfuss!” ir t.t.

Pats susirinkimas praėjo ra
miai, bet DoĮlfuss radio kalba 
liko nutraukta ir tik dalis kal
bos pasiekė klausytojus.

DoĮlfuss teisinosi, kad jis ne- 
kuriųs klerikalinės autokrati
jos, bet tik norys sukurti vals
tybę “su krikščioniška dvasia”. 
Jis taipgi pareiškė, kad jis pil
nai susitaikė su heimwehro va
du princu von Starhemberg, 
bet nepasakc kokių vietų jis 
valdžioje užims.

Didelis mušis Chaco 
raistuose

................ ..—-

LA PAZ, Bolivijoj, b. 16. — 
Bolivijos karo ministerija skel
bia ,kad Oran Chaco raistuose 
siaučia smarkus mušis, kuria
me apie 1,200 paraguyiečių jau 
liko užmušta ar sužeista.

Miestas raistuose
■ • .......................... ' ■

SABAUDIA, Italijoj, b. 16. 
—Vakar karalius ir karalienė, 
dalyvaujant ir pačiam Mussoli- 
ni, didelėmis iškilmėmis atida
rė šį naujų miestų, kurs tapo pa
statytas Pontine pelkėse. Jis 
galės sutalpinti apie 80,000 ka
ro veteranų.

Tai jau antras miestas, ku
ris tapo pastatytas nusausinus 
didelės pelkes. Pernai buvo pa
statytas Littoria mietelis. I Tre
čių miestų, Pontinia, fašistai ti
kisi baigtį statyti tose pačiose 
pelkėse 1936 m.

Leonas Trockis pa
bėgo naujon slepi- 

mos vieton
BAPvlHZON, Francijoj, b. 16. 

—Kai tik išėjo aikštėn, kad 
Leonas Trockis gyvena vienoj 
vietos puošniųjų vilių, tai jis 
prisibijodamas rusų baltgvar- 
diečių pasikėsinimo ant jo gy
vasties, tuojaus slapta išvyko 
naujon slepimos vieton. Kai
mynai sako, kad Trockis su 
žmona ir 5 šalininkais šioj vil- 
loj gyveno tris menesius, bet 
prieš austant automobiliu išvy
ko kiton nežinomon vieton.

Trockio butų villoj žandarai 
užtiko visai netikėtai. Jis gy
veno po svetima pavarde, bet 
turėjo vidaus reikalų ministerio 
leidimų gyventi Paryžiaus dist- 
rikte. Paryžiaus atgaleivių laik
raščiu delei to kelia didelį triu
kšmų ir reikalauja, kad Troc
kis butų išvarytas atgal į Kor
sika.

Italų bombos užmu
šė 5 Rodezijos 

valstiečius
LONDONAS, b. 16. — Nepa

tvirtinta žinia iš Rodezijos sa
los sako, kad penki valstiečiai 
liko užmušti ir 25 sukeisti Ita
lijos lėktuvams bombardavus 
Salocho miestelį. Bombardavi 
mas įvyko delei susikirtimo su 
salos vyriausybe laike munici- 
palių rinkimų.

----- - . ■ r-MT , I ,

Sutvėrė komitetą ko
voti prieš vaikų dar

bo panaikinimą
NEW YORK, bal. 16. — čia 

tapo sutvertas komitetas iš 68 
žymių asmenų kovoti konstitu
cijos pataisų, kuri siekiasi vi
soje šalyje panaikinti vaikų 
darbų.

Tarp kilų, į tų komitetų įei
na Elihu Root, Dr. Nicholas 
Murray Bųtler ir Wm. D. Guth- 
rie.

Poli ei j a išvaikė 
teamsterių unijos 

susirinkimą
CHICAGO.-Prokuroro Court- 

ney įsakymu apie 150 policis- 
tų užvakar, išvaikė Chicago Coal 
Teamsters unijos lokalo susi
rinkimų Hod Carriers unijos 
salėj. Prokuroras sako, kad 
susirinkimas tapęs išvaikytas 
todėl,? kad tų u'nijų valdų rakė- 
tieriai Bet tikrumoj, Cotfrt- 
ney turi suorganizavęs savo 
unijų ir nori, kad visi teams- 
teriai prie jos priklausytų, nors 
jai vadovauja irgi buvę kri
minalistai.

Dvi mažos sesutės 
virsta į akmenį

PHILADELPHIA, Pa., b. 16. 
Baisių j a akmenėjimo liga, nuo 
kurios žmogus pradeda sting
ti, akmenėti, susirgo dvi jau
nos dvynukes Katherine ir Mar- 
garet Maųuire,1 11 metų.

Jau jų kaklas ir pečiai pra
dėjo akmenėti, o ir rankas 
sunkiai pavaldo. Liga yra ne 
išgydpma ir žmogus miršta kai 
akmenėjimas pasiekia svar
biuosius organus.

...... ■■■r-.1........'r.*■■ » '

MADRIDAS, bal. 16. -- Su
žinota, kad rezignavo Ispanijos 
teisingumo ^ministeris Alvarez 
Valdės.

Lietuvos Naujienos
Streikavo darbinirtkai
ŠIAULIAI.—Kovo 19 d. prie 

Šiaulių m. savivaldybės pliažo 
įrengimo darbų dirbę darbinin
kai paliko darbų ir atėjo į sa
vivaldybę reikalauti didesnio at
lyginimo. Iki tol darbininkams 
buvo mokama po 1 lt. ir 60 cen
tų už iškasimų ir nupylimų 1 
kubinio metro žemės, ir jie to
kiu budu uždirbdavo per die
nų apie 4—lt. Bet pasku
tinėm dienom pablogėji/s orui, 
pablogėjo ir darbo sųlygos: šla
pia žemė žymiai sunkiau yra 
kasti, vagonėliai slysta ir nu
šoka nuo bėgių, ir akordinis 
darbas visiškai nebeapsimokn, 
nes darbininkai vos pajėgia už
dirbti per dienų l*/2—2 litu.

Darbininkų reikalavimų s-bė 
patenkino, bet ne visai taip 
kaip darbininkai norėjo. Savi
valdybė sutiko šių savaitę, at
sižvelgiant į pablogėjusias dar
bo sųlygas, primokėti kiekvie
nam darbininkui po 2 lt. 50 ctm. 
už savaitę, bet atlyginimų pa
kelti atsisakė, nes. sako, page 
resiųs oras ir darbininkai vėl 
galėsiu uždirbti pilna senų nor
mų. Darbininkai grįžo į darbų.

Ropas atleistas iš tar
nybos

KAUNAS. — Teko auzmon, 
kad suimtųjį Klaipėdos krašto 
prokurorų Ropų direktorija U 

-tarnybos atleidus. ---------
■■'■■■■ - ■ ----------------------- --

Šiandie susirinks 
valstijos legislatura

Dideli nacių areštai 
Klaipėdoje

Suimta keletas Klaipėdos sei
melio narių—dvarininkų

KAUNAS. III. 28. Elta. Va
kari 27 d. Šiaulių apyg. tardy
tojo Nezabitausko nutarimu 
valst. saugumo policija Klai
pėdoje ir krašte padarė visų ei
lę kratų pas Sozialistische Volk- 
sgemeinschafts Ir Christlish- 
spzialistische Arbeitsgteneins- 
chasfts narius. Pasiremiant per 
kratas surasta medžiaga, buvo 
suipiti advokatas ir miesto sei
melio narys dr. Borchertas, 
Landschafts banko dir. Bertu- 
laitis, dvarininkas Lerens, mo
kytojas ir miesto seimelio na
rys Kvanka, adv. dr. Betche- 
ris, Memeler Rnudschau red 
M. Preikšą ir Meissner iš Klai
pėdos.

Visi suimtieji dar vakar iš
tardyti buvo nugabenti į Ba
jorų kalėjimų.

Advokatas Betcheriui ir Bor- 
chertui yra paskirta tardomoji 
priemonė po 20,000 lt. užstato. 
Be to, suimtas ir tardomas So
zialistische Volksgemeinschafts 
Pagėgių apškr. vadas ir Klai
pėdos krašto žemės ūkio rūmų 
pirmininkas dvarininkas Radt- 
macheris.

Kariuomenės teismas 
teisė komunistus

ŠIAULIAI. — Kariuomenės 
teismas kovo 20 d. Šiauliuose 
nagrinėjo komunistiniu veiki-

SPRINGFIELD, III., b. 16.— 
Rytoj specialiam posėdžiui, kiu
ris buvo nutrauktas dvi savai
tės atgal, susirinks valstijos 
legislatura. Svarbiausias klau
simas, kuris teks jai svarstyti, 
yra gelbėjimas Illinois mokyk
lų, kurios nebeturi lėšų, jatf 
senai nebemoka mokytojams al
gų ir gali bile dienų užsidaryti.

Svarstant mokyklų klausimų 
gal vėl atsinaujins kova tarp 
legislaturos ir gubernatoriaus, 
kuris nori mokyklų gelbėjimui 
panaudoti pavietų gaunamus 
gąsdino taksus, kuomet legis- 
latoriai norėtų tam tikslui su
naudoti valstijos svaigalų tak
sus.

MILWAUKEE, Wis., b. 16.— 
Lakūnas Wm. Ocvirk, 26 m. 
mėsininkas ir jo draugas, kapt. 
Seeman,, CCC stovyklos vedė
jas, pasiskolino lėktuvų ir iš
vyko paskraidyti. Bet beskrai
dant jų lėktuvas nukrito irabtf 
užsimušė.

FREMONT, Neb., b. 16. — 
Du žmones liko užmuši ir tre
čias sunkiai sužeistas jų lėktu
vui nukritus iš 150 pėdų augš- 
tumos.

JOHNSONBURG, Pa., b. 16. 
—Gasui namuose eksplodavus 
liko užmušti Ralph Flegal ir jo 
10 mėn. duktė. Jo žmona ir 
kitas kūdikis irgi veikiausia 
mirsiu.

ALBANY, N. Y., b. 16. — 
Valstijos sveikatoj departamen 
tas paskelbė, kad vasario mėn. 
buvo mažiausia mirčių nuo al
koholio per pastaruosius 11 
metų.

VIENNA, b. 15. Ąustri* 
jos heimvvehro vadas princas 
von Starhemberg iyykd į Rymų 
pasitarti su Mussblini.

m u kaltinamų asmenų bylų. 
Kaltinami buvo 6 pasvaliečiai, 
kad pernai gegužės 1 d. plati
nę Pasvalyje kom. literatūrų, 
iškabinę vėliavas ir spausdinę 
atsišaukimus. Keturi kaltintie- 
Įl išteisinti, o du nubausti: Vo
sylius Jonas—12 metų sunk, 
darby kai. ir Tekutis Vladas—
1 mt. s. d. kai. Tekučiui įskai
tytas iškalėtas laikas 10 mė
nesių, ir jam lieka dar kalėti
2 mėnesiai. Vosylius gynėsi 
griežtai ir atkakliai, o Tekutis 
pareiškė:—neveikiau, neveiksiu 
ir popiergalių gatvėj niekad 
nerankiosiu .

KAUNAS.—šiomis dienomis 
Šiauliuose susidėjo 7 macų ga
mintojai ir įkūrė sindikatų. 
Sindikatas, tuojau pakėlė macų 
kainas. Šiaulių žydai dabai 
macus pradėjo gabenti iš Kau
no ir kt. miestų, nes kitur ma
cai pigesni, šiauliškis macų sin 
dikatas prieš macų importų 
pradėjo derybas su Kauno ii 
kt. miestų macų gamintojais, 
siūlydamas sudaryti generalinį 
macų sindikatų. Prieš macų 
sindikatų žydai jau sujudo ir 
rabinų sųjunga rašo memoran
dumus prašydami juos apsau
goti nuo macų sindikato.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivų ir L t., kad kelionė bu
tų smągi ir patogi. Nea H dė
liok i t e, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, JI..
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Chicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaitės Įsirašė 
sekami nauji nariai:

t abi
$3.50
$6.00

$10.80
$10.00

Musų kontestantas P. Gal 
skis laike praeitos savaites su

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIC1A
P. MILLER

DRAUGUOS VALDYBA}
J. MICKEVIČIUS 
P. GALSKIS
K. KAIR1S

Pranas Lukoševičius
žymus Ciceru lietuvių dar

buotojas ir Cliicagos Lietuvių 
Draugijos narys.

^HS^Chicago, m

NAUJO

tapo iarinKti per Board

KONTESTO GARBES ROM.!

J. ASCILLA
J. GALSKIENĖ
V. PAČKAUSKAS.

Petrulis, Brajus, X. 
. Briedis (jaunasis)

ATVffiAS LaisKas nu0

Draugijoje padwgjj

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidaa.

DRAUGUOS ADVOKATAS
K. P. Gugi*.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

Balandžio 17, 1934Malonus Kaimynai
jus esate širdingai Kviečiami atsilankyti į atidarymą naujo District

i, adresu 1110 Viest 35tn atreet tarp 9 vai. ryto 
popiet, Trečiadieny, Balandžio 18, 1934.

kad suteikti šios apielinkes

407 So. Wabash Avė 
arba Brevoort Lobby 

UQ W. Madteon 
Tci. V ' ’

Prašome pam:

Trumpiausias kelias j 
South*us

Kad turas Inte laimę 
Širdingai”

GBh6
Robert Shaikus*
6404 So. Rockwell St.

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

GB-3
Frauk Bulaw,
1733 So. Halsted St.

GB-3
J. Cheponisų
4111 So. Richmond St

G&3
J. H. Puida*
3346 So. Artesian Avė.

GB-3
Petronėlė Šiužąs, 
4323 So. Fairfield Avė.

Henry Kasputis
čia jau šeštas northsidielis 

iš eilės laike vienos savaitės 
įsirašė Chicagos Lietuvių Drau
gijom Naujas musų narys 
Henry Kasputis yra jaunik
lis, tik ką jam gyvenimas pra
dėjęs žydėti. Bėduoja jaunas 
Henry, kad jam nelabai gerai 
sekasi lietuviškai kalbėti. Gir
di, eisiu j Draugijos susirinki* 
mus nuolatos, kad geriau lie
tuviškai pramokus. Kont. J. 
Girčiui priklauso kreditas už 
įrašymą Draugijoj) šito jauno 
nario.

Laikotarpis tarpe 1934 ir 
1934 metų

Beveik visuose lietuvių oiga- 
nizaeijose Amerikoje buvo per
gyventa triukšmingos grumty^ 
nes su* naujai gimusia partija, 
socialistų atskala 
kais. Chicagos Lietuvių Drau- 
gija nuo pat sava užsimezgi
mo dienos buvo auginama it 
tvarkoma sociąlistiskoa minties 
žmonių.

Tiesa, buvo dau4g or^aniza- 
ei jos darbuotojų, kurie nepri
klausė jokiai partijai, bet bu* 
vo šiaip sau pažahgųs žmonės 
ir darbavosi pilname sutikimu 
su visais kitais organizacijos 
nariais. Bolševikų audrai siau
čiant vjsoje Amerikoje* nęga* 
Įėję ji nepaliesti ir. Draugijos 
kampelio — Draugijos nariai 
didžiumoje, kaip minkiau, bu
vo ridikalio nusistatymo. Vie
ni Draugijos nariai simpatija* 
vę daugiau soęialjstamS, 0 ki” 
ti komunistams bei bolševv 
kams. Komunistai tais laikais 
Draugijoje jaukėsi stiprų^ per* 
tat buvo užsimoję būtinai pa; 
imti Draugiją į savo km#K>h< 
jie pranašavo, kad Draugija 
tąi bus Pirma Trockio kuopa 
■“ ’ ‘ “‘j. . Vį$ daugiau U 
daugiau jie savo ’tik*

tą darbą dirbo, bet daugiau 
prie to darbo prisidėjo, negu 
kita bile kuri orgauUącija. 
Kiek per tą laiką Draugija su
šelpė savę sergančių narių li- 
goję ir kiek išmokėjo pomir
tinių, čia nesigilinsiu į vekor-

r isKai Ir Tmine* Kad Jus 
bendrai pa$elbįngas atse

88 valandas smagios keliones

FirrSHVBHd --------------------.---------- >0.70

OKTKO1T-. _________ ” ,37B

X0VNWQWN M- AK.ON TJM
Bilo kur į RYTUS

sėkmingai veikia, — 
nori apsileisti kitiems 
kas nors mažiau turėjo pasi
sekimo praeitoj savaitėje, bet 
visgi šiek tiek pažengė pirmyn. 
Kont. R, Shaikus yra nusitaręs 
eiti pirmyn. Kai kurie kontes- 
tautai laike praeitos savaites 
nedatfg padare progreso, išski
riant kont. P. Galskį. šią sa
vaitę musų kontestantai, atro
do, turės daugiau pasekmių.

*Musų Kotitesfantų Stovis:
GB-108

Gerb. Ponas X, 
3653 So. Habted St.

GĘ-48
J. Kemėšis,
812 West 33rd St.

GB-43
P. Galskis,
2330 N- Harlem Avė.

Southern Limited
407 Sę- Wąhąsh Ąyc.

72 W®st Randolph St.
Tel. Calumet 4668—Wabąsh 6171

Išrinktieji 
of Dirąotors 
ir J4 nuoširdus noras yra

I Bankas
1 bingas
I sąskaitos

* S as "i

•• mes norime tur®ti ^iplžinaite
Įnešimas ant

valdininką, ir dar^ini®^'?*no!
^enoje arba rwn -

pat eglw* 
į Vasitikėdami

Dar
sų Draugijoje daugiau. P-nia 
A. Sadaitienė, įstodama Chica* 
gos Lietuvių Draugijom pa
daugino skaičių northsidiecių 
moterų Draugijoje. Draugija 
čia gana skaitlinga nariais, — 
mat, šitoje dalyje miesto Drau
gija užsimezgė ir išbujojo, per- 
tat ir visas geriausias spėkas 
čia sutraukia į savo eiles, čia 
irgi kreditas priklauso kont. 
Miuleriui už įrašymą Draugi j on 
p-nios Sadaitienės.

Florence Wiezbovicz
Šita jaunutė p-lė Wieabovicz 

irgi northsidietė, jos tėvas jau 
senokai priklauso Draugijom 
pasirūpino ir savo jauną duk
terį čia įrašyti. Pagirtinas dar-

Draugiją. 
Sudin- 
, o ši- 

rašėjas yra medin- 
Reiškia p. Sudintas 
parapijos, o aš pats 
filijos.

Draugijos ofisas atidaras tiktai tris dienas per savaitę — ketvergais, petnyčiomis ir aubatomis nuo 4 iki 7:3Q 
vakare. Kontesto dalyviai arba norintys Įstoti Draugijon su reikalais malonėkite atsilankyti tiktai čia nu
žymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai priimami vien tik ketvergo vakarais nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117 ___________

yra dženitorius. Kont.'re. Taipgi ir p-nia Bendžius 
nė kiek 
. Potec-

Murcella ir Aldona Williams
šitos dvi naujos Draugijos 

narės yra Oak Park gyvento
jos. P-nia VVilliams ir p-lė Wil- 
liams 
mų šeimininkė, o lantroji — 
studentė. P-nas VVilliams yra 
senas šitos organizacijos na
rys. Kont. Galskitri atsilankius, 
mielai sutiko, kad įrašius visą 
savo šeimyną Draugijon. Chi
cagos Lietuvių Draugija narių 
skaičiumi auga ne tiktai Chica- 
goje, bet ir už Chicagos rube- 
žių. Geras reiškinys Draugijoj 
gyvenime.

Antanas J. Daunis
Musų Draugijoje jau buvo 

pusėtinas skaičius Daunių, — 
na, Antanui Dauniui prisidė
jus į šią Draugiją, Daunių skai
čius dar daugiau* jiadaugūs. Kuo 
daugiau Daunių musų Draugi
joje, tuo Draugijai geriau. Ki Įmušė visus kitus kontestantas. 
ti Dauniai* Draugijos nariai.'Jeigu* jam taip seksis ir toliau, 
yra kriaučiai, muzikantai, na,'tai gali pralenkti net ir tuos, 
o musų naujas narys Antanas Į kurie randasi pačiame čiuku- 
Daunis 
Miller pasirūpino, kad Daunių 
skaičių

MICHAEL RKAOT
Presidentas, Ready C o ai
& ConstruotXon Qo< 

J. A. SCHRAM
Straus & Sohram

H, S. SILBERMAN 
Presldentas,
& Sona

W. R. SPR0UL 
Presidentas 
Construotion Co.

CLARKE VIASHBURNE, Presidantaa

wfal
ąpielinKeJ

i Šio BanKo
\ Herr°d» Kasiarius 

vaiaiolnKąl, al-Bankl

.• v.a ais bus šios apielinKės gyventoJams paąei- 
t,iKisi įrodyti. J1.® Yi\trąi patarnauti Jums komercinėse 
ir yra prisirengęs greit* J* Unitai ir KQi®Ktavimet 

taupymo

nimas trumpas. Chicagos Lie
tuvių Draugija savo eilėse tu
ri mažiausiai virš dviejų šim
tų jaunuolių, kurių amžius ne
siekia daugiau dvidešimties 
penkių metų, šitą jauną narį 
pasirūpino musų Draugijon 
įrašyti kont. J. Kemėšis.

Vadovas Sudintas
Brightonparkietis p. Sudin

tas yra smagus žmogus — gy
venimas kartu su juo visuo
met juokiasi. Draugija turės 
vienu juokdariu daugiau. Ge
ras reiškinys, kad čia žemai
čiai pradėjo skaitlingai dėtis į 
Chicagos Lietirvių 
Musų naujas narys V 
tas yra žarėniškis, — i 
tų žodžių 
gėniškis. 
paeina iš 
iš Žarėnų

Espresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žeipos Kainos visuomet
Patosruą ini«w>jimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus t>uwu.
Patyre. mandagus vežėjai-
PYKAI papuškąs ir porterio patar
navimas*
Duokite mums surengti smagią ke-* 
lionę į bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So Stato Street 

Tel. HABR1SON 6078

Miller,
N. Irving Avu.

GB-31
M. Ratkevičiene,
West 47tb Place,”

GB-24
O, Simonaitienėg 
Brighton Place.

GB-21
V, Orenčienė, 
So. Halsted St.

GB-21
Sophie Bendžius, 
So* California Avė.

GB-48
J. A. Jankus,.
1834 Wabansia Avė,

GB-15
J. U AseiUa,
3800 Armitage Avė.

GB-1S 
Poteekas, 
Sa Union Avė.

GB-8
Girčius, 
Wabansia Avė.

GB«6
A. Ambrose,
3141 Sa Emerald Avė.

GB-6
P. Martinkaitis. ( 

(Senas Petras)
1733 So. Halsted St.

GB-6
J, Sholteman, 
7023 So. Artesian Avė.

Stella Mickeviče
Dar viena jaunuolė, bot ši

ta jau ne iš Northsidės, bet iš 
Southsidcs — jauna Stella gi
musi ir augusi Kenosha, Wis., 
bet dabar chicagietė, priklau
so j Joniškiečių Kliubą, yra 
veikli mergaitė. Kont. Sholte- 
manas pasirūpina jąją čia įkal
binti.

John Pokinskas
šitas jaunas inteligentiškas 

vyrukas irgi southsidietįs. Ma
lonu pažymėti, kad čia jauni
mas pradėjo plaukte plaukti. 
Draugijų, kurios negali įtrauk
ti jaunimo į savo eiles, gyver

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGUA..TZZ3il8
W ■iv»AVlwr. YRA •! .

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIU IR KULTŪROS DRAUGIJA

National BanK of Chloago 
ir 3 vai

[Naujas Bankas tapo suorganizuotas tam, Kad suteikti šios apielinkos
| gyventojams pilną bankinį patarnavimą. Jis neturi ryšių au JoKiu pir- 
\ mesniu Banku neigi yra suriktas su byle kuria kita bankine institucija 
\ DIREKTORIAIS NAU JO BANKO ¥RAl
V CDARENCE G< CARLSON
V iKasierius, Chioago Curtain
\ Stretoher Co.
\ j. Vi. EMBREE, Jr«
\ Presideutas, Rittenhouse
\ & Embree Co< i
\ M0RTIMER B. HARRIS
I Presįdentas, Harris Bros.
\ H. G > ME1N1G
\ Direktorius, Spiegei, May
\ Stern Company

»6.00„.....

slo. SocialistinSs minties drau 
8»> ų aiškiai pastebėjo, 
neilgi Draugija išsilaikys ne. 
patekusi po bolševikišku spar-

Anelė Sadaitis 
viena northsidietč mu

e ir daugelis Jų be abejo yra Juros gerai žinomi.
AininkAts vrat ClarKe Viashbūrne. Prezidentas; —valdininKais yra^ pagelbininKa

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

rvr«&n Gr«l|at Vatum 
Vieuou pu.6n

Wy. ife - 
ST. JOSEPH, 
KANSAS CIT
Du busal kasdien Išvąžtuoja i virt mtn8- 
sr,«.■«£» & 
SSSMKt

AteŲUte grUa TOetonuoMUl

Missouri Transit Line 
328 So. State St.

Tek HARIOSON <»7»

I&MŽGINKITE SAFEWAY FAST l : i■ NUVEŠ TAIP SAUGIAII I
W Safeway aiulo ■
W skirtinga budo į
W patarnavimą. į

The district National Bank
OF CHICAGO

1110 West 35th Street 
Tek Boulevard 2600 
CHICAGO, ILLINOIS

K CHICAGOSLIETU
VIU DRAUGIJOS 
ISTORIJOS LAPU

Rašo J< Mickevičius
(Tęsinys)

Tolimesnis Draugijos augimas
Nuo 1910 iki 1916 metų 

Draugija augo nariais ir pini
gais ‘sėkmingai, taip kad pa
baigoje 1916 metų Draugijos 
turtas buvo $2,826.60, o narių 
skaičius — 248. Bet nuo 1916 
iki 1924 metų nors piniginis 
turtas paliko iki $5,656, bet 
nariais Draugija nupuolė iki 
303 gerame stovyje. Prie
žastis narių sumažėjimo —- 
pasaulinis karas, po karui va
žiavimas į Lietuvą.

Laikotarpyje trylikos metų 
buvo daug darbuotojų — vie
ni dirbo daugiau, kiti mažiau 
organizacijos labui. Neminint 
vardo Degučio ir Gaiškio, buvo 
daug kitų veikėjų, kurie nuOy 
širdžiai ėjo organizacijos pa
reigas: K. čepukas šiame lai-, 
kotarpyje ojb visokiausias pa^ 
reigas valdyboje ir komitetuo
se: pirmininko, vice-pirminin- 
ko, sekretoriaus, iždininko, kon-. 
trolės raštininko; komisijose 
vakarų rengimo, knygų per
žiūrėjimo ir tt. Taipgi Jubzas 
Ascilla, Vincas AseiMa, Dubic 
kas* K. Navickas, šmotelis, Da-. 
nelavičius, Šimas, Kairia, Pač- 

. kauskas, KalaiiMutė-Velvikienė, 
Druktainis, G. Kalaine, Mačys, 
K. J. Jankauskas, A. Lungevi- 
čius, A.

’ Saikus, V 
ir daugelis kitų ėjo- organiza
cijos pareigas. Vieni jų buvo 
valdybos nariai, — ėjo užde- 
ta# jiems pareigas, o kiti dar
bavosi naujų narių gavime, va
karų repgime. Beje, nemažai 
naujų narių yra Draugijon įra
šę broliai Jokantai —■ Jonas 
ir Juozas.

Iš svambesnių kultūrinių dar
bų, ką Draugiją tame laikotar 
pyje atliko, • —; tai finansavo 
Northsidės Lietuvių Viešą Kny- Narlhsi^oję 
gyną

PARANKU

ST. LOUIS $3
DĘTROIT $3
ŽEMOS BUŠŲ, KAINOS VISUR.

Pašaukite;

ufctĄKrĮname* Kad mos dą- 
noresite.

savo Kos

AEDRAUSI1 X.« m“1'

ir mea tikime, ^d Atidarymo 
it e su 
ir mes 
Kaip JUS 

pažinti Kiekvieną 
i su mumis ir puau 

daugelio .
širdingai kViežlu JU? 

tam. kaip tai Jums bus

l i «U* ^radėjo musų minties
Ka<l susirūpinti, kad ap

saugoji^ organizaciją nuo boL[kad^?inq^^riimiftQ
sevikiškos diktatūros. (B. d.) vra *

De Luxe Motor Stages 
746 S, Wabash Avė.

Tel, Wabash 8886
-........".'1" . 1 «...——""Į.' 111...... 1»H|IIW<.I|I|IHII|IW|H .IHIHI

keliaukite
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU,
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Antradienis, bal. 17, 1934 NAUJIENOS, Chicatro, III

TheEngnsii vuiumn

JUiueies mrmuves |sa«ve isparuuua

PLAYER PIANAI
Cr5^ Nauji Parsiduoda už Virš $450 i

j Sąlygos $1.00 į Kavanę į

Dainuos koncerte ,r ains

Galutina kaina—išmainykite savo seną Pianą.

the bcy?

Kodėl Ūmus

Lituanica II

groti.

RADIO

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

Pilsen White Linoleum Varnish

L®

KVIEČIAME ATIDA

TVIRTAS .

i

SAMUEL INSULL 
KALINTOJAS

su Lee Tracy 
taipgi komedija

other in- 
at hoine.

we will 
and his

not foimd one to date.
the ballroom we vvill find 
other than Charlie (Rus
to his friends) Svencis-

Sąlygos $1.50 
į Savaitę

Nerizikuokite 
Nei vieno cento.

būt 
at

gali

1,200 mažesnių Illinois vals
tijos miestelių vyriausybėms iš? 
dalinta $654,650, kaip jų dalis 
pajamų už gazolino taksas va
sario mėnesį šių metų.

BALANDŽIO 17 ir 18 
“ADVICE TO THE LOVELORN”

kįla ant skal- 
kol dar turi- 

prisi-

Pradekite mokėti
i ru'nosv,

Greit išdžiųsta turi vandens nenuplaujamą tvirtą varnišų, 
kuris padaro karpetą išrūdyti kaip naują. Lengvai nuva

lomas—priduoda gyvumo ir grožio byle karpetui.

BALANDŽIO 19 
“MADAME SPY”

su Fay Wray ir Nills Aster 
taipgi Musical

BALANDŽIO 20 ir 21 
“MAN OF TW0 W0RLDS”

su Ellissa Landi ir kitais 
taipgi komedija

Gydytojai visuomet pripažino skysto 
liuosuotojo vertę todėl, kad jį lengvai 
galima mieruoti ir jo veikim* kontro
liuoti.

Žmonės irgi skubiai grįžta prie sky
stų liuosuotojų. Žmonės patyrė, jog 
gerai prirengtas skystas liuosuotojas iš
valo vidurius gerai be jokių nemalo
numų laike išėjimo arba vėliau.

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. Stankovvicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965

Pinigą Siuntimu Skyrius at
darus kasdie nuo 8 v. ryto 
•k» R vai vak Nedaliomis

Kiekis skystam liuosuotojo gali 
pamainomas kad atitiktų kiekvieno 
mens reikalui. Jo veikimas irgi 
būt reguliuojamas. Prie jo nepriprasi- 
te. jums nereikės imti "dvigub* kiekį" 
diena ar dvi vėliaus. Neigi švelnus, sky

stas liuosuotojas įrituos* jūsų ’ inkstus.

Netinkamai liuosuotojas laikyt jutų 
viduriui uikietėjuiiait taip ilgai kaip jį 
vartosite.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin yra pre- 
skripcija, ir yra pilnai saugi. Jo liuo- 
suojančios ypatybės yra paremtos ant 
senna—natūrai ii kas liuosuotojas. Žar
nos nepasidarys priklausomos nuo šios 
pagalbos. Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra pas kiekvieną vaistininką. Narys 
N. R. A.

Nauji ___________ ____ _
DYKAI Muzikalia Kabinetan, 
Benčiua ir Rolės.
PuKU’bėtfna V«Ttyl»ė. nr> nauji. Iwt verti 

<iu ar trvM nyk daugiau.

SĄLYGOS 50c I SAVAITE

THOR Skalbykla ir 
prosas krūvoje ver
tės $99.00 abudu už

69.00

RAMOVA Theafre
3518 So. Halsted St.

amusing 
formulaes 
quite an

RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

AN K US—DRĄ UGIŠK AS|

filo pastebėtini nauji 
uiniruiiieiitai yra pal 
uiti IA reguliaraus rta 
ko, su pilnu, turtingu 
tonu, artisliAku Betainu 
Ir gražiai išbaigti. Na 
ujos i _ 
Hnrfrht pianų

FIREPROOF PIANO WAREH0USESą^2i 
South Ashland Avė, and 39th St. 
L'.........v .ZMlllua.u .»»«. .utVeKUL, ...I '1. . J ... .lini-MC, 1U.OS gol.^S. 
Atdara Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais 

Nuo I) vai. ryto Iki I) vai. vakaro.

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ir 
Hardvvare Krautuvėje

Echoes from Lamb 
da Mu Delta

At the lašt meeting of Lamb
da Mu Delta Fraternity, the 
finai plaus for the “Dance 
Clinic” which is to be hcld 
April 21 st at the Southmoor 
Hotel, were completed and it 
looks likę a perfect evening. 
Yes sir! Ali of the boys are 
going to put on their “best bibs 
and tuckers” and behave. Even 
Bud Šimkus, “
to his patients, 
leave his 
to put on 
struments

In the
find Charlie Goukas 
collection of plain and fancy 
pledges, gently collecting “mi- 
ladies” and “milords” eloaks 
and pirtting them away for 
safekeeping.

Collecting your tickets, at 
the entrance of the spacious

Doctor Šimkus” 
promised to 

loaded cigars, tacks 
chairs and 
of torture 
wardrobe,

Venetian Room you will find 
the smiling mugs. Oh, I beg 
youv pardon, Doctors! the smil
ing faces of Eisin, Zopel, Yd- 
kubauski, Kwim and Sukis 
They vvill firmly būt (juietly 
exhact fifty cents if you have 
not paid and let you* enter, to 
cnjoy the music of----------- .
VVell, it’s a secret, būt the band 
plays nightly over one of our 
local stations and is very good. 
To be sure of this, the active 
alumni, namely Drs. Russell, 
Šimkus, Manikas and Winsku 
nas, time in each night and 
listen for a sour tone, būt they 
have

In 
none 
sian,
kas and his harem passing out 
tall cool refreshing glasses of 
punch (Formidae, is a secrete 
and has been passed down for 
generations in the history of 
the fraternity).

Taking care of the nursery, 
yes sir! we have one [Bring 
the kids] is Al. Shimkus, the 
eminent pediatrition 
the tots by jugg’ing 
and diąpers (Al i s 
expert).

In other vvords,
are quite versitile and can tako 
care of any emergency which 
may arise, so that you may be 
assured of a good time.

Sutholalia, the Nordic.

Visi lietuviai džiau 
giasi, gėrisi “LIT

UANICA II”

Keitimas į Skystą 
Liuosuotoją?

BALANDŽIO 17 ir 18 
Pagarsėjęs Cecil De Mille veikalas 
“FOUR FRIGHTENED PEOPLE” 

su Claudette Colbert, H. 
Marshall ir kiti 
taipgi komediją 

SEREDOS VAKARE 
“SCREENO” 

su $30.00 cash prizais 
BALANDŽIO 19, 20 ir 2į 

“ESKIMO” 
žmonių mainytojo! 

taipgi komedija

Mark, ye! it is near,
The Queen of the skies, 

White against blue,
A sight for your eyes.

The monstrous shadows
Rise and creep,

The bird begins to
Climb and leap.

Who is tins proud
Qireen on high,

So mighty and big, ’
That conųuers the sky?

Who is within it
So strong and bold

That rules it with his
Mighty hold?

Of course, it’s James,
The pilot great

With Lithuanica
The Second his sturdy mate.

Venta V. Kartonas,
13 years old.

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Planu,. j ima įspūdingai 

“krikštynos”
Bet tik maža dalis ' lietuvių 

Chicagoje lėktuvą matė. Yra 
Alkstančiai, kurie su nepapraš
ai smalsumu laukė jo atskren
dant ir žadėjo nuvykti į air- 
portą, bet juos arba Hilus su- 
aike, arba nežinojimas kelio, 
irba kitos priežastys.

lie tūkstančiai susirinks lėk
tuvą pamatyti sekantį sekma
dienį, balandžio 22 d-, Ford 
Lansing Airporte, kur įvyks 
“krikštynos”, kur jam bus ofi
cialiai suteiktas vardas “LITU
ANICA ANTROJI”.

Krikštynos bus įspūdingos, 
Ai įvairiomis margomis ceremo
nijomis, su muzika. Buliai lėk 
.uvų skraidys formacijose, sa
liutuodami “LITUANICA AN
TRĄJĄ”, kuomet jai bus su
teiktas tas vardas su nuošir
džiausiais linkėjimais nUo susi
rinkusios minios, kad ji laimin
gai nuplasnotų per Atlantiką 
į Kauną, ir įvykinti visų sva
jones, visų troškimą, kad lietu
viai pagaliau parodė, kad jis 
jali...

Bus dramatiškų momentų. 
Ne vienas gal susijaudinęs 
griebs lakūnui Janušauskui už 
rankos, gal su ašaromis akyse 
jam pasakys, “Laimingos ke
lionės tau, brolau” ir įspraus 
jam j ranką penkinę, dešimkę 
su žodžiais, “matai,daug nega
liu, bet lai ir mano procios vai
siai suteikia nors vieną plunks
ną to paukščio sparnams”...

šoks parašiutininkai; bus 
“įtriksų”

O tuo tarpu lėktuvai viršuj 
varstysis įvairiausiose formaci
jose, ners kilpas,, puls tūkstan
čius pėdų ,į žemę, kad ant visų 
galvų plaukams atsistojus nu
jaučiant tragediją, vėl staigiai 
pakils į orą ir apsivertus 
skraidyti “viršum kojom”. To
liau, drąsus parašiutininkas iš
šoks iš lėktuvo puls neatidary
damas parašiuto 2,000 pėdų ir 
kuomet visi manys, kad jau 
“nabagas pražuvo”, parašiutas 
staigiai išplės savo baltus spar
nus ir pamažu, vingiuodamas 
nusvyruos su savo “kroviniu” 
į žemę.

Įžanga 25 lentai
Jaudinančios krikštynos, įdo

mus programas, triksai ore, pa
rašiutininkų šokimai, lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas

'bus Ford Lansing Airporte sek
madienį, balandžio 22 d. įžan- 
ta asmeniui 25 c.

Ford Lansing Airportas ran
dasi netoli Lairing, III. Jį pa- 
ogiau; iai pasiekti važiuojant 

Cicero, V/cstcr.i a ha Haldetį 
.alvčiiks iki 153 street (Fede- 
al limite No. 6), pasukti į kai

rę ir važiuoti iki Burnham avė. 
Pasiekus Burnham ave.> pasuk
ai po dešinei ir važiuoti iki air- 
porto. Keliai labai ; eni, “de- 
tours” jokių nėra. Krikštynų 
jradžia 2 vai. po pietų.

Kad palengvinus važiavimą į 
lirportą, kiekvieną die
ną iki sekmadienio “Naujieno
se” tilps žemėlapis, kuris paro
dys kokius kelius imti ir kur 
suktis.

'1MliDdlilIldB''
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Planų
ViM gerai žj. 
noiinj jft<j|r- 
> y s <’lų, ne 
nauji. Pnr- 
luodaml tik
rai už, cash 

....... >9
Tannykitn pinigus— 
Kirkilu CiCHlog t. O. r— 

j. IA .vui'clioiiHC, Jūsų ptanaH arba muzikaliu p°
iiHiruiucui.tn bus pri. uitas kaip iiuokftjiiiuiH.

Dainininkė Anelė Zabukienč 
dalyvauja Aleksandro Nikuti- 
no, dainų mokytojo, rengia
mam, koncerte bal. 18 d. 8 vai. 
vak. Kimball Hali, Wabash and 
Jackson.

Koncertas gana įvairus, pasi
žymėjusių dainininkų pildomas. 
75c įžanga. —A. M-nė

$654,650 gazolino taksų 
išdalinta miesteliams

Lietuvis Scandina 
vian-American lini 

jos tarnyboje

Visai Nauji Maži <Uprkht * £ fe B
PIANAI

B

30 
DIENŲ 

Bandymui
{mokė 

jimo

Visai N*nji
CRAND

PI ANOS I S Opianų kons- • * * *

50 Iii v

lietuviams keleiviams malonų 
ir mandagų patarnavimą, bet 
dabar dar geriau aprūpins sa
vo keleivius turėdama p. Ja
nush Jr., — Januškevičia savo 
tarnyboje.

Scandinavian American Lini
ja kas metas rengia dideles 
ekskursijas i Lietuvą, visa ke
lionė juromis iki Klaipėdos, šią 
vasarą, šios linijos laivais plauks 
sekančios ekskursijos į Lietu
vą.

Lietuvių Agentų Laivakor
čių Sąjunga rengia dvi dideles 
ekskursijas j Lietuvą ant Skan
dinavų Amerikos Linijos lai
vų. Pirmoji ekskursija išplauks 
iš New York, gegužes 12 d., 
laivu “S. S. United States. An
troji ekskursija išplauks iš New 
York rugpiučio 11 d., laivu 
“S. S. Frederik VIII”.

P-nąs Jamišl 
kelintas '‘inetas

dovaus p. Janush Jr.,—Janus-j Scandinavian American Lini- 
kevičia. Ekskursija išplauks iš ja yra visais atžvilgiais remti- 
New York birželio 30 d., vė- na, ypatingai dėl to kad savo 
liaviniit laivu “S. S. Frederik raštine, šiame krašte, palaiko 
VIII”. Taipgi visi keleiviai vyk- tarnyboje Lietuvį. Taipgi turi 
stant su šia ekskursija, bus savo raštinę Kaune, kurios ve- 
nufilmuoti ant laivo ir išlipant dejas lietuvis ir patarnautojai 
iš laivo Klaipėdoj. J lietuviai. (Apg.)

ACCORDIONAI

škevičia Jr., jau 
s kaip lydi eks- 

kursijąs; 'į’ Lietuvą ir yra ge
rai susipažinęs su kelionės rei
kalais. šios vasaros Skandina
vų Amerikos Linijos didžiąją 
ekskursiją vėl asmeniškai va-

Šiandie 7-tą valandą vakaro 
įvyksta reguliaris antradienio 
radio programas, leidžiamas pa
stangomis Peoples Furniture 
Mfg. Co. krautuvių, 2536 W. 
63rd Street ir 4183 Archer 
Avenue, iš stoties WGES., 1360 
kilocycles. Patirta, kad jo iš
pildyme rengiasi dalyvauti daug 
žymių dainininkų ir daininin
kių, kuriems vadovaus muzikas 
J. Steponavičius. Taipgi kal
bės Dr. Poška, studentas L. La
banauskas ir juokdaris “čalis 
Keptfrė”. O visa tai bus su
jungta su gražia muzika, įdo
miais pranešimais ir visokiais 
naudingais pasiklausimais. To
dėl nepamirškite pasiklausyti.

Lietuviams gerai žinomas 
Amerikos lietuvių filmininkas 
ir Lietuvos filmų gamintojas, 
p. Juozas Janush Jr., — Januš- 
kevičia, tapo paskirtas Skan
dinavų Amerikos Linijos, Lie
tuvių skyriaus vedėju, 27 
Whitehall St., New York, N. Y.

P-nas Janush Jr., — Januš- 
kevičia, yra Amerikoje gimęs 
ir augęs jaunuolis iš Hartford; 
Conn.

Jau daug metų kaip Skan
dinavų Amerikos Linija teikė

HALSTED EXCHAHGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th P
‘ , Narys FEDERĄL

Prapuolė Dominin 
kas Mecelis

TOWN OF LAKE.— Domi
ninkas Mecelis, 42 m., nevedęs 
prapuolė nuo balandžio 8 die
nos. Jis gyveno adresu 4433 S. 
Honore St., Chicago.

Prieš tą laiką Mecelis išsi
ėmė iš banko pinigų ir pasi
sakė važiuosiąs į Clevelandą, 
pas draugą. Bet nuo balandžio 
8 d. niekas nebematė jo ir ne
begirdėjo apie jį.

Jeigu kas žinote apie j j, tai ' 
malonėkite pranešti jo broliui 
Jurgiui Meceliui adresu 1425 
West 45 St.» tel. Yards 0406.

INSURANCE KORPORACIJOS

Burton Y. Berry, jaunas 
Juhgt. Valstijų vice-konsulas 
Istabule, Turkijoj, kuris forma
liai perėmė iš Turkijos valdžios 
Samuel Insullą ir dabar jį ve
ža laivu j Ameriką, kad Insullą 
atiduoti Chicagos teismui.

||ĮPUO 9 v. ryto iki 1 v. p. p.| Į

BUDRIKO Lietuvių Programai:
WCFL—970 k. nedeldieniais nuo 1 iki 1:30 
WAAF—920 k. nedeldieniais nuo 1:30 iki 2 P. M. 
WHFC—>1420 k. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vak.

Budrikas importuoja tiesiog iš užsienio ir dabar aplaikė 
didelį siuntinį Accordionų: Italijoniškų, Vokietijos ir 
Amerikos išdirbystės. Kainos pradinių ftft
ir 20 lekcijų dykai. Garantuojame išmoki- 
nimą

Kainos 
byklų; 
me pirmiaus 
pirkę, tai dabar par
duodame už žemas 
kainas.

BARTON Skalbyklos

p’27.50

MAYTAG Keturkampes naujos po

KITOS MAYTAG
PO ............ .........

'89.50
•69.50

Lengvus išmokėjimai. Lietuvos Bonus imame, Tax Wa- 
rantus ir kitus visokius Bonus.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Accordionų.
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Užsisakymo kainai
Chicagojė — paltu:

Metams....... ...........  88.00
Pustei metu 7...______  4.00
Trifnk mėnesiams 2.00
Dviem mlhėsiama__ ------- - 1.60
Vietaati minėsiu!------------------ .75

ČhieAgoj per itaeiiotojus:
Viena kopija------------------------ 8c
Savaitei -------------------------- u- 18c
Mėnesiui ...............—---------u- 78c

Suvienytose Valstijose, ne CHcžgoj, 
baitu:

Metams .......................  17.00
Pusei metų — 8.50
Trim® __1.75

Etfitor h GRIGAITIS

Subsėrtption Mateli
88.00 per year in Canada
17.00 per ybar outeide of Chicago
18.00 per year in Chicago 
8c per eopy

SntėYed ia Secbnd Clasg Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, ui under the act of 
March 8rd 1879

Dviem minesihmž 1.25
Vienam mėnesiui_______ _ .76

Lietuvon ir kitur užsiėniuoste 
(Atpiginta)

Metams _____________   88.00
Pusei metų _________ ... .. 4;00
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus reikia Mušti palte MdhteV

Orderiu kartu su užsakymu.

Naiijienbs eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 8. Halated St.. Chicago, 
m TeMftats CANal 850a
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Nereikalingi ambasadoriai

Vienas kongresmanas paruošė bilių (įstatymo pro
jektą), kuriuo panaikinama Juhgtinių Valstijų amba
sadoriai. Surtiaiiymo autorius sako, kad ambasadoriai 
esą bereikalihgi, o ambasadų rUmų užlaikymas kaštuo
jąs niilionus dolerių. Nereitai ambasadoriai padėlį da 
ir žalos kraštui savo netaktingomis kalbotnis, dėl ku
rių valstybės departamentas turįs atsiprašinėti.

Valstybių pasiuntiniai šiandie, iš tiesų, yra grei
čiau senovės liekana, negu naudingas urėdas. Ambasa
doriai atsirado tais laikais, kada susisiekimas buvo 
sunkus ir nepatogus. Kelių iš vieno krašto J kitą nebu
vo. Jeigu vienos valstybės galva norėdavo pasiųsti pra
nešimą kitos valstybės galvai, tai reikėdavo siųsti į ke
lionę ginkluotą ekspediciją, nes visur siautė plėšikai ir 
keliauti buvo pavojinga. Imdavo kelias savaites arba 
mėnesius, iki būdavo iš vienos šalies į kitą pristatytas 
laiškas.

Tokiose aplinkybėse valdžios laikydavo savo įgalio
tinius svetimose šalyse, kad jie galėtų, reikalui atėjus, 
savo valdžias atstovauti derybose arba jų interesus ap
ginti.

Šiandie padėtis visai kitokia, kada komunikacijos 
priemonės — geležinkeliai, garlaiviai* aeroplanai, tele
grafas, telefonas, radio — yra taip išvystyti, kad per 
kelias dienas žmogus gali nukeliauti ne tik iš vienos 
šalies į kitą, bet ir iš kontinento į kontinentą. Ima tik 
kelias minutas įvairių šalių užsienių ministeriams ap
sikeisti telegramomis arba pasikalbėti per telefoną. 
Ambasadoriams tokiose apystovose nebėra kas veikti. 
Gyvendami svetimose šalyse, jie nežino, kas dedasi na
mie, ir labai dažnai jie visai nemoka sUsiorijentuOti 
savo valdžių politikoje.

Jie leidžia laiką daugiausia, svečiuodamiesi pas kits 
kitą ir dalindamiesi pliotkomis, kurių Visuomet yra 
skleidžiama tiek daug sostinėse, arba dalyvaudami 
smulkiose “diplomatinėse” intrigėlėse. Bet už tas “pa
reigas” valdžioms tenka išmokėti didelius pinigus.

Amerikos ambasadoriai yra dagi labiau bereika
lingi, negu daugumos Europos šalių, kadangi čia am
basadoriais paprastai skiriama žmonės, kurie mažai te- 
husimano apie politiką, o ypatingai apie tarptautinę 
politiką. Ambasadorių vietas Amerikos valdžia išdalinu 
milionieriams, kurie yra davę daug pinigų laimėjusios 
partijos rinkimų kampanijai. Todėl mes matome amba
sadorių rolėse turtingus automobilių fabrikantus, pliė- 
ho trusto šulus arba stambių bankų prezidentus^ Kas 
jiems galvoj politika? Turėdami daug pinigų, jie ndri 
pasilsėti nuo biznio rupesnių ir duoti savo žmonoms ir 
dukterims progos susitikti su “aukštąja” ponija;

Vietoje politinių atstovų, valdžioms Šiandie pakak
tų turėti svetimose šalyse huolatihiUs prekybos įgalioti
nius (konsulus). O kada atsiranda reikalas Valdžiai feu 
Valdžia pasitarti kokiu nors svarbiu politikos klausimu, 
tai jos vistiek siunčia speciales misijas arba daro kon
ferencijas.

KORESPONDENCIJOS
Waukegan,UI.

SLA 262 kuopos susirinkimas

ŠLA 262 kuopoj feUsirinki- 
nias įvykt) balandžio 8 d.( Buvo 
rėiikahihs dclėgatas į šeimą ir 
PilddtridMidš Tarybos balsavi
mai; Driėgatu išrinktas Juozas 
Mačiulis. Pildomosios Tarybos 
rinkimą pasekmės buvo tokios:

į prėzidentUs: K J. Bagočius 
14.

į Viėė-prežidentus: J. Mažuk- 
ha 14i

| sekretorius: M. J. Vinikas
13, J. Miliauskas 1.

Į iždo globėjus: J. Bučinskas
14, E. Mikužiutė 14.

J iždininkus: K. Gugis 14.
į daktarus kvotėjus: Dr. I. 

B. Bronušas 14.
Kiti kandidhtai negavo nei 

Vierio balsė;
# » »

ŠLA 10-to apskričio kuopos 
malonėkite rengtis prie birželio 
10 d. Tą dieną jvyks apskričio 
piknikas Mockaus darže, Ka
tine, Wis. Toje pat vietoje ir 
tą pačią dieną bus laikomas ir 
apskričio suvažiavimas.

Juozas Mačiulis.

Grand Rapids, Mich.
Iš SLA 60 kuopos susirinkimo

Balandžio 6 d. įvyko SLA 
60 kuopos mėnesinis susirinki
mas, kurin nariai buvo atviru
tėmis šaukiami; Mat, šitame 
SUsirinkime turėjo būti balsuo
jama Pildomoji Taryba bei ren
kami delegatai į seimą. Bet, de

ja* narių atsilankė mažiau* ne
gu pusė. Narių neatsilankymo 

šitą susirinkimą didžiausia 
priežastis yra ta, kad kuopa 
visuomet ir tą patį vakarą 
kiekvieno mėnesio laiko savo 
susirinkimus žėmiitihej svetai
nėj, bet šį kartą kaip tyčia že
mutinė svetainė buvo išnuomo
ta kokiam ten šokiui-, o musų

m « m, usim.uss^ iir ruturn

DIKTATŪRA SU KIAUŠINIENE

Autrijos diktatoriukui DollfUssui nelabai sekasi 
Vaidinti “tautos vado” rolę. Žmonijos iš jo juokiasi ir 
daro jam visokių šposų. Užvakar, jam atvykus į Graz 
miestą pasakyti prakalbą masiniame mitinge, į jį ir jo 
palydovus buvo mėtoma supuvę kiaušiniai; o kada jisai 
bandė kalbėti per radio, tai kažin kas darė sabotažą, 
taip kad tik dalis jo žodžių pasiekė klausytojus.

Visas kelias nuo aviacijos lauko, kur nusileido Ddli- 
fusso aeroplahas, iki miesto vidurio buvo nudažytas 
raudona spalva, sU šukifalš “ŠUlih fašiimą”, “šalin DdlU 
fusSą”. Sakoma, kad tai atliko socialdemokratai, ku
riems tas klerikališkas nėUžaUga pėtėitą mėnesį suren
gė žiaurią skerdynę. Kad ir Dollfusso armotos paėihė 
viršų, bet jisai negali išnaikinti susipratusių datbiniri- 
kų, kurie sudaro daugiau, kaip 40 nuošimčių Austrijos 
gyventojų.

Matyt, kad diktatorpalaikiui iki šiol nepasisekė pa
laužti kovingą socialistų dvasią. Krėsdami juokus Iš 
Dollfusso, jie puldo jo “autoritetą”. Diktatorius, _ kuris 
nestengia žmdnių masėms įvaryti baimę, negali ilgai 
diktatoriauti. .

kuopai davė viršutinę svetainę 
laikyti, mitingą. Todėl daug na
rių, atėję į paprastą vietą, kur 
visuomet laikomi mitingai, ir 
radę ten šokį grįžo namo. Jei 
draugijos komitetas ir toliau 
taip elgsis su svetainės išnuo
mavimu, — tai mums bus ne
pakenčiama. Nors narių buvo 
neperdaug, bet susirinkimas bu
vo tvarkus. Apsvarstyta daug 
svarbių reikalų, nutarta atmo
kėti visiems viršininkams per
nykštes algas. Mat, kol kuopa 
buvo suspenduota, tai ir virši
ninkų algos buvo sulaikytos.

Pagalios, prieita prie balsa
vimo ‘P. T. Balsavo šitaip:
Ant prezidento

F. J. Bagočius 28 balsus
X. Strumskis 0
J. Gataveckas 2

Ant vice-prezidento
A. Mikalauskas 4
A. S. Trečiokas 1
J. Mažiukna 26

Ant sekretoriaus
M. J. Vinikas 0
J. Miliauskas 29
M. A. Raginskas 2

Ant iždininko
K. P. Gugis 31
J. S. Lopatto 0
P. Mažeika 0

Ant iždo globėjų
S. Mockus 27
J. Januškevičius 1 '
J. šlikas 0
J. Bučinskas 5
B. žolynas 0
Ė. Mikužiutė 29

Ant daktaro-kvotėjo
Dr. J. Stanislovaitis 2
Dr. I. B. Bronušas 26
t)r. A. L. Graičunas 3.
Čia reikia pastebėti, kad už 

M. J; Vihiką nepaduota nei Vie
no balso, nors niekas jokios 
agitacijos už jokį kandidatą į 
sekretorius nevarė. Matyt, Vi
nikas musų kuopos nariams įsi
pyko prievarta palaikydamas 
A. Bernotą musų kuopos sekre
torium. Todėl už jį niekas ir 
nebalsavo.

Į seimą delegatais išrinkti A- 
Kauskas ir F. ( Aidukyniene; 
pavaduotojais J. Meškinis ir W. 
Morris. Buvo manyta siųsti 3 
delegatus, bet pasirodė, kad su-

lig patvarkymu trūksta kelių 
narių, šitie išrinkti delegatai 
yra geri SLA. nariai ir jie nu
važiavę j seimą nebalsuos už 
narių teisių mindžiojimą.

Atskilėlių kuopa, girdėjau,

išrinko D. Greičaitį j seimą de
legatu. Dabar nariams bus aiš
ku, kodėl musų kuopą reikėjo 
skaldyti, —kitaip tas žmogelis 
niekada į seimą nebūtų pakliu
vęs. —Š. Naudžius.

__ _____________ _______________________ .________ nriL-g.."*.1- i*1'

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
- ■ ■ ■ - - • -..... .. ..--..- ......... --..... 1

(Tęsinys)
Ji yra temperamentiška 

mylėtoja. Ji trokšta tik
ros, karštos, jaunos mei
lės! Ji yra viena tų retų 
moterų, kurių seksualis gyve
nimas stovi aukščiau visko ki
to, kurios seksualiam gyveni
mo mato estetiką, iš kurios 
pereina didžiausias džiaugs
mo sprogimas* nemainomas 
pasitenkinimas. Ji gali būti 
maloniausioj, elitų draugijoj, 
šokli smagiausius šokius ir 
gerti geriausius gėrimus, kal
bėti gražiausiomis temomis, 
bet džiaugsmo viršūnės, džinu 
gsmo galas ją veda mintimis į 
tylų, gražų salioną, kur ji gu
li sofoj naktiniuose marški
niuose* su cigaretu pirštuose* 
o prie jos sėdi meilėj įgudęs* 
švelnus ir patogus vyras. Tik 
čia jai pasibaigia gražiai gra
ži puota. Kodėl musų likimas 
toksai žiaurus—kam jis su
jungia mus taip nelygiai? Ko
dėl ten, kur turėtų būti did
žiausias džiaugsmas, granatos 
sprogimas, vienas turi jaustis 
atliekąs sunkią pareigą?

Justina išėjo į gatvę. Pama
ži ji Vaikščiojo tomis gatvė
mis, kuriomis ji daugiausia 
vaikšiojo tuo laiku, kai ji pra
dėjo sdve laikyti užaugusia 
mergina. Čia bėgo į jos galvą 
daug gražių, neužmirštamų 
atsiminimų, bet čia pat buvo 
jai liūdna ir baisu. Tos senos, 
brangios vietos išrodė prastos* 
užmirštas kampelis, kur ne
verta meilės ieškoti. Nei džiau 
gsmo, nei meiles čia nebėra. 
Keistai ramu ir tuščia. Seni 
ir jauni veidai bėgo pro šalį 
ir visi jau nebepažįstami.

Justina čia eina taip pat sve
tima ir nepažįstama. Nieks 
jos hepašveikina, nieks jos 
nežino. Pirmiau čia ji džiaug
smą sėiiiė, dabar čia gyvenda
mi! ji pasikartų. Ilgu ir liūd
na ir piktai veikia tvirtas no
ras skubėti atgal į Čikagą. 
Bet jos namuose taip pat ne
malonu. Kut ji gali pasidėti? 
Ką ji turi daryti? KUr ji gali 
išlėkti?

Kažkas puikus, stebėtinas 
dingo, dingo kartu su jos jau
nyste, su merginos dienomis!

Ji parsiskubino atgal į moti
nos gryčią ir apsipy!lė ašaro
mis. Dar skruostams neliū
džiu vus, aplankė ją sena, ne
laukta jos drauge Marė, kuri 
jau augino penkis vaikus. 
Koks dvylika metų atgal Ma
re buvo mylimiausia Justinos 
draugė ir populiariausia mer
gina Auroroje. Jiedvi visur 
kartu vaikščiodavo. Lankė šo
kius, kalbėjosi apie vaikinus, 
pasakojos vieiia kitai slaptin
guosius savo ilgesius, kartu 
rinkosi sukneles, skrybėles. 
Atrodė, kad jiedvi viena be 
kitos negalėtų apseiti, kad jiį 
mergiškas džiaugsmas nieka
da nepasibaigs. Bet ištekėju
sios, jiedvi pamaži nutolo vie
na nuo kitos ir užmiršo viena 
kitą. Marė išrodė šeha, jaii 
nebe Justinos mėty. Ji buvd 
stora, sudribusi ir nebegraži; 
•Justina nenorėjo tikėti ir pri- 
leisti, kad tai bdvo jos įlietų 
draugė. Staiga išgązdino ją 
baisi mintis: “Gal aš tokia pat 
sena ir praštil jai išroddu?”

Jiedvi maitintai ir širdingai 
susikabino ir pasibučiavo.

— Kur tu buvai?
— O kur tu buvai?

— Aš seniai norėjau tave pa
matyti.

— Ir aš dažnai tavimi pa
galvojau*. Sakau, kur ta Mary
tė, kaip jai sekasi?

— Ar girdėjai? »Juozas mi
rė.

■— Mirė! Mirė?! Ne. Jis vi
sada išrodė sveikas ir raudo
nas.

Ta nelaukta žinia atnešė jai 
daug skausmo ir svajonių. Mi
rė Juozas! Kai ji buvo penkio
likos metų, o jis šešiolikos, jie
du dažnai išeidavo pasivaikš
čioti. Prie jos kiemo jiedu il
gai kalbėdavo.;. Ir jis mirė sa
vo mirtimi; Buvo gražus, rau
donas ir diktas. Paskui iš nie
ko pradėjo džiūti, sudžiūvo ir 
mirė. Kaip greitai, nejaučia
mai* nematomai gyvenimas pa
sibaigia, nieko iš jo nebelieka! 
Justiną persunkė šiurpulys.

Jiedvi ilgai ir entuziastiškai 
kalbėjo apie praeitį, dingusias 
linksmas ir brangias dienas. 
Justina studijavo tą seną* my
lėtą savo draugę. Ji klausės 
jos balso tono* pešiojo veido 
grimą, lamdė storą, jau be for
mos liemenį... Tas baisus de
šimtmetis nieko baisesnio Ma
rei padaryti nebegalėjo. Atro
dė, kad jis buvo ją įmetęs į 
smirdančią balą, kurioj ištrin
ta, išskalatita visa tai, kas bu
vo gražute, delikatnas, piiikus ir 
brangus Marės asmeny. Pas
kui apkarstė ją be fbrinų, be 
grožio sudribusiais lašiniais. 
Davė jai pasenusį veidą, jau 
kvarkiantį, pasenusį balsą, nd- 
silpusias, išdžiuvusias akis. Iš
barstė jos dantis, ir tik dė- 
šimt metų! Vienas* diT, trys.;, 
dešimt metų! štai ji ištrauk
ta iš linų markos. Linų marka 
ji ir atsiduoda. Tai nebe Ma
rė! Marės nebėra. Ana Marė 
dabar vadinasi kažkokį iš mar
kos ištraukta boba.

(Bus daugiau)

BOSTONlEciŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelihan, 284 Ttemont Št, 
Boston, Mass.

Garsinkites Naujienose
f-f'I H -į

“Aš Jiems Parduodu Gasolina bet Jie
Pardavė man PlymoutM”

ČĖRTIFIKUOTAŠ PASIKALBĖJIMAS SU VERNON F. KRAUSE, CHICAGO, ILL.

*>, "Man patiko Plyinoiith išžiūra. Bet mano kostumeriai man pa* 
**• rdUŽ, kali jra dilr kas nlihi dulialauš begu tiek. Jie iiilrbtlė | 
klblš Ih'livltlimllš Kiltu SlilbuvlrtiuS Ir Hyil-
i-UtlIlb Stabdžiai.” TAI YRA GERiAVfelAi § 

SUBUBAVOtAš i
ŽEMOS-KAINOS

KARAS. I

diriu..ft Kdlnd* tiAU sn:lo.
..i ...» \ kl B'1 1. k „brtmaiiij tii jie berspėjiulo, Dmii įtė Saugus

k'o ^phi'iid1 CXtl“ A,,t ismokėjllliu šlllig llltysler Molbi

NEVVPLYMOMTM *530

1“AŠ Doriįjtiu tižųjį), žėinos-knlnoH kurt). liet
• nš norėjau biiti tlkniH giuit) <k<t1uuh|. ’fni 

aš nusitariau <|u<iti savo , kosttnnel-hiius pasi
sakyti kaip Jiems patinka “visi Trys.”

' "Pasikalbsjihias su Dratueriuis apie ‘Visus Tris’ maue_ ilt- 
kino, k'dd Ptymoulh duoda daugiau už jūsų piiucįus

turi - Saulius PlieHihiiis tioditis.
Daugelis iu paminėjo apie 
komfortą kuri jie Kauna iš 
ing Pajėgos inžinb it Ihdividuahb 
Ratu Šiubavinib.

“Viską kartu Vaėtrius išeina, 
kad Plvhiouth duoda daugiau uz 
pinigus.” sako Krause.

“Daugiau už jūsų pinigus.” At 
tai ne Viskas, ka .iUs ndrlte gauti 
iš naUjo karo? Todėl Plyp0}$} 
vra tinkartias katas dėl jūsų, lai 
yra Viehintėlis žertios-kaidos ka
ras su visomis keturiohiis svar
biausiomis ypatybėmis jums rei
kia turėti.,

Bylb Dbdge, Db Sotd, arba 
Cbtyslėr dealeris dembnstruos 
Pltmoūth.

KUOMET Vėfnon Krause nusi
tarė nusipirkti nauja kartį) 
jiim nereikėjo išlikti iš darbo 

“pažiūrėti i Visus Tris”. Jis pa
siliko vietoje ... sAvd patarnavi
mo gtotyj...ir karai atvažiavo 
pas ji.

“Aš pasilikau vietbje” sako 
Krause, “su atviromis akimis žiu
rėjau ir klausiau kaip savininkai 
lygino notas.”

Plymouth išlošė jų balsavime* 
žemųjų —kainb lauke... rankas 
žemyn. Bet tai ne buvo tik viena 
priežastis. Buvb visokios rųšies 
priežasčių.

Kai kurie kostumeriai pasako
jo, kaip užgariędinil jie Vra su 
Hydraulic Stabdžiais. Kiti gilėsi

2 “Aš. Btižinojau. kad Plyn^oiltli savidinkiU
• •fcidufe gdiiiiH, itž savo gasolHii), kuri fcš Jleniit 

parduodi). A isi rl.vmouth drai veria! sutiko, kad 
rlyilithi th liiivd niirlaširdingas JtĮ kišCnlams.”

IR VIRŠ.
DIRBTUVE 

DETRO1T
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Tarp Chicago* 
Lietuvių

KA ŽMONĖS MANO

Vienas milijonas 
porcijų maisto į mė

nesį benamiams
Suvalgė 2,245)659 svarus mė

sos ir 2,740,125 svarus duo
nos j metus.

Benamiai bedarbiai vyrai, 
kurie gauna pašalpą iš Illinois 
Emergency Relief Commission 
suvalgo apie vieną milijoną por
cijų maisto j menes}. Jie nak
voja ir valgo 17 pastogėse 
(shelters), kurios yra užlaiko
mos Chicagoje.

I. E. K. C. toliau paduoda, 
kad tie vyrai, viso jų yra apie 
18,000 suvalgė 11,453,773 por
cijas maisto į metus, 2,245,- 
659 svarus mėsos ir duonos, 
keptos iš 2,740,125 svarų miltų 
— taipgi j metus. Sudėjus vi
sas jų pramiegotas naktis nak
vynėse susidarytų 3,653,327.

Toks pragyvenimas — mais
tas, nakvynė — kainuoja Illi
nois Emergency Relief Fondui 
14 centų j dieną.

Kad tie vyrai ne dykadie- 
niauja, parodo faktas, kad per
skaitė, paskolindami jas vienas 
kitam, 3,500 knygų, 4,000 žur
nalų ir 4,500 laikraščių. O dir
bo, išviso, 11,269 dienas.

Vienok, jeigu tas pragyveni
mas kainuoja 14 centų į dieną, 
jis negali būti pavydėtinas.

Lietuvių Jaunimo 
Dailės Paroda

Aš manau, jog nėra reikalo 
aiškinti, kad dailės ir mano 
paroda yra labai svarbus da
lykas. Lietuvių Jaunimo Drau 
gija kaip tik ir yra sumaniu
si tokią parodą surengti. Tas 
sumanymas randa nemažai pri 
tarimo: jį remia keli musų 
laikraščiai, o taip pat šv. Ka
zimiero Akademija, Lietuvos 
konsulas, p. Budrikas ir nema
žas skaičius žymių musų ar
tistų.

Mes kviečiame visus lietu
vius, o ypatingai jaunimą, be 
skirtumo pažiūrų, prisidėti prie 
šio darbo. Parodos gerumas ir 
sėkmingumas priklausys nuo 
musų pačių: juo energingiau 
dirbsime ir juo daugiau turė
sime pritarėjų, tuo ir paroda 
bus šaunesne.

Lietuvių Jaunimo Draugija 
laiko savo susirinkimus kiek
vieną antradienį adresu 3259 
S. Halsted st. (ant trečio auk
što). Pradžia 7 vai. vakaro. 
Visi jauni rašytojai bei meni
ninkai esate kviečiami atsilan
kyti.

— Vytautas Beliajus, pirm.

Amerikos Lietuvių Daktarų
gijų parengime

Cicero, III
Bendras parengimas

Cicero, III
Po rinkimų

Lietuvės Akušerės
Mrs, Anelia

Ofiso Tel Boulevard 5914

įvyko

Graboriai

Tel Monro© 8377

Tel. Lafayette 3572

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

randasi

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
patarijavima ir

Uždirbo 20 centų, 
bet prarado $500.00

Amhulance Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

sulau- 
gimęs

Dubliškių

nubudimo

Vyčiai, dirbkim tau
tai ir bažnyčiai, bet 

skriauskim savo 
darbininkus!

liekame, 
Draugai.

patarnauja gra

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po i ‘ ‘ "*

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brųnavvick 0597

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

Ofiso yalandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

kad bus išpildytas 
Bet jau po 11 va- 

apleidau sve-

DR. A. L, YUŠKA 
2422 West Marųuetto Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehili 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuvių spulka, 4917 West 
14 st., šaukė savo metinį su
sirinkimą. Bet dalininkų su
sirinko mažuma, tat susirinki
mas bu4s šaukiamas kitą kartą.

—“N.” Rašėjas.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Ręz, 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

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

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

tautos atstovus turėti valdžioj. | susilaikė nuo dalyvavimo drau 
Aš tą veliju iš širdies.

—“N.” Radėjas.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

pietų, 6 iki 8 vak< 
eley 7330

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
goje ir apielinkčje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

1092 ARCH1R fcVl

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Išgėręs, žmogus išėjo Vėl 
šluoti salygatvį. Pašlavęs kiek 
laiko, jis ir včl įėjo į alinę iš
sigerti.

Tik kelioms dienoms praslin
kus alinės savininkas sužinojo, 
kad tas menamas gatves šlavė
jas buvo iš tikrųjų valdžios 
agentas apsimetęs šlavėju.

Pasėka tokio alinės savinin
ko neapsižiūrėjimo laiku btfvo 
ta, kad jis gavo iš “šlavėjo” 
viso 20 centų, o valdžiai turėjo 
sumokėti $500 bausmės už par
davinėjimą nelegalūs degtinės.

Senas Petras.

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

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

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

Siunčiame Gėlėa Telegramų į visi 
pasaulio dalis.

darbas pasibaigia ir 
budu

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

Tel Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

neskriausti artimą, 
pasirodo, kad už 
ir katalikai išsižada

Dan. Gricius gavo 
blogą čekį

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez, Telephone Plaza 8200

Kvietkininkas
Gilia DU Vestuvių, Rankietamą U 

Pagrąbamą
Pristatome į viaas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicago, III. 
fhone Boulevard 7314

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos_ Nariai.---------------

Praėjusio šeštadienio vakarą 
Lietuvių Liuosybės svetainėje 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau
gija su Vakarinės žvaigždės 
Kliubu darė parengimą—šokius.

Kaip dviejų draugijų pasi
darbavimo pasėka, šis vakaras 
ypatingai neatsižymėjo. Publi
kos buvo mažai. Gal nuostolių 
rengėjai ir neturės, bet ir pel
no veikiausia neliko.

Suprantama, šitokios pasėkos 
tai pačių narių apsileidimas.

Skelbta, 
programas 
landos nakties 
tainę, o dar nieko kito nepasi
rodė, kaip tik šokiai.

Gal neskaitlingo publikos at
silankymo priežastis buvo ta, 
kad nuo pat ankstaus ryto pra
sidėjo politikos darbas, rinki
mų diena, o vakare politikos 
darbuotojai turėjo susirinkimą 
savo darbuotei apsvarstyti. Dū
liai to rasi ne vienas asmu’o

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
.sų ^bu husite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel, Cicero 6Q27

IT 7OT P
1646

Tel. Boulevard 5203 ir 8418 
1327 So, 49th Ct.

Tėl Cicero 8724. Koplyčią dykai.

Atrodo, kad ne viename Wa- 
shingtone veikia “smegenų trūk
tas”, ale ir Cbicagoj. štai įro
dymas :

Ties viena aline žmogus šla
vė gatvę kaip miesto darbinin
kas. Pašlavęs kiek laiko jis 
įėjo į alinę išsigerti.

Saliunininkas padėjo degtinės 
bonką. šlavėjas paprašė duo
ti “mėnulio lašų” už dešimtu 
ką, o ne legališkos, ba, girdi, 
prie senosios jis yra geriau 
pripratęs.

Karčiamninkas iš karto už
sigynė, kad naminės neturįs. 
Tačiau kada žmogus rengės: 
jau* eiti laukan, tai karčiamnin
kas pašaukė jį atgal ir davė 
jam mušamo už 10 centų.

Laidotuvėse . 
bortus J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

Laidotuvėmis rūpinasi Mike 
Sriubas ir Klem. Klimas, Tel 
Canal 492a.

Jau buvo keletą kartų rašy
ta laikraščiuose apie> vyčių dai
nos chorą, kad jis nenori atsi
teisti savo darbininkui L. Kre- 
kščiunui su $160.32. Krekščiu- 
nas visokiais budais kreipėsi į 
L. Vyčius prašydamas, kad jam 
grąžintų skolą, nes Krekščiu- 
nas yra bedarbis su šeimyna, 
jam labai tie pinigai yra reika
lingi gyvenimui, bet katalikų 
vyčiai griežtai nusistatę skriau
sti kataliką darbininką L. Kre- 
kščiuną. žinoma, jeigu vyčių 
draugijoj butų vien jaunimas, 
tai sakyčiau, jie nesupranta, 
kad yra katalikai ir neturi 
skriausti savo artimo, bet ka
dangi vyčių priešakyje stovi 
“dvasios vadai”, tai dalykas 
yra kitoks. Jisai tikrai žino, 
kad vyčiai yra skolingi L. Kre- 
kščiunui už darbą, bet jis jų 
neragina nei Velykų laiku atsi
teisti 
Aiškiai 
$160.32 
sąžinės. Jie dar drįsta šventoj 
vietoj bažnyčioj skelbti žmo
nėms, kad mylėtų artimą kaip 
patsai save. Bet jie kitką gal
voja taip sakydami.

Ištikrųjų, aš irgi buvau ka
talikas ir dirbau su katalikais 
iš vieno. Iš tikros širdies dir
bau, manydamas, kad niekuo
met nebusiu katalikų nuskriau
stas, bet dabar pasirodo visai 
kitaip. Katalikai dar labiaus 
skriaudžia savo katalikus dar
bininkus, negu kiti. Jeigu kas 
kunigams duoda pinigų, tai tas 
yra labai geras katalikas, bet 
jeigu katalikas nori savo pini
gus atgauti nuo jų, tai jie ne
benori tokio. Jie nežino, kad 
skriausdami artimą it jie pasi
daro save šiaudiniais katalikais.

Katalikas Darbininkas.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

JONAS JOCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 15 diena, 12:05 va
landa po pietų 1934 m. 
kęs 38 metų amžiaus 
Kupiškio vai, Palėvenės par. 
Panevėžio apskr., 
kaime.

Patiko dideliame 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 
Butkaus koplyčioj, 
18 St.

Laidotuvės ivyks trečiadie
ny balandžio 18 dieną, 1 vai 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Jociaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini 
atsisveikinimą.

Nuliūdo

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutarti

Tol Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395 e

Dr. Sušauna A. Siakis
Moterų ir vaiku ligų specialistėGraborius

KOPLYČIA DYKAL 
4830 West 15th St 

■'CICERO, ILL.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan $t.

Valandos nuo 19—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canąl 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W. 03 St. 
Chicago,, III.

rinkimų viskas ramu. C 
rinkimus kiek buvo triuprieš 

kšmo, raštų, kritikų.
Ir delko visa tai daryta? Aiš

ku, kad tai buYo savo rųšies 
užsispyrimas.

Jeigu toks veiklumas visuo
met reikštųsi, tai ištikrų
jų butų kas skaityti, butų 
apie ką kalbėti, rengtis ateičiai. 
Gj dabar- 
viskas apmiršta. Tokiu 
nieko gero ir neturime.

Teisingai pasakė viename 
susirinkime p. Mockus: “Ne
snauskime, bet rengkimės atei
čiai visu frontu”. Tai teisingas 
pasakymas. Ir lietuvių remia
mas kandidatas p. Pocius liko 
aštuntoj vietoj, surinko netoli 
18 šimtų balsų. O jaunas Ko- 
kanauskas nedarė jokių skel
bimų lietuvių tarpe ir surinko 
daugiau kaip 19 šimtų balsų, 
Tai aišku, kad lietuvių judėji
mas daug nereiškia, O gal jie 
nemoka veikti, arba neturi ge
ro pamato? •

Kaip ten nebūtų, o lietuviams 
yra smūgis, ir ateity bus suri
ku savo žmogus pravaryti, 
šiaip gi visų nusistatymas yra 
nenuleisti rankas ir visa .ener
gija dirbti ateičiai, kad savo

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo 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 9196

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savų 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, KĘPŲBLIC 3106
miniu ■ . II I-II.I I—61

MARQUETTE PARK. — 
šiuo laiku yra “pasėta” visoj 
Chicagoj blogų čekių falsifikuo
jant First National Bank’ą. 
Vieną tokį čekį gavo ir Dan. 
Gričius, 2451 West 69 st., ku
ris Užlaiko alinę.

Į Gričiaus alinę užėjo kelis 
kartus žmogus pasirėdęs darbi
niais drabužiais ir pasisakė gy
venąs Washtenaw gatvėj.

Kada jis susipažino su alinės 
savininkų, tai tada išmainė blo
gą čekį. Po išmainymo tačiau 
“naujas kostumeris” dingo kaip 
akmuo vendeny.

—Senas Petras.

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

Tek Kenvvood 5107
VALANDOS: i j t

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki S 
valu Nedėtomis nuo • 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

■ t r.'n it rn m ,i , ■■ ■ i " ——

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
WTQJAS ĮR CHIRURGAS 

West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8

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

Telefonas Renublie 7868

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. S pecialė 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 pusę pigiaus. kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
663 W. 18th St. TeL Canal 6174

CHICAGO, ILL.

I ■«. lWyP.I.I.H6H I .. "HR. —- r ... ■I.IĮĮlltĮM .! I. .

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel919Į

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visu 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

dieną.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Lafayette 7031 e
Dr. V. E. Siedlmskis

DENfflSTAS
4143 Archer av., kamp. Francįsco ąv.

mi tam tikrą dalį pinigų j Su
sivienijimą,

Dėl blogų laikų Susivieniji
mas pereitą žiemą ueturėjo jo
kio parengimo. Ir dabar dar 
nėra tartasi, ar šią vasarą Su
sivienijimas ką rengs. Laikai 
truputį pagerėjo, bet nevisai 
dar geri.

Išsibraukę nariai galėtų su
grįžti atgal į Susivienijimą, jei
gu jie norėtų. Buvo laikai blo
gi, gal ir dėl nenoro prisiėjo 
kai kuriems išsibraukti iš Su
sivienijimo, betgi pagerėjus lai
kams jie gali reikalauti, kad 
Susivienijimas priimtų juos at
gal, —Korespondentas.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

(Pereitą penktadienį 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo susirinkimas. Jau A. Dob- 
ravalskis sugrįžo iš ligoninės. 
J. Kersnauskas ii* P. Jankaus
kas, kurie buvo susižeidę dirb
tuvėse, pasveiko. Serga J. Ber
notas, A. Nakrašis ir J. Meš
kauskas. Ligoniai serga nepa
vojingai ir manau, kad neužil
go visi pasveiks.

Kol dar esate sveiki, patariu 
prisirašyti prįc Susivienijimo. 
Apsidrauskite pašalpa ir pomir
tine. Juk geriau yra, jeigu na
riai susirgę gauna pašalpą ir 
sergančius aplanko draugijos 
paskirti komitetai, o mirusius 
aprūpina pomirtine ir palaidoja 
juos. Daug geriau yra gimi
nėms, kad nereikia eiti kolek- 
tuoti iš pašalinių žmonių palai
dojimui. Taigi kol gyvi, patys 
su savim apsirūpinkite, įdčda-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir' 

Balzamuotojas
Modęrnį^ka , Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

-.... . ............... .. 1 .. ...............  R! I!IWIRWII1> 1

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W, Mouroc St. Prie Clark
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W, Side; 2201 W. 22 St, CermakRd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak, Q iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459. S. RockwęU Street

Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Beputdic 9600,

r TĖVAS w
Jeigu Norite Bailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse........ Pašaukite..,.....

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

______ (N^tųrimę firma tuo pačiu vardu)

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

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

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

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

Sunkiai susirgo Bose 
Kentrus

Balandžio 6-tą d. sunkiai su
sirgo Rose Kentrus, 3645 So, 
Wallace St. Tapo nuvežta į 1L 
goninę, ir po egzaminaęijos pa
sirodė, kad liga nėra pavojinga. 
Dabar Rose randasi namuose 
daktaro priežiūroj ir yra vil
ties, kad greit pasveiks.

P-lę Rose Kentrua yra Tei
sybės Mylėtojų Draugystės na
rė ir labai draugiško ir malo
naus budo, Veliju jai greito 
paaveikimo.^-Steponas.

Halleris pasveiko

Lenkų generolas Haller, ku- 
ris lankėsi Amerikoj tikslu su
kelti pinigų karo sužalotiems 
lenkams-amerikonams karei
viams, buvo susirgęs influen- 
?a. Dabar pasveiko, ir kaip 
vakar planavo išvykti iš Cbi- 
cagos j Floridą su firma tuo pačiu vardu)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-ta Apielinkė
Iš 129 kp. susirinkimo

Įvyko sus 
balsavimas Pildo

Balandžio 8 d. 
rinkimas 
mosios Tarybos ir rinkimas de
legatų i seimų. Pasekmės b:i’-^
savimo • ’ '.ir K' :

(Hoteter <£o
Cordials and Liąucurs

SKANIAUSI C.ĖBIMAI:
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuenimel 
Chartreuse 
Bitters

Alinond
ir kiti likeriai.

The Cloister Co.
IŠDIKBYSTB

3251 So. Morgan St
Tel. Boulevard 0505

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

This atvertinement i. not intendęd___ ________ . to 
offėr w’hli»key for »ale or dellvery in any 
stale or commnnily wherein the adver- 

tisinir. sale or ūso then-ot ia unlawfnl.

Prezidentas: —
F. J. Bagočius ......
X. Strumskis .*.......
J. Gataveckas .... .....

Vice Prezidentas: — 
A. Mikalauskas 
A. S. Trečiokas 
J. Mažiu’kna ...

Sekretorius: — 
M. J. Vinikas .....
J. Miliauskas .........
M. A. Ilaginskas

Iždininkas: —
P. Gugis .... ...

S. Lopatto ........
Mažeika .............
Globėjai: —
Mockus ....... .

Januškevičius 
šilkas ...............

M. Bučinskas
Mik ūži u tė 
žolynas ..

Daktaro Kvotoj 
Dr. .1. 
Dr. 1 
Dr. A 

Delegatais
ir visi pažangus

Iždo

imcris. Kliubui pasiekus suvis*- pQrlr<|Q n$l
I šunį 1,300 narių dažnai pasi- l"lvlivdv 1 ulZlCld Md 
; šampaną “LI-

k“(” ’irZi TUANICOS 11” krikš- 
liuo tynoms

rosc Park. Į valdybų jei na ir p. 
A. Joncha, Melrose Parko mies
to tarybos narys.

•)

nes antrašu, tai 
galima ž.noti su

Ačiū J. .J. Eagdrnui

Kaip jau pirmiaus buvau ra-‘ 
.>ę. . j. J. Bagdonas linansavo

Miestelis, kur Janušauskas pra
leido jaunas dienas, 
dai bą; suorganizavo

metasi j
komite-

Atidarymas Petro 
Vaičiūno Tavern

North West Lietuvių Moterų Kliu-
bo susirinkimas jvyks antradieny ba- f>| |||1Q
landžių 17 d. 1934 m, P. Adoinaitčių ULMvvIl llall HUu 
bute, 2420 Francisco Avė., 7:30 vai.
vak. Narės malonėkite susirinkti j 
laika. M K. sekr. Business Service

Biznio PatarnavimasSvarbus pranešimas visiems lietu- 
viš’_i< m s guoserninkams I 

Univevsul Grojerv Co. laikys su
sirinkimą utarnmke balandžio 17 <1. 
adresu 4758’So. Springfiekl Avė. Su
sirinkimas bus svarbus, 
išgirs i pie visa šią organizacija ir ( 
ant kokių pamatų ji varys biznį. Tie 
kurie abejoja apie šia organizaciją 
turės pilną progą klausti visokių in
formacijų ir bus maloniai nairnpor- 
muoti. ši organizacija susideda iš 
dviejų šimtu groserninkų ir todėl: 
labai tvirta. Todėl jos nariai gali I 
parduoti prekes taip pigiai kaip ir 
chain krautuvės. Užprašo visus lie
tuviškus groserninkus apsilankyt ant 
susirinkimo. Del informacijų pasi-> 
tarkite su organizatoriais žemiaus BR 
pasir šiušiais:

St. Szambaris, S. Kanepė, 
J. Faravich ir V. Savich.

Keliaujantis organizatorius 
J. Buczinskas,

4332 So. Artesian St.

STOGDENGYSTft IR BLfiKORYŠTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

r u- s'rno'-’ . Pasaukite mus ir mes api- 
Aiuiiunltn prekiuosime. Mes taipgi darome vi- AisiianKę b;pkoryętė8 (lnrbą

THE BR1DGEPORT ROOFING18 GATVĖS AP1EL1NKĖ. -- 
ŠeštadienĮ, balandžio 14 dieną, 
buvo iškilmingas atidarymas jo 
alinės, žmonių prisirinko pilna’ 
įstaiga. Visi smagiai ir links
mai praleido laiką.

Reikia pažymėti, 
Įstaigoje yra 
Oshkosh geras 
Muzika griežė 
v o dykai.

Aš irgi ten 
buvau; gėriau 
tik norėjau. —

BR1DGEPORT ROOFING
COMPANY

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

AIJGUST SALDUKASmiu.e i.o. tam kei.sluliečiui, 
kuris per lu33 m. pjira.;()s 
(langiau narių. Tuo laiminguo-; 
ju buvo musų linan’.ų rašt.niii-i 

vVa.tez Sharmi, 463;') Lo. 
šiomis dieno

mis savo akinus mačiau, kad 
3 žadėtas radio jau yra pristaty- 

1;> <?.s į viršminėtd draugo namus..
“and what a 

J'iaigi varde 
” Sharkos ir 
■J Kliubo sakau 

ii nuoširdus

.)

1
1 VVashtenavv Avė

Slaneslovv ......
B. B romi šas
L. Graičiunas
Į seimą išrinkti j 

vyrai: l’.l 
žo-

vvondcrful tune ’. 
laimėtoj ) Waltei 
varde Keistučio 
ačiū tau, geras 
keistutieli J. J.

Melrose Parkas, kur 
Juozas lt. James-Janušauskas 

i praleido savo jaunystės dienas, 
I lankydamas mokykla, dirbda- 
imas VVestern Electric ir skrai
dė, parūpins šampanų, su ku
riuo jo. transatlantiniam orlai
viui oficialiai bus suteiktas var
das “LITUAN1CA, ANTROJI”.

lak imas
kad šioje 

pardavinėjamas 
ir gardus alus, 

ir užkandžiai bu-

su savo draugu 
ir valgiau, kiek 
Susiedas.

Vienoj apielinkej per 
24 metus

AL ESTATE — PASKOLOS
— APDRAUDA

Darome visus legališkus doku 
mentus pirkime ir par

davime namų.

3
(Valaitis, K. Batu'tis ir 1 
lynas. Pastarasis kandidatuoja 
į iždo globėjus.

— B. B.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo 

žinios
Užsimaldauj-inčių nariu atydai

šiuomi pranešu nariams-ėms, 
kad reikale už.simaldavimo, be 
savo vardo, pavardės, antrašo, 
reikia pažymėti ir knygutes nu

Nariai-ės peržiūrėkite savo 
knygutes

Draugai ir draugės, visi per
žiūrėkite savo mokesčių knygu
tes, kad nepadarytumėte klai
dą. Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais, >tai jau laikas atsily
ginti kliubui. Jus žinote, kad 
musų finansų raštininkas ge
rai tvarko knygas ir nieko ne
praleisdamas nian priduoda jū
sų sąrašų užprotokolavimui, ir 
aš tų listą turiu rankose. To
dėl bukite sekančiame susirin
kime gegužio 6 <1. ir padaryki
te “check up”.

St. Niarkis, korespondentas.

Tos krikštynos įvyks Ford- 
Lansing Airporte šį sekmadie
ni, balandžio 22 d., kur užva-* I
kar lakūnas Janušauskas grįžo 
iš Californijos su lėktuvu, kur 
jis buvo statytas. Tame pačia
me airporte pernai Įvyko pir
moji Aviacijos diena, kurioje 
lakūnas Janušauskas pirmų 
kaita pasirodė prieš lietuvių 
publikų. Smulkesnės žinios apie 
tai — kiloję vietoje.

suorganizavo 
kad paremti savo 

žygį ir tam tikslui 
eilę- parengimų. To 

priešakyje stovės biz- 
P. F. Metrikas, 152

Tuo tarpu, Melrose Park ko
lonijos lietuviai 
komitetų, 
“sunaus” 
planuoja 
komiteto 
nierius
Broadvvay. Sekretorium išrink
tas P. 'P. Gaddy, 1912 Lake st., 
o iždininku Dr. F. K. Strzynec- 
kis.Broadvvay Building, Mel-

Oak Forest, III

I). L. K. Vytauto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą antrad'eny ba
landžio 17 dieną, 1934 m., 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St. šiuo- 
mi n iriai būtinai privalote atvykti, 
nes yra svarbių dalyku svarstymui, 

jtaipat kurie esate pasilikę, apsimo
kėkite mokesčius draugijai.

P. K. sekr.

NOTARY PUBLIC 
4038 Archer Avenue 

Pbonc Lafayettc 6719 
CHICAGO

Mes gyvenantys Oak. Forest, 
prieglaudoj lietuviai prašome 
Naujienose vietos, kad išreikš
ti padėkų tautiškos bažnyčios 
kunigui S. Linkui už jo miela- 
širdystę mums vargšams.

Jis yra aplankęs mirti daug 
kartų ir niekados neatvažiavo 
tuščiomis rankomis, visuomet 
gausiai apdovanojo mus tai ta- 
jaku, tai cigarais, o kartų at
vežė daug drabužių ir čevery- 
kų.

Ir dabar, Jjalandžio 7 d., jis 
atvežė mums tabako ir cigarų 
tiek, kad visiems išteko.

Mes šios prieglaudos lietuviai 
;odel ir velijam kunigui Linkui 
geros sveikatos ir lai gyvuoja 
jo įstaiga. Lai jis susilaukia 
ietuvių tarpe daugiau paramos.

Jonas Rusteika,
Institution, Ward 52, 

Oak Forest, III.

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus ChicagOb ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt: 
mane mano biznio vietoje, 
kau didelį pasirinkimą.

Jūsų Žydukas patarnaus 
mandagiai.

Užlai

jumf

MORTGAGE BANKERS

RE AL ĖST ATE

CL ASSIFIED ADS

8259 South

ir 
d.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA 
NAMU PREŽIURA

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

»

PRANEŠIMAI

LUCKIES VISUOMET YRA
CoMrrUM.im.TlM

THE “OLD RELIABLE” 
STANDARD “BREW”

Skaniausis Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Kiekvienas

■

“It’s toasted”

MALONUS JŪSŲ GERKLEI
e?Luckies yra padaryti tiktai is svarių

vidurinių lapų — lengviausio, geriausio
skonio tabako. Ir be to, ‘It s toasted
dėl gerklės apsaugos.
Lucky Strike yra apvalus, kietas, pilnai

y Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai Lapai Šie Yra Lengviausi Lapai

prikimštas—be liuosų galų. Štai kodėl
Luckies užsilaiko gerai — neišdžiūsta.
Luckies visuomet visais atžvilgiais yra
malonūs jūsų gerklei.99

Rusų baletas Chicagoj
Rusų baletas iš Monte Carlo 

ir vėl lankosi Chicagoj. Jo pre
mjera pastatytą Ąųditoriume te
atre praėjusį šeštadienį.

Atyda !!! ALTASS 
Kolonijų Skyrių 

Valdybos
Kaip žinoma, Li- 

tuanicos II krikšty
nos įvyks Balandžio 
22 d. Ford Airporte, 
Lansinge.

Todėl kviečiamos 
visų Chicagos ir apie- 
linkių kolonijų val
dybos atsilankyti į 
susirinkimą Balan
džio 18 d. 8 vai. vak. 
Kareivos svetainėje, 
4644 S. Paulina St., 
aptarti organizavimą 
darbininkų ir kitus 
svarbius klausimus.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0808

; u.iv.-
lt:'TKIEWICZ&(g-

POPIERUOJAME IR PENTINAMS
1934 m. popiera 7c. Rolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiero per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sernpelių knygas pristatome į namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
gei-os išlygos, be procentų. 3 šin. 
Barlor setas $29.00, 3 šm. miegkam- 

ario setas $39.00. 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE
428 W. 63rd St.

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 8 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui * Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrosai $5. 
ir daug kitų įvairių daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. ,Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

SCHAŲLER STORAGE 
4644 N. Westem Ąve. .

4 kambarių rakandai •— $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. IniportUoti Kiniški, Orien- 
tališkio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Personai
. . Aemenu Ieško

PAIEŠKAU savo švogerio, buvu
sio mano vyro brolį Joną Urboną. 
Apie 38 metų amžiaus. Jo brolis 
Aleksas Urbonas mirė jau 12 metų 
atgal, buvo atvažiavęs Johnston City 
ir buvo žinoma, kad jis gyveno apie 
16 ir Halsted St., Chicago. Meldžiu 
atsišaukti. Elena Urbonienė, R. 2, 
Box 88, Johnston City, III.

PAIEŠKAU Charlio Rentausho, 
gyveno West Pullmane. Turiu svar
bų reikalą. Esu atvažiavęs iš 
Easton, Pa.

Prašau atsišaukti.
2428 W. Marųuette Rd. 

3-čios lubos 
Tel. Hemlock 6050

Lituanica II Naudai Teatras 
Koncertas atsibus balandžio 20 
1934 m. rengia Altas Bridgeporto 
Skyrius, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7:30 v. v

Porgramo išpildyme dalvvauja žy
miausios meno jėgos. Bus suvai
dinta 3-jų veiksmų komedija “Audra 
Giedroje” vadovaujant Kl. Jurgelio- 
niui, Liet. Vyčių Dainos Choras va
dovaujant muzikui p. Sauriui, Lietu
va Benas ir jaunų šokėjų grupė.

įžanga tik 35c. ypatai.
Kadangi nereikėtų prie tikietų 

langelio kimštis patartina visiems 
tikietųs įsigyti iš kalno, sekamose 
vietose:

Sandaros raštinėje 814 W. 33 St.
p. Gudas. 900 W. 83 St.
Jos. F. Budrik, Ine., 3417 South 

Halsted St.
A. Budris, 939 W. 33 St.
K. Aleksiunas, 911 W. 33 St._

*J. Kulio aptiekoj, _2,2 
Halsted St.

Progresą Furniture Co., 3224 So. 
Halsted St.

Jakubonis Barber Shop, 8133 So. 
Halsted St.

St. Bagdonas Barber Shop, 8236 
So. Halsted St...... .................................

Bridgeporto Lietuvių Kolionija 
pasirodykime, kad ir mes gyvuojame.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Business Service 
Biznio. PątąirĮi»yĮm>s _ _

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
HĄKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. 1U 

Ofisas 8406 S. Halsted St,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui vilnonių skudurų. 1408 
Center St. Lincoln 7821.

IŠTOBULINTA mergina. 20—35 
prie abelno namų darbo. Turi mėg
ti kūdikius ir gyventi ant vietos. 
Geri namai. Tel. Albany 7104 arba 
Belmont 9825.

REIKALINGA mergina dėl abelno 
namų darbo, pastovus darbas, ant 
vietos nakvoti. A. Silver, 4444 Gren- 
shaw Avė. Tek Kedzie 5099.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA aludės biznis ge
rai išdirbtas ir randasi arti dirbtu
vių. 3749 So. Halsted St

PARDAVIMUI grocernė labai pi
giai, geroj vietoj. Būtinai turiu 
parduoti, apleidžiu vietą.

4429 So. Fairfield Avė.




