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11 žuvo gasolino 
eksplozijoj

Greenwich 
dirbtuves vėsti savo Simams

naujo prasi- 
erybos tarp

PUĘBLA, Meksikoj, b. 26.— 
11 žmonių liko užmušta ir 20 
gal mirtinai apdeginti eksploda- 
vus gasolino tankui kaimyni
niame mieste Tlacotepec.

KANSAS CITY, Kam, b. 36 
—150 moterų iš moterų preky
bos buto, liko paskirtos Wyam 
dotte pavieto šerifo pagelbiniii 
kėmis. Jos dirbs be algos.

: Pasak 
daugeliui 
drausta 
laiškus.

Susitarimo sąlygomis bus laipsniškai at 
steigtos senosios algos. Geležinkelie

čių streiko jau nebus

Geležinkelių kompanijos 
susitaikė su darbininkais

KAUNAS
kų d-tas pardavė iš varžytinių 
pagaminu ąžuolų už 142 tukst. 
132 lt. ir pušų bei eglių už 20 
ti&st. 210 lt., viso už 162,342 
lt. Medžiagą pirko firmų at
stovai iš Belgijos ir iš Vokie
tijos, kurią atstovavo Karaliau
čiaus fanieros fabrikas.

Užsienis perka Lietuvos 
mišką

Nėra kas palaidotų 
mokslininką

Philadelphijos poli 
cija puola ir. areš
tuojastreikierius

Ir Dollfuss švęs ge 
gūžės 1 d.; bijosi 

gėlių

Anglijos darbiečiai 
reikalauja vengti ‘ 

karo

DETROIT, Mich., b. 26. - 
Nepriklausomoji tool ir die ma- 
kerių unija, kurios dalis narių 
streikuoja, paskelbė, kad ji 
pradės šalinti iš savo tarpo 
visus komunistus, kurie Uni
joje kelia nesantaiką ir suįrti- 
tę. Jau vakar iš susirinkimo 
liko pašalinti tie, ktirie bandė 
laikyti kurstančias prakalbas.

Metas taikintis ponai 
lietuviai” šaukia len

kų poetė

Unija šalins komu 
nistus
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KENOSHA, Wis.,1 b. 26 
Zalmon G. Simmons,

NEW TORK, b. 26. —Jurų 
dugno tyrinėtojas William 
Beebe savo specialiu įtaisu ma
no leistis 3,000 pėdų gilumom 
Pirmiau jis buvo nusileidęs 2.- 
500 pėdų. Jo įstaisą—baty.* 
ferą—buvo galima matyti per
nai Čbicagos pasaulinėje paro
doje.

MADRIDAS, bal. 26. —Is’ 
panijos respublika pergyvena 
labai didelį politinį krizj, kuris 
gali privesti net ir prie prezb 
dento Zamora rezignacijos.

Klerikalų remiamas radikalo 
Lerroux kabinetas, kuris turė
jo seime didžiumą balsų,jau re
zignavo, paskelbęs visoje šalyje 
grąsos stovį—tolygų karo sto* 
viui.

CLEVELAND, O., b. 26. — 
Visos gasolino stotys visame 
šiame paviete liko uždarytos, 
unijai privertus užsidaryti ir 
nepriklausomas stotis iki bus 
sutaikintas streikas didžiųjų 
kompanijų gasolino stočių dar
bininkų.

Gazolinas bus pristatomas 
tiktai pašto lėktuvams, polici
jai, ugniagesiams, gydytojams, 
slaugėms ir ambtilansams.

LONDONAS, b. 26
Ii jos Darbo partijos vadai iš
leidi ilgą pareiškimą, kuria
me* jie įspėja, kad pasaulis slen
ka prie karo ir todėl reikalau
ja, kad valdžios dėtų pastan
gas išvengti naujos didelės ne
laimės.

Internacionalinė padėtis, sa
ko pareiškimas, kasdie darosi 
vis rūstesnė; derybos dėl nusi
ginklavimo neduoda jokių tei
giamų pasėkų, tuo gi tarpu Vo
kietija atsiginkluoja, o ir kitos 
valstybės tik kalba apie ski 
rimą daugiau pinigų prisiren
gimui prie karo.

Pareiškimas ragina Anglijos 
valdžią dėti pastangas sovietų 
Rusiją ir Jtfngt. Valstijas la
biau suartinti su tautų sąjun* 
ga. Kartu turi būti dedamos 
pastangos privesti prie sėkmin
gos užbaigos nusiginklavimo 
konferenciją.

TUSCdN, Ariz., 8. 26. — 
JUne Robles, 6 m., anūkė tur
tingo ispano dvarininko, liko 
pastverta žmogvagių, kurie da
bar reikalauja $159,000 išpirki
mo už jos pąliuosavimą.

PARYŽIŲ
Europoje lankosi buvęs J tingi 
Valst. ambas. Italijoj Richaru 
Washburn Child. Kaipo spe
cialis valstybės departamento 
atstovas, jis kiek laiko praleido 
Francijoj ir dabar išvyko į Ber-

VIENNA, b. 26. —Kad dar
bininkai nesumanytų švęsti 
tarptautinę darbininkų šventę 
Gegužės Pirmąją, Dollfussas, 
pasekdamas Hitlerį, sumanė tą 
dieną paversti savo švente — 
džiaugsmo švente, kad valdžiai 
pasisekė surengti socialistų 
skerdynes.

Tečiaus valdžia yra taip jSi- 
baidžiusi, kad uždraudė net 
gėles metyli per langą. Turbut 
n josi, kad tarp gelių nebūtų 
paslėptos bombos, kaip jau pa
našiai buvo atsitikę.

Kabinetas rezignavęs. Visoje 
šalyje paskelbtas grąsos sto
vis. Gali rezignuoti ir pre
zidentas j
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CHICAGQ.—Prieš kelis me
tus prof. Calvin Samtiel Page, 
pagarsėjęs fizikas, buvo tiek 
pasižymėjęs savo mokMliškais 
darbais, kad buvo nominuotas 
gauti Nobelio dovaną. Dabar 
gi jis, 79 m. senukas, yra mi
ręs ir nėra lėšų jį palaidoti. 
Jis pasimirė Oak Forest prie
glaudoj, kur niekas nežįnojo, 
kad, darbo ir vargo nukankin
tas senelis yra buvęs garstis 
mokslininkas. Dabar renka
mos aukos mokslininką palaido-

Savo pareiškime spaudai jis 
paaiškino, kad svarbiausias jo 
kelionių tikslas yra tartis su 
valstybėmis apie įvedimą visa
me pasaulyje planingos eko
nomijos ir suradimą btidų kaip 
tą internacionalinę kooperaciją 
įvesti.

Jo misija Francijoj buvusi 
sėkminga, nes visi pradeda su
prasti reikalą pasaulinės eko
nomijos, kurios techniką dar 
teks išdirbti. Tečiaus, sako 
Child, reikalas yra motina iš
radimų.

Yra žinių, kad Child tarėsi 
ir apie sumažinimą skolų, ku
rios yra svarbiausia kliūtim su
sitarimui tarp valstybių ir įve
dimui planingos ekonomijos.

BERLYNAS,; b; 26 
ciai išleido ir po visą šalį pa
skleidė labai sensacingą, rau 
donų rašalu atspausdintą pla 
katą apie tai, kaip žydai kėsi
nosi nužudyti Hitlerį. Bet ja
me nieko nėra, vien tik rėkia
ma akyplėšiškumo anti-semitiš- 
ko laikraščio, kurį leidžia 
Streiėher, kuris • už tą “gtidty- 
bę” vakar tapo paskirtas .Ba
varijos : ^Utiniu

WASHINGTON,< bal. 26. — 
NRA administratorius. Johnson 
pareiškė, kad administracija 
nebevykins jo sumanymą įves
ti visuotina 10 nuoš. darbo va 
landų sutrumpinimą ir 10 nuoš. 
algų pakėlimą, kaip šiuo laiku 
dar nepraktišką. Tas planas 
trumpinti darbo valandas ne
mažinant dieninio uždarbio gu
rėjo būti vykinamas,, kad dar 
labiau -padidinti 
samdą. •

Tą Johnson pripažino korife1 
rencijoy su. laikraštininkais. Jis 
sako,- kad y pravesti tą dalyką 
pasirodę daug sunkiau, negu jis 
manęs. • -

Kaip tik jis paskelbė tą pla
ną, titojaus- jam pasipriešino 
visos industrijos ir tik kelios 
dirbtuvės jį priėmė, Johnson 
bandęs daryti kompromisą, bet 
ir iš to nieko neišėjo. Tad da
bar ir tenka to plano išsižadėti.

Little Bohemia rezortas prie Spider Lake, Wisconsine, kur buvo apsigyvenęs John Dillinger su 
trimis savo draugais ir keturiomis merginomis, čia juos užklupo šimtai policijos ir federalinių 
agentų, bet atsišaudydami visi šaikos nariai pabėgo, palikę policijai tik tris merginas. Persi- 
šaudyme vienas federalinis agentas liko nušautas* Kitą gi pravažiuojantį žmogų nušovė poli
cija, paskaičiusi jį už Dillingcrį y f y

pasažieriais. Jo gera 
betgi tuoj išnyksta, 
kas užsimena apie

. WASHINGTON, b. 26. —Pir
mą kartą šiame posėdyje kon- 
gresman Fred A. Britten, re- 
publikonas, iš Chicago užėmė 
savo vietą ,atstovų butui dide
le .'balsų didžiuma patvirtinu^ 
jo išrinkimą. < y
• * Prieš jo išrinkamą užprotes
tavo jo opOiifeiitas 1932 m. rin
kimuose McAndrews, demokra
tas. Pastarojo reikalavimą iš- 
naujo perskaityti balsus palai 
kė kongresmanas, A. J. Sa- 
bath, bet jis visur pralaimė
jo, nors komitetas ir buvo nu’ 
taręs išnaujo skaityti balsus ir 
buvo nutaręs siūlyti tam skirti 
$25,000. Bet atstovų butas veik 
vieiibalsiai priėmė Britteną be 
jokių balsų skaitymų. Britten 
jau per 22 metus buvo kongre
so narys.

JOLIET, III., bal. 26 
laiku valstijos kalėjime randa 
si 5,746 kaliniai, nors kalėj i 
mas yra pastatytas tik dėl 2,- 
925 kalinių, 
■m—.. ........       i n—

kitų laikraščių, 
laikraščių buvo 
spausdinti vyskupų

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

Susitarimas tapo atsteiktas 
kompromiso keliu.

Dabar geležinkeliečių algos 
yra nukapotos 10 nuoš. Einant 
susitarimu, nuo liepos 1 d.,
1934 m. dabartinės algos bus 
pakeltos 2*/> nuoš. Paskiau 2V2 
nuoš. bus pakeltos, sausio 1 d.,
1935 m. 5 nuoš. algos bus pa
keltos balandžio 1 d., 1935 m. 
Taigi nuo bal. 1 d., 1935 m. 
bus išlygintas dabartinis algų 
nukapojimas ir bus atsteigtos 
senosios pagrindinės algos, ku
rios bus mokamos iki gegužės 
1 d., 1935 m. Po to seks nau
jos derybos dėl algų.

Susitarimas tapo pasiektas 
paskutinę valandą, nes jeigu 
bebūtų buvę susitaikinta iki 
vidurnakčio, tai einant įstaty
mais, prezidentas butų turėjęs 
paskirti taikymo tarybą, kuri 
butų turėjusi nuodugniai ištir
ti geležinkelių padėtį ir sulig 
to išspręsti ginčą dėl algų. To, 
matyt, kompanijos nenorėjo ir 
sutiko darbininkams nusileisti. 
Darbininkai irgi padarė kom
promisą ir tuo budu prieita 
prie susitarimo ir išvengta grę- 
susio didelio geležinkelių dar
bininkų streiko.

Iš LAIVO EXIL0NA, b. 
26.—Samuel Insull, kuris šiuo 
laivu’ yra grąžinamas į Ameri
ką, visą laiką jaučiasi links
mas, gerai valgo ir noriai kal
basi su 
nuotaika 
kaip tik 
Turkiją.

Jis kaltina, kad Turkija jį 
išgavo tik per apgavystę. Tur
kijos policistas jį suėmė pasi
žadėdamas jį vesti į teismą, bet 
vieton to jis buvo nuvestas j 
kalėjimą. Kada jis ėmęs išmė
tinėti policistui už apgavystę, 
policistas tik nusišypsojęs^

Antra Turkijos prigavyatė 
buvo, tai sulaikymas laivo Mki- 
otis, kuriuo jis plaukė j Juo
dąsias juras. Sulig tarptauti
nės sutarties, visi laivai turi 
teisę perplaukti Bosforo są- 
smaugą ir stistoti Istanbule ne
ilgiau kaip 24 valandas. Tokių 
laivų Turkijos valdžia negali 
liesti. Tečiaus Turkija sulai
kė laivą Maiotis ilgesniam lai- 
kui, kad laivas patektų Turki
jos valdžios žinion.

VVASHINGTON, bal. 26. — 
Per šešias savaites ėjęs aštrus 
ginčas tarp geležinkelių kom
panijų ir jų darbininkų dėl al
gų, kurio nepasisekė sl‘taikin
ti nė prezidentui Rooseveltui, 
nė geležinkelių koordinatoriui 
Eastman, šiandie tapo išrištas 
abipusiu kompromisu.

Geležinkelių kompanijos pra
džioj derybų pareikalavo, kad 
geležinkeliečiai prisiimtų 10 
nuoš. algų nukapojimą dar vie
niems metams.

Darbininkai gi pareikalavo, 
kad butų atsteigtos senosios 
pagrindinės algos.

Kompanijom nesusitaikant su 
darbininkais ir esant geležin
kelių darbininkų streiko pavo* 
j ui, prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė, kad darbininkai prisi
imtų palikti algų nukapojimą 
tik pusei metų. Tą patį pasiū
lė ir koordinatorius Eastman, 
kuris buvo išrinktas arbitrato- 
rium. Tečiaus darbininkai su 
tuo nesutiko U. 
dėjo tiesioginės 
geležinkelių kompanijų ’ ir dar
bininkų, kuriose ir prieita prie 
susitarimo.

VARŠUVA. III. 14. Ela.- 
Viena iš žymiausių šių dienų 
lenkų poečių, Kazimiera 11h- 
kovičaitė, “Kurjer Poranny'’ 
kovo 11 d. numeryje paskelbė 
j lietuvių tautą nukreiptą ei
lėraštį, pavadintą “Metas tai
kintis”. Eilėraštis pradedamas 
šitokiu posmu: “Metas taikintis, 
ponai lietuviai. Viską pikčiau
sia jau kiekvienas yra padaręs, 
yra kenkęs kitam, kaip tik 
sugebėjęs, klaidinęs istoriją, 
kankinęs geografiją. Kiekvie
nas, kaip tik išmanė, savo mu
ziką giedoti net ir numirėlius 
vertė”. Toliau poetė tvirtina, 
kad istorijai jau iki gyvo kau
lo įktirėjo klausytis lenkų ir 
lietuvių plūdimosi. Ji stovi ii 
žiuri: Lietuva maža, Lenkija 
didelė. Bet tik laikas nuspręs, 
katra yra didesnė. Esą ne kar
tą mažame pavidale pasitaiko 
galinga kerubino dvasia, o kar
tais tautos kune yra paukščio 
smegenys ir širdis. Sprendžia
mi tautų likimai. Istorija žiti
ri, nuolat bando, be* galo ty
rinėja. Ji žodžių visiškai ne 
paiso, bet laukia veiksmų. Jai 
vakarykštis milžinas rytoj bus 
nevėkšla, o tai, ką ji vakar ta 
re, šiandien ji jau bus išbrau
kusi. Metas jau taikintis, lie 
tuvįjk:tauta! ‘‘Kad jūsų maža, 
kąstai Lietuvai kenkia. Minios 
juk* didelės, bet 'tų minių va
lią geriausiai pasako vienas 
žmogus”. Kad ir ne didelė, lie 
tuvių tauta rinktinė: savo kal
ba Lietuva siekia Irano lopšio, 
o jos patvarkymas ir valios iš
tvermė graudina širdis ir len
kia stebėtis... Niekas nenori 
Liėtųvos skriausti, niekas ne
nori jai kenkti... “Metas tai
kintis, lietuvių tauta!“ Užtenka 
budeliškai švarias rankas tep
ti! Lietuvių kraujas teka di
džių žmonių gyslose. Lietuvių 
tautą ištaurino jos sūnų didy
bė. Vienos kilmes sti ja—did
vyriai, kurie lenkų Vaveliuosc 
guli. Lietuviai turėjo šventų
jų, dainių ir vadų... Ir lietuvių 
dukros gema atkarios, vaikščio
ja atkaklios, piktos ir nesu
kalbamos, kol nepasiekia to, ko 
trokšta...

Eilėraščio pabaigoje poete ke
tina lietuviams neduoti ramy
bės, kol jie “neišims erškėčio“, 
nito kurio visiems skauda”.

Samuel Insull dūksta 
ant Turkijos, kad 

X jį apgavo

Prezidentas Zamora tariasi 
su įvairiomis partijomis apie 
sudarymą naujo kabineto, bet 
prie susitarimo dar nepriėjo.

Socialistai ir visi pažangieji 
žmones koncentruoja savo jei 
gas Madride, nes eina gandų, 
kad dešinieji ruošiasi daryti 
ginkluotą perversmą. 1 Padėtis 
darosi pavojingesnė dar delei 
to, kad Lerroux paliuosavo iš 
kalėjimų visus monarchistus, 
kurie ir pirmiau kelis sykius 
kėsinosi nuversti respubliką. 
Todėl visi pažangieji /žmonės 
yra pasiryžę ginklu ginti re- 
publiką ir reikalauja, kad butų 
paleistas seimas ir paskelbti 
nauji rinkimai, nes seimas ne, 
išreiškia Ispanijos liaudies Va
lios ir atvirai laužo šalęs kon
stituciją.

Prez. Zamora sutinka rezig* 
nuoti, jei tuo butų išvengta ci
vilio karo. Bet jis turi visų pa- 
iitikėjimą, tad gal jam pasiseks 
t geruoju sutaikinti iškilusią 
vidujinę kovą jaunutėj li
nijos republikoj.

PHILĄDJELPHIĄ, Pa., b. 26. 
^-Policija puolę streikierius 
prie M ; M Knitting ; Mills 
dirbutvių. Raitoji policija ėmė 
jodinėti žmęnių minioj jr dau
gelį žmonių sužeidė. 40 strei- 

galva'kierių ilko areštuota, Streikie- 
Simmons rakandų kompanijos riai bandė gintis irpolicijos 
pasimirė šiandie John Hopkins Į kapitoną teko išgabenti ligoni- 
ligoninėj, Bąltimorej Md. Jis 
buvo 65 amžiaus. Jis yra 
įkūrėjas Simmons kompanijos, 
bet 1932 m. jis persikėlė j 

Conn., palikdamas
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BERLYNAS, b. 26 
katalikų vyskupas, kurio “ga
nytojišką laišką” jo diocezijos 
parapijonams cenzūravo polici
ja, užproestavo Hitlerio val
džiai, nes, pasak vyskupo, tai 
yrą laužymai Vatikano kon
kordato.

Ddfis vyskupo laiško buvo 
išspausdinta viename bažnyti
niame laikraštyje. Bet paskti 
tinis paragrafas buvo išleistas 
ir tik buvo pažymėta “leidimas 
spausdinti nebuvo suteiktas”.

Katalikai sako, kad tai yra 
laužymas konkordato, kuris 
garantuoja teisę vyskupui ra
šyti aplinkraščitis savo sekė
jams per savo pačių laikraš
čius be jokių suvaržymų.

Valdžia įiebevylįins 
visuotino darbo va

landą trumpinimo
-■J....... -...... .. ...................

Johnson pripažįsta, kad tą pra
vesti yra daug sunkiau, negu 
jis manęs
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SLA. kuopa.
OAKMONT, Pa. - Baland- «ho komiteto, narius

žio 23 d. teko atsilankyti į šią 
apylinkę ir- susitikti su pavie- 
iniais SLA. nariais ir nugirsti, 
kad' jie rengiasi šioje apylin
kėje suorganizuoti SLA. kuo
pų*

arba į LMD. Namo gaspado- 
rių Albinų Kaulakj, 142: Orr 
St. Visi su mielu noru jums 
patarnaus.

Reporteris.

S. Bakanas,
ALTASS. Pittsburgho Sky
riaus Komiteto pirmininkai.

KUETUVEKO 
VEIKIMO
Paul Dargis

Draugijų susirinkimas aviaci
jos dienai rengti

A. L. T. A. S. S. skyrius 
Pittsburghe kviečia visas Pitts
burgho apylinkes draugijas 
(organizacijas)1 išrinkti atsto
vus bendtam susirinkimui, ku
riame bus aptarti ir išdirbti* 
planai aviacijos dienai. Susirin
kimas įvyks Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje gegužės- 
May 20 dieną, 2-rą valandą po< 
pietų.

Aviacijos diena, kurioje da
lyvaus pats lakūnas Juozas Ja- 
nušauskas-James įvyks birželio- 
June 17 dieną, Betties Airpor- 
te.

Kadangi laikas trumpas, tai' 
būtinai reikalinga, kad vis* 
bendrai ir nuoširdžiai prie* šio 
darbo prisidėtų; todėl visos dr- 
jos, nežiūrint ar jos gavo pa
kvietimus, ar ne, privalo pa
siųsti savo atstovus gegužės 
20 d. susirinkimui.

Dr-ją 
irgi šaukia

Jaunimo Dr-jų susirinkimas 
aviacijai remti

Lietuvių Jaunimo 
-“Naujoji. Aušra
visų jaunimo dr-jų susirinki
mą atskirai; susirinkimas įvyk
sta gegužės-May 11 dieną;, 8: 
vai. vak*, Lietuvių Mokslo Dr- 
jus svetainėje, šiame jaukumo 
:susirinkime bus plačiai. .apkaU 
betas- banketo rengimas Janu
šausko pagerbimui. Banketą-; 
įvyks birželio 16 dieną? tai'yra 
šeštadienį prieš aviacijos dieną 
Pittsburghe..

Visos jaunimo organizacijos 
ir Visi pavieniai jaunuoliai yra 
kviečiami į šį susirinkimą, at
silankyti.

• Norintieji gauti daugiau in-
• formacijų šiuo reikalu, kreip
kitės į “N. Aušros“ sekretorę

*— N. Katkutę.

sta* lėšų tęsimui, pradėtojo mu
zikoje mokslo^ mes visi: priva
lome šiame koncerte' dalyvauti 
ir šias jaunuoles paremti.

rengimas ir 
planas šios

leista nors

galvoti, kad nesusidurus su ne 
malonia padėtimi.

25 metu jubiliejus, Duųuesne. 
Pa.

Lietuvių Neprigulmingas Li
teratūros kliubas Duųuesne, 
Pa., ateinantį sekmadienį, ba
landžio 29 d., 3 vai. po pietų, 
rengia 25 metų paminėjimą nuo 
kliubo įsteigimo. Programas 
bus įvairus, susidedąs iš mu
zikos, dainų, kalbų, na, 
šokių.

ir iš

Liet. Tautinės šv. Jurgio 
pijos pokylis

Kadangi balandžio 29 d. pri
puola šv. Jurgio diena, tai Taut.

para-

Iš- “Naujosios Aušros” susirin
kimo’

Balandžio 23 dieną, 8:30 vai. 
vak., p. Plufcio namuose įvy
ko jaunimo dr-jos “N. A.“ su
sirinkimas.
* šiame - susirinkime buvo pla
čiai apkalbėta Janušausko pa
gerbimui banketo 
nustatytas dkrbo 
vasaros darbui.
; Tebūna- man
irumpai skaitančiųjų visuome
nę supažinti su nekuriais “Nk 
A.“ jaunuoliais.. Nuo pat dr- šv. Jurgio parapija iškilmingai 
jos įsikūrimo nuoširdžiai jai paminės savo patrono šventę, 
dirba p-lė Ona Valkauskaitė 
Iš- profesijos' Valkauskaite yra' 
mu’zikė. Ji teikia piano pamo
kas visai prieinama kaina, tik 
už 50 centų, Norintieji pamo
kas imti, kreipkitės į ją pir
madieniais šiuo adresu: “Pitts
burgh Musical Institute“, 100 
E; Ohio Street, 2nd' floor. Ar
ba telef onuokite — Fairfax
6512.

Kitas energingas jaunuolis, 
tai dailininkas Juozas Kažiava, 
kurią turi savo studiją Bright- 
■on Teatre, Bright'on Rbad.

Norintieji įsigyti gerai pa
gaminti] portretų, iškabų, 
kreipkitės į jį aukščiau nuro
dytu adresu arba tefefoliuoki
te— Fairfax 6628.

Negalima praeiti nepaminėjęs 
p-lės Anelės Kalkutos, “N. A. ’ 
,kŲųbo ■ ^sekretorėse kuri užsiima 
plai&ų dšbinimu. Norinčios tu
rėti gražiai sugarbanuotUs plau
kus, kreipkitės į ją šiuo adre
su: 316 “Pittsburgh Life Build- 
ing“ 3-čias aukštas (floor) ar
ba telefonitekite Atlantic 9677.

Kitą sykį; parašysiu apie ki
tus narius.

Be pamaldų dienos metu, va
kare savoje svetainėje įvyks 
pasilinksminimas su gardžiais 
užkandžiais.

Visi yra kviečiami į šias iš
kilmes atsilankyti.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho lietuviai remia an

trąjį tranzatlantinį skridimą 
ir stoja į ALTASS.

Pranešimas Pitts 
burgho ir apylin

kės draugijoms

iš mašinos griuvėsių 
žmogų.
kad negyvas, visas

Nunešame j antrą

An norite gražų automobilių?
Prisiartino pavasaris, gamta 

atšilo, norisi išvykti užmiestui, 
kad pakvėpavus tyru oru. Ge
riausia tai galima įvykint, tu
rint automobilių. Norintieji įsi
gyti, nepamirškite kreiptis į 
buvusį L. Radio kliubo pirmi
ninkui G. J. Milių, kuris yra 
automobilių agentas. Kreipki* 
tės į.p.,Milių.šiuo adresu: “Hor- 
vitz Motor Sales, Ine.”, 2621 
Murray Avė., Morrovvfield 
Motei BM& . . u.., .

P. Milių mums , ^ikūtų? pa
remti, nes . jis intensyviai dir
ba visuomeninį darbą.

. Spaudas atgavimo paminė
jimas

Praeitą sekmadienį— balan
džio 22 dieną 1. vaL po pietų. 
L. Tautinės- parapijos svetai
nėje įvyko pasitarimas tikslu 
surengimo lietuvių spaudos, at
gavimo paminėjimo..

Rengėjai — S; L. A. 353, 104 
kuopos ir L. Tautinė šv. Jur
gio parapija.

Komitetą sudaro: Juozas Ven
cius, J. Gilius, Ztnkus,. Paulio- 
uis, P. Dargis ir Jonas Kuizi
nas. Parengimas įvyks gegužės 
27 dieną L. Tautinės parapijos 
svetainėje, 105 S. 19th Street. 
B. S. Programas susidės iš dai
nų, muzikos ir kalbų; Visi 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai* prašomi šiame paminėji
me dalyvauti:

Nvrtsaidiečiy parengimas
N. S. lietuviai turi suorgani

zavę sportinę lygą — “Bowling 
League”. Toji lyga “bolina” Jo
no' Mhžuknos' įstaigoje; Reikia 
pasakyti, jog; šis sportininkų! 
ratelis per žiemą i puikiai pasi
gimnastikuoja; ritinant kamuo
lį, na, o atėjus pavasariui ji 
sezoną užbaigia linksmu ba
lium. Taigi- ir šį metą, sporti
ninkai ' nutarė turėti linksmą 
bankietą; kuris įvyks gegužės 
15 d;, 8- vai.' vak. “Pines” sve
tainėje, važiuojant Perry 
Highway.

Laimingų užbaigtuvių;

Ir kanadiečiai Pittsburghe
Keista; kad pittsburghiečiai 

vasarai atėjus stengiasi išspruk
ti iš aprūkusios aplinkumos, 
keliaudami atostogom į arti
mąsias valstybes; tačiau visgi 
tas apnikęs Pittsburghas su
silaukia atostogininkų iš kitur, 
matyt, kad durnai ne j visus 
vienodai veikia.
i šiomis dienomis pas vietinį 
biznierių/ Kastantą Šimkūną at
vyko iš Kanados — Windsor, 
Ont., jo brolis Povilas Šimkū
nas.

P-as P. Šimkūnas pareiškė, 
jog. jam labai patikęs Pittsbuiv 
ghas, o 
viai.

ypatingai vietos lietu-

“Busy” 
“Pittsburgho Naujie

Panelių RRjauskaičių Koncertas
Pittsburgho lietuviams gerai 

žinomos jaunuolės muzikantės, 
p-lės Rajauskaitės, mokslo tę
simui rengia puikų koncertą, 
kuris įvyksta ateinantį sekma
dienį balandžio-April 29 ■ d., L. 
Piliečių svetainėje, 1721 Jane 
st. *$. Si

Koncerto programą išpildys 
p-lės Rajauskaitės ir dhugelis 
vietinių, Clevelando bei Young- 
stbvvn’o muzikantų; daininin
kų.

Programas prasidės 3 vaL 
po pietų4 įžanga 35 centai. Ka
dangi p-lės Rajauskaitės nuo 
pat» jaunystės dienų; visuomet
lietuviams.jų,parengimuose pa- svetimais vardais? — ar never- 
-tarnavo ir kadangi joms truk- tetų tavorščiams kitą syk pa-

Turi- “gerus nervus“
Kas-kas, bet’ mūsiškiai Ma- 

tuškos- Rosėjos tavorščiai tai* 
turi;

Praeitą savaitę netikėtai i 
mano rankas pakliuvo plaka
tas, kviečiąs žmones susirink* 
ti į; A. L. D.' Ly.D< 4»apskn ren
giamas diskUsijas-prakalbas*

Nieko, tamęi nebūtų/ stebėti
no, jog rengiamos^ prakalbos, 
bet aš labai.nustebau tuose pla
katuose pamatęs štai, ką;
. “Debatuos; P. Dargis- “Nau
jienų“ Pgh’o skyriaus redak- 
torius ir J. Gasiunas A. P. L. 
A. centro sekretorius. Tema: 
'‘Ar fašizmas* yra skirtingas 
nuo komunizmo7.

Gėda, tavorščiai, naudoti ki
to asmens vardą b®! jo* sutiki
mo. Aš’ joms nedaviau, jokio 
sutikimo ir su» panašiais tipais 
koks’ gali būti * debatavimas? nes 
debatavimus jus skaitote nie
kite kitu? kaip* tik savo prie
šų iškeikimUo

Ne« tik padorumas, bet ii 
įstatymai* draudžia naudotis

siskubino į savo paprastą kas
dieninį darbą. Anksti rytmetį 
važiuojant, dažnai gatvės ir 
vieškeliai tušti, mažai kas ma
tosi, daugiausiai prisieina su
tikti tik “milkmonus“ — pie
no išvežiotojus.

Pervažiavus Liberty tiltą ir 
tunelius ir skubinantis į dar>- 
bą, ogi žiūrime, Įtad telegrafo 
stulpas numuštas ir prie nu
mušto stulpo stovix sudaužyta 
mašina, kuri jau rūksta ir, gal 
būt, tuoj pradės degti. Sudau
žytoj mašinoj sėįi sukniubęs, 
lyg negyvas, j augas vyras. Su
stojame, bėgame gelbėti. Pir
miausiai su savo draugu ima
me lauk 
primuštą

Rodos, 
kruvinas,
gatvės pusę ir paguldome ant 
šaligatvio. Susilaukėme ir pa
galbos, — pribuna ir daugiau 
žmonių. Visi stengiamės nelai
mingam žmogui pagelbėti. No
rime pašaukti policiją ar ligo
ninės vežimą, — negalime nie
kur gauti telefono: visur vis
kas uždaryta, — daryk ką no
ri. Bandome gauti tinkamą ma
šiną, kad galėtumėm įdėti ir 
nuvežti į ligoninę; randasi no
rinčių patarnauti, bet nesiran
da tinkamos mašinas. Tuo tar
pu jau primuštas' 'žriiogus pra- 

‘deda atgauti sąmonę ir ima 
kalbėti. Pasisako, kad tai Dr. 
A. D. Ardolino.. •tyjes klausia
me, kaip ta1 nėWimė atsitiko. 
Dr. Ardolino sako, kad jisai 
nežinąs. Jis klau&riėja musų,, 
ar drūčiai jis ’e^ąs sužeistas;: 
mes jį raminam, kad nedru- 
čiai. 

t

Gavę tinkamą mašiną, įdė
jome sužeistąjį, ir pasiuntėm 
į ligoninę. Vakare teko laik
raščiuose skaityti paveikslą 
matyti numušto stulpo ir su
daužytos’ mašinos ir kad' Dr. 
Ardolino nesąs pavojingai su4-. 
Žeistas. Antrą; dieną; teko su
žinoti, kad ir Dr. A, D.’ Arr 
dolino (dentistas) dirba toje 
pat vietoje, kur ir jūsų Repor
teris; Bet mes vienas antro 
nepažinome; Dabar tai jau gal 
ir pasipažinsim.

Tačiau jūsų Reporteris turi 
prisipažinti, kad tas rytmeti
nis prietykis buvo nelabai ma- 
Jonusi - ,

šiomis dienomis sekami Pitts
burgho lietuviai parėmė antrą
jį tranzatlantinį skridimą, įsto
dami į ALTASS. ir užsimokė
dami po $2.00 bei įsigydami 
narystės auksinius ženklelius; 
Pranas Savickas, Albinas Kau- 
lakis, John Banaitis, Pranas 
Andriunas ir Pranas Malinau
skas.

Reiškia, šie antrojo tranzat- 
lantinio skridimo draugai me
keno neraginami atliko savo 
pareigą ir prisidėjo prie šio 
prakilnaus lietuvystės ir žmo
nijos progreso darbo, kad sėk
mingai Užbaigus Dariaus-Girė
no nebaigtą kelionę į Lietu
vą ir įgyvendinus jų paliktą 
testamentą.

Lai, ir kiti Pittsburgho lie
tuviai, kurie tik pritaria pra
kilniai lakūno Janušausko mi
sijai užbaigti Dariaus-Girėno 
nebaigtą kelionę, atlieka save 
pareigą ir įstoja i ALTASS. 
narių eiles ir įšigija. po auk
sinį ženkliuką. Visa tai galima 
atlikti vien tik užsimokant na
rystes mokestį $2.00, ir už tuos 
-2.00 ne tik tampame nariais 
tos organizacijos, kuri taip 
sėkmingai darbuojasi dėl įvy- 
kinimo antrojo tranzatlantinio 
skridimo, bet kartu gauname 
auksinį narystės ženkliuką. Tai 
bus brangi atmintis^ ir liudiji
mas;. kad ir* mes- esame prisi
dėję prie prakilnaus lietuvy
stės ir žmonijos progreso dar
bo.

Jei ir daugiau kas norėtu 
įstoti. į ALTASS;- ir gauti, auk-

Amerikos Lietuvių Transat
lantinio. Skridimo Sąjungos 

| Pittsburgho Skyriaus Komite
tas, kuris rūpinasi lakūno Ja
nušausko finansavimu, skren
dant jam šią vasarą į Lietuvą, 
šaukia* draugijų atstovų susi
rinkimą gegužės 20 d;, 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Yra išsiuntinėti pakvietimo 
laiškai draugijoms, ir parapi
joms Pittsburghe ir Pittsbur
gho apylinkėje, kurių tik ad
resai buvo žinomi komitetui. 
O jei kurios draugijos ar kuo
pos nebūtų gavusios pakvieti
mo laiško, tai lai pasinaudo
ja šiuo, pranešimu per spaudą 
ir išrenka savo atstovus- ir pri
siunčia į virš minėtą, draugijų 
atstovų susirinkimą. Arba jei 
jau butų, po susirinkimo, tai 
yra kviečiamos, draugijų vai-j 
dybos dalyvauti šaukiamame 
draugijų atstovų susirinkime.

Kadangi šį. pavasarį, birželio 
17 d., yra rengiama šioj apy» 
gardo j e paskutinė aviacijos, die
na dėl lakūno Janušausko, tai 
jos pasisekimui yra būtinas 
reikalas mums visiems prisidė
ti prie darbo.

Todėl Šiame draugijų ir o» 
ganizacijų atstovų susirinki’ 
me, kuris įvyks gegužės 20 di, 
2 vai. po: piet; Lietuvių: Mok
slo: Draugystės svetainėje, bus 
apdirbti visi planai dėl suren
gimo sėkmingos aviacijos- die
nos; bus kaip ir atsisveikini? 
mas su lakunu Jhnušausku 
pirm jo garbingos kelionės į 
Lietuvą per platųjį Atlantiką.

Pavieniai visuomenės dar
buotojai ir darbuotojos, kurie 
pritariate antrąjam skridimui 
ir norėtumėte pasidhrbuoti, 
esate kviečiami dalyvauti drau
gijų atstovų susirinkime. 
ALTASS. Pittsburgho Skyriaus

Komiteto:
• Pirm. S. Bakanas. 1

Garsinkite “N^ose

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu*

kiu nors mažu, ik pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip • 
1 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok? dažnai koks mažas; 
dalikas gali neleisti jums, Hti' 
pirmin.-

Pavyzdžfui, Jeigu. žmogaus? 
dantis yra nešvarus, tai jus no- . 
roms ar nenoroms turėsite ta- 
kaipo užmetimą tam žmogui O 
tuo tarpu gal-but toks pat.už
metimas- yra- daromas ir- jums.

Lhterino, dantų, tepalas^,salo > 
dantis nauju bud*. Musu, che
mikai pagalio*' surado* amtatb* • 
kurs iitikro šveičia nedraakyr 
dama* *dan*n kanale**— <a» aan- • 
kua-uždarini* pagalio*. tapo- iš* 
rišta*.

Didelė • tūba.. Listerine- dantų - 
tepalo kainuoja- tik 25 centai; 
gausite per. savo aptiekoriu.

KxiJ3aaaroacxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
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Light
Floor O ii .- •

sykiu.

Anglių kasyklds pradėjo gerai 
dirbti ir ima maujus darbi
ninkus.

panelių? Rajauskai

; Jūsų/
jių“ redaktorius, šiuo laiku! ■ tik
rai pasidaro “busy” su i viso
kiais prašmatnumais. Ateinan 
t)! sekmadienį: yra-*, užkviestas 
Kalbėti;
čių( Koncerte, šv. Tautinės Jur
gio parapijos parengime^ ir Lie
tuvių t Neprigidmybės kliube 
Duųuesne;, Rk.

Jeigu kartais nebūtų i gali
mybių-. į/ visus> parengimus at
silankyti, rengėjai esate prašo-' 
mi atleisti.

“Pittšburgho, Naujienų” telefo
nas pakeistas

“Pittsburgho. Naujienų“ Re
dakcijos telefonas yra - pakeis
tas; norintieji kreiptis 
lefonuokite: Gedar 9888

REPORTERIO 
mmPTVITT A T r IvlL 1: > AJ. AJr

Šiurpus^ rytmetinis Reporterio 
z prietykis;

r PITTSBURGH, P#<. — Ba
landžio 21 d/ jūsų Reporteris, 
kaip ir - visi kiti, .darbininkai, 
atsikėlęs anksti rytmetį (5:30 
vai.), sėdo į savo mašiną ir iš-

- RUSSELLTON, Pa.. — Ba
landžio 23 d. jūsų- Reporteris 
buvo nusibastęs ii* į' šią' an- 
gliakasių^ apylinkę ii\ patyrė iš 
vietos lietuvių, kad Republic 
Iroir. and’ Goal (36. kasyklos 
pradėjo* gerai* dirbti; beis ima 
nauj us darbininkus. Pasak; po
nios Z.. Stonienės,- SLA1, 170 
kuopos darbUojošy esą - pagei
daujama, kad1 lietuviai anglia
kasiai. atvyktų darbo1 ieškoti 
ir galėtų darbą* gauti.

Tačiau jei kur randasi lie
tuvių angliakasių -be darbo ir 
norėtų darbą., susirasti, anglių 
kasyklose, tai lai. susirašo su 
Alekw Stoniu,Box 186^ Rus- 
sellton, Pa., bei pasiteirauja 
apie sąlygas. O- ypač iš toli
mųjų, miestų, pirm važiavimo 
tegul susirašo su vietiniais 
draugais.- Tuo budu. bus. išveng
ta nesmagumai ir vargas, ku
ris prisieina^ pakelti r bedarbiams 
darbo ieškant.

Darbams pradėjus geriau 
©iti^ySLA.. 170 kuopa irgi ge
riau pradeda gyvuoti,,
noma daugiau naujų narių gau
ti, ir prie SLA.. ftfįio apskričio 
prisidėti, - 

£ .

« ma-

ii Nilo'Sustingusių4 Sąnarių
ll Nieką* (taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kn kai®.- geras, vikrus- išsitrynimas su 
r ANChOR Pain-Eicpelleriu. Įtrinkite 
. užtenkamai Pain<Expcllerio ir apriskite 
flatieliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 

k-atseikimais- ištrinkite Pain-E^pelleriu 
rvakatais ir rytais iki palengvės.
k Pain-Expellėrisryra' labai persisun»- 
f*kiančiu per odą ir jus galite patirti su 

kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir' 70c.— 
skirtingo, didumo bonkutės.

PAiH.UELLEir

Alyvuoją, maliavoj# ir varnišuoją. viską* vienu
Priduoda Gintaro spalvos išbaigimą, apsaugotas dideliu 
žibėjimui ir vandens nenuplhunaiini. varnišo* paviršium;

Užlaiko: Šviesiu Grindų Spalvą 
Labai'Lengva Nuvalyto

Parsiduoda Kiekvienoj Mhliavų. ir Hardware 
Krautuvėje

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA. 

ŠVARU, 
SMW,.

PARANKU

AR KENUIATfiS- 
KELIONĖN?'

Fėrdėm Pa^arnavlma*.-
Vienou pusėn |. abi

$2.50......... $8.50
$4.00......... $6.00

$10.80
$10X10

NEW YORK $ 15
PHiladelphia $14 ,lU

28 valdndas smagios kelionės'

"PITTSBURIIG

DETKOIT- 
TOUEJMt ’

___________
______ „______ SI*™

»<»ll>l| ..... . .■ 13.75

jYOUNGSTOWN< *8* AKRON 7.50
Bilo kur į RYTUS

IŠMĖGINKITE SAFEWAY FAST
1V LIMITEDS^-JOKIA HlLIMITEDS^-JOKIA 

KITA LINIJA NE 
NUVEŠ TAIP SAUGIAI 

BEI TAIP 
PARANKIAI*. 

Safeway siūlo 
p skittlngD Endoi 
L patarnavimą..

į407. So. Wabash. Avė;
. arba. Brevoort Lobby —.

120 W.7. Madison
s Tėh Wabash* 6171
Prašoma paminėti. “NAUJIENOS”

(

PEORIA, ILL.
QUINCY, ILL ____ _____
ST. JDSEPH. MO $6.0011. 
KANSAS CITY.... $eJ)O..
Du basai kasdien iSvažluoja į. viri mlnS- 
tils miestus-*—viena«>* peroMinm®*—vienu bu- 
su. visi) kelia. Nauja miegojimui kėdė ap
rūpintai gryno' audeklą apdangalu' ir- pa- 
duika DYKAI.. Porterio patarnavimas^.

Afeiklte) arba Telofdnaokltet J

Missouri Transit * Eine 
; 328 So. State St.

Tbl. HAARISOTT- 60TB*

ST.LOUIS83. la^

DETROIT I1 abi Dusi 
$5i00i

r ŽEMOS ’ BUSIT KAINOS VISUR* 
Pašaukite:

De Luxe Motor Stages
746 S. Wabash Avė;

t Tel. Wabaeh 8886'

Trumpiausias kelias, j* 
. South!us:

Southern Limited
407 S6‘ yVabash' AVe. 

7į; Wcstr Randelph St.

Tel. Calumot 466&>-~Wabash 6171
'' ‘ .... .

KELIAUTI.

Ekpresihis 
Patarnavimas

NEW YORK
■ PITTSBURGH

: EOS: ANGELES
Žemos Kainos visuomet^ 
Patogus miegojimui. Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai*
DYKAI paduškos ir. porterio patar
navimas*
Duokite, mums surengti smagia ke
lionę bylę vietą Suv. Valstijose.

Indiaih Coachi Lines
328: So State- Street

Tol. HAKRISON 6072



Penktadienis, bal. 27, 1934 ...............      ano i-.....

Lietuviai Biznieriai ir jį Bizniai |
MIDLAND BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION

Midland 
Bėndrovės 
gusto Salduko real estą te ofi
se adresu 4038 Archer Avė.

ši spulka tapo suorganizuo
ta 1914 metais. Gal daugiau
sia jos įkūrimui pasidarbavo 
Jonas Aleksandravičius, dabar 
jau miręs, bet savo laiku ne
paprastai aktyvus lietuvių 
draugijų darbuotojas.

čarterį pasirašė šie asme
nys: Aleksandravičius, George 
Povilaitis, Anton Balchunas, 
George VVezdžunas ir John Bal
chunas. Iš šių Midland spul- 
kos pionierių šiandie tepriklau
so jai ir yra jos valdybos na
riu tik Geo. Povilaitis.

Dabartiniai spulkos viršinin
kai yra šie: G. K. Budris — 
prezidentas, Geo. Povilaitis — 
vice-prez., A. Saldukas — se
kretorius, K. Wamis — iždi
ninkas, John Zuris — advoka
tas; direktoriai: J. Eringis, B. 
Shukis, J. Thomas.

Statybos ir Paskolų 
buveinė randasi Au-

IŠKILMINGAS
ATIDARYMAS

Stanley Ruykis
Užkviečia visus savo draugus ir 
pažystamus atsilankyti ant iškil
mingo

Green Tavern 
Atidarymo

7200 So. Green St.

Balandžio (April)
28 dieną

8 vai. vak.
Bus veltui muzika, užkandžiai 

ir įsigerti.

• e?*

PRANEŠIMAS

The Paulina Street 
Bath House

Naujai pertaisyta ir atidaryta po 
nauju managementu. Mes kvie
čiame kiekviena atsilankyti ir pa
matyti ši moderniška, pastebėti
nai gražu BATH HOUSE. Tre
čiadieniais speciali diena dėl mo
terų. Kaina dėl moterų dienos 
tiktai 40 centų. *

Visus širdingai kviečia mana- 
geris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE,

STEINMAN,

1115-17 S. Paulina St
arti Roosevelt Rd.

Paskutinis steitmentas rodo, 
kad Midland spulka kontro
liuoja $96,001.97 kapitalą. Per 
20 savo gyvavimo metų ji pa
dėjo įsigyti apie 700 namų dar
bo žmonoms, didžiumoj lietu
viams.

Per visus 20 metų spulkai 
teko forklozuoti tik keturiu*s 
namus. P-no Salduko manymu, 
toks mažas forklozavimų skai
čius galima išaiškinti štai kaip: 
lietuviai, įsikabinę į namą, tik 
tada atsisakys jo, kai jau nie
ku būdu nebegalės išlaikyki.

Spulkų padėtis šiandie ge
resnė, jei palyginti su tuo, kas 
pav. buvo pora metų atgal. 
Jau traukimas pinigų iš jų ap
sistojo.

Kai dėl ateities, tai p. Sal- 
dukui atrodo, kad po to, kas 
atsitiko sU bankais per pasta
ruosius keletą metų, bankų jau 
nebebus tiek daug ir bankai 
nebevarys tokių įtemptų vajų 
žmonių pinigams suimti. Tai
gi daugiau žmonių turės rei
kalo su spirikomis.

O kadangi spulkos atlaikė 
smūgius taip sunkių laikų, ko
kie buvo per pastaruosius ket
vertą metų, ir nenunešė žmo
nių pinigų, tai galima rimtai 
manyti, kad žmonės pasitikęs 
spulkomis ateity labiau, negu 
pasitikėjo iki šiol.

Vieną dalyką p. Saldukas no
rėtų įkalbėti lietuviams juo la
biausia, būtent tą, kad tėvai 
rašytų į spulkas savo vaikus 
— nors mažomis 
ypač reikalinga 
nimiri vaikus 
kadangi visokių 
gams išvylioti, 
stoka.
skaityti savo centus ir taupy
ti juos ir lai pratinasi iš jau
nų dienų tvarkiam pastovių 
šalies piliečių gyvenimui.

choras

operete “Abejotinas Asmuo” ir 
koncertiniu programų. Tai 
įvyks gegužės 6 d. Balchuno 
svetainėj, 158 E. 107 St.

Pirmyn choro atsilankymo į 
Rosclandą jau buvo laukiama 
senai, nes choras Pirmyn yra 
buvęs Roselande ir gerai pasi
žymėjo, duodamas gražius pro
gramos ir gerą šokiams muzi
ką, kuria musų jaunimas yra 
labai patenkintas.

Chicagos Lietuvių
Pirmyn yra vienas iš didžiau
sių, prie kurio priklauso daug 
jaunuomenes ir kuris lošia la
bai svarbią rolę lietuvių vi
suomeniškame gyvenime. Cho
ras yra užsitarnavęs visuome
nes užuojautos ir paramos.

Roselandiečiai argi fivelrtina 
Pirmyn choro visuomenišką vei
kimą ir skaitlingai atsilankys 
pamatyti jų perstatymą “Abe
jotinas Asmuo” ir išgirsti dai
nuojant gražias dainas.

Patartina roselandiečiams, 
burnsidiečiams ir West Pull- 
maniečiams pasižymėti gegužes 
6 d. savo kalendoriuje, kad tą 
dieną įvyks gražus vakaras 
Balchuno svetainėj ir niekur 
kitur nepasižadėti, bet atsilan
kyti į Pirmyn choro gražų per
statymą. —A. Narbutas.

Reiškia padėką Cice 
ro lietuviams už bal 
sus bal. 14 d. rin

kimuose
A. F. Pocius numato didelę 

žangų, politikoje
pa

NAUJIENOS. Chicago. iii.
i Miežienės advokatas Aaron 28 aUgusieji, ir 4 mažmečiai.

, laimėjo Helena Ta- Eppstein, Jegardo, lietuvis Vai- Viso Husas padare du kartu.
I mašaųskaitė. Liet, dainų kny- čis. Perkalbėtojas teisme Juo- Viso nuvežė 46 suaugusius ir

darytus iš “Bimbos” spyčių, įnais pinigais - aukavo. Juozas 
kuriuos jie vadindavo proleta-į Bertulis, 1 ‘ 
rišku menu. f ” ’ _ .

Veikalai būdavo gremėzdiški Igą aukavo M. J. Tananevičius, 
ir visai netinką scenai. Galop 
komunistų sekėjai pradėjo ne
silankyti į tokius vaidinimus.

Praeitą žiemą komunistai vėl 
ėmėsi apspiaudytų buržuazinių 
veikalų, nes komunistinės sie
los pasijuto labai išsiilgusios 
buržuazinių išmislų.

Komunistų chorui atsibodo 
scenoje- stovėti iškeltomis kumš- 
čiomis ir “Stalino” himnus gie
doti.

Užganėdinimui nuliudusių ko
munistiškų širdžių pasittirsina 
prieš Normandijos Karnovilių 
grafą ir gieda buržuazijos iš- 
mislus. Grafo rolę vaidino Sa-1 
dauskas — tas pats asmuo, ku
rį komunistai šaukė reikiant 
nukrižiavoti už tai, kad daly
vavo “Naujienų” jubiliejaus 
programe. Dabar tam pačiam 
apspiaudytaih žmogui komuni
stai šaukė: garbė tau, grafe, 
tu esi tikras Stalino sūnūs.

Tai tikra ironija!
Bimbiniams komunistams 

esanti tikra nelaime, kad jie 
nekaip negali sunaikinti “Sklo
kos”. Bimbiniai manė, kad pra
ėjusį sekmadienį sklokinin- 
kams jau tikrai bus galas, nes 
į jų parengimą darbininkai nei
sią, “buržujai” bus visi avia
cijos parengime. Nabagai ap
sivylė. Pas sklokininkus buvo 
pilna sale publikos ir skloki- 
ninkai toliau ardys Andruliui 
nervus.

Prasti pranašai tie bimbi
niai.

laimėjo A. Masteįka. Tai bu
vo smagus ir linksmas vaka
rėlis.

6 mažmečius.zas Kuzmickas. ,
Pirmieji 18-čiai su “Lituanicn’

Antra” i
Buvo rašyta, kad Lituanicos 

II “krikštynose” lėkė pirmiau-' 
šiai Altass valdybos nariai, bet' 
tikrenybėje pirmą raidą gavo1 
du 18-čiai; o jais buvo Kaži- Dillingerio gengėj Wisconsino 
mieras Mikutckis, 671 W. 18 rodhauzėj, kai ją apsupo agen- 
str., ir Boleslovas Pužauskis, tai, tarp kitų buvęs tūlas Al- 
645 W. 18 Street. . vin Karpis iš Chicagos. Pavar-
' Daugiausiai 18-čiai pasinau- d£ “Karpis" atrodo lietuviška.

Ursus.

Ir lietuvis esąs Dil 
lingerio gengėjAmerikos Vaikai Kalba Lietu

viškai?
Vaikai grįžta mokyklon po

pietų, tarpe savęs kalbasi:
“Tony, what did you eat for

lunch?”
“I had steak with grybi.”
“What had Mike?”
Kapusti with piggies uode- dojo busu į ir iš “krikštynų”)-----------------------------------------

iš prie “Naujienų” iškeliavo Garsinkitės Naujienose

Federaliai agentai mano, kad

sumomis. Nes 
pratyti taupi- 
čia Amerikoj, 
pagundų pini- 
išleisti čia ne

vaikai pratinasi

“Pirmyn” choras 
rengiasi su vizitą pas 
Roselando lietuvius
Pastatys gegužės 6 d. “Abejo

tinas Asmuo”

ROSELAND.— Chicagos Lie
tuvių choras Pirmyn atsilanko 
į Roselandą su gražia komiška

S. A. BERGMAN, Ine 
1524 West Sixty Third Straet 
j rytus nuo Ashland Avė., 

kampas Justine St.
DIDŽIAUSIA CHICAGOS

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 27 ir 28 

“THIS SIDE OF HEAVEN”

su Lionei Barrymore 
taipgi komedija

SIENOMS 
POPIEROS 

IR 
LANGU 

UŽDAN
GALU 
KRAU
TUVE

GRAŽI MIEGKAMBARIUIPOPIERA 
Dabar parsiduoda 4 
už ......................... ■ už rolę

GRINDIMS VARNIŠAS
Išdžiūsta i 4 valandas. Nesusi
trauks, nešiurkštas, • AQ 
baltas ................... Už gal.* ■

LONGLIFE MALIAVA
Del išlaukinio ir vidaus maliavojim, 
balta ir spal- C 4 QE
vuota ......... .........  Už gal. *■■***

LONGLIFE FLAT MALIAVA 
BALTA IR SPALVUOTA 
DYKAI PRISTATYMAS 

Atdara Ketvergais ir Subatomis 
iki 9 vai. vak.

Visi Telefonai PROSPECT 3440.

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St

BALANDŽIO 27 ir 28 
“HI. NELLIE”

su Paul Mani ir kitais 
Penktadieni vakare po 6:80 

DYKAI indai dėl moterų

BALANDŽIO 29 ir 30 
“BOLERO” 

su George Raft

Oueensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsiu bė
ga po 80000 galionų 1 dieną —-

CICERO. — Lietuviai nuste
bino politikierius savo balsais. 
Seniau politikieriai įvairais pri
žadais suklaidindavo lietuvius 
ir tokiu budu pasinaudodavo 
jų balsais, bet šį sykį išėjo ki
taip. Bal. 14, 1934 viešųjų mo
kyklų balsavimuose lietuviai 
pasirodė tikri patriotai, nors 
politikieriai, su... vietiniu lietu
višku “brąinlrust” dėjo di
džiausias pastangas, kad tik 
suklaidinus balsuotojus. Bet 
jiems nepasisekė tas padaryti. 
Cicero lietuviai yra protingi ir 
yra organizuoti žmonės. Jie ži
no už ką reikia balsuoti. Jie 
dirbo ir balsavo už savo kan
didatą, kurį jie patys buvo iš
statę. Nors mes nebuvome ge
rai prisirengę prie šių balsavi
mų, mat perdaug pasitikėjome 
demokratų žadėjimais; nors jie 
mums sumelavo, bet vis vien 
parodėm politikieriams, kad 
lietuviai turi daug balsų ir ži
nojo kam juos atiduoti,

Matome, kad pas demokra
tus teisybės nėra- Tik jiems 
rupi doleris. Gerbiami lietuviai, 
jeigu mes norime, kad vandens 
bilos .butų žemesnės ir kad įsi
gyti geresnių darbų,A turime 
stipriau organizuotis. Mes ži
nome, kad pavienių žmonių 
niekas neklauso. Kurie turit 
namus, o dar nepriklausote 
prie organizacijos, prisirašykit 
prie Lietuvių Improvement Klu
bo. Kurie neturit praperčių, ra- 
šykitės į Lietuvių Citizen’s 
Klubą, šios organizacijos susi
deda iš rimtų žmonių ir rūpi
nasi lietuvių gerove.

Dabar tariu širdingiausia 
ačiū jums gerbiami tautiečiai 
už tiek daug balsų, kuriuos 
man davėte bal. 14. Ačiū Lie
tuvių Improvement Klubui, vi
soms draugijoms, klubams, 
Šiaip organizacijoms už darbi
ninkus ir paramą. Nežiūrint 
politikierių trukdymo, mes šį 
sykį padarėme didelę pažangą 
politikoje.

Buvęs viešųjų mokyklų kan
didatas A. F. Pocius, Liet. Imp. 
Klubo pinhininkas.

gi.”
Policijų prigavo — paipas 

“vagia”
Policijos “skladas”, atsipra-, 

sau, skavadas sustojo prie gaiš-' 
rininkų Canalport gatvėj. Po-j 
liciiiinkai iv” ** “
do” jojo 
malšinti, 
gurkšnių 
di šitokį 
ber 0000 
riti paduoti dėl tam tikrų su
metimų) go to Canalport Avė., 
and Rubel Str., in empty build- 
ing, boys eutting lead pipes” 
pakartojo “anaunceris” tą pa
tį du kartu, ir Užbaigė P. D. 
B. Chicago.

Vienas didelis policiantas kuo 
greičiausiai nusiskubino į pa
duotą vietą, išieškojo visą na 
mą, bet vaikų ne pėdsako.

Kitas policiantas nusiskubi
no su “skladvf” ten, abu ieš
kojo vaikų “eutting lead pipes” 
(pjaustančius švino dūdas). 
Nieko nerado. Klausinėjo kai
mynystėje, bet nieko, niekas 
nežinojo. Trečią: dieną, vėl tas 
pats “skladas” bustojo toj pa
čioj vietoj, bet dar jiems ne
išlipus iš vežimo, kaip vėl pa
sigirdo toks pat šaukimas — 
tik ne jų vežime, bet gaisri
ninkų buveinėj, ir didelis gais
rininkų klegesys. Mat, gaisri
ninkai turėjo savo radio tam 
tikrą pritaisą “brodkestinimui.”

Spyrimas moteriai 
$500.00

Nesenai pasibaigė 
gai tęsianti “prova”, 
nios Emilijos Miežienės, 1901 
Canalport Avė., ir Frank Je- 
gardas, 1930 So. Jefferson gat- 
vC- . . ;

P-nia Emilija Miežis patrau
kė tieson Franą Jegardą už tai, 

'kadi rugsėjo mėnesį, 1932 me
tais, tas pats Jegardas savo 

; namuose įspyrė Miežienei du 
kartu j pilvą. Byla prie teisė
jo Normoyle tęsėsi dvi dienas. 

|Prisaikinti teisėjai išnešė nuo- 
Tarkauskas, laimėjo Baltrus sprendj į valandą ir 20 minu- 
žolynas. Papirosų standą aU- čių. Kaltas Jegardas ir turi šu
kavo Walteris Pankauskas, lai- mokėti Miežienei atlyginimą, 
mėjo F. žurinskas. $5.00 gry- $500.00.

išlipę iš savo “skla- 
aludėn troškulį nu-1 
bet nespėjo kelių 

paimti kaip jie gir-j 
šaukimą “Car num-; 
(tikro numerio neno-

MEYER BROSX * DEPT. STORES
— DVI KRAUTUVĖS —

1741-43 West 47th Street
4839-41 S. Ashland Avenue

MILŽINIŠKAS 39c IŠPARDAVIMAS
KARBOLINIS MUILAS

39c
— K U P ONA S-

RANKŠLUOSČIAI
20x40, dideli, sunkus, spalvuotais 
pakraščiais. Reg. 19c
kiek, vertybė 4 už ..........   wwv

12 šmotų 
už .........

MARGA STALAMS CIRATA 
54x54, daugelis paternų ir spalvų 
pasirinkimui. Reg. 79c.
vertybė ............................................. U

VYRAMS “HANES” ATLETIKOS 
U’Siutai balti, rilAioti U’Siut«i. Di
džio 36 iki 46. Reg. $1.00
vertybė ........  wwv

— P. Miller.

Visko po truputį iš 
18-tos Apielinkes

gyvenimo
s. L. A. 129 kp. balius, laimė

jimai.

18-TA KOLIONIJA. —- Ba
landžio 8 d. 1934 (pavėluota 
žinia, reporteris ima atsakomy
bę, hm’) vietinis skyrius, at
siprašau, kuopa J29 S. L. A., 
turėjo savo parengimą Cher- 
naucko svet., 1900 So. Union 
Avė. Nors ir mažai garsintas 
jų balius, bet pavyko gana ge
rai. .

Liko pelno. Prie įžangos bi
lieto buvo duodamos dovanos, 
kurias suaukavo nariai. Aukavo 
ir laimėjo, sekamai: Britvą, au
kavo Antanas Zalagėnas, lai
mėjo Geo. M. Chernauckas. 
Rūkytojo setą aukavo Stasys

kaštavo

gana il- 
tarpe p-

Šeštadieni, Balandžio-April 28
8 vai. vakare įvyksta pas

Juozapas Spaitis
širdingai kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Dykai
duosime gardžius užkandžius. Grieš šauni muzika, šokiai tęsis iki ryto

At SHADY TREE INN
Archer Road, Willow Springs, III. .

Skersai nuo Oh Henry Park

ATIDARYMAS 
Lietuviškos Užeigos Cicero III. 

“THE EDELWEISS CAFFEE”
Po antrašu

5801 West Roosevelt Rd., Cicero, III.
Kviečiu draugus ir pažįstamus atsilankyti i atidarymo vakarą, 

kuris jvvksta
Balandžio (April) 28 dieną, 1934 m.

Pradžia 8 valandą vakaro 
Gera muzika ir užkandžiai SAVININKAI

A. A, Vasil (Vasiliauskas) ir E. Lumpp.

Moterų full fashioned pančiakos.
Visų populiarių spalvų ir visų šai
žų. Reg. 79c. vertybę
už porą ............................... VUU

BERNIUKAMS COVERALLS
Padaryti iš mėlyno, sunkaus mate- 
rijolo. Didžio iki 8. QC|t% 
Reg. 79c vertybė ....................wvw

VYRAMS “BIG YANK” 
Mėlyni chambray darbiniai marški
niai. Didžio nuo 14% iki 17.
Reg. 79c vertybė ...............  www

—KUPONAS—
MARŠKOS

72x90 padarytos iš tvirtos mate
rijos. Reg. 79c ver- OOa 
tybė • ........................... V

PRIDE OF DIXIE 
Nebaltintas muslinas, 
už yardą vertybė — 
5 yardai už .r

Reg. 15c.
39c 

—KUPONAS— 
MOTERIMS ŠILKINIAI 

Taffeta Slipsai, ištryžai sukirpti,, 
mezgimais apsiūti, ružavi arba ner- 
lavi. Didžio iki 44. f*

Reg. 79c vertybė ...............v
šis išpardavimas tiktai Penktadienį ir šeštadienį

ŽEMOS KAINOS!
Puikiusios Rųšies Maistas

SPECIALI S IŠPARDAVIMAS
Petnyčioj ir Subatoj; Balandžio 27 ir 28

Kiaušiniai
Puikus Naujai Sudėti. Visi Balti Kiaušiniai . karton. Tuz. 25c 

n ITT VfJ’C IDAHO RUSSET
Puikios U. S. No. 1

“MAXWELL HOUSE” 
Vacuum Pakuota Vita-Fresh

ADnATOA “Lipton’s” Yellow Label % svaro Ort*
AK15A1A JUODA 10c. didžio pak. 9c ....... pak.

PUIKUS 1A1/A
RINKTINIAI I Iflyol1

TUZINAS IV U

KAVA

PEKAS 29c
30c

TrUU’lTtJ’Gl “Majestic”ikJNJlrflk^D SODA ar GRAHAM
; “GRAPE NUTS” Flakes .

NUSUNKTOS DARŽOVES “Larseh’s

X 19c
pakelis 9c 
2 kenai 19c

Rinktinis «‘Brown*s” 4 C p
38 uncijų džiaras______Apple butter

KIDNEY BEANS Puikus Raudoni “Midwest” No. 2 kenas 2 už 17c

CATSUP Bonuos 2 už 25c
DŽIOVINTA JAUTIENA Riekutės ^Broadcast” 2K cnc. stiklas 9c 
CUP CHEĖSE 3 skonių “Cream Crest”
APPLE SAUCE “Alpine” .........    No. 2 kenas 2 už 19c

Dideli No. 2yt kenai 16c
Dideli No. 2/? kenai 21c

Michigan Kiefer 
Dideli No. 2% kenai

ŽIRNIAI Saldus “Cloverbelt” ....
CIBULIAI Puikus U. S. No. 1
FLORIDOS SALERIAI ................................. Dideli pundeliai 2 už 9c
VIRIMUI OBUOLIAI Dideli U. S. No. 1

SLYVOS Puikios “Midwest” .........
BARTLETT GRUŠIOS “Michvest”

, 4 unc. pak. 14c

GRUŠIOS
No. 1 kenas 3 už 25c

. 3 svarai 10c

5 sv, 24c

SALMONAS _ "RED BREAST; svaro kenas 1 7C 
“LINCOLNSHIRE” Raikyti LAŽINIAI ............ Yt sv. pakelis 10c
“DIAMOND” SALAmT"DEŠRA Minkšta ............ ......... . svaras 19c

“DREXEL FARMS” BAKED MEAT LOAF ................... svaras 19c
BONKŲ KEPURAITES ......    Groso pakelis 17c
GENUINE HARDWATER COCOA MUILAS Dideli šmotai 3 už 13c 
“LITTLE BOY BLUE” abu 4 “LITTLE BO PEEP”

* Lozurkas I ■ V Amonia 8 uncijos__
visokius daiktus p

A iki lis NUVALO____________ fc pak, fcOV
“SEMINOLE” TISSUE .. 

“LA FRANCE” pak?8c~
............... 4 rolės 25c
“SATINA” 3 už 14c

šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammoniios, tas sveikas Wisconsi- 
no Baltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVOĖO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtiniais 
ir 4 galionu, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III. 
Tel. Lafayette 7346

Ščyrųjų vargai
Komunistai gėrėjos buržuaziniu 

veikalu. Ir sklokos nesunai
kino. ...

Chicagos lietuviški Limbiniai 
komunistai paskutiniuosius ke
lius. metus vaidino veikalus pa-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool. , , 
Rusiška ir • turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

,“LUX” MUILAS 4 Šmotai 23c DTVQA DIDELI PAK. 19c 
“LUX” FLAKES maži pak. 9c KlINOU 2 mažyčiai 15c 
“LUX” FLAKES dideli pak. 21c “LIFEBUOY” MUILAS 3 už 17c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Midivest Storet’ 

galite pirkti gerą metą, paukttieną ir

•MJTTATTHS

MHMST
. 300 '***^**0**’

turi it mėsos įkyriai, kur ją» 
t(, už žemiautiat kainai l

STORES
KtuGtiKviiHtfot) rn»a*j>
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by
88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

kad ir žemė, ir vandens yra lygus, o ne apvalus, kaip 
kamuolys.

Kol Volivos dvasiška galybė nepradės ristis į pa
kalnę, tai jisai vis tikės, kad žemė yra didelis blynas.

Sabeortptioii Ratesi 
00 per pear in Canada 
>00 per year outaida of Chicago

8c 
18c 
75c

Sntered m Second Ctasa ttatter 
Mareh 7th 1914 «t Ch» Post Office 
of Oblcafto. UL onder the «ct of 
Mare* IR79

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 8. Halsted St. Chicago, 
(D Telefonas CANal 8500.

tUaiaakyao kais*’
Chicago je — paltu: 

Metams ..__ __________
Pusei metų ___-_____
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams___
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per iineiiotojua: 
Viena kopija -- ------------
Savaitei ........   ,
Mindai n i ____ . - .

Suvienytose Valstijose, ne Čikagoj, 
Baltai

Metams------------------- —— 87.00
Pusei metu ..-----  8.50
Trims mėnesiams _______ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ____________.75

Lietuvon ir kitur daieniuoce 
(Atpiginta)

Metama------------- -------------  88.00
Pusei metų _............  4.00
Trims mėnesiams___ ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu

ATeMe VOKIETIJOS 
PILIETYBĘ

AUSTRIJOS REAKCININ 
KŲ SAUVALIAVIMAS

20.00

8.15

.. 11.00

GELEŽINKELIŲ KOMPROMISAS

Geležinkelių kompanijos ir darbininkai, galų 
susitaikė, priimdami kompromisinį algų planą, 
kuriuo bus atsteigtos senosios algos, pašalinant 10 nuo
šimčių nukirtimą, kuris iki šiol buvo galioje. Kompani
jos norėjo ne tik palikti 10 nuošimčių numušimą, bet 
kirsti algas dar 5 nuošimčiais, tuo tarpu kai darbinin
kai reikalavo senosios algos butų atsteigtos tuojaus.

Prieš keletą dienų j tą ginčą įsikišo prezidentas 
Rooseveltas, siūlydamas palikti numažintas algas bent 
iki galo šių metų, bet geležinkelių darbininkai tam pa
siūlymui griežtai pasipriešino. Dabar kompanijos jau 
truputį nusileido, sutikdamos tuos numuštus 10 nuošim
čių grąžinti laipsniškai: du su puse nuošimčio liepos 
mėnesio 1 d.; kitus du su puse nuošimčio sausio mėn. 
1 d., ir 5 nuošimčius ateinančių metų balandžio mėn.

sulig

Hitlerio valdžia aitemė pilie
tybės teises 33 Vokietijos pi
liečiams, kurių tarpe randame 
keletą žinomų visame pasau
lyje vardų. Vienas yra reliaty
vumo teorijos autorius, prof. 
Albert Einstein. Kiti — ponia 
Toni Sender, buvusi socialde
mokratų atstove reichstage; 
Dr. Paul Hertz, žinomas finan
sininkas ; Obto Remmele, social
demokratas, buvęs Badeno 
premjeras; ponia Hoeltz, ko
munisto Max’o Hoeltz’o žmo
na.

“Naciai” tiems asmenims ne 
tik atėmė pilietybę, bet ir kon
fiskavo jų turtą.

KIŠA SAVO NEŠVARŲ
SNAPĄ

Austrijos klerikaliniai fašis
tai pamėgdžioja Vokietijos hit
lerininkus ir atiminėja piliety
bės teises politiniems emigran
tams. Vienos policijos viršinin
kas paskelbė netekusiais pilie
tybės teisių penkis socialdemo
kratų vadus, kurie pasišalino į 
užsienį po vasario mėnesio ko
vų.

Tie penki asmens lai — Dr. 
Otto Bauer, buvęs- Austrijos 
premjeras; Julius Deutsch, res
publikinės gvardijos “Reichs- 
banner” vadas; Heinz, kitas 
tos gvardijos viršininkas; Koe- 
nig, geležinkelių tarnautojų są
jungos vadas, ir vienas žurna
listas vardu Sturmthąl.

Pilietybe jiems atimta, pasi
remiant 1925 m. įstatymu, ku
ris buvo pataisytas 1933 m. Jie 
yra kaltinami “valstybės išda
vimu”.

Atimta pilietybė, be to, ir 
buvusiam Austrijos komunistų 
lyderiui, Johann Coblenz, kuris 
yra pabėgęs į Maskvą.

5.00

1.50

5.00

1.00

25.00

22.97

Steubenville, Ohio, per p
J. Vilčinską ..............

Cambridge, Ohio, per p.
J. Rudvalį ..................

Auburn, III., per p. S.
Petrilą ........................

Leechburg, Pa., per p.
S. Šhelakes ................

Frank Daniels, Chicago .
C. Norkus, Phila., Pa. .
Natrona, <Pa., J. Bicolis 
Lietuvos Aero Klubas,

Kaunas .....................  191.80
Lima, Ohio, per p. J. žilių 2.00 
Elizabeth, Pa., per p.

J. Lorantą ..........  2.00
F. P. Janušaičio surinktos 

aukos ...............
Binghampton, N. Y,

ALTASS skyrius....... 102.25
New Kensington, Pa., per

p. F. J. Jurgaitį ............
Hazleton, Pa., per p. J.

Selickį ........ ..................
New York, N. Y., per p.

K. Kavaliauską ..... .
Niagara Falls, N; Y., per

p. W. Stulpiną ..............
J. Jasulevičiaus auka,

Chicago, III.................  2.00
Richmond Halis, L. I. N. Y., 

per p. F. Kiburis ...  12-25
Pititsburgh, Pa., per p.

R. IPoplauską ............... 4.50
Philadelphia, Pa.. ALTASS 

skyrius ....    270.55
Northampton, Mass., per

J. Jusevičių ............... 28.50

20.00

8.50

4.70

1.25
5.00
3.00
2-00

23.75

atsiliepė Kostas.
ir apviltas,

Marijonų organas stengiasi 
ne tik apsaugoti Lituanicą nuo 
‘‘alkoholio krikštynų”, bet taip 
pat ir “išgelbėti” Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. Jisai rašo, 
kad socialistai darą “skymus” 
paveržti liberalams vadovybę 
Susivienijime, ir primena, kaip 
aną metą buvę prievarta paša
linti “iš organizacijos” bolševi
kai.

Tačiau “Draugas” abejoja, 
ar tautininkai liberalai turėsią 
drąsos pasielgti taip pat su so
cialistais. Ir jisai pirmuosius 
įspėja:

“Galimas dalykas, kad jei 
tik liberalai neapsižiurės lai
ku, socialistai su jais pasielgs 
taip, kaip anais metais jie 
bendromis spėkomis pasielgė 
su bolševikais.”
šitaip rašyt, tai jau ne tik 

nekrikščioniška, bet ir negra
žu. Viena, yra netiesa, kad bol
ševikai buvę prievarta, su po
licijos pagclba, pašalinti iš or
ganizacijos. Bolševikiški triukš^ 
madariai buvo pašalinti ne iš 
organizacijos, bet iš seimo po-1 
sėdžių, kada jie tiek skandali- 
no, kad seimas negalėjo nieko | 
svarstyti. O iš organizacijos 
bolševikai patys pabėgo. Kiek
vienas gali suprasti, kad poli
cija iš jokios organizacijos pa
šalinti narius negali.

Brolių Marijonų organas, ku
ris sakosi išpažįstąs krikščio
niškos artimo meilės principus, 
[labai trokšta, kad Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje libera
lai tautininkai su socialistais 
peštųsi ir vieni kitus mestų 
lauk. Todėl jisai baugina tau
tininkus ir pranašauja, koks 
didelis pavojus 
jeigu jie “neapsižiurės laiku”.

Tai yra nešvarios incmuaci- 
jos. Socialistai Susivienijime 
prieš nieką jokių sąmokslų ne
darė ir nedarys. Jų veikimas 
organizacijoje yra konstrukty- 
vis. Jeigu jie butų norėję Su-1 
sivienijiine varinėti kerštus, 
tai jie butų galęję pasinaudoti 
ta proga, kada bolševikai gau- <T%sa ...g numerlo)

Zion Miesto valdytojas, Wilbur Glen Voliva, žada tlav0 40. nuošimčių balsų nnki-į
muose ir atsiųsdavo apie tokį Sekamos aukos buvo priduo- 

v . . pat nuošimtį delegatų į seimą, tos ALTASS iidui per sekre
tai paskelbė, kad jo bažnyčios nariams toliaus nebusią rpose aplinkybėse socialistai bu- torių A. Vaivadų koyo mėnesio 
'draudžiama rūkyti, valgyti kiaulieną ir šokti. tų galėję, vadovaudamiesi savo pabaigoje i? balandžio mėn.

Rūkymas tame miestelyje į šiaurę nuo Chieagos partiniais tikslais, dėtis tai su Sunderland, Mass„ per p. 
iki šiol buvo taip aštriai ginamas, kad policija rūkorius viena srove, tai su kita ir iš* 
areštuodavo. ,‘ reikalauti .sau ką tik jie butų

Progresas apaštalo Volivos pažvalgose i^gankacija0 neUšoUr
neseniai: kai jo miestelio švietimo tarybos rinkimus j.gynė bendrus organizacijos rei- 
ladmejo Volivos priešai. Tai buvo pirmas toks skaudus kalus.
smūgis Ziono valdytojui. # J Taip pat ir dabar socialia*

Bet “mokslinės” Volivos pažvalgos dar, tur būt, ne-1 tams nerupi paversti Sttsivieni-.
pasikeitė. Apaštalas Voliva yra pagarsėjęs ne tik Ame
rikoje, bet ir kitose šalyse tuo, kad jisai tiki, jogei že
mė yra paplokščia, kaip blynas. Aną met^ jisai atliko* 
ilgą kelionę užsieniuose ir, pagrįžęs, pareiškė, kad jo 
įsitikinimas apie žemės formą ne tik nepasikeitė, bet į 
pasitvirtino. Nes visur, kur jisai keliavęs, jisai matęs,

Carbondale, Simpson
Branch, Pa., per p.
F. Kasparavičius .....

Geirgetown, III., per p.
F. Tenzegalskis .......

Yonkers, N. Y., per p*
K. Kondrat ................

Fort Humphreys, Va., per
A. Karalius ......... ....... .

Puritan, Pa., per p.
K. Bieliauską ...... ........

Union, UL, per p.
S. Avelas .............. ........

Red Lodge, Montana, per
p. J. Povilaitis ......... -

Chieagos Lietuvių Drau
gija ............-...... .........

Lewis<ton, Maine, per p.
L. Banulis ...................

Millinocket, Maine, per p.
V. Makauską .... ..........- 29.00

Lietuvos Valstybės Opera,
Kaunas .........    12.50
SLA 238 kp., per p.
Povilaitį  .............. 10.00

So. West Am. Lith. Pol.
Club, Chicago ...............

Pittsburgh, Pa., per p.
D. Sanda .......................

Kearny, N. J., per p. J.
IPaknis .... ..................

East Windsor, Canada,
per J. Ratkus .... ..........

Buffalo Center, Iowa, per
p. P. Miller ...................

Summi't, III., per p. A.
Petraiti ..........................

Easthampton, N. Y., per
p. J. Duobą ................. . 12.00

Kruopiškių Klubas, Chi
cago ......   5.00

New Brunswick, N. J., per
p. K. Degutį .................

Madison, III., per p. V.
Kadarauską .............. .

Thorp, Wis., per p. Wni.'
Urban ............ ....... ......

5.14

4.45

20.75

9.50

6.25

3.00

4L50

50.00

8-00

moteris, kuri buvo dešimt 
metų atgal.

Justina norėjo dainuoti, ar
ba žaisti žodžiais pu savo my
limu vyru. Ji nežinojo, ką 
Kostas galvoja, ką jis greitai 
jai pasakys. Ji pradėjo:

—Metai bėga, kraujas šąla...
—Žmogus tebeieško savo

laimes,
—-Ir pavargęs 

pilnas baimės žingsnį žengia.
—Jis paklydęs!!
—Žiburys kažin kur žibčio- 

ja!
—Jis ienai pasuks.
—Žiburys užgęsta!
—Jis sustoja.
—Kur dabar jis suks?
Jiedu smagiai nusijuokė.

Kostas pradėjo naują:
—Šita mano valandėle pu

sę pasaulio, visą pasaulį -verta.
—Iš kažin kur atlėkus, ka

žin kur greitai ji nulėks. Bet 
šita mano valandėlė šimtą 
pasaulių verta.

—Be jos aš bučiau, kaip 
medis vienas paliktas lauke.

—Be jos aš bučiau, kaip 
nuplautos rugienos.

—Rudenį rugienos,
—Kai avys jose ganosi,
—Piemenys ugnį kūrena.
—O vėjas liepsną blaško. 
—Puiku!

Justina. — Dabar bandykime 
taip: Išlekia paukščiai, su jais 
mano mintys... Ar nepuiku 
butų, jei mes dabar kur nors 
lėk tumėm, viską čia palikę ir 
užmiršę?

Mironas staiga atsieitojo ir 
paėmė Justiną į rankas-

—‘Galas! 
šiandien mes pasimatem pas
kutinį kartą.

—Aš nenusigandau. Aš lau
kiau tos baisios valandos, — 
ramiai ataakė ji.

—Aš turiu, Justina. Žmona, 
sūnūs... atsakomybe... Toliau 
aš nebegaliu. Šiandie turi būti 
galas.

—Tebųua-^gąląsl.^-^Lpr^ 
dėjo kvatoti Ji kvatojo, kaip 
pamišus.

(Bus daugiau)

nusidžiaugė

Taigi darbininkų laimėjimas yra nedidelis. Bet tai 
visgi yra laimėjimas. Darbininkai išsiderėjo iš kompa
nijų truputį daugiau, negu siūlė Rooseveltas. Tas fak
tas, kad kompanijos nusileido, liudija, jogei taisosi ge
ležinkelių biznis. O geležinkelių biznis priklauso nuo 
bendros biznio padėties krašte.

Laikai Amerikoje, nors palengva, gerėja. Todėl ir 
darbininkai gali iškovoti didesnes algas. Kol biznis ėjo 
blogyn, algos buvo kapojamos ir darbininkai neturėjo 
jėgų pasipriešinti.

Klaida yra manyti, kad juo blogesni laikai, juo dar
bininkai darosi “kovingeeni”. Gyvenimo praktika rodo, 
kad būna kaip tik atbulai: depresija darbininkus silp
nina, o reakciją stiprina.

Sušukime, “Šalin su 
karais, kraujo dau
giau nebeliesime”

Kviečia visus darbo žmones į 
Pirmos Gegužės iškilmes Au
ditorijoje

Į Gegužinę!
Kuomet darbininkų kovos už 

savo teises, už geresnę būklę 
kyla visame 
met debesiai karo

NEGAVO KVIETIMO

Sovietų ambasadorius Trojanovskis neseniai iškė
lė savo oficialėje buveinėje didelį pokylį. Laikraščiai 
sako, kad tai buvęs puikiausias balius, kokį šią žiemą 
matęs Washingtonas: auksu ir sidabru papuošti stalai; 
skaniausi užkandžiai, gėrimai ir valgiai; malonus sve
čių priėmimas ir greitas patarnavimas, ir t. t.

Tie svečiai, kuriuos bolševikas Trojanovskis girdė 
ir valgydino, buvo, žinoma, visoki diplomatai, Amerikos 
valdžios atstovai, kongresmanai ir senatoriai, republi- 
konų ir demokratų partijų lyderiai ir šiaip žymus po
nai. New Yorko savaitraštis “The Nation” tačiau sar
kastiškai pastebi, kad tarpe tų įžymybių, kurias į savo 
bankietą sukvietė sovietų pasiuntinys, nebuvo nė vieno 
Amerikos komunistų šulo: nei Fosterio, nei Browderio, 
nei Amterio.

Kiek mums žinoma, tenai nebuvo nei Bimbos su 
Mizara ir Andriuliu.

Drangas Trojanovskis, matyt, jų nekvietė.
Aną dieną sovietų ambasadorius buvo atvykęs Chi- 

eagon. Čia jisai buvo vietinių biznierių ir politikierių 
pavaišintas Palmer House hotelyje, ir savo vaišintojams 
jisai pasakė kalbą. Bet komunistai nė į šitą pokylį ne
buvo kviesti.

“Proletariato tėvynės” atstovas draugauja su ka
pitalistais, o ne su tais, kurie garbina Staliną. Komu
nistai jam į kompaniją netinka.

pasaulyje; kuo- 
naujų 

darbininkam skerdynių vis ro
dosi aiškesni ir pavojingesni; 
kuomet reakcijonieriai jieško 
vis naujų būdų, kaip darbinin
kus pavergti ir dar labiau iš
naudoti; kuomet buržuazine 
spaiAla kelia triukšmą ir grą
žina liaudį su visokiais bau
bais, jei ši neklatisys jų dik
tavimų: Mes, darbo žmones, 
visų išnaudotojų ir parazitų 
maitintojai, sueikime į skait
lingą minią, į gegužines ap- 
vaikščiojimą ir griežtai sušu
kime: šalin su karais! Mes už 
jus kraujo daugiau neliesime! 
šalin su vilingingais patriotais 
ir darbininkų išnaudotojais! Lai 
gyvuoja darbininkų vienybė, o 
vienybėje musų bus pergalė!

Kalbės P. Grigaitis
Darbo žmonių šventė — Pir

ma Gegužės bus iškilmingai 
apvaikščiojama •Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare, gegužės 1 d., 
ateinantį antradienį. Kalbės 
Naujienų redaktorius P. Gri- 

juos ištiksiąs, | gaitis, ir dar porą žymių kal
bėtojų. Bus dainų, muzikos.

— Kvieslys.

Nauji ALTASS na- 
riaiir aukautojai

BET ŽEMĖ DAR VIS PAPLOKŠČIA

reformuoti savo Katalikiškai Apaštališką bažnyčią. Ji

j imą savo partijos įrankiu, nes 
SLA. nėra ir negali būti poli
tiška organizacija. Taigi “Drau
gas” gali nusiraminti. Jo veid
maininga užuojauta “bedie
viams” tautininkams yra berei
kalinga.

3.00

4.00

3.75

ANTANAS TULYS

Viso šiame numeryje •
paskelbta aukos .... $1,207.32

Vakar paskelbta ..... . 1,463.80

Viso iki šiol .......... . $2,671.12
Kitos aukos gautos balandžio 

mėnesį bus paskelbtos rytoj.
(Bus daugiau*)

Vyšnios Rudenį Žydėjo
(Tęsinys)

gini. Jo naujoj žemėj kilo 
nauji namai, laikai gerėjo, 
buvo jaučiama daugiau pini
gų cirkuriuojant. Mironas lo
šė golfą, kai kada su žmona, 
kai kada su Justina ir kai ka
da su Salomėja. Su Justina 
ir Salomėja jis praleido čia 
minėto] vietoj daug gražių va
saros dienų. £ia nyko labai 
brangios, 
landėlės.

neužmirštamos va

(vo jam sunku pradėti. Justi-j 
na buvo jam nebeįdomi, tikrai 
nusibodus — kažkokia biauri 
liekana po jo kojų. Nebe ta ji

Justina, galas!

Išpardavimas

B. Pilvinienę .....  $20:00
Fayetteville, W. Va., per

p. B. Chesimas ........ 2į0(i)
Easthampton, Mass., per

I' K. Sodonis ..... ..........
Štamford, Conn., per p,

M. Tarulis ...........
Port Chester, N. Y. per

p. A. Urban .
Wilburton, Okla

A. Juzėnas ...
South Lee, Mass.-, per p.

R. Urbanowicz'
Phila., Pa., per ižd. A. 

| Tvaranavičių ........— ta

AKIVAIZ 
KILANdŲ 

KAINŲ!Retos 
rųšies plumbingo reikmenų 

kaip tik į laiką, jūsų pavasari- 
i niams pataisymams. Šimtai visokių 
į dalių specialėmis kainomis, kad para

ginus jus padaryti tas pataisas. Kai
nos garantuotos pakol reikmenų tu
rėsime. Pirkite dabar ir taupykite 
šiomis žemomis 
SONS kainomis 1

Virtuvės Sinkus 
“A” rūšies su 12” užpakaliu. 
Šios vertybės niekuomet nebus 
paantrintos. Didžiausias Chi- 
caRoje pasirinkimas.
52” roll rim sinka $4 j| 7J* 
tiktai .............. .........
52” roll rim sinka su iš kai
rės pusės kampu $4 C O E 
tiktai ................... ■

VI.
Baigėsi ^ruduo. Žemė šalo | 

apklota rudais. ąžuolų lapais. 
Ąžuolai nurudę, rodėsi, glau
džiasi vienas prie kito, o Liti 
medžiai pavirtę į visokias spal 
vas: šviesiai geltoni, tamsiau 
geltoni, rusvi kaip svagunų 
dažas, raudoni kaip kraujas, 
sidabriniai, auksiniai ir kito
kį. Tik gluosniai prie prie 
vandens buvo dar žali. Liud- 
nas, pilnas pilkų debesų dan- 
gus kažko lauke. Vėjas lėkė, 
greitas ir šlapias. Laukinės 
antys pulkais laksto apie eže- 
rą- .

Žemai nusileidęs didelis ii- I 
gesys klampojo kartu su rus- I 
čiu rudens vėju.

Mironas aukštielninkas gu
lėjo ant drėgnos žemės apleis-' 
tam miške ir žiurėjo į rudus 
ąžuolus ten ant kalnelio. Pri
siminęs daug įspūdingų čia 
praleistų vasaros valandų, jis 
gailėjosi vasaros dienų. Jis 
jautė, kad šiandie ateina ga
las! Galas jo pirmai meilei,; 
kurią jis bandė sugrąžinti, bet: 
nebegalėjo. Ateina galas!

Justina gulėjo padėjus gal
vą aut jo krutinės. Ji žiūrėjot 
į kitą pusę, į žalius gluosnius! 
prie vandens. Ji buvo links* 
ma, planavo ateitį, saldžiai;' 
svajojo,

Jiedu abudu jautėsi truputį 
pavargę, abudu pasitenkino 
taip gulėti ir žiūrėti į rudens 
'liūdną / vaizdą, į •mirštančią 
gamtą ir išlekiančius paukš
čius.

24)0 Mironas kėlia Sykis buvo 
bepradedąs a tsisveikinti su 

96.66 Justina, bet vis susilaikė. Bu-.]

l&OO

10.50

...............  41.4C 
., per p.

3.00

SOL ELLIS and

Skalbimui Loviai
Dviejų dalių 
k o m b i nacijos 

I skalbimui lovis 
garantuotas. 
Special

*5.75
Su standų, dvigubu kranu, $O 7C 18x24” Kitchcnette $E 7E 
ar trapu ........................... | Sinka ...................

KRANAI
M METALO 
Iš CHROMO 

Geriausias k ru
nas koki pinigas 

gali nupirkti.
j95

♦

MAUDYNEI 
KRANAI 

Greitas spaudimas, 
chromo baigti, 'tin
ka visokio įtaisy
mo. $4 
Maudynėm ■

I Chicagoj e žemiausia 
Kaina ant

1 TOILETO SĖDYNIŲ
I Sunkus beržo mahoga-
I ny sėdynė su kabliais :I $1.19
j Balto Celluloid Sčdy-
I ne garantuota $1.95

ant
Karštas 
vahduo 
greit ir 
ekono
miškai. 
100 ga
lionų 
{talpos.

•13.75

žemiausios Kainos Chicagoje 
Tank Heatorių! 

Dome Viršus __ _
52-galionu JftgtL 
įtalpos. Ga- 
rantuotas 125 

svaru vei
kiančio spau

dimo.
*6.95

82-gal. įtalpos $8.25
-------------------, 1 -

TIKRI

CHICAGOS

2118-22 So. State St
Tel. Victory 2454 

4606-08 WEST 22ND ST. 
Lawndale 2454—Cicero 130

Atdara: State St. ir Grand Avė.
Nuo 8 v. ryto iki 7 v. vakaro.

Nedalioj iki piet

£ j

3945-47 LINCOLN AVĖ. 
Lakevievv 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ. 
National 0066

Atda.ra: Lincoln Avė ir 22nd St.
Nuo 8 v. ryto iki 7 vai. vakaro.

Pirui, Treč. ir Penkt. nuo 8 ryto 
iki 9 v. vak. Antr., Ketv. ir šeštad. 

Nedalioj uždarytos.
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Manau į kad ir kiti

TheEnglishColumn
Keistučio Kliubas

2343

magazine we are issu*-

Bomba pieninei

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės

Ekspliozija ir gaisras
you

Graboriai

įvairus Gydytojai
ALDONA SADULYTE

didele

Dr. Weeks, Succeesor to

Opposite iDav’s Store; 2d Floor-

Visi Telefonai

Yards 1741-1141
LAIDOJ® PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

coli' 
con

0 iki 11 valandai ryto
6 iki 9- valandai vakaro.

aštuonius 
14 iki 21 
kaltinami 
jų nurė-

Laidotuvių: Direktorius per 30 Metą 
4605-67 So. Hermitage Avenue

Po užsivil- 
, balandžio 

vakare

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ofiso Tel. Boulevard 5918f 
Rez; Tel. Victo:

laidojimas 
su dideliu

Kemėšienė, sekn

pages wide
We wel-

756 W. 35th.SL 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutartį.

Society? 
should. Be- 
exhibit, the 
never been 
our people,

not asleep
in the Ii-

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

šeimininkei
bet kartu su tuo, gauti geriausius 
maisto produktus, žemiausiomis kai
nomis.

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

vak. NedSlioj pagal sutarimą- 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu. Tek Prospect. 1980

ALTASS Bridgepor 
to skyriaus susirin

kimas šiandie

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel; Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell St..
Tel, Republic 9728

Paskirto suvienytų 
parkų taryba

Kilo dulkių eksplozija Ar- 
cady Farms Milling kompani
jos trobesy Riverdale mieste
ly, o iš to gaisras. Nuostolių 
turtui padaryta tarp $300,000 
ir $400,000.

ROSELAND. — 
kusios inkstų ligos 
25 d., kaip 9:45 vai

Nash—naujas Cook pa 
vieto iždininkas.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 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 nedaliomis pagal susitarimą.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Mirusio kauntes iždininko 
McDonough vietai tapo nomi
nuotas Thomas D. Nash, Cook 
kauntėš demokratų boso pus
brolis.

pelno taip pat bus pa 
skirta Dariaus-Girėno pamink 
lo fondui
geros valios lietuviai atsilankys 
j musų, parengimų? ir kartu su 
keistutiečiais praleis laikų. 
Įžanga visai maža.—r.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

1092 5ABCH1R »Vl

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343' South Halsted St. 
Tel. Bbulevard 1401

DR. MARGERIS.
3325. So. Halsted SU 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Mirė Roselandietė 
jaunuolė Aldona 

Saduliute

Taip Ghicagos 
Lietuvių

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

šiandie kaip 8:00 vai. vaka
re kviečiami visi Altass Bridge- 
porto skyriaus nariai bei drau
gijų atstovai pribūti į susirin
kimą, kuris jvyks Universal 
Klube 812 W. 33 St. (antros 
lubos).

Kurie turite naujų narių, at
sineškite piniguos, reikia pa
ruošti raportas. Kurie turite 
paėmę platinimui tikietų. buvu
sio vakaro balandžio 20 d. ir
gi priduokite. Reikia priruošti 
atskaitų. Taipgi turime apkal
bėti apie tolymesnę mitsų dar
buotę

Senas priežodis sako: kad sutau
pyti pinigai, yra uždirbti pinigai! 
Tai yra tiesa, ir ją gali paliudyti 
daugelis namų šeimininkių, kurios 
tankiausia* tvarko finansus ir rūpi
nasi išvengti deficitus.

Tėvas, ar gal sūnūs ar duktė šei
mynoje eina dirbti kitur. Jų už
darbis tankiausia atiduodamas namų 
šeimininkai, korį kontroliuoja visas 
išlaidas. Ir suprantama kaip tik 
pasiseka pigiau nupirkti, tas reiš
kia, kad . ji tiek ir^ tiek sutaupė arba 
kitaip imant uždirbo dėl šeimynos 
narių.

Kiekvienuose namuose išlaidos ant 
maisto ir kitų valgomų produktų su
daro beveik pusę išleidžiamų pini
gų. Todėl svarbu kiekvienai namų 

kodaugiausia sutaupyti,

Kvietkininkas 
Giles Dil Vestuvių, Bankietams it 

Pagrabannr
Pristatome i? visas, miesto dali* 

3316' So. Halsted/ StH, Chicago, 1111 
Phone Boulevard 7814

Siunčiame.^ Gėlės Telegramų j visi 
pasaulio daba.

Ketvirtadienio rytmetį kri* 
minalio teismo vyriausias tei
sėjas Finnegan išmetė iš teis
mo bylų prieš aldermanų Os- 
carų Nelsonų. Nelsonas kartu 
su 17 kitų asmenų buvo ap
kaltintas rakieteriavimu dra
bužių valymo ir dažymo pra
monėj. Teisėjo pareiškimu, val
stybės gynėjo ofisas nepatie
kęs teismui pakankamo įrody
mo Nelsono kaltės.

Kitų kaltinamųjų reikalu 
ketvirtadienj prieš pietus nuo
sprendis dar nebuvo išneštas. 
Bet rekordinė Cook kauntėj 
byla laiku ėmusiu jai nagri
nėti eina prie galo. Jos nagri
nėjimas prasidėjo sausio 4 d. 
šiemet. Liudininkų joje buvo 
pašaukta 255.

of among 
issuing an unusual ma

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel; Boulevard 4139

Astuoni suimti dėl autų 
vagysčių.

This
ing because we believe that 
among the Lithuanian youth 
there are many with talent. 
We propose shovving the older 
generation that the youth they 
have reared are 
We have creators 
terary field.

We leave our 
bpen to all comers 
come him who is not already 
eneumbered with notoriety and 
seif-importance, būt who wears 
a coat of liumility. To 
Jlail I

Be it as it may, the 
tfents ofi the first issue will 
tain and be devoted to what 
we think is worth while at the 
time we pu'blish it.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje- paveskite savo 

rūpesčius mani 
2506 West 63i?d St 

Tel, REPUBMC 3100

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._______ _

Tel. Cicero 2109 ir 859-J‘
Antanas Petkus

Graborius 
KOPIiYčIA' DYKAI 

4830 West 15tH St- 
CICERO, ILL.

Sprogo bomba, kuri tapo pa
kabinta ant pieninės krautu
vės durų velkes. Kalbama pie
ninė randasi adresu 3916 Law- 
rence avė. Tai jau penkta bom
ba taikyta jai pastarųjų poros 
mėnesių laiku.

Mariausia’ ir mylimiausia jau
nuolė lietuvaitė Aldona Sadu
liutė, 10518 Lafayette St., vos 
sulaukusi 17 metų amžiaus. 
Mirtis jų aplAnkė Burnside li
goninėje, o apie tolimesnius 
laidotuvių prisirengimus bus 
pranešta vėliau.

J. Pučk orius.

BRIGHTON PARK.— šioje 
kolonijoje Keistučio Kliubas yra 
stambiausi organizacija. Joki 
kita lietuvių draugija neturi 
tiek narių. Kliubo šeima susi
deda iš 1,300 narių. Tarp to
kios šeimos, žinoma, nuomonių 
skirtumas yra labai didelis. 
Vieni vienaip mano, kiti kitaip. 
Tačiau tenka pasakyti, jog di
delė dauguma narių yra. rimti, 
žmonės, kurie jaučiasi lietuviai 
ir remia lietuvių k ui turinius 
(garbus.

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite1 užganėdinti.
2314' w; 23rd< Plį Chicago' 

Tek Canal 2515. arba. 2516 > 
SKYRIUS:

1439 $. 49 Ct., Cicero, III. 
Tbl. Cicero 5927

Kliubo susirinkime buvo ki
lęs sumanymas paskirti iš iždo 
kiek pinigų ALTASS' naudai. 
Buvo prasidėjusios net karštos 
•diskusijos. [Tačiau Įpirminin- 
kas jas sustabdė, pareikšda
mas, jog jis įnešimo nepriimųs, 
kadangi įnešimas priešingas 
konstitucijai. Kitaip sakant, 
Kliubas iš savo iždo pašaliniams 
reikalams pinigų skirti negali.

Negalėdamas tiesioginiu bil
du* prisidėti, Kliubas visgi rems 
ALTASS netiesioginiu budu. 
Būtent, balandžio 29 d. Ilolly- 
woo<b Inn svetainėje jis turės 
parengimą, kurio pelnas yra 
skiriamas antram transatlan
tiniam skridimui, o taip pat 
Dariaus-Girėno paminklo fon? 
dui. Tos svetainės adresas yra 
—2417 W. 43rd st. Pradžia 6 
vai. vakaro.

Rodosi, tai yra* tinkamiau
sias būdas. Visi, kurie prita
ria, turės progos susirinkti ir 
smagiai laiką praleisti. Na, o 
tavorščiai galės eiti ten, kur 
jiems patinka.

Aš neabejoju; kad 
dauguma* keistutiečių, atsilankys 
į parengimų ir savo keliais cen 
tais prisidės prie to, kad lakūną 
Janušauskų, kuo. tinkamiausiai 
aprūpinti kelionei. Dalia

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 81st Street 

Valandos: 2—-4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

( dieną.

A. K. Rutkauskas, M;Di 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 
nuo

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu 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 egzaminavimai daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiant 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

Are you* aware of the mar- 
velous work being done by the 
Lithuanian Youth 
Well, if not, you 
sides arranging an 
likęs of which has 
dreamt 
we are 
gazine.

Get in touch with us if you 
have something to offer; be 
it a poem or a collection of 
poems; a story or a collection 
of stories; an essay or a se- 
ries of essays; a letter for
publication; a ptoy or an ar- 
ticle; any vital thing you have 
vvritten, that you believe in 
firmly and knoyv that you have 
produced out of experience and 
with restraint and hard work. 
Any type, it makes no differ- 
ence. The tęst applied is whe- 
ther your work is individu‘ally 
you r 
well

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr.SusannaA.Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
f balandžio 25 dieną, 9:35 vaįan- 
I da vakare 1934 m., sulaukus 
' 17 metu amžiaus, gimus Chi-
> cago, Illinois, rugsėjo 21 d., 
; 1916.

Paliko dideliame nubudime 
-motiną Julią (po tėvais Kule- 
, laišė), tėvą Petrą, seserį Julią 
5 senukus Anastaziją ir Tamošių 

Kulešius ir giminės.
Kūnas pašarvotas, randasi 

10518 S. Lafayette Avė.
- Laidotuvės įvyks šeštadieni 

balandžio 28 dieną. 1 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėta j

- Tautiškas kapines.
Visi' a. a. Aldonos Sadulytėą

> giminės,. draugai ir pažįstami 
■' esat nuoširdžiai r kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti
t jai paskutini patarnavimą ir 

atsisveikinimą.
C Nuliūdę liekame.

Tėvai, Sesuo, Seniukai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
J borius A. Masalskis. Telefo

nas Boulevard 4139.

Mrs; Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
. 6109 S. Albany.

. .. | Avenue 
Phone ’

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
šildymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu- massage 
eleetirie treat- 
ment ir magne- 

|M. jj tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

* gminoms patari
mai dovanai.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR; S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 Ir 7—8 
Seredomis ih nedšl. pagal sutartį, 

Rez. 6631- SO. Callfornia Avenue-
Telefonas Republic 7868

Sutaupyti pinigais 
yra, uždirbti 

pinigai!'

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West? 46th St. 
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

1327 So. 49th: Ct.
, Cicero 8724. Koplyčia dykai.

own, alive, sincere and 
done, b. s.

Ofiso TeL Boulevard: 5914

DR. NAIKEHS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Keistutiečiai turės parengimų 
’ ALTASS ir Dariaus-Girėno 

paminklo naudai

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect. 6659 

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

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

DR. G. SERNER
___Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė'
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio, Sered. ir’Pėtn. vakr 6dki9 

Telefonas Canal 6122
Namai:. 6459 S; Rockvell Street 

Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 Iki 9
Telefonas Reputilic 9600.

JONAS P. CRILLY
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 25 dieną, 5:15 va
landą vakare 1934 m., sulau- 
kęs 38- metų amžiąus, gimęs 
Chicago, Illj

> Paliko dideliame nubudime 
( moterį Juzefą, motiną Mari- 
i joną, 3 brolius Mykolą, James 
, ir: Gene, 2 seseris Marijoną, iri 
* Cieiliją*
j Kūnas pašarvotas, randasi' 
t J. J. Bagdono koplyčioj, 2500.

W. 63 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,, 

balandžio. 28 dieną, 2 vai. po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Būs iškilmingas 
su kariuomene ir 

; programų.
Visi a. a; Jono P. Crilly gb 

■ minės, draugai ir pažįstami 
i esat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Motina,.

i Broliai»ir Seserys.
i
i Ijaidotuvesc patarnauja grn- 
'barius J. JJ. Bagdonas, Telefo-s 
t nas Republic 3100.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
' DEN8TSTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco avi

suteikia 
barzdaskuty klok 
m komfortą 
■ skutimos 

namie

Telefonas Yards 0994'

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki, 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki Ii 
Rez. Telephone Plaza 8200

KAZIMIERAS YANKAUSKAS
■ Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 26 dieną, 2:30 valan
dą ryte 1984 m., sulaukęs pu-

- sės amžiaus, gimęs Lietuvoj
- Mariampolės apskn ir parap., 
; Tarpučiu kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudimo 

. seserį Oną (po pirmu vyru 
Žaksienė), švogerj Walterį Zin- 
ku, giminės Antaną ir Marijo- 

: ną. Kačionius ir giminėš.
A Kūnas pašarvotas. randasi 

831 W. 34th PI.
- Laidotuvės jvyks pirmadienį 
; balandžio 30♦ dieną, 8 vai. iŠ 
, ryto iš namu j šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčią, kurioje atsi-
. bus gedulingos pamaldos už 

velionio sielą, o iš ten bus nu- 
r lydėtas i Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Yan- 
kausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie-

- čtomi' dalyvauti laidotuvėse ir 
' suteikti jam paskutini patarna- 
| vimą ir atsisveikinimą.,

Nubudę liekame, 
Sesuo, švogeris, Gimines.

r laidotuvėse patarnauja gra- 
r borius A. Masalskis, Telefonas 
i Boulevard 4189.

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

Piliečiams referendumu nu
balsavus pavesti Chicagos par
kus vienos tarybos priežiūrai, 
meras Kelly paskyrė jau nau
jų tarybų. Jon įeina šie asme
nys: Martin Kennelly, Robert 
J. Dunham, p-le Bessie O’Neil, 
John Nash, demokratų parti
jos boso stmus, ir Ilarry Jo- 
seph.

Jie tarnausią šiam džiabui 
nemokami.

Laukiama, kad kai kurios se
nųjų parkų tarybų nesutiks už
leisti savo vietas naujai tary
bai. Taigi valstijos gynėjo ofi
sas tuojau iškels bylas teis-

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

Išteisino aldermaną 
Nelsoną

Policija areštavo 
vaikiozus amžiuj nuo 
metų. Areštuotieji 
vagimu automobilių, 
dymu* ir vogimu gazolino. Areš
tuotųjų tarpe yra Charles Kar
pus, 20 metų, 2724 W. 38 st., 
ir VValter Rabus^ 16 m., 6132 
Knox Street, kurie iš pavard
žių atrodo esą lietuviai.

muose, kad patirti, ar teismai1 pasimirė šios kollonijos popu 
pripažjsta parkų konsolidaciją 
konstituvine esant:

r TĖVAS ’
Jeigu. Norite Dailumo ir Nebrangųmo' 

Laidotuvėse........ Pašaukite.—

REPtiblic 8340
5340: So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių,, bus, f Irma tuo pačiu vardu)

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

ĘąUamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Taip kaip šeimininkė yra užinte- 
resuota. kuodaugiausia sutaupyti, ant 
groserių ir kitų valgomų daiktų; yra] 
didelė organizacija groserninkų, ku-' 
rių užduotis yra parduoti savo kos- 
tumieriams geriausi maistą, žemiau
siomis kainomis.

Kad tą atsiekti, jie jsisteigė nuo
savas urmo sandelius, kur maistas 
su vežamas vagonais, p paskui ir į 
krautuves ir tuo budu maistas par
duodamas pigesne kaina.

Tos krautuvės yra “Midwest Sto
res”. Taip gerai ir tvarkiai jos 
vedamos, kad šiandien jose lankosi 
tūkstančiai kostumerių. Pirkinėda* 
mi šiose krautuvėse jus tikrai sutau
pysite nemažai pinigu.

Šia savaitę įvyks įdomus išparda
vimas visose “Midwest Stores”'krau
tuvėse. Perskaitykite šios savaites 
skelbimą, kuris telpa šios dienos lai
kraščio laidose. Skelb.

DR. c: MICHEL, 0. D1.
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų .kreivas 
akis ištaiso be ope 4®; 
racijos. Pi g i o m i »> [OaMyaĮOiM 
kainomis. lengvah 
išmokėjimais. P r i 
t a i kinimas< akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashlandi Avė.

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

(PROBAK BLAKE)
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TOWN OF LAKE

CIASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

18 KOLIONIJA

trisALTASS ŽINIOS

For Rent

RADIO
Lake Shore Athletic

Furnished Ruonis
REAL ESTATE

CIASSIFIEDADSvice-pirm

Automobilessusirinki

programe
žmones

Šias akis jus ne galite apgauti!

M

iždininkas, 
Tek Canal

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

Lietuvių Daktarų Drau 
domesiui. Amerikos Lie

Su Janušausku iš 
Chicagos į Kauną

ANT RENDOS 5 kambarių fintas 
nebrangi renda, gera vieta, pečium 
šildomas. 2449 W. 69 St.

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

PARDAVIMUI Beer Tavem. lie
tuvių apgyventa, gera vieta, nebran
giai, patirsite ant vietos.

218 W. Main St. Charles, III.

mace šiluma. Parda 
,_______ išvažiuojame i Eu
6046 So. Tripp Avė.

Praeitos nedalios ryto Pro
gresą Furniture, Krautuves ra- 

teko girdėti 
i” Chorą su 

jo gabiu vedėju, Jurgiu Stepo
navičių. Choras padainavo ke-

PARDAVIMUI Delicatessen, geroj 
vietoj, renda pigi, visokių tautų ap
gyventa. 4518 So. Rockwell St.

Į Ford-Lansing Airportą, kur 
lakūnas Janušauskas su “Litu- 
anica II” vežios keleivius, ku
rie nusipirko bilietus, bet ne
galėjo važiuoti pereitą sekma
dienį, ir kitus, kurie norėtų pa
plasnoti padangėmis 
taja gulbe” — kMij 
praminė “Lituanicą”.

Nedėlioj, bal. 29 d

Meyer, Bros. Dept. krautuvėse, 
1741 W. 47 St. ir 4839 South 
Ashland Avenue, šiandien ir 
rytoj bus dideli bargenai. Te- 
mykit šioje “Naujienų” laidojo 
jų skelbimą. Išsikirpkit tą skel
bimą; nueikit į vieną šių krau
tuvių ir pasinaudokit bargenais.

Kaimynas.

PARDAVIMUI 3 flatų namas su 
Storu, 815 W. 51st St, Labai pigiai. 
Telefonas Wentworth 7210.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, moderniškas arba mainysiu j 
40 ar 60 akerių farmų.

11337 So. Kedzie Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė 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

R* ouga geresnio tabako negu 
kad vartojamai OLD GOLDS.JI* 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paskos 
nlnlmo)

A. SALDOKAS
DFAT A rn31

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

POPIERUOJAME IR PENTINAMS 
. 1934 m. popiera 7c. Rolis

Klijonka $1.28 Rolls.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausit* 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

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

ALTASS Centro valdyba ir la 
kūnas Juozas Janušauskas 

nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 we§t 47th St.,

atsilankys pasveikinti 
įžanga tik 40 cen- 

Kviečia
Rengimo Komisija.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Mes tųisom visokių išdirbysčių auto
mobilius.' Galime ir jūsų namuose pi
giai pataisyti. Reikale' pašaukite 
.. * . Tėl. Lafayette 1329

PARSIDUODA du namai, vienas 
medinis, kitas mūrinis, gerame sto- 
vyj. Savininkų galima matyti vi
sados. 5654 W. 64th Place.

PARDAVIMUI Beer Tavem, biznis 
išdirbtas, geri įtaisymai, parduosiu 
pigiai iš priežasties ligos. Pufcę 
arba visų. 6648 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA naujas namus su 
aludės bizniu, arba atskyrai 82 and 
Kean Avė., Willow Springs.

KUCHINSKAS

NAŠLE parduos arba mainys 2 
flatų namų, lotas 37 Vį pėdų ant ma
žos biznio prapertės South Sidėj. 
4033 So. Talirian Avė., 2 lubos.

Gauta dar viena narė p-lė 
Bikinaitis $2.00, bet antrašas 
dar nepriduotas. Įstojo per Li- 
tuanicos “krikštynas”.

Visi bukite ir aš busiu.

L. šimutis, W. J. Kareiva; jie 
kalbės lietuviškai; o angliškai 
musų du jaunieji advokatai: An
tanas Dobbs ir Franas W 
Chernauskas, vietinės kolioni 
jos advokatas.

Kviečia visus North- 
sidės lietuvius daly
vauti šiame paren* 

gimė

3234 SO. HALSTED St. Storas ir 
6 kambarių apartmentas. Modemiški 
namai. Storas turi gražius langus 
tinkamus dėl vyrų ir moterų rūbų 
krautuves. Apartmentas gražus, tile, 
wainscotting ir maudynė, stikliniai 
porčiai. Naujas pečius ir refrigera- 
toriuS. Naujai išdekoruosime. Taip
gi 2 karų mūrinis garadžius. Puiki 
proga tinkamam asmeniui. Randolph 
4449.

Sis 
musų 
Northsidės 
sidėti prie 
gimo 
tais, 
su Baltąja gulbe -nusileisti lai
mingai Kaune^ " •>

Visi lietuviai M'tik iš šiau
rių, bet taipgi Garfield Par
ko, Oak Parko ir visų vakarinių 
kolonijų ir apfeljnkių kviečia
mi atsilankyti.f >

Programas bus turiningas ir 
gražus. Po prograino šokiai. 
Kviečiamas atsilankyti ir jau
nimas. ■ -į,

Wicker Park svetainės adre
sas yra 2040 W. North Avė. 
Įžanga tiktai 40 centų.

K. čepukas.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai

$100 importuoti kaurai ....
$200 importuoti kaurai ....
$275 importuoti kaurai ....
Parlor, miegkambario ir valg. kamb.

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

RAPP STORAGE/
5746 So. Ashland Avė.

Ą jus darote, Eddie?’ pa
klausė mergina, kuri visuo

met yra labai žingeidi. ‘Renkate į 
tabako Gražuolių Kontestę?’

‘“Tu atspėjai, sesutė’, aš atsakiau. 
*Aš ieškau užslėptų faktų apie pagar
sėjusius cigaretus.’

“Tik pasižiūrėk į šiuos ilgus, šil
kinius Old Gold tobako pavajus ir 
jų skaisčiai turtingą auksinę spalvą. 
Aš nelošiau vienos nakties lošime

DR. M. KAHN
Turintis ofisą adresu 4631 So. 
Ashland Ayc. praneša, kad 
nuo gegužės 1 d. permaino sa
vo gyveninio vietą ir jo tele
fonas bus PLAZA 2400.

P. CONRAD
PĖOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino su visais parankamais, prie 
mažos šeimynos.

6406 S. Francisco Avė.

PAGEIDAUTINAS lotos 33x125, 
kaikurie impruvementai, 107th St. ir 
Sawyer Ąye. $80' 

Vincennes 3654

testamento mu- 
žuvusių lakūnų 
Dariaifs ir Sta-

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

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOtARY PUBLIC 

apdrauda 
NAMŲ PREŽIURA

Pirma Gegužės, darbininkų šventė 
bus iškilmingai apvaikščiojama su 
prakalbomis, chorais, solistais ir tt., 
gegužės 1 dienų, 7:30 vai. vakare, 
Lietuviu Auditorijoje, 3133 S. Hals- 
ted St., Chicago. Rengta Lietuvių 
Socialistu Sąjungos Chicagos Centra- 
lė kuopa. įžanga bus tik 10 centų 
ypatai lėšų padengimui. Visuomenė 
yra kviečiama skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

North Side. — šios kolionijos visos 
srovės ir organizacijos rengia milži
niška pramogų vakarų — koncertų 
ir balių .naudai J. J a nies-Janušausko 
kelionei iš Chicagos i Kaunu su gra
žiąja. Lituųnica II. Atsibus balan
džio 29 d. 5:30 vai, vakare, Wicker 
Park didžiojoj svetainėj, po nuin. 
2040 W. North Avė. Dalivauja du 
chorai, eilė solistų ir patsai James- 
Janušauskas 
northsaidiečių 
tų ypatai

Amerikos 
gijos nariu 
tuvių Daktarų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas- jvyks balandžio 27 d., 
6641 So. Western Avė. Pradžia ly
giai 9 vai. vakare.

Dr. T. Dundulis,
Am. Liet. Dakt. Drg. Rašt.

lėtą gražių ištraukų iš opere
tės “Vogtas čigonas”. Jos ga
na vykusiai išėjo. Taipgi pro
gramų vedėjas pateikė įdomių 
žinių apie biznį ir abelną vei
kimą lietuvių, Chicagoje.

Klausytojas.

Kam priklausyti i dvi arba 
pašelpos draugijas ir dar kur 
šalpa ligoje, nei pomirtinė nėra 
tikrinta, tai geriau įsirašykite i 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
r— čia pašalpa ligoje yra trijų sky
rių: $6, $10 ir $16 savaitėje, pomir
tinė $250 ir j mėnesi reikia mokėti 
tiktai 50c., 75c- arba $1-25 sulig to 
kokio skyriaus pašalpų nori gauti.

Kam lankyti dviejų arba trijų 
draugijų susirinkimus, parengimus, 
ligonis ir nešti naštų bereikalingų 
bausmių, kad CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJE priklausydami galite 
gauti pašalpų ligoje tokių kaip ir 
dviejose arba trijose draugijose ir 
nėra verstina lankyti susirinkimai,, 
parengimai, ligonis ir nėra jokią 
bausmių — vien reikia užsimokėti 
mėnesines duokles paskirtu laiku. 
Pašalpa nariams išmokama bile kur 
gyvenantiems Jungtinėse Valstijose.

Šimtai vyrų ir moterų priklauso 
šiai DRAUGIJAI, tai kviečiam ir 
Jumis čia prisidėti—kiekvienas svei
kas lietuvis, vyras ir moteris, nuo 
15 iki 48 metų vra laukiamu svečiu j 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

DRAUGIJOS ofisas atidaręs tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subųtofe nuo 4 iki 7:30 vai. 
vakare — 1739 SO. HALSTED ST. 
Prašome atvykti čia pažymėtoms die
noms dėl jsirąšymo DRAUGIJON. 
Arba telėfonuokite Canal 0117, kad 
norite įstoti DRAUGIJON, musų at
stovas atvyks j jūsų namus-

Northsidiečiai, musų visų pa
reiga dalyvauti šiame koncer
ne ir šokiuose, Wicker Park 
svetainėje, sekmadienį, bal.

Į “Lituanicos II” krikštynų 
pabaigtuves ir pavasario šo
kius, kuriuos rengia SLA Mo
terų 208 kuopa, šokiai A.L.T. 
A.S.S. naudai.' Iškilmingi, gra
žus, smagus. Kiekvienas, atsi
lankęs linksmai, smagiai praleis 
laiką su lakunu Janušausku ir 
kitais žymiais lakūnais. Taip 
bus tikras Aviacijos Vakaras. 
Atsilankykite šeštadieny, bal. 
28 d.

Vieta
Club, 247 East Chesnut Street. 
Įžanga $1. Bilietus galima gau
ti nuo kuopos narių, ALTASS 
valdybos ir “Naujienose”.

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$150 parlor setai $25. 0X13 oriontalUkų 
kaurų Pat. $29.50. Rlefiuto medžio vale, 
kamb. setai $20, $124. mlerk. setai $39. 
3 kambarių pilnas Įrengimas $99. ui cash 
arba iSmokAJlmo. AMERICAN STORAGE. 
J23 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedfil- 

lentai*.

Tarpe kalbų susirinkusius pa
linksmins dailiomis dainelėmis 
musų kalionijos artistas-daini- 
ninkas p. Kastas Sabonis su 
savo dainininkais, kurių tarpe 
bus ir musų jaunoji žvaigždu
tė p-lė Onutė Pužausku i tė—p. 
Boleslovo Pužausko 645 W. 18 
gatvė, ah.'dės savininko vyres
nioji dukružė.

Musų Apveizdos Dievo pa
rapijos klebonas kunigas Igna- 
tius Albavičius, su dideliu en
tuziazmu' tam reikalui—p. Ja
nušausko skridimui 
kaipo parodymui savo geros sie
los tam darbui, jis suteikia šiam 
vakarui parapijos salę veltui. 
Pats davė pranešimą apie šį 
vakarą iš ambonos. Taipgi ti
kimasi, kad šiame vakare bu‘s 
p-ni Anelė Steponavičienė, ar- 
;istė dainininkė.

Visus lietuvius 18 apielinkės, 
:viečiame dalyvauti šiame dide

liame susirinkime ir prisidėt 
>rie taip garbingo darbo: išpil
dyme garbingo 
ų didvyriškai 
\. A. Stepono 
šia Girėno.
Musų 18 kolionija veiks

Lituanicą 11.

nors, šis Old Gold lapas yra extta 
rinktinis.

“Jinuny Schnozzola gali manyti, 
kad jo nosis visk# Žino—bet su ma
nim, ‘akis viską turi’. Aš galiu matyti 
puikesnes Old Gold ypatybes, ar 
jus galite?”

(Pasirah) EDDIE CANTOR

Cordials and Liąueurs
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

Vietinio skyriaus sudaryta 
valdyba; kurion įeina:

Juozas Kuzmickas, pirm., 731 
W. 18th Str. Tel. Haymarket 
0042.

Franas Janušaitis, raštinin-

Musų ko
lionija irgi susilaukia to gar
bingo ir narsau‘3 svečio p. Juo
zo R. Janušausko, kuris šią va
sarą rengiasi skristi Lietuvon 
su Lituanica II arba kaip kiti 
vadina “Oro balta gulbe”, šian
dien, penktadienį, kaip 7 va
landą vakare 18 kolionijoj — 
Apveizdos Dievo parapinėj sve
tainėj įvyksta visuotinas šios 
kolionijos lietuvių susirinki
mas. šia bus prakalbos, dai
na ir muzika.

Tarpe kalbėtojų bus pats la
kūnas p. Juozas R. James-Ja- 
nušauskas, Dr. A. Montvidas,

Priklausykite i Gerą 
Draugiją 

Kurioje

Pašalpa Ligoje ir Po 
mirtinė Pilnai Yra 

Užtikrinta

PARDAVIMUI alaus Tavem su 
gerais fikčeriais ir laisniais. Vieta 
išdirbta, lietuvių apgyventa.

1706 W. 47 St.

JEIGU kas turite parduoti Chov- 
loret ar Fordų, nesęnesnj kaip 1932 
Sedan ar Coach gante atvežti paro
dyti tarp 6—7 vai. vakare už cash. 
3702 Kenilworth Avė. Benvyn, III. 
Tel. Berwyn 1751 R.Thla 

offer 
•tat® __________ _______ ___

tiftior. sale or uae thereof ia unlawful,

Juozapas- Jankauskas *$5.00 
1911 Canalport Avė., 
Izidorius Butkus $2.00. 
1627 Ruble Str.
Jonas Rimkus $2.00. 
1711 Ruble Str.
Franas Anglickis $2.00. 
1928 Canalport Avė.
Jonas Zymontas $2.00. 
1707 Ruble Str.
Kazimieras Karosas $2.00. 
1711 Ruble St.
-Steponas Miežis $2.00. 
1901 Canalport Avė. 
Franas Janušaitis $2.00.

BARGENAS, mainysiu mažų pa
meti ant automobiliaus, namelis ran
dasi West Lawn. šaukite Republic 
9599, Frank Ridlauskis.

Steponas Miežis, 
1901 Canalport Avė. 
0936.

Jonas Zymontas, 
1707 Ruble Str.

Jau laikyta keli 
mai. Susirinkimai įvyksta kas 
antrą trečiadienį p-ios Onos 
Bagdonienės svetainėj, 1750 S. 
Union Avė.

Jau prie šio skyriaus geri 
lietuviai prisidėjo sekamai:

vakaras yra rengiamas 
pačių, t. y. ALTASS 

skyriaus, kad pri- 
Litiiahiėos II” įren- 

rnoderniškaįš instruinen- 
kad Jąnušąii$kas galėtų

EDDIE CANTOR , , . Amerikos pagarsėjęs komikas, Radio ir scenos žvaigždė,

šį vakarą Radio Kliubo 
linksmas programas iš 
stoties WWAE. 1200 ki- 
locycles, nuo 6:15 iki 
6:45 vai.' vakaro.

Kaip tik pavalgysit vakarie
nę, tuojau atsukite savo radio 
ir pasiklausykite šio progra- 
mo. ' ■ i

Programų vedėjas Antanas 
žymontas.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai —• $95.00 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien 
talio Styliaus Kaurai — $10—$l.r 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____

REIKALINGA mergina dėl mažo 
apartmento, 2 augę žmones, papras
tas virimas, be skalbimo, telefonuo- 
kite Juniper 0197, tiktai vakare.

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
Dc Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 

Almond 
ir kiti likeriai.

The Cloister Co. 
IŠDIRBYSTE

3251 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 0505 

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertiaemAnt !■ not Int^ndM to 
whiskey for aal® or delivery in any 
or community wherein the adver-

Rakandai-Įtoigal_____
$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA

VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkąmbario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrosai $5, 
ir daUg kitų jvairių t daiktų. J O YČE 
BROS. STORAGE ČO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181* Atda
ra vakarais.

YUMJM. AMERIKOS CI GAR ETAI sggigSS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaigai ________

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAl 
LMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučernių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine.
910-915 W. Madison St. Monroel710

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui ■ .

FARMOS, FARMOS
Pirkit fąrmas didžiojoj lietuvių 

ūkininkų kolionijoj, kur suvirš 400 
lietuvių ant ūkių yra apsigyvenę, čia 
gyvendami jausitės kaip Lietuvoj.

14 farmų visokio didumo, parsi
duoda ant lengvų išmokėjimų, štai 
keli bargenai, 40 akerių su budin- 
kais prie pat miesto, kaina $1300. 
60 akerių su budinkais, gyvuliais ir 
padargais, kaina $1500. 120 akerių
su budinkais, puikiausia farma, kai
na $4700. Su visokiais reikalais kreip
kitės

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Box 19, Fountain. Mich.

Pragaras
KAS TAI YRA PRAGARAS?
KAŠ EINA Į PRAGARĄ? 
AR GALI KAS IŠEITI Iš

PKAQARO?
Ani tų klausymų bus tinkamai 

atsakyta iš Biblijos

Nedelio j, Bal. 29 d.
Nuo 8:45 ryto (Chicagos 

naujuoju laiku)
Iš Radio Stoties

W. C. F. L. CHICAGO

Business Service 
_______ BiznioPatarnavimas_______  

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietoz 
Nuveža m e ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Cratinv 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
S858 So. Halsted St. Chicago. Iii 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, III
-- -.r          „

Real Estate For Sale 
Namai-&»m8 Pardavimui

PARDAVIMUI 1% medinis namas, 
6 kambariai, 
vimo priešas’ 
ropų. 12 _ 2 _

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Nėra kitos bučernės per 3 
blokus. 246 So. 13th Avenue, 
Maywood, 111;




