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Vokietija atsisako garantuoti 
Pabaltijos neliečiamybe

Atmetė Rusijos pasiūlymą pasirašyti ben 
drą sutartį, kuri garantuotų Pabaltijos 
šalių nepriklausomybę ir neliečiamybę

MASKVA, bal. 27. — Oficia- žvelgdama į savo pačios sienų 
liai paskelbta, kad Vokietijos saugumų, 
valdžia šaltai atmetė Rusijos 
pasiūlymų, kad Vokietijos vai-'Suomija jau atnaujino su Ru- 
zbli'n konrlnai en rroran. ' ciio nonimlimA cnfarti

Lietuva, Latvija, Estija ir

džia bendrai su Rusija garan
tuotų Pabaltijos šalių “nepri
klausomybę ir neliečiamybę”.

Pasiūlymas buvo padarytas 
tikslu “sustiprinti taiką ryti
nėj Europoj ir užmegsti geres
nius santikius tarp Vokietijos 
ir Rusijos”. •

Tą pasiūlymų kovo 28 d. pa
davė Rusijos užsienio reikalui 
komisaras Litvinov Vokietijos 
ambasadoriui Maskvoje Rudolf 
Nadolny. Pastarasis atsake 
bal. 14 d., kad tokis pasiuly 
mas “stokuoja politinės pras
mės”.

Pasak vokiečių atsakymo, 
esą iš pasiūlymo išrodytų, kad 
viena kuri pusė stato pavojui) 
Pabaltijos nepriklausomybę, jei 
sutartis nebus pasirašyta. Bet, 
girdi, Vokietija nematanti, kad 
tokis pavojus paeina iš Rusi
jos pusės ir tuo labiau tikra, 
kad tokio pavojaus nėra iš Vo
kietijos pusės. Todėl, jei^nėra 
pavojus, tai karų dar rašytis 
sutartį?

Vokiečiai dar sako, kad Lit- 
vinovas tokią pat sutartį siū
lęs ir Lenkijai ir ji buvo tai
koma prieš Vokietijų. Dabar gi 
tokią pat sutartį siūlo ir Vokie
tijai. Bet tuo budu negalima 
pagerinti Vokieti jos-Ri|iijlos 
santikių. Prie to reikia eiti 
kitais keliais ir Vokietija esanti 
prisirengusi sviArstyti sutartį 
dėl atsteigimo pasitikėjimo tarp 
abiejų šalių.

Tų pačią dienų Litvinovas 
pąsiuntė Vokietijai atsakymą, 
apgailestaujantį Vokietijos at
sisakymą rašytis pasiūlytų su
tartį, kurios tikslas buvo su 
stiprinti taikų abelnai, ypač to 
se šalyse, kurios rubežiuojasi 
su Ruteija. Rusijos pasitikėji
mas kitomis šalimis gali būti 
tiktai bendrame tiksle sutetip- 
rinti taiką ir saugumo jausmų 
tarp valstybių.

Kaslink pasiūlymo Lenkijai, 
tai jis buvęs visai kitokis. Ne
buvo jokio pasiūlymo linkui 
Pabaltijos šalių, bet buvo tik 
pasiūlymas pasižadėti bendrai 
ginti ir išlaikyti taiką rytinėj 
Europoj.

Litvinov nepasako kapi tų jo 
pasiūlymų priėmė Lenkijos val
džia, bet į Vokietijos tikrini 
mą, kad Pabaltijos šalims nėra 
jokio pavojaus, Litvinov atsa
ko, kad tikrinti nebuvimą pa
vojaus mažosioms šalims “gali 
tik tie, kurie* ignoruoja tikrą
sias internacionalines sąlygas”.

Litvinov priduria, » kad su
laužymas taikos šioje Europos 
dalyje gali sukurti naują pa
saulinį karą. Rusija gi nori 
visuotinos taikos ir tuo dalyku 
rūpinasi, bet pirmiausia atsi-

sija nepuolimo sutartį dar de
šimčiai metų. Tikimasi, kad 
tų patį padarys ir Lenkija.

(Vokiečiai susitaikė su Len
kija, bet linkui kitų Pabalti
jos šalių jie nenori duoti jo
kių pažadų, kadangi naciai ty
ko tas šalis pastverti ir apie 
tą gana atvirai kalba, nes jiems 
Pabaltijos šalys yra neatskiria
ma Vokietijos dalis).

Ispanijos kabinetą 
sudaryti pakvies

tas Ibanez

PASMERKTOS MIRČIAI

ligoninėj randasi dviCook pavieto
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mergaitės, kurios yra 
pasmerktos mirčiai, nes mokslas nežino kaip joms pagelbėti. 
Loretta Sitkowski (kairėj), 6 m., kuri serga, lymphatic leuke- 
mia. Ji nyksta pamaži, nykstant kraujuje raudoniems kūne
liams ir jų vietas užimant baltiems. Kita mergaitė yra Gene- 
vieve Liss, 14 m., serganti scleroderma. Ji pamaži akmenėja, 
kūno celėse besirenkant dideliam kiekiui kalcijaus. Ligoninės 
galva Dr. Meycr abi jas suvedė ir josios viena kitą greitai su
prato, nes abi jas laukia vienodas likimas. Kaip jas išgydyti, 
mokslas dar nežino.

Jis bandysiąs sudaryti “sutai
kymo kabinetą”, kuris turėtų 
seimo didžiumos paramą 
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MADRIDAS, bal. 27. — Ri
čardo Samper Ibanez, rašytojas 
ir sociologes, prisiėmė bandyti 
sudaryti naują Ispanijos kabi
netų. Jo kabinetas Ujusius “su
taikymo kabinetas’*/ kuris tif- 
rėtų seimo didžiumas paramą, 
veikiausia respublikoniškas.

Jis turės skubėti su kabine
to sudarymu, kad jis butų s iš
darytas prieš geg. 1 d., nes 
jei iki tai dienai nebus kabi
neto, tai gegužės 1 d. gali kilti 
Ispanijoje rimtų riaušių.

Ibanez remti pasižadėjo Ler- 
roux partija, radikalai respub
likonai, Katalonijos valdžia, 
opozicijos partijos ir liberalai 
demokratai. Jį taipjau rems ir 
prezidento Zamora partija, jei 
Ibanez pasisakys už Zamoro? 
kritikavimų monarchistų am
nestijos įstatymų.

Nepasisekė atmesti 
NRA bilių Illinois 

legislaturoje

Nubaudė 10 studentų 
už prieš karinę de

monstraciją
NEW YORK, b. 27. — 10 

City College studentų liko nu
bausti už suorganizavimų prieš
karinės dem<>pstracijos mokyk
los aikštėj.. Jie buvo viešai pa
barti, 6 vienas tapo ir suspen
duotas nito lankymo pamokų 
vienai savaitei.

Barthou Čechoslo 
vakijoj

VIENNA, b. 27. -— Franci- 
jos užsienio reikalų minitseris 
Barthou dabar lankosi Prago
ję ir tariasi bendrais reikalais 
su čechoslo vaki jos valdžia. 
Daugiausia pasitarimai eina dėl 
Austrijos. Abi šalys nenore 
tų leisti naciams pasigrobti 
Austriją, bet nesusitaiko tik dėl 
būdų. Franci j a sutiktų at- 
steigti Austrijoj Hapsburgų 
monarchijų, bet čechoslovakija 
tam griežčiausiai pirešinasi.

Vienos Jungt. Vals 
tijos nebandys su 

drausti Japoniją
Jei kas bus veikiama dėl Japo

nijos bandymo kištis į Chini- 
jos reikalus, tai bus 
ma tik bendrai su 
valstybėmis

veikia- 
kitomis

Lietuvos Naujienos
Janušausko skridimo 

žygiui remti Klaipė
doje aukų diena

Lietuvių lenkų san 
tykių klausimas 

aktualėja

SPRINGFIELD, III., b. 27.— 
Republikonams ir valstijos NRA 
biliaus priešininkams nepasise-* 
kė atmesti bilių i legislaturoje, 
išbraukiant iš' jo v NRA įstaty
mų vykinimo dalį, kurių iš
braukus pats bilius butų nete
kęs prasmės. Pasiūlymas iš
braukti tų biliaus dalį liko at
mestas 67 balsais prieš 50. Bal
savimas buvo grynai partinis, 
nes už išbraukimų balsavo vien 
tiktai republikonai, o prieš bal
savo tiktai demokratai.

Einant tuo bilių, gubernato
riui butų suteiktos plačios ga
lios gelbėti federalinei valdžiai' ekspeditoriams. Streikas kilo 
Vykinti NRA patvarkymus vi- samdytojams atsisakiute išpildy- 
soje valstijoje. Biliui labai prie-1, ti darbininkų reikalavimus, 
šinasi visi fabrikantai, kurie Unijos centras, taipjau ir John- 
jaučiasi, kad jų dabar negali ’son reikalavo, kad darbininkai 
pasiekti federalinė valdžia ,bet 
priėmus tų bilių lengvai pasiek
tų valstijos valdžia ir galėtų 
juos skaudžiai bausti už lau
žymus NRA kodeksų.

Streikas paliko Pitts- 
burghą be laikraščių

PITTSBURGH, Pa., b. 27.— 
Pittsburghas liko be laikraščių, 

j sustreikavus trijų laikraščių

pasiduotų arbitracijai, bet dar
bininkai nepaklausė ir sustrei
kavo.

Numarintas šuo jau 
loja

Alaus taksai davė 
$145,000,000

WASH1NGTON, b.
Prezidento Roosevelto adminis
tracija neseks buvusios Hoove- 
rio administracijos ir neveiks 
viena, kad sudrausti Japoniją 
ir priversti jų nesikėsinti ant 
Chinijos nepriklausomybės.

Jei administracija kų nors 
veiks, kad užprotestuoti dėl Ja
ponijos savinimos sau teisės už- 
darusli Chinijai pirktis lėktu
vus ir kitas prekes Jungt. Vals
tijose, ar samdytis Amerikos 
ekspertus, tai bus padaryta tik
tai bendrai su kitomis valsty
bėmis, einant devynių valstybių 
sutartimi.

Manoma, kad šitokis Ameri
kos nusistatymas buvo sutar
tas ilgoj valstybės sekretoriaus 
Hull konferencijoj su preziden
tu RooseveltU, kurioj buvo nuo
dugniai išnagrinėtas Japonijos 
pareiškimas ir kokio nusista
tymo turi laikytis Amerikos 
valdžia, kad apsaugoti Ameri
kos interesus ir išpildymų su
tarties obligacijų.

Prezidentas norėtų laikytis 
atsargios politikos ir nenori 
daryti išsišokimų ginče su Ja
ponija, kuri ir taip vien tik ir 
kalbiu apie karą su Jungt. Vals- 
tijomiš.

Paskiausias japonų žygis, ku
ris sujudino didžiąsias valsty
bes, buvo Japonijos paskelbi
mas, kad ji prisiima globojimų 
Chinijos ir todėl niekas kitas 
negali skolinti Chinijai pini 
gus, pardavinėti lėktuvus, ar 
teikti Chinijai ekspertų pata
rimus. Tuo Japonija paskelbė 
“Azija .aziatams” doktrinų ir 
kad jokios kitos valstybės ne
gali maišytis į Azijos šalių rei
kalus.

Skaitoma, kad tokis Japonijos 
nusistatymas yra nesuderina
mas su devynių valstybių su 
tartim ir gali privesti prie rim
tų nesusipratimų su didžiosio
mis valstybėms, kurios irgi turi 
plačių interesų Chinijoje.

27. —

Lietuvos problema Lenkijai 
esanti Pilsudskio problema

ir
Gargž-
kitose

KLAIPĖDA.—Klaipėdos mies
to šaulių burių ir rinktinės va
dovybės iniciatyva sudarytas 
Klaipėdoje tam tikras komite
tas Janušausko transatlantiniam 
skridimui remti. Komitetas jau 
turėjo kelis pasėdžius. Pasktf 
tiniame posėdyje plačiai pasi
tarta, kaip sėkmingiau atlikti 
užsibrėžtų tikslą. Numatyta su
rengti gegužės 4 d. didelį kon
certą.

Be to, gegužės 6 d. numaty 
ta padaryti viešų rinkliavą Klai
pėdos mieste ir didesniose vie
tose Klaipėdos apylinkėse, bif- 
tent: Šilutėje, Pagėgiuose, Sma
lininkuose, Tauragėje, 
duose, Kretingoje,
vietose. Tą pačių dienų Klai
pėdoje numatyta suruošti va
dinamą aviacijos dieną. Tie, 
kurie bute aukoję rinkliavai, 
aviacijos šventėje dalyvaus ne
mokamai.

Komitetas daro pastangų tai 
dienai pakviesti įžymesnes mu
sų Aero klubo pajėgas ir karo 
aviacijų. Ta proga butų pada
ryta ir propaganda musų avia
cijai, nes Klaipėdoje1 iki šiol 
dar nėra buvę aviacijos dienos. 
Galutinai nutarta išleisti Ja
nušausko žygiui remti tam tik
rų albumą, kuriame bus lakū
no Janušausko vaizdas, firmh ii 
paskirų asmenų sąrašas,, au. 
ko jusiu šiam kilniam darbui 
tam tikrą didesnę aukų. Albu 
mas vėliau bus perduotas lakū
nui Janušauskui, arba Vytauto 
Didžiojo muziejui.

Darbas pradėtas visu uolumu 
ir numatoma jį sėkmingai baig
ti. Laukiama, kad Klaipėdos 
krašto visuomenė prisidės at
likti nebaigtą musų didvyrių 
lakūnų Dariaus ir Girėno žygį 
ir gausiai rems aukomis pasi
ryžusio skristi per Atlanto van
denynų drąsaus lakūno Janu
šausko žygį.

KAUNAS.—“Bdrlinėr Tagė- 
blatt” paskelbė savo Varšuvos 
korespondento straipsnį, kuria
me rašoma, kad lietuvių lenkų 
santykių klausimas vis kyla ai
kštėn.

Korespondentas rašo, jog rei
kia suprasti, kad Lietuvos pro
blema, be jos dienos politikos 
pobūdžio, Lenkijai reiškia Pil
sudskio problemų, 
jaučius esąs 
“lietuvis”, “ 
tuvos 
Vilniaus provincijų Pilsudskio 
atremiamos, tai, vis dėlto, Pil
sudskis, kaipo labiausiai pagei
daujamą vaizdą, mato sugrįži
mų tos istorinės lietuvių lenkų 
unijos, kurioje žodis “lietuvis” 
tiek pat reiškia kiek ir žodis 
“lenkas” ir atvirkščiai”, pareiš
kia laikraštis. Esą, todėl sie
na tarp Lenkijos ir Lietuvos 
Pilsudskiui atrodo neturinti 
prasmės, o uždaryta siena — 
“barbariškumu”.

“Berliner Tageblatt” Varšu
vos korespondentas savo toles
niuose išvadžiojimuose pažymi, 
kad “Estijos valdovas, gen. Lai
doti erfe, yra laikomas Lenki
jos draugu, todėl, kad jis kų 
tilc'padarė pareiškimų, iš kurių 
kylanti viltis, kad netrukus su
sidarys glaudesni saitai tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Laikraš
čio korespondentas lietuvių len
kų sustarimo kryptimi iš da
lies aiškina ir franeuzų užsie
nių reikalų ministerio Bartu 
numatomą vizitų Varšavoje. 
Esą, jis atvykstąs tam, kad, 
pasitaręs su Lietuvos pasiun
tiniu Paryžiuje, tarpininkautų 
tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Laikraštis pažymi, kad Var
šuvos sluoksnius labiausiai jau 
dinančios per ankstyvios žinios 
apie Lietuvos ir Lenkijos ar
tėjimų, kurios neatsakingų as
menų skleidžiamos visuomenėj.

LENKŲ LIETUVIŲ DERYBOS
“Times” praneša iš Varsa 

vos, kad nežiūrint oficiališkų 
dementi lenkų ir lietuvių vi
suomenės veikėjai vedų dery
bas likviduoti nenormališką 
būklę tarp Lenkijos ir Lietu 
vos.

Pilsudskis 
i vilnietis, taipgi 
Jei dabartinės Lie- 

pretenzijos į lenkiška

UKMERGE.—Praėjusią vasa- 
rą besimaudant pradėjo skęsti 
vienas berniukas. Jam į pa- 
gelbų šoko 11 m. am. J. Kali- 
batas, bet vienas mažai tega
lėjo padėti ir butų gal irgi 
prigėręs. Bet policininkas S. 
Simanavičius atėjo į pagelbą. 
šiomis dienomis apskr. virši
ninkas J. Kalibatui ir pol. S. 
Simanavičiui įteikė “žūstančių 
gelbėjmo” medalius.

Machado slapstosi
Bu-

WASHINGTON, b. 26.—Vi
daus pajamų departamentas pa
skelbė, kad į vienus metus nuo 
legalizavimo alaus, ?nuo bal. 7 
d., 1933 iki kovo 31 d., 
taksais už alų surinkta 
$145,000,000.

Taksais -už vynų ir degtinę 
nuo gruodžio 1 d. surinkta virš 
$52,000,000.

Tiek surinko federalinė val
džia, neskaitant taksų, kuriuos 
surinko pačios valstijos.

NEW YYORK, b. 27.
vęs Kubos prezidentas Macha- 
do, kurį Kubos valdžia papra
šė Jungt. Valstijas areštuoti už 
išskerdimų 17 žmonių pasku
tinėmis savo viešpatavimo die
nomis, dabar slapstosi nuo areš
to. jis apleido savo namus ir 
pasislėpė iki jo advokatai su
ras užtektinai įstatymų ir ki» 
tokių kluičių jo išdavimui Ku
bai.

Išteisino vyskupą

btanfordą nudūręs

sunkiai sužeisti, aitto- 
užgavus “saugiųjų sa
Milwaukee ir Elstoh

WASHINGTON, b. 27. —Paš
to viršininkas Farley atsteigė 
atostogas pašto darbininkams. 

J

1934, 
virš

27. 
jau

AVIGNON, Francijoj, b. 27. 
Austras Kronfeld sklandytuvu 
vakar buvo pasikėlęs 5,240 pė
dų. Tai yra pasaulinis rekor
das dėl sklandytuvo.

• ST. LOUIS, Mo., b. 27. — 
Chevrolet Motor Co. streikie- 
ris Leo Stanford liko nudurtas 
peiliu. Už trijų valandų poli-

Oras nepastovus; kiek”Šil
čiau.

Giedra ir gal biskį šilčiau.
Saulė teka 4:51, leidžiasi 6 r- 

44.

2 užmušti automobi
lio nelaimėj

BARKELEY, Cal., b. 27. — 
šuo, kurį Dr. Cornish, nutroš 
kino prieš 13 dienų ir kai jau 
buvo visai nebegyvas, jį atgai
vino, dabar jau gali loti. Jis 
ėda, urzgia ir kasdien eina 
stipryn, bet dar neatgauna 
pilnos sąmonės. Bet tikimąsi, 
kad jis su laiku atgaus ir są
monę.

PAVARYKITE SA
VO LAIKRODŽIUS

CHICAGO.—Miss Ernam Eh- 
ler, 20 m. ir George Cosmen, 
48 m. liko užmušti ir du žmo
nės liko 
mobiliui 
lą” prie 
gatvių.

BATAVIJA, Javoj, b. 27. — 
Karo teismas nuteisė 16 kari
ninkų iš karo laivo De Zeven 
Proviricen, kurio jurininkai per
nai buvo pakėlę maištą. Visi jie 
liko nuteisti nuo 3 denų iki 12 
mėnesių kalėjiman, be to 6 ka
rininkai liko pašalinti iŠ Holam 
dijos tarnybos.

WASHINGTON. b. 27.—Gar
sus prohibicininkų vadas, vys
kupas James Cannon, Jr. ir jo 
sekertorė Miss Ada L. BiVr- 
roughs, kurie buvo kaltinami 
peržengę korupcijos įstatymus, 
liko teismo Išteisinti. Abu jie 
rinko aukas kampanijai prieš 
Smithą, bet nieko apie tai ne
pranešė kongresui, kaip terei
kalauja įstatymai. Be to teis
me paaiškėjo, kad didelę dalį 
surinktų atikų vyskupas pa
naudojo savo grynai asmeniš
kiems reikalams.

Vabzdžiai papiovė 
daug arklių

HŲNTSVILLE, Tex., b. 27. 
—Vietos kalėjime liko nužudy
tas elektros kėdėj Čharlie Out- 
ląw, 60 m., kuris buvo pa
smerktas mirčiai už brutalį nu
žudymą savo kaimynės Mc- 
Call, 58 m., ir jos invalido vy
ro, taipgi už sumušimą jos pa
liegusius motinos ir dukrelės.

LITTLE ROCK, Ark., b. 27. 
--Dar niekad numatytu gausu
mu, ištisais dideliais debesi
mis, didibji gyvulių vabzdžiai 
—m-uteulai, užpuolė didelę, vals
tijos dalį ir sustabdė visus dar- 
bus laukuose, išplaudami daug 
arklių ir mulų. Vienoj apielin- 
kėj jie papidyė 10 arklių, kitoj 
apie. 50, o taečioj^apiė 75. Ūki
ninkai vabzdžiui kovojo ditoiais . .. ... .
ir aliejupib bet jų buvo., tiek ei jai pasidavė streiklaužys Tho- 
daug, kad juos įveikti nejšten • mas Ottinger, kuris prisipažino

Nuo šio sekmadienio 2 vai. 
ryto prasideda “dienos šviesos 
taupymas” ir visi laikrodžiai 
Chicagoje ir jos apielinkėje 
vasaros laikui bus pavaryti vie
ną valandų į priekį.

Tad neužmirškite rytoj va
kare savo laikrodžius pavary
ti vieną valandų į priekį, kitaip 
sekmadieny visur viena valan
da pavėluosite.

HARRISBURG, Pa., m. 
—Gubernatorius Pinchot 
tiek pramoko skraidyti, kad 
gavo mokinio permita skraidy
ti lėktuvu ir jait vienas pradėjo 
skraidyti.

PENSACOLA, Fla„ b. 27. — 
Laivyno lėktuvams skrendant 
formacijoje, du lėktuvai susi
dūrė ore ir lakūnas Įeit. High- 
ley užsimušė, jo parašiutui įsi
painiojus į krintantį lėktuvą.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SI-

Chicago. II..
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Detroit, Mielu
Kas pas irtus veikiama

Balandžio 21 d. trijų Slisi- 
vienijimo kuopų surengė pra
mogų seimo naudai, žmonių vi
sai mažai teatsilankė. Kode! 
taip atsiliko, tai sunku ir pa
sakyti. šiaip vakaras buvo 
gražus ir jaukus. Jaunuolių or
kestras gana gerai grojo šo
kiams. Kas atsilankė, visi link
smai .laiką praleido, — vieni 
šoko, kiti šnekučiavosi bei alu
tį gurkšnojo. Gal visgi liks vie
nas kitas doleris.

Girdėjau, kad gegužes 19 d. 
vėl bus parengimas. Dalyvaus 
ir Dailės choras. Labai links 
nia girdėti, kad neseniai susi
kūręs chotas pradeda smarkiai 
darbuotis. Ji»‘6 tolyn, tuo la
biau populiariškas darosi. Pa
geidaujama tik vienas dalykas, 
būtent, kad kaip galima grei
čiau chore išnyktų vidujiniai 
nesusipratimai. Keiketų atsi
kratyti nuo tų politikierių, ku
rie drumsčia ramybę.

ri ri »
Geni ir pasišventusių žmo

nių randasi ir pas mus. Pavyz
džiui, imkime kad ir draugų 
K. Nailsiėdą. Nežiūrint to, kad 
jis labai pririštas prie darbo 
tik šeštadieniais esti liuosaš, 
bet Visgi surando laiko pasi
darbuoti ALTASS. naudai. Kai 
tu’ri trupulj liuoso laiko, jis 
ttioj eiha pei* stabas ir kolek- 
tuoja pinigus antram transat
lantiniam skridimui ir tuo pa
čiu laiku išnešioja ženklelius. 
Surinktus pinigus jis siunčia 
tiesiai į centrų. Sakėsi, kad jau 
turįs surinkęs Virš 20 dolerių.

Tai tikrai didelis žmogaus 
pasišVėhtimas. Buvo jis aplan

kęs it kulbėjosi su klebonu Ba- 
reiša. Klebonas pareiškęs, jog 
jis pilnai pritaręs antrahi skri
dimui ir visuomet pasirengęs 
pasidarbuoti, tačiau niekas jo 
nekviečiųs.

Tai negerai. Kodėl veikėjai 
nesutvarko to dalyko? Nėra 
abejonės, kad tiek klebonas, 
tiek keli jb parapijiniai prie ko
miteto prisidėtų ir tąsyk visas 
darbas vakarinėje miesto da
lyje sklandžiau eitų. Jeigu li
gi šiol to nebuvo padaryta, tai 
nors dabar reikėtų tų klaidą 
atitaisyti. Geriau vėliau, negu 
niekad. Keikia pritfrUi&ti visus 
l.mohes, kurie tik skridimo rei
kalui pritaria ir ilbri pasidar
buoti.

» a #
Teko girdėti, jog SU Lietu

vių Svetine reikalai pradeda 
taisytis. Ė-as žUfbhas savo 
“beer garden” iškėlė iš apati
nės svetainės į kampinį namų. 
Tai tikrai geras dalykas. Vaka
rų rengėjarhš ' bus didelis pa
lengvinimas, kadangi nebebus 
kliUčių jų bizniui. Pirma, kol 
vieloje bt/vo baras, tai rengė
jai, žihoma, labai nukentėda
vo, — mažai biznio tepadary- 
daVo.

ri ri ri

Teko susitikti draugę Keb- 
Iditienę. Pradėjome kalbėtis. 
Ji sako, kad kai kurie lietuviai 
nepasitiki savo profesionalais. 
Visokiais reikalais eina pas sve
timtaučius, nežidrint į taiį kad 
tie svetimtaučiai dažnai ir blo
gesni patarnaviihų duoda ir 
brangiai? paima. Tai negerai. 
Aš, sako ji, visuomet su lie
tuviais noriu reikalą turėti, 
kuomet tenka kreiptis į profe
sionalus. štai šiomis dienomis 

i šiisirgO mano mažas sūnelis. 
Aš tuoj jį nuvežiau pas Dr. J.

.frfu'.l .. . ........ .............. ....................

Gražiausi
NAUJOS MAboS

Seklyčiai Setą
Galite įsigyti Su' dideliu

Pinigo stičfiDYMtJ
Pirkdami tiesiog nuo išdirbėjų ir didžiausių liėtltVių 

krautuvių

šis gružus ir naujos marios Stklyčhli IlZfi
Setas, tik ..........     vVivU

Tai mažiausia kalilh visdiiic mifeste.
Kad tikrai įvertinti jo gražumų, tvirtumų ir mados skir
tumų, turite jį matyti ypališkai atsilankę į šias krautuves

Norintiems yra pritaikdhm lėhgbųš iiblbkėjihitii. 
tmanie senus rakandus į mainus ant naujų — duodame 

didelę nuolaidų. Taipgi taisome senus rankančius, 
Del informacijų patelefonuokite: HEMLOCK £100.

____________ ____________ _______

Johikaitį; Daktaras tuoj pada
rė operaciją* — išėmė tohsi- 
lus. Operacijų padarė kub pui
kiausi^ ir už tai paėmė Visai 
nebrangiai. Sūnelis jau aht ry
tojaus jaučiasi kuo geriausiai: 
šokinėja, voliojasi aht grindų, 
tarsi su juo nieko nebūtų at
sitikę.

Pilniausiai sutinku su drau
gės Keblaitienės pareikštų nuo
monę, kad reikia remti savo 
profesionalus. Dr. Jonikaitis 
yra ne tik geras gydytojas, 
bet ir šiaip prOgresyvis žrho- 
gus, kdris Vemia kiekvieną kul
tūrinį darbą. Viši atsimėhame 
Miko Petrausko laikus. Kiek 
tada Dr. Jonikaitis padėjo en
ergijos ir laiko, kad palaikius 
chorų! ACih tam mes ir šian
dien turithe nemažai dainihin- 
kų iV dainininkių, kitrib pa
linksmina mu*s per hadio bei 
šiaip visokiuose parengimuo
se.

Kilo sumanymas parėmti an
trų transatlantinį skridimų, tr 
čia Dr. Johikaitis pasidarbavo 
gdl daugiau nei kas kitaš; Su
kėlimui kvotos, pasak dakta
ro, jau betrūksta tik 70 dole
rių. DaV vienas sėkmingas pa
rengimas — ir kVota bus iš
pildyta.

Man atrodo* kad dabar bif- 
tp laikas pritraukti ir kuh. Ba- 
reišą, kuris tiktai galėtų būti 
naudingas. Dailės choras gal 
irgi su Savo dainomis mums 
kiek pagelbėtų. Dirbdami su
tartinai mes savo kvotą išpil- 
dyturnėhm šti kaupd;

a ri ri
Paš mus strėikiėHai pasida 

rė Savotiškai agrbsibgi: jib va
žinėjasi automobiliais ir daUžo 
langUė plytgaliais toms dirb
tuvėms, kui’iOS SU darbininkais 
nenori Visai tai'tiš. JaU šešioms 
dirbtuvėms tapo išdaužyti lan
gai it dlitys. Policijai dar hė- 
pasisekė pagauti nei vieno lan
gų daužytojo.

ri ri «
LaiigU plovėjai jau grįžo į 

darbų. Streikavo jie dvi savai
tes. Streikui vadovavo Unijos 
139 lokalas. Kai kurie strėi- 
kierių reikalavimai tapb išpil
dyti. Kaip matote, kut vieny
bė, ten ir galybė.

ri ri ri
Neseniai pas mus įvyko ga

na juokingas dalykas. Moteris 
pareikalavo divotso* kaltinda
ma savo vyrų žiaurumu. Čia, 
žinoma, nieko juokingo ir nie
ko nepaprasto; Bet skundas 
gana keistai skamba, -— mb- 
teris sako, jbg ji apsivedusi 
1929 m. šiais metais ji turė
jusi apleisti vyrų, nes jis ją 
šUmušįs ditžu. Dėl to sumu
šimo ji Praradusi iiėt 10 sva
rų...

Matote, ildųjds receptas svo
rio netekimui! Kai kurios mo
terys badauja ir išleidžia šim
tus dolerių, kad Suliesėti, vi
sai nežinodamos to, kad dir
žas yra geriausias vaistas.

Tds Vyras savo išradimą tu
rėtų užpatentuoti...

ri ri ri t
Mifeų Dailės choras, taip sa

kant, atsidūrė tarp kūjo ir prieu 
kalo. Iš. viėhOs puses ščyrieji 
kad įmanytų, tai šaukšte van
dens paskandintų, o iš kilos,
— vieiias kUhigužis visokiais 
biidaiš chorų ‘lgarbavoja”. Tie
siog negalima suprasti, ko tdš 
dvasiškas tėvėlis iš choro no
ri, — choras jam ant korno 
nelipa, tai ko jis sielojasi.

Matomai, tiek ščyriemsiems, 
tiek tam tėveliui pikta, kai 
žmdnės siifnano dirbti ‘ha^din- 
gų ir kulturibgų darbų;
- • • ■ P. Lavihkkas.

CIevfeland, Ohio
Smulkios žinutės

$5 ir

LSŠ. kubpa ir Akrono jad- 
nųOlių DrdUgiškas Klitibas. SU- 
mihčtds orgahižacijbs yra pri- 
sidėjušioš ir šu aukomis iš sa
vo iždų: 3LA 198 kuopa auka
vo $5, LS3 20 kuopa 
SLA 354 kuopa — $2.

Komitetas dirba įtemptai. 
Vašario mėhešį išbrinko AL
TASS naudai $55.75. Balandžio, 
7 d. vėl surėhgė pramogų la
kūno Janušausko parėmimui. 
Pelno liko $46-52. Darydama 
parengimo atskaitų, iždininkė 
K. Gaškienė pranešė, kad jati 
vėl turinti ant blankų surinku
si $20. Tuos pinigus ji pasių
sianti kartu sU parengimo pel
nu.

tokiu budu ligi šiol musų ko
lonija sukėlė ALTASS naudai 
$122.27. Bėt tai dar nereiškia, 
kad jau viskas iš musų koloni
jos. komitetas dar hepalioVe 
veikęs, — atostdgų dar nfema- 
no imti ligi Jnhušauskas nenu
skris į Lietuvos- sostinę Kau
na.

Dabartiniu laiku Komitetas 
vėl planuoja surengti kokį nors 
pramogų ALTASS. naudai, ta
čiau4 jis nori patirti, kada yra 
liuosos dienos, kad neįvyktų 
kohflikto su kitų organizacijų 
parengimais. Pirmas parengi
mas įvyko balandžio 7. Tų die
ną jokio kito parengimo nebu
vo, todėl visi ir atsilankė, — 
tiek katalikai, tiek pažangie
ji-

Komitetas yra dėkingas Vi
siems, kurie parėmė balandžio 
7 d. pabengimų, o ypač Akro
no Jaunuolių KliubUi, kuris su
vaidino 
lys?”.

komediją “Kas bai-

V. 'T. Neverauskias, 
Komiteto sekretorius

Detroit, Mich

4179-83 Archer Avė. 2W40 W. Si ■ { ■ ' ' I \ , t

Tel. Lafayette 3171
CUICAGO, IlL

Tel. Hemiock 8400

Akrbn, Ohid
tš tiKislį kolonijos Trahsatlari- 

tiniO Komiteto darbuotes

Pirmiausiai tehkh pasakyti, 
jbg Tranšatlatitirtio Skridimo 
Komitetas siisidbtlH iŠ įvairių 
brganlžaeijų atstovų bei paski
rtį visuomenes veikėjų; Oficia
liai dalyvauja ŠLA. 10d ir 854 
kumpos, ŠERIU. 178 toibpl,

Prieš kiek laiko musų kolo
nijų aplankė žymiis “Naujienų” 
kdfitbs tanliis Frank Bulaw; 
praleidęs čia porų dienų, jis 
lėl grįžo atgal į Chicago. Te
ko ir man su juo susitikti, — 
darė gorų įspūdį, 

ri ri ri
Mus labai buvo nudžiuginęs 

šiltas oras. Kai kUrie mane, 
jog ovėrkoutų jau nebereikės. 
Bet jie labai suklydo. Staiga 
atšalo ir net snieguolės pradė
jo iš dangaus byrėti. Tad pa
vasariškas ūpas ir vėl dingo- 

ri ri ri
Clev'ėlandiečiams noriu pra

nešti didelę naujieną: neužilgo 
aNau j ienose” pradės tilpti 
“Uhio Lietuvių žinios”. Tai bus 
nbolatinis skyrius, kuris tilps 
reguliariškai. Tame skyriuje 
tilps žinios he tik iš Clevelan- 
do, bet ir iš aplinkinių miestų 
bei miestelių, kur gyvena lietu
viai. Būtent, iš Akron, DOyton 
ir kitur.

» ri ri
Na, o prie progos 

minti, kad pavasarį 
deda mesti geras
Tad visi apsišarvokite jomis. 
Pašykite iš savo kolonijų gy
venimo, — ką ir kaip veikia 
lietuviai; kaip jie gyvena, ko
kie švatbešni įvykiai pas juos 
atsitinka.

ri ri ri
Ana dienų, kai buvo oras at

šilęs, tai ir “Dirvos” ilgausis 
buvo paleistas pasiganyti. Bet 
dabar jo ii; vėl nebesimato. 
Mat, perdaug anksti sumanė 
dht piėVdš gailytis, nės dat- nei 
žolė nežaliuoja.

Šit blogais gašpadoriais blo
gi reikalai, kai pavasarį pašaro 
pritrūksta.

ri ri’ ri
Prieš kiek laiko Kalėdų die

dukas nugrioVė Lietuvių Sve-*vanas, ti

tainės kaminų. Bandžiau dasi- 
protėti, kaip tai galėjo atsitik
ti, bet iš to nieko neišėjo. Pa
galios, nutariau nueiti ir pats 
viskų saVo akimis pamatyti. 
Sutikau savo prietelį ir pradė
jau jo klausinėti, kaip ir kas, 
ir kodėl Lietuvių Svetainės ka
minas hugritivo. Jisai aiškina, 
kad, girdi, kamine kalėdų die
dukas buvo pasislėpęs ir lauke 
senis aviacijos dienos. Bet per
kūnas jį iš ten išbaidė ir jis 
spruko į Alaską, ntisinėšdamas 
ir kaminų.

Na, sakau, lauksime naujo 
kamino it naujo senio.

ri » ri
Paš mus visi kalba, kad dar

bai žymiai pagerėjo, (lai ir taip. 
Bet kai eini pro šalį dirbtuvių, 
tai žiūrėdamas pro langus ma
tai, kad diržai sukasi visu 
smarkumu, o darbininkų labai 
mažai tesimato. Nenoromis į 
galvą pradeda skverbtis mintis: 
tai susilaukėme laikų, kada be
veik Visų darbą vien tik diržai 
atlieka...

gyti, smetonų bei alutį gerti, 
šiais laikais tai labai brangu. 
Iš kitos pusės, perdaug sulie
sėti irgi negerai, — reikia ba
dauti. O badaujant visokių ne
smagumų galima sušilaukti.

Todėl tos rųšies kontestas ne
tinka. Geriau jau butų turėti 
ilgaplaukių kontestą. Darbėnai 
tąsyk gal nupigintų kainas...

Šešupės Bangos.

PINICAI-DEl BIZNIO į
KOMEBCINUŠ' PASKOLAS

DUODAME ĮSTAIGOMS
KI.MIANTIES TŲ UEKOHDU

IIALSTEO EICHANGE
NATIONAL BANK

Halstcd St. if 19th PI.
Narys FEBERAL

INSURANCE KORPORACIJOS .

noriu pri
zų sy s pra- 
plunksnas.

Musų naujienos

Eleclrogt’aph kobipaiiijos 
bti?vė Hndaši VakariPėje mie
sto dalyje. Dirba ten daugiau
siai riibtefys ir mėrgihoš. lų 
tarpe randasi ii- musų gerbia
ma V'ėikėja; pėr eilę mbtp bu
vusi SLA. 352 kubpos iždinih- 
kė, ponia Magdalena Ručinskie
ne, ir jos sesutė M. Andriuliu- 
haitė, kU*ri dahg veikia lietu
vių tarpe. Bfe to, dirba nema
žai ir kitų lietuvaičių.

Balahdžio 10 d. šlbs kompa
nijos datbipinkėS, Višo apie kfe- 
tdri šimtai, paskelbė streiką, 
reikalatidambs iš nuošimčių 
algos pakėlimo. Ndrš palygihar 
mai tai bebuvo didelis reika
lavimas, bet konipaiiija atsisa
kė jį išpildyti. Tųsyk strėiki 
Hirikės kreipėsi prie vibtiiilo 
NrA skyriatiš. PaStatUSiS pa
laikė darbininkes ir privertė 
kompanijų dalinai patenkinti 
rėikalOvimus.

Reiškia, darbininkės laimėjo 
streikų-. Uždarbis joms buvo 
pakeltas 12VĮ; nuošimčių. Strei
kas Viso1 tęsėsi tik dVi diėnas. 
Per tą laikų streikuUjahčios 
fiibtferys pikietavo difrbtltfvę ir 
laikėsi vienybėje. Toks jų šb- 
lidariškuihas 5 ir kiasihis susi
pratimas gali bhti pavyzdžiu 
kitiems darbininkamš;

dii-

ri » »
Juozas Luiza, žinomaš mukų 

tarpe juokdarys ir muzikantas,! 
šiomis dienomis iškirto savo
tišką šposą: jis “pasivogė” J. 
SadavičiaUs duktėrį ir su ja 
“elOpino” į Pėnnšylvanijos gu
berniją. Elopino ir apsivedė.

Btavoį Jdbzai! Senai mes 
laukėme iš tavęs tokio Šposo. 
Na, o kai dėl 'tėvUkb; tai rūs
tauti jam neužsimoka, — žino
te, meilei visi yra palankus. 
Tad ir Juozas čia bėra kaltas.

ri » ri
Kažkokie neprieteliai pradėjo 

leisti gandus, kad Clevelande 
rengiamajame “Naujienų” pik
nike bus dalinamos dovanos 
riebiausioms ir liesiausioms mo
terims.

Netikėkite — tai piktas pra
simanymas. Pirmiausiai tokias 
dovanas laimėti nėra paranku- 
Norinčios laimėti riebumo do-

~-==g^^Amenco*ž

Favoritei

t****—**'

Tbe tafttaližlrig flfttora of thic tiuly - 
onnaiseand true old -fashkined boiled 
dreasirig ttteiVly cotHbiiibd! Sthodth 
and Velyety. niade in thc exclurive 
Kraft Miraclė V hjp.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

labai daug vai

N A U J 1 Ę N Ų 
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 V. ryto 
iki Š vai. vak. Nedėlibmiš 
nuo 9 v. rytd iki i v. p. p.

AMEftlkOg 2/Arr NEWVQfe*° 

blim ĖKSkURŠiJOS 
. I LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Lai v. Agentų 

Sąjungos Amerikoje
ModetnUkuolu, baltu Motorlaiviu > 

tiRIPSHOLM'
Gętfuždp28

Kiti
IApla'jkimai

tKLAiPĖhĄ
HA GOTMthwhCA>

M. L. K’uiigsliolni, yeyilzes 7
S. S. Drdlthihgbolin, yegiiie^ 18
M. L. kungshbini, btržetio 4
S. S. Drottiiingliblni biri'elto 12 

arba i

febštON. )OSTATE Šffe.-fotV VORk, 2I5TATE STR.—ChICAGOJSI NO.MICW»<AN AVĖ. 
Brošiūrėlė apie emulsijas Thrtišfai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.-*—

u. . . , t . .. T ... i l ■ ..... i ji.-U . . „ * * v « i*,-. b —

KELIAUKITE BUŠU!
1

NEPAVOJINGA, 
ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

AR RENGIATĖS Ekonomiškiausias

Slišivibiiijimo seimo rėngiMo 
komisija darbuojasi višd šhikr- 
kUmii ir ŠUtartiliįii Kdmisijoš 
hafiais išrihkta darbštus ir 
rimti žmbHėšj ktTrie šuprahta 
seimo svarbumų ir reikšmę it 
todėl deda visas pastangas* kad 
viskas kuo genaušiai pasisek
tu \

Balandžio 21 d-, komisija su
rengė ahtrą iš eilėš balių ru
sų svetairiėjej kkd sukelti lė
šų; ; ■ .■ , ■

Balandžio 8 d; LiėtliVių Sve-i 
tainėje A. VUijagaitls bUvo šti- 
reiig^s sdvo šobkių vak&rų. žmo
nių atsilankė neihažhiį I bet prb- 
grhtnas buvd Vigui prastdš. Tds 
kbrkėš daugeliui nėpatikb. Ka
da bandoma pUblikį jhokihti 
ne j uokingais j udkais, tai 
ha fiei šis, nbi t&š. ? W ■•j"’ X

Drapokath

NEW YORK $15
Philadelphia $14 1 U

28 valnbdaa smagios kcllonSs

PITT8BURH0____
''OLHV&Ltfro ____
DKTROIT.. 
TOLEDO ---------
YOVNGSTOVVN $8.

fetarhavlihtli. 
........ $3.50 

$4;00.......; $6.00 
$6.00........ $10.80
$6.00.......  $10.U0

13h feušhi IčABchėh Įvažiuoja 1 tlrS min8-

sup“ 
Ateikite arba Telefonnokite:

MibsoUri Trbnsit Line 
328 SO. State St. 

TM; HAteiilSON 60T2

PerllCtti

bęorttA, ffi0“...'
CįtJINCY, ILU ...

BUDAS
KELIAUTI

________ _ »9.78
_______ __ »7.«O

AKRON 7.tl0
Bile, kur 1 RYTUS

ftiitetfcki'fE sAFĖ^At UasT
LIM)

.... Kll
NUVEŠ.

S»feway siūloUkiHiitgo fiudb
patHrnatimiį.

BT, LOUIS $3
DETROIT $3
ŽEMOS BUŠŲ KAI!

Pašaukite

Dė litinė Motei- ŠtefcOs
?4& & Wabash Avė.

Tel, Wabash 8886 
■*- * If * " f -♦ *

t abi pusi 
$500

ŽEMOS BUŠU KAINOS VISUR.

407 Šo. Wabash Ave.
ftrfek tirbVoort Lbbby ~

Trumpiausias kelias j 
SUttth’UR

Southern Limited

Tel. Uitom mil

F5xpresinis 
Patarnavimas

LOS ANGtetES
įfeiHos kalbos višuoniet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai. 
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas-
Duokite mums surengti smagia ke
lione i bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indiąn Čoach Lines 
3Ž8 ŠO Štato Štfeėl 

•Tel. BAfeftlSoN bbia
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KORESPONDENCIJOS
yra

Detroit, Mich
Musų naujienos

LIŪDNA ŽINIA

Cieveland, Ohio
Iš musų padangės

žinia

būti

Baltimore, Md timis

koštu

pageidautų

PRANEŠIMAS

STEINMAN,

MILDA THEATRE
BALANDŽIO 28

THIS SIDE OF HEAVEN
tinkamai THOR AGITATOR SKALBYKLA

Trumpam laikui tiktai
pateko i bėBALANDŽIO 29 ir 30

miesto drabužių valyto-

Vadinasi, 
jeigu juos

WASHER 
ALONE

tiems, kurie turė- 
daugiau, kaip 10

parink 
drauga

vo j o 
gavusi 
laužę, 
tai ir

Universitetų bei ko 
legijų Lietuvių Stu 
dentų Klubų bei 

Draugijų žiniai

švieti- 
nenori

nautei 
musų

kokia 
gi, ką

su Lionei Barrymore 
taipgi komedija

Vytauto Didžiojo Universite
to Studentų Atstovybė Kaune 
pareiškė noro sueiti j glaudes
nius santykius su A. J. Val
stybėse universitetų bei kole
gijų lietuviais studentais. Siek-

Veskite Banko 
Sąskaitas

i. 64-tos kuopos baisa 
vimo pasekmės

non-
Tarp

The Paulina Street 
Bath House

ligų j taip 
.” —Tokias

3140 So. Halsted St.

išrinktas
Niekas dau- 

Pažangieji 
kad Rastenis pe-

Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 vai. rvto iki 3 vai. po 
piet. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

BALANDŽIO 28 
"HI. NELLIE” 

su Paul Muni ir kitais 
BALANDŽIO 29 ir 30 

“BOLERO” 
su George Raft

nebuvo lemta.
Nors tu, Daktare, pasišali

Pradedant nuo Gegužės 1 dienos 
Įžanga bus 25c. po 6:30 v. vak. 

įskaitant Antrad. ir šeštad.

Mikas ir Ieva čepalauskai 
buvo labai susijaudinę. Sako, 
šiandien sveikas ir turtingas, 
o ryt nežinai, kas atsitiks. Vi
sokios bėdos ir sunaus liga vis
ką sunaikino..

čepalauskai buvo tikrai dė
kingi visiems, kurie parėmė 
juos.

Balandžio 16 d., 3 vai. po pie
tų, pasimirė Juozas. Draugai ir 
paž|stami prisiuntė daugybę 
gėlių ir vainikų. Balandžio 20 
d. jis tapo palaidotas Kalvari
jos kapinėse.

Tegul jam būna lengva že-

Pirmadinj duosime moterims 
indus dykai.

Kad kokios, mes neužilgo su
silauksime šimtmečio lietuvio. 
Jau dabar tas lietuvis esąs 96 
metų amžiaus. Nežiūrint j sa
vo senatvę, jis dirba pas vieną 
lietuvį aludėje. Atrodo dar pu
sėtinai gyvas ir vikrus.

Kiek teko patirti, tai tas Ma- 
tuzelius Pennsylvanijos anglių 
kasyklose išdirbęs 40 metų. 
Detroite jis jau gyvenąs 25 me-

apie tai.
— Reporteris

“BIG TIME OR BUST” 
taipgi

THE W0MEN WH0 DARED

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

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

Patenkinimas Garantuotas.

Mf»< ____ ______
>art<»1n RruantiAp. .M •oma+inti tvarumą— 

netekau KO tvaru | vt«ną tavai tą Kr ne
žinau kaip JI Kr reKomeuduuU** 

Kad nuimti riebuma ienffvai 
Al

lio Kruechen stikle karite vandeni ryta prie! 
piu»ry<*lue — tai ; 
negražaus riebumo
.li’enka 2 ___ ___  _____ ___ ...
Gaukite ii pat blle aptl-kininka Amerikoje.
— yra dauc imitacijų tr jut turite taurnti 
-nv< . -etkatą

■Žiūrėkite. kad ________ ... ___ ____
J e Iru M pirma bunka neįtikins pia. kad tai 
yra tauriausias būdas

— -tniffM ■—'-ta amt

mą. Dailės choras jiems pasi
darė tikras kaulas gerklėje, ku
rio jie negali nuryti. Todėl prie 
kiekvienos progos jie ir de
monstruoja savo bimbišką kul
tūrą.

Kliubas, matyt, padarė ne
blogą biznį, tad liks ir pelno, 
šokiams grojo jauni muzikan
tai, — tai Sinkaus orkestras. 
Grojo gerai, tad šokėjai buvo 
patenkinti.

SUDRIKO Lietuvių Programai:
WCFL, 970 k. Nedaliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų.
WAAF, 920 k. Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vat po pietų
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak.

nebalsavfo už 
• P. T., kurie 

išrinkti. Ne kitaip, 
elgsis ir šiame sei-

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Accordionų.

Apie jj pirma niekas nieko 
ir nežinojo, kol jis nepradėjo 
iš valdžios reikalauti senatvės 
pensijos. Mat, čia yra toks įs
tatymas, kuriuo einant sulaukę 
70 metų amžiaus žmonės gali 
gauti pensijas.

Tačiau lietuviškas Matuze- 
lius Amerikoje jau yra išgyve
nęs 70 metų, bet pensijos ne
gali gauti. O tai todėl, kad jis 
nėra Amerikos pilietis. Gi pilie
čiu, maitomai, negalėjo tapti, 
nes nemoka nei rašyti, nei skai-

ką, bet tu, Daktare, padarei 
tiek daug, kad pastatei sau ne 
išdildomą paminklą kiekvieno 
“N.” skaitytojo širdy.

Mes stengsimės, Daktaru, bū
ti tokiais lietuviais, kokiu tu 
buvai.

Atsisveikindama, drauge su 
visais, su pagarba lenkiu savo 
galvą ir tariu: Lai tau būna 
.engva svetima žemelė...

M'arija F. Yokubynienė. 
Toronto, Canada.

augai nesavoj.
mėtė tave

Išmokai daug kal-

Pilnas pasirinkimas:

LEDAUNIŲ—REFRIGERATORS. 
SKALBYKLŲ, RADIO, DULKIŲ 

VALYTOJŲ
Ant lengvų išmokėjimų.

šlikas 9, J. Bučinskas 10
žolynas 2, E. Mikužiutė 2

Ant daktaro-kvotėjo
Staneslow 9, Dr. I. B. Bronu- atmintyse ir lupose.
šas 13. 1 Nors ir per taip trumpą lai

tau būti 
bet ne!

Tu, daktare, kartą sakei: — 
Adomo Mickevičiaus “Litwo 
Ojczyzno Moja” padarė mane 
lietuviu — ir tu, Daktare, vir
tai mums antruoju Adomu, tik 
dar tauresniu. Tu mums pra
dėjai rašyti “Lietuva Tėvynė 
Mano” ne lenkiškai, ne kitoj 
kurioj nors kalboj, bet lieti^- 
viškai!

Tu sužadinai atšalusius lie
tuvių išeivių jausmus ir užde
gei naują liepsną čiagimio jau
nimo širdyse; tik gaila, bega-

Senukas dirba Žiugždos ali 
nėję. Visi, kurie jj pažįsta, ste 
bisi, kad jis dar tiek yra tvir 
tas, jog gali patarnauti 
meriains.

Kartais pasivažinėjimas au
tomobiliu gana brangiai kai
nuoja. štai neseniai pas mus 
buvo toks atsitikimas. Ėjo vie
nas žmogus šaligatviu namo 
nakties laiku. Staiga privažia
vo automobilius. Automobilis
tas pasiūlė “raidą”. Nieko blo
go nemanydamas, pilietis įsėdo 
į automobilių. Kiek pavažiavus, 
prie savo šonkaulių jis pajuto 
revolverį. Netekęs $20 ir savo 
apsiausto, jis vėl 'turėjo užbaig
ti kelionę pėščias. Automobilis
tas dar suteikė “tėvišką patari
mą”: girdi, su nepažįstamais 
nevažiuok!

Gegužės mėnesį Internatio
nal Garment Workers unija 
Chicagoje laikys savo konven
ciją. Delegatai suvažiuos iš vi
sos Amerikos. Iš Clevelando 
dalyvaus 17 delegatų. Jų tarpe 
bus ir du lietuviai 
lietuviai pasižymi, 
renka delegatais.

Clevelandiečiai 
patirti, ar yra lietuviai išrink
ti delegatais iš kitų miestų 
Suvažavę į konvenciją, jie ga
lėtų arčiau susipažinti bei pa
sitarti. Lietuviai delegatai, ma
lonėkite atsiliepti.

Juozas čepalauskas buvo la
bai pavyzdingas jaunuolis. Jį 
visi mėgo, kas tik pažino. Bet 
mirtis jokiu sentimentu 
vaduoja, — ji guldo į 
tiek senus, tiek jaunus, 
rė ji j kapus ir Juozą, 
sulaukė vos šešiolikos

Visi 
jai pakėlė kainas. Už drabužių 
išvalymą dabar reikės mokėti 
20 nuošimčių daugiau.

» »
Policija pradėjo smarkiai im

ti j nag< girtus automobilistus. 
Teisėjai su jais irgi šposų ne
krečia, — skiria pinigiškas 
bausmes ir dar magaryčioms 
siunčia | kalėjimą išsipagirioti.

dama kalbamo tikslo, Studen 
tų Atstovybė, visų pirma, pa 
geidautų žinoti, kuriuose uni 
versitetuose bei kolegijose 
lietuvių studentų klubų 
šiaip draugijų ir tų kh.'bų 
draugijų adresus.

Pasiremdama Studentų 
stovybės pageidavimu, Pasiun
tinybė prašo A. J. Valstybėse 
lietuvių studentu klubus bei 
iraugijas pranešti jai reika- 
ingas žinias šiub adresu:

Lithuanian Legation,
16th Street, Northwest, 

\Vashington, D. C.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
\ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Akron. Ohio 
sirgau nuo viduriu ligų. būtent už 
kietėjimo, gazų 
ir blogo apetito. Kuojųet aš nusipir
kau

TRINER’IO KARTŲJĮ VYNĄ
aš tikrai nesitikėjau kad jis mane 
paliuosuos nuo mano 
trumpa laiką. P-lė A.
pasekmes mes žinome turi visi Tri- 
ner’io Kartaus Vyno kostumeriai. 
Jeigu jus jaučiate, kad jusu sveika
ta eina silpnyn, jus lengvai galite ją 
sugrąžinti priimdami Triner’io Kar
tųjį Vyną rekomenduojama visų gy
dytojų. Visos vaistinyčios ji užlai
ko. Jos. Triner Co., 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

1115-17 S. Paulina St 
arti Roosevelt Rd.

Viena moteris 
dą: ji turės pasimokėti $10 ir 
dar kalėjime sėdėti dešimtį 
dienų. Mat, ji streikavo ir ko

jų strėiklaužėmis. Pasi- 
savo dirbtuvės streik- 

gerokai ją aplamdė. Už 
tapo nubausta.

rauto m et Krunchmi Salta 
l * ■ j 

vuaikratrti riHramr

Quality washer with Super- 
Agitator, Loveli Wringer, 
and speed Ironer that irons 
everything* in 1/3 the time 
and with 1/10 the labor.

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

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

Halsted at 42Street-CHICAGO

Delegatu į seimą 
adv. N. Rastenis, 
giau nekanditavo. 
nariai žino 
reitame seime nepildė kuopos 
nusistatymo ir 
tu’os kandidatus 
narių buvo 
iinorna, jis 
me.

Tai tiek

p. žurdno puikiai 
o jaunas Vytautas 
akomponavo. Choras 

penkias * dainas, o

Vakar, t. y. balandžio 19 d. 
pasiekė mus labai liūdna žinia 
žinia, jog Dr. K. Kasputis mi-

Little Bohemia vasarnamio, 
prie Spider ežero, Wis., savinin
kas Emil Wanatka, kuris per 
tris dienas buvo priverstas 
teikti prieglaudą Dillingerio 
šaikai, iki ją užklupo policija. 
Bet ir tada šaika Jaimingai pa
spruko.

River Rouge vėl susilauks 
banko. Tas bankas išbuvo pu
sėtiną laiką uždarytas. Dabar 
jis tapo perorganizuotas. Se
nieji depozitoriai susyk negalės 
atgauti savo pinigus. Pilnai bus 
išmokėta 
jo banke 
dolerių.

Vietos darbuotojai ir vėl ren
giasi prie aviacijos dienos, kad 
sukelti daugiau pinigų antram 
transatlantiniam skridimui. Chi- 
cagos meklerių misija niekais 
nuėjo- O kiek jie s»toravojosi! 
Pliauškė visokiausių niekų apie 
lakūną Janušauską ir kitus. 
Niekino darbuotojus. Bet tuš
čios zaunos zaunomis ir pasi
liks. —F. Lavinskas.

Ne, tai negalimas daiktas, 
tai netiesa, skrido mintys man 
per galvą. Tas Dr. Kasputis, 
kurio vardą kasdien minėjo vi
si, kas tik turėjo progos skai
tyti “Naujienas”, tas populia- 

vardas braukiamas iš 
tarpo ?
tiesiog baisu! O mirtie, 
tu žiauri! Tu neatsižvel- 
skini iš musų tarpo.
A. Dr. Kasputis buvo 

draugas ne tik savo artimiems 
profesionalams 
tiems, 
mums

Visi

Balandžio 15 d. Lietuvių 'Pi
liečių Kliubas turėjo savo me
tinį parengimą. Vaidino “Suve
džiotas Piršlys”. Vaidintojai 
savo roles atliko kuo geriau
siai, — geriau negalima nei no
rėti. žmonių susirinko pilna 
svetainė, — sakoma, apie 600. 
Daugeliui pritruko sėdynių ir 
turėjo stovėti. Dailės choras po 
vadovyste 
dainavo, 
Dermaitis 
sudainavo
merginų choras 3. Tai buvo vi
sos liaudies dainos. Be to, dai
nininkė šatulaitienė, jaunai 
Zigmantaitei akomponuojant, 
padainavo solo. Dainavo taip 
pat Stankienė ir Zigmantienė. 
Visos dainininkės buvo iššauk
tos dainuoti.

Musų ščyrieji ir šį kartą pa
rodė, kad jie nemoka elgtis, 
kaip civilizuoti žmonės. Dai
nuojant jie plojo ir kėlė triukš-

jo nuo
savo min- 

didžiavomės, juo 
džiaugėmės ir,dabar... tu, mir
tie, iš musų jį pagrobei....

Daktare! Tu gimei svetimoj 
padangėj 
Gyvenimo bangos 
šen ir ten 
bų, su jomis įgijai naujų drau
gų, ir tėvynė galėjo bile kur 

kaip būna kitiems;

Su girtais vyrais reikia elgtis 
atsargiai, nes gali būti nesma
gumų. štai vienas pilietis links
minosi visą dieną, o kad tinka
mai dieną užbaigti, tai linksmy
bių butelį parsinešė namo, 
žmona dėl to labai įtūžo, — 
pagriebė bonką ir, sumušė. Ta
da vyras pagriebė žmoną ir 
tiek ją sumušė, kad ją teko li
goninėn išgabenti. Vyras tapo 
areštuotas, šaltojoje turės pro
gos išsipagirioti 
“apsidūmoti”.

nesi- 
kapus 
Nuva- 
kuris 
metų 

amžiaus. Paliko jis didžiausia
me nubudime tėvus ir sesutę 
bei kitus pažįstamus.

Juozas sirgo net aštuonis 
mėnesius. Jam buvo padaryta 
penkios operacijos, bet nieko 
negelbėjo. Daktarai tikrai ne
pasako, kokia liga jis sirgo. Tė
vai dėjo visas pastangas, kad 
išgelbėti savo sunaus gyvastį. 
Dėliai to jie pusėtinai ir pri
vargo. Draugai, matydami če- 
pulauskų šeimos sunkią padėtį, 
sumanė jos naudai suruošti pa
rengimą naujosios parapijos 
svetainėje balandžio 15 d. G& 
paširdžiai biznieriai ir dauge
lis šeimynų tą parengimą pa
rėmė.

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

Visus širdingai kviečia mana- 
geris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE,

Amerikos Mechanikų 
mo Draugija vis dar 
streiką skelbti. Su kompanijo
mis ji veda derybas ir pasira
šo kontraktus, kad ateityje 
darbininkams nebūtų mušamos 
algos. Tuo budu norima išveng
ti sitreikų.

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St. ’

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Viduriams Gyduolė 
Kuri Greit Veikia

Per du metu aš 

galvos skaudėjimo

ar tik 
buvo 

visiems.
jį pamilom už 

pasidalinimą 
juo

Kai tik pasiekė mus 
jog garnys jau atnešė j Chica
go Lituanicą II, tai clevelan
diečiai su akroniečiais pradėjo 
tartis, kad jiems reikia 
kūmais.

Laikas greitai bėga, — 
me iŠ kalno prisirengti. 
Akrono lietuvių yra pageidavi
mas,; kad Lituanica II, kai lan
kys Clevelandą, nors trumpam 
laikui sustotų ir Akrone. Jei 
galima, reikėtų tą sumanymą 
įvykdyti.

Balandžio 17 d. 64-tos kuo
pos nariai kviesta balsuoti už 
kandidatus į S. L. A. Pildo
mąją Tarybą ir išrinkimui de
legato į btfsimą seimą Detroi
te. Kuopa narių turi 130, o į 
susirinkimą atėjo vos 22. Prieš 
balsavimą agitacijos garsiai 
niekas nevarė, žinoma, pašnibž
domis buvo varoma agitacija.

Kandidatai balsų gavo taip:
Ant prezidento: F. J. Bago- 

čius 10, Strumskis 12
Ant vice-prez.: A. Mikalau

skas 14, A. S. Trečiokas 2, J. 
Mažiukna 6

Ant sekr.: M. J. Vinikas 10, 
J. Miliauskas 1, M. A. Ragin- 
skas 11

Ant iždininko: K. P. Gugis
10, J. S. Lopatto 10, P. Ma-' liniai gaila, kad užbaigti tau 
žeika 2

Ant iždo globėjų: S. Moc 
kute 14, J. Januškevičius 7, J. nai iš musų tarįjo, nors neką!-

B. besi daugiau į mus per “Nau- 
i jienų” putelapius, bet tavo var-

Dr. J. das ilgai, ilgai pasiliks musų

Laikraščiai rašo, kad šk 
miesto lenkai labai pradėjo im 

Iti Amerikos pilietybės popie

JOS. F. BUDRIK,
A 7

INCORPORATED

Jr Pas 
DROVERS

Drovers yra Bankas kuriame jums malonu bus vesti jūsų 
Banko sąskaitas. Atidarykite čia taupymo sąskaitas. Iš
mainykite savo čekius. Greitas patarnavimas ir žemos 
rątos ant jūsų Persiuntimo Perlaidų, Draftų, Telegramų 
į ūsų giminėms į senąją tėvynę. Depositai Drovers yra ap
drausti sulig Bankinio Akto reikalavimų iš 1933 m.

KaiD viena moteris j sa- 
'•fe nrarado 10 svaru

___  iK.uy Lnedtk* ’» f>vton raAo. • Al
.nrloln Rn>»rli*a
i‘ ..2 22.—.- ”” ____ __ . __ __  .
tinau kaip JI Kr reKomebduuU".

• ‘_ J. RA UGI A J ir
ImKl’r r»n«e

,ra MUflir oudar oeu-au 
i tr .*«na bnnka. kur1<>« 

«araiu*mt »imi matai kainuoja.

DtPOSITAUl

rWASHER
• * • •*. •

W RIN G ER
I RO N ĖR

SrVJ'Ą
t

* VENETIAN 
MONUMENT C0.

? INCORPORATED 
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŪŠIES 
Paminklų ir Mauzolėjų 

Didžiausia Dirbtuvė 
Chicagoje

Virį 50 metų Patyrimo 
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių,

527 N. Western Avenue

A

arti Grand Avenue , 
Phone SEELEY 6103

U ■/ . ■ , . • . CHICAGO., ILL.
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Entered aa Second Clase Matter 
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Vienam mineaiui ............

Chieagoj per UneUotojua: 
Viena kopija —____

Savaitei_______________
Minorini ____________ _

Suvienyto** Valatijoae, ne Chieagoj, 
glitu t

Metama —_______________ 17.00
Pusei motu ----- 8.50
Trim* mta**iams-------------1.75
Dviem minėsiantis_______  1.25
Vienam mineriui ____ ___  .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoee 
(Atpiginta)

Naujieno* eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidii* Naujiena Ben
drovė, 1789 8. Halsted St.. Chlcago, 
m Telefonas CANaJ 850A

Metam* _____    $8.00
Pusei metų ______   4.00
Trims mtaesiams ... _______ 2.50
Pinigu* reiki* dusti palto Money

Orderiu kartr cv uiaakrmu

PABALTIJO “GELBĖTOJAI

NAUJIENOT. CHeitO, JH.--------------------------------------r
nors reformų kapitalistiškoje 
sistemoje tai — mulkinti dar
bininkus. Nes kapitalizmo siste
ma, girdi, esanti “supuvus” ir 
ją reikia ne “lopyti”, bet griau
ti.

šita idėja, kad jokios refor- 
mos kapitalizmo tvarkoje yra 
negalimos, yra pagrįstas visas 
komunistų programas. Tš tos 
idėjos išplaukia visas komunis
tų “revoliucingumas”.

Ja pasiremdami, komunistai 
smerkia darbininkų dalyvavi
mą koalicinėse (maišytose) val
džiose, atmeta demokratiją: 
stoja už pilietinį karą ir t. t.

Bet dabar matome, kad jie 
tos idėjos jau atsižadėjo ir, 
vietoje griauti kapitalizmą, 
Bando jį lopyti.

labiau su- 
darbinin-

nesąmone

šeštadienis, balan. 28, 1934 4-

VIEŠOS “PASLAPTYS”

aišku. Kaip jie 
kad jie nori at- 
ir svajoja apie

dedasi Pabaltijo

Sovietų Sąjunga pasiūlė Vokietijos valdžiai pasi
rašyti “protokolą” (diplomatišką dokumentą), pareiš
kiant} tų valstybių pasiryžimą garantuoti nepriklauso
mybę ir neliečiamybę Pabaltijo respublikoms, t. y. Lie
tuvai, Latvijai, Estijai ir Suomijai. Bet Hitleris atsisa
kė tą dokumentą pasirašyti.

Kodėl vokiečių “naciai” atsisakė, 
gali užtikrinti neliečiamybę Lietuvai, 
plėšti nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą 
“jojimą” į Rygą?

Antra vertus, bolševikai šiandie
valstybių užtarėjais dėlto, kad jie daugiau nebeturi vil
ties tas respublikas užgrobti. Seniaus bolševikai bandė 
okupuoti Lietuvą (ir jie jau buvo beveik trečdalį jos 
užėmę) ir darė “pučą” Estijoje, bet jiems nepavyko. 
Dabar sovietams reikia patiems žiūrėti savo kailio, nes 
jiems pavojus grasina iš japonų pusės. Todėl jie apsi
meta mažųjų valstybių “globėjais”.

Tos mažosios valstybės turėtų nepaisyti nei rusų, 
nei vokiečių, nei kitų imperialistinių valdžių. Bolševi
kai yra toki pat vilkai, kaip hitlerininkai arba pilsud- 
skiniai. Tegu vilkai piaujasi, o Lietuva, Latvija, Estija 
ir Suomija turėtų jungtis į daiktą, kad reikalui atėjus 
jos galėtų nuo kiekvieno jų atsiginti

kokį tai “ketvirtą internaciona
lą”, Trockis tik dar 
skaldytų tarptautinį 
kų judėjimą.

Tačiau, jeigu yra
“ketvirtas internacionalas”, tai 
kokį pateisinimą galima rasti 
‘trečiajam” arba komunistiš
kam internacionalui?

Kodėl Leninas steigė “trečią
jį” internacionalą? Todėl, kad 
jisai norėjo patapti viso pasau
lio darbininkų vadu ir manė, 
jogei antrasis internacionalas 
yra miręs. Bet Lenino ambici
jai nebuvo lemta išsipildyti. 
Antrasis internacionalas nemi
rė, bet sujungė savo jėgas su 
Vienos tarptautinio bendradar
biavimo sąjunga (“pustrečio 
internacionalo”) ir įsteigė So
cialistinį Darbininkų Interna
cionalą, kuris 
die.

Visos kiek 
ninku partijos
j e ir Amerikoje priklauso So
cialistiniam Darbininkų Inter
nacionalui. Kominternui nepa
vyko patraukti savo pusėn 
pramoningųjų šalių darbinin
kus. Todėl pats kominterno 
ekzistavimas neturi prasmės.

Komunistiškas arba “trečia
sis” internacionalas yra niekas 
kita, kaip sovietų valdžios 
agentūra. Tarptautiniame dar
bininkų judėjime jisai vaidina 
grynai negatyvą rolę: 
darbininkų nevienija, bet 
skaldo.

Todėl, jeigu Pruseiko ir
kaus organizacija nepritaria 
Trockio “ketvirtam internacio
nalui”, tai, logiškai elgdamasi, 
ji turėtų atmesti ir maskviškį 
“trečiąjį” internacionalą.

Darbininkų internacionalas 
yra vienas: Socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas. Visi ki
ti “internacionalai” yra “bunk”!

gyvuoja ir šiam

žymesnes darbi- 
Vakarų Eųropo-

jisai 
juos

But-

tad visas tas Aukso knygos i 
biznis tur būt bus tik štukų 
biznis, aršių štukų.

—Kaip tai štukų?
—čia daroma štukos iš Vil

niaus vadavimo klausimo.
—Kaip? Ką tu šneki?! — 

nusistebėjo aniedu Antano 
“bodės”. O jis ėmė aiškinti 
šiaip:

—Žiūrėkit: Aušrininkų
skyrius, Vartininkų skyrius... 
Vadinasi, iš tų dviejų skyrių 
susidarys vieni Aušros Vartai 
Vilniuje. Kitas skyrius iškels 
ties jais vėliavą,—tik dievai 
žino, kokią. Rinktiniai »tai tur
būt bus kunigai ir kita visa 
lietuvių smetonėlė. Tik penk
tasis, tasai biedniausias sky
rius už kelis litus galėsi nusi
pirkti privilegiją kovot už 
Vilnių. Beje, kiek jie turės 
užsimokėti?

—O ką gali žinot? — tarė 
Petras.

—Pažiūrėk į laikraštį, —sa
kė Jonas.

—Tai, kad sakot negali ti
kėt laikraščiais, 
nesužinosi, kur 
viename rašo:
aukoję ne mažiau 25 lt.” Kita
me —kur čia. Tas pat. Tre
čiame laikraštyje — taipgi 25 
litai. Na, tai jau čia galima ti
kėt, ba visi vienaip sako. Jau 
teisybę nusitvėrėm Až uode
gos I '

—Taigi. Kovotojai visada 
yra neturtingi: jie net ir Auk-

ba vis-tick 
teisybė. Ot, 

“bus įrašomi

so Knygoje visų tų skyrių uo
degoje tupės. Tuo tarpu Auš- 
rininkai-Vartininkai 
jomarką darys. Jie 
Aušros Vartus. Katalikais jie 
turi būt, nes tie Aušros Var
tai katalikiški.

—Ar tu manai, kad katali
kai negali būt kovotojais ūž 
Vilnių?

—Gali, 
jais. Bet 
štukomis 
Katalikai, 
Aušros 
Juk lenkai toki 
kaip tie musų 
vartininkai. Ve, 
bus geros, sėkmingos kovos. 
Iki šiol 
kovojo už Vilnių, kaipo Vil
nių, o ne už Aušros Vartus, ir 
tai jie kovojo tiktai kaipo lie
tuviai, o ne kaipo katalikai. 
Kada reikia tautines ar politi
nes teises per kovą atsiimti iš 
priešo, tai religijos šiandien 
žmones nekiša į kanuolę. Taip 
ir gerai. Tada visi, be skirtu
mo religijų ir partijų, gali 
kovot už bendrą dalyką. O 

, dabar Aušros Vartų ideologą 
pasistatė save pirmoje vietoje. 
Kas jų religinės idėjos nepri
pažįsta, tas nebus pageidau
jamas Vilniaus klausimo ko
voje...

Nepabaigiau (išklausyt šito 
pasikalbėjimo, nes mano bi
čiulis sušuko: “Jau tramvajus 
ateina”. Išbėgom važiuoti na
mo. —J. Buktiškis.

dvasinį 
vaduos

Ir jie bus kovoto- 
vadovai 

maišo 
mat, 

Vartus

«u Aukso 
jų protus, 

turės atimti 
iš katalikų! 

pat katalikai, 
aušrininkai— 
tai čia ir ne

lietuviai katalikai

ŠIŲ METŲ GEGUŽINĖ

Už trejeto dienų viso pasaulio darbininkai švęs sa
vo pavasario šventę.

Šių metų Pirmoji Gegužės ateina tokiu laiku, kada 
daugelyje šalių viešpatauja fašizmas ir reakcija, kada 
tarptautinei taikai grasina pavojus iš militaristų ir dik
tatorių pusės.

Visų tautų darbininkai privalo sujungti į daiktą 
savo jėgas, jeigu jie nori, kad žmonija nebūtų nugramz
dinta į barbarizmą. Gegužinė šventė tam ir buvo įsteig
ta, kad darbo žmonės visame pasaulyje demonstruotų 
savo vienybę ir pasiryžimą kovoti už geresnę ateitį.

Šioje galingoje demonstracijoje reikia dalyvauti ir 
lietuviams darbininkams. Lietuviai turi savo atskirų 
problemų — taip, kaip ir kiekviena kita tautinė grupė. 
Bet yra reikalų, kurie jungia lietuvius darbininkus su 
kitų tautų darbininkais. Svarbiausieji tų reikalų tai — 
kova už laisvę ir už tarptautinę taiką.

Be laisvės darbininkai negali sėkmingai kovoti 
prieš išnaudotojus, šviestis ir organizuotis. Pikčiausi 
laisvės priešai yra fašistai ir bolševikai Nors jie viso
kiomis viliojančiomis frazėmis mėgina prisivilioti dar
bininkus, bet jiems pritarti reikštų nerti kilpą sau ant 
kaklo.

Kai dėl pasaulio taikos, tai nėra reikalo nė aiškinti, 
kodėl darbininkai privalo ją ginti. Bet yra svarbu nu
rodyti į tai, kad be darbininkų tarptautinio solidarumo 
šiandie taika nebegali būti apsaugota. Kapitalistai iš 
karo daro biznį, bet į mūšių laukus jie neina. Todėl ka
pitalistų valdžios šiandie ginkluojasi, ir jeigu darbinin
kai nekels griežtų protestų, tai neilgai trukus susilauk
sime naujos pasaulio skerdynės.

Taigi ateinantį antradienį ir lietuviai darbininkai 
turi skaitlingai dalyvauti Pirmosios Gegužės šventėje.

Apžvalga
NORI LOPYTI KAPITALIZMĄ

MIRĖ PITTSTONIETIS 
KAZAKEVIČIUS

“Tėvyne” rašo, kad bal. 11 d. 
Pittstone, Pa., mirė senas vi
suomenės darbuotojas Jurgis 
Kazakevičius. Jisai buvo vie
nas iš tų laisvos dvasios veikė
jų, kurie savo pastangomis iš
augino Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje.,

1901-2 metais ir paskui 1904 
m. Kazakevičius buvo SLA. iž
do globėjas, o 1905 m buvo 
SLA. centro sekretorius.

Mirė eidamas 64 metus am
žiaus.

rinktų kuodaugiausia 
delegatų, o kelionės 

ir pragyvenimas Det- 
busią apmokėti. Tam 

esąs įkurtas sanda-

Vienas laikraštis neseniai 
ėmė kelti labai didelį triukšmą 
dėl adv. Bagočiaus laiško, ku
riame buvo vienos SLA. kuo
pos veikėjui patariama prašvti 
draugų, kad jie padėtų netur
tingiems delegatams padengti 
išlaidas keliavimo i seimą ir 
pragyvenimo Detroite. Iš to 
laiško paskui bandė išpusti di
delį muilo burbulą ir kai kurie 
kiti laikraščiai.

Tūlas Lukošiūnas tačiau rašo 
apie tai “Keleivyje”:

“Nėra jokia paslaptis, kad 
sandariečiai daro tokius pat 
planus (kaip Pittsburghe. — 
“N.” Redi.) ir dabar. Viena 
SLA. kuopa Bostone anądien 
gavo iš Chicagos instrukcijų, 
kad 
‘savų’ 
lėšos 
roite
tikslui 
riečių fondas, kuriu esą su
dėta jau $1,500. Net ‘Tėvy
nės’ štabas esąs ‘aptaksuo- 
tas’ ir turįs mokėti nuo savo 
algų tani tikrą mokestį de
legatams fųiansuoti (! — 
“N.” Red.).”
Ar tiesa, kad sandariečiai 

sukėlė pusantro tūkstančio do
lerių fondą “saviems” delega
tams finansuoti ir kad net “Tė
vynės” štabas esąs tam tikslui 
apdėtas duoklėmis, mes, su
prantama, negalime patikrinti. 
Bet kad įvairios grupės teikia 
finansinę paramą “saviems” de
legatams, tai yra žinoma vi
siems. Taip buvo daroma vi
suomet. Į tPittsburghą p. Gegu
žio prieteliai vežėsi delegatus 
būriais, ir seimo laiku geguži
niai ir bačiuniniai telefonu ir 
telegrafu šaukė saviškius dele
gatus iš< namų, žadėdami jiems 
apmokėti keliones lėšas.

Tai buvo daroma ii- Chica
gos seimo laiku. Tada net vi
sas SLA. apskritys stengėsi su
kelti lėšų (iš seimo parengimų 
ir t. t.), kac( “geriems” delega
tams butų galima padėti atvyk
ti į seimą. Taigi sandariečių 
riksmas apie delegatų “nupir
kimą” ir “demoralizaciją” yra 
paprasta eilinė jų veidmainys
tė.

AUKSO ŠTOKU
KNYGA

JIE NESUTINKA

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudeni Žydėjo

Komunistai labai garsiai šū
kauja, kad J. V. kongresas tu
rįs priimti nedarbo apdraudoš 
įstatymą. Jie rengia prakalbas 
ir veda agitaciją už apdraudoš 
bilių, kurį kongresai įteikė 
kongresmanas Luhdenas, o 
smerkia Wagnerio bilių.

Mums čia nesvarbu skirtu
mai tarpe tų dviejų įstatymo 
sumahymų. Aiškus dalykas, kad 
prie dabartinės kongreso sudė
ties negalima nė tikėtis, kad 
butų priimtas visais atžvilgiais 
geras apdraudoš įstatymas. \

Bet kas pasidarė su komu
nistų “tuojautinės revoliucijos” 
priheipu?

Steigdami savo partiją, jie 
skelbė, kad reikalauti kokių

“Sklokininkai” sako:
“Mes nesutinkam su L. 

Trockio organizuojamu ‘ket
virtu internacionalu’. Mes 
nesutinkame su jo smarkiai 
persūdyta (? — “N.” Red.) 
Sovietų Sąjungos kritika. 
Mums visiškai neimponuoja 
jo pernelyg kairus žodžiai. 
Bet ines nemanome, kad jis 
‘parsidavė buržuazijai’.

“Kaip jis galėjo ‘parsi
duoti’ buržuazijai, jeigu jo 
nenori priimti nė viena bur
žuazinė valstybė?” 
Visai logiškas argumentas.V AOCvl AVglOACtO £U £ 14111 VII LClo • 

Tie, kurie plepa apie Trockio 
“parsidavimą”, yra bukapro
čiai, kurie ndstengia savo opo- 
hentą sukritikuoti rimtais ar
gumentais ir dėlto bando jį dis
kredituoti morališkai. '

Bet Trockio sumanymas 
steigti “ketvirtą internacionalą” 
yra, be abejonės, kvailas.' Su
organizavęs

—Ar tu matai, Jonai?
—Ne, nemačiau... Ką?
—Štai: Vilniaus Geležinis 

Fondas įsteigė Aukso Knygą, 
surašys aukotojų pavardes. 
Kas daug aukuos, nemažiau, 
kaip 100 litų, tai bus įtrauk
tas į pirmą skyrių. Kurie po 
mažesnę auką duos, tai pateks 
po trečią, ketvirtą arba penk
tą skyrių. Bus išviso penki sky 
riai. Bet tos aukso knygos 
skelbėjai kažin kodėl antrą 
skyrių nuvagia ir abelnai pir
mųjų skyrių pavadinimus su
keičia, arba sumaišo. Ve, Vie
nybėje No. 28 rašo:

“Pirmasis skyrius vadina
mas Vilniaus rinktinių sky
riumi... Trečias vadinamas Vii 
niaus Vėliavininkų skyriumi... 
Na, mat, antras skyriusi jau 
nuvogtas. O Amerikos Lietu
vyje, No. 14, rašoma: “Pir
masis skyrius vadinamas Vil
niaus Aušrininkų skyriumi... 
Trečias vadinamas Vilniaus 
Vėliavininkų skyriumi” Matai, 
ir čia antrasis skyrių® pavog
tas, o pirmasis kithip pava
dintas. Dabar žiūrėkim į Tė
vynę, kas joje rašoma. No. 15, 
—ve:

“•Pirmasis skyrius vadina
mas Vilniaus Rinktinių sky
riumi... Antrasis vadinamas 
Vilniau® Aušrininkų skyriu
mi... Trečias vadinamas Vil
niaus Vėliavininkų skyriumi... 
Ketvirtas vadinamas VilnidUs 
Vartininkų skyriumi../Ir pas
kutinis bus vadinamas Vil
niaus Kovotojų Skyriumi.” Ši
čia neiiuvogta nė vieilas Sky
rius, bet ką gali žinot, kuria
me laikraštyje ta AUkso Kny
ga mažiau štukų iškrečia ant 
mus biednų skaitytojų galvų.

—Tai matai, Petrai, kaip 
yra blogas Biznis skaityti daUg 
laikraščių. Ar aš tau to nesa
kiau?’ Kiekvienas laikraštis 
vis kitokius faktus rašo apie 
tą patį dalyką/ -— pasakė Jo
nas. O Antanas įsikišo šiaip 
sakydamas:

—Ne laikraštis
raščiai nekalti, Čia aš matau,dali darbininkų j

Čia laik-

(Tęsinys) |
Ji pamišo. Neteko proto- Ji 

buvo baisi ir pavojinga. Ji bu
vo baisi, kaip palaidas liūtas! 
Ji įleido nagus į didelius jo 
plaukus. Ji šaukė:

—Atiduok man tuos plaukus. 
Turėsiu ką atminti. Atiduok 
man tuos gražius plaukus!... 
Atiduok!

Jis atlaužė jos rankas į už
pakalį.

—Nusiramink, Justina, — jis 
prašė.

Ji nutilo. Galvą nuleido. Il
gai ji tylėjo. (Paskui:

—Linkiu tau geriausios lai
mės, kur tik tu busi. Kur tu 
busi, aš busiu su tavim.

Vėl ji ėmė kvatoti ir smegti 
į isteriją.

Mironas nupurtė ją už pečių: 
—Ar žinai, ką tu darai?! 

Buk moteris, ant galo!
—Dovanok man, Kostai. Do

vanok man. Jei aš bučiau kaip 
reikia, aš nedaryčiau taip. Aš 
noriu tau tik laimės, tik lai
mės... Aš nelinkiu tau blogo-..

—Aš taip pat prašau tau lai
mės.

—Kostai, nekalbėk apie ma
no laimę. Tais žodžiais tu ma
ne smaugi. Mano laimė jau nu
sakyta, perdaug gerai nusaky
ta. Nesijuok iš manęs...

—Bet mes ne taip vienas ki
tą supratom. Aš sakiau tau: Aš 
myliu savo žmoną. Ji yra ange
las... Ir mano sūnūs... Aš tu
riu saugoti jų laimę... Tavo 
duktė, mano sūnūs gal susipa
žins, gal jie bus laimingesni... 
Ta slapta musų meilė vistiek 
prieitų kada nors kokį nors 
galą. Greičiausia baisų galą. 
Geriau susitvarkyti, kol nevė
lai.

Ji vėl kvatojo:
—Tai toks, tai koks tu nykš

tukas pasirodai prieš likimą!
Ir vėl ji atmetė galvą ir kva

tojo.
—Bet tu nežinai) ką darai,— 

jis maldavb ją.
—Man nesvarbu, kų aš da

bar darau. Aš buvau pasiren
gus daug toliau su tavim eiti/ 
Juk aš tave mylėjau!

—Ir aš tave mylėjau! Dievej 
kaip aš itaVe mylėjau!

-~4tada? 
da? * Kada

Kada? Prašau, ka
tu niahe mylėjai?

(Dešimt metų atgal? Gal. Bet ne 
dabar.

—Tu nesupranti, Justina.
—Jei čia yra kas nesuprasti, 

tegu velnias tai supranta. Aš 
juk meilės ieškojau.

—Bet tu, Justina... Aš neži
nau, kas su tavim pasidarė..,

—Dovanok man. Tu žinai, 
kad aš tave mylėjau. Nieks ta
vęs daugiau nemylės. Gal to
dėl aš nežinau, kur ir kokia 
aš esu. Bet tu keliauk, tu* ke
liauk. Kiek aš myliu tave, tiek 
aš sakau tu keliauk! Graži, 
brangi praeitis! Bet kas iš jos? 
Ji nebesugrąžinama. Ji tuščias 
puodas, — nei valgyti, nei 
ti.

—čia nieks daugiau, 
tragedija* Justina.

—Tragedija, bet ne iš 
noro. Tau gali būti komedija. 
Tau ir yra komedija. Nieko 
nesakyk, aš tave žinau ir su
prantu. Ar tu žinai, kas tu esi? 
Prašom ir atsiprašom. ...Tu es’ 
bailys. Bet... bet... aš. mielas, 
kalbu, lojoju ir nežinau, ką da 
rau. Užmiršk ir dovanok man.:,

—Aš viską suprantu. Musų 
pirma meilė nebegali sugrįšti 
Jai kęliai atgal yra seniai už
versti.

Justina < ir vėl kvatojo. Bet 
greitai ji pasipurtė ir suriko:

—koštai! Kostai! Kodėl iries 
nežinojom Šį pavasarį? Kodėl 
mes^ nežinojom tuojau, tada, 
kai. musų pirma meilė nutruS 
ko, i dešimt mėtų atgal? Bet, 
ant galo; ant galo, čia nepra
žudytas laikas, čia džiaugsmas 
Ii* Uimė! Juk už šią vasarą aš 
nemainyčiau viso savo gyveni
mo t

—Kodėl ? 
gal.

—Kodėl mes nemokėjom ta
da ją tiėsiai išvesti ? Dabar jau 
perkėlaiJai kelią ieškoti.

—LMmU bet, tūr būt, yri 
tiesa. Aį manau... Ar žinai, ką 
aš manap ? Aš manau, kad:

Angelas skrisdamas - dangaus 
Viršum

Nusakė musų likimą dar ne- 
gimūsiem mum.

-—Sakoma, tvirti žmonės pa
tys nustato savo likimą. Bet 
mes gal nebuvom 
tvirti... Vadinasi, ir 
aš sUU?

-4r vėl...

ger-

kaip

tavo

j iš suriko at-

—Ir daugiau jau niekados...
—Ką gali žinoti?
—Niekados 1
—Gal. Bet musų meilė ne

mirs.
—Kostai! paskutinė valanda. 

Kalbėk iš širdies. Tif nešiojai 
ją seniai numarintą. Tu tik 
žaidei su moteria, kuri visa 
širdžia tave mylėjo.

—Aš tave lygiai mylėjau. 
Mano svajonės ir ilgesys daž
nai pas tave lėks.

Staiga Justina puolė ant jo 
kaklo ir ėmė jį bučiuoti. Ji 
bučiavo jo veidą, lupas, plau
kus ir kaklą. Ji apipylė jį vi
są degančiais bučkiais ir aša
romis.

—Kostai! Kostai, Kostel! — 
ji kartojo kiekvieną žodį gar
siau. Greitai ji įpuolė į iste
riją. Pagaliau ji susikaupė ii 
tarė:

—Važiuojame namo. Esu dėr. 
kinga dievui ir tau už tas 
brangias valandėles. Jos buvo 
be galo greitos, bet tikras ma
no džiaugsmas.

Sekantį rytą dienraščio chro- 
nikoj buvo trumpai pažymėta, 
kad ponia Justina Rudis, Dr. 
Rudžio žmona, staiga mirė. O 
po pietų Mironas gavo nuo 
Justinos šio turinio laišką:

“Brangus Kostai! šitas yra 
mano paskutinis laiškas. Dau- 

• giau niekada tau neberašysiu.
Baigiasi paskutinė mano va
landėlė. Mano toastas pripiltas. 
Greitai aš pakelsiu jį ir paskui 
bus viskas pabaigta ir gerai. 
Šią paskutinę valandą subėgo 
prieš akis visas mano gyveni
mas, bet tu vienas esi mano 
mintyse ir akyse. Praleistos su 
tave valandos nusveria visą bu
vusį mano gyvenimą. Mažai 
džiaugsmo, daug ašarų buvo 
man lemta. Bet džiaugsmas, ku
rį patyriau, būdama su tavim, 
nusveria ašaras. Nesigailiu, kad 
gyvenau.

Siunčiu 
geriausius

Jei yra 
vęs tenai. Ten gal iš naujo mu
du galėsim* pradėti savo mei
lę ir išvengti klaidų, kurias 
gyvendami žemėj padarėm.

Kaip puiku butų, jei šią pa
skutinę valandą aš galėčiau 
tvirtai tikėti į pomirtinį gyve- 
nimą! Tada aš tikrai žinočiau, 
kad ten mudu susitiksime.

Aš numirštu ne kaip krikš
čionė, bet jei yra ten danguj 
aš tikra esu, kad dievas duos 
man dangų.
niekada nieko blogo nepada
riau. šį savo elgesį nemanau 
aiškinti, teisinti, arba ginti. 
Supraskite jį, kaip jum patin
ka. Taip, ar taip — man nebe
svarbu.

Sudiev, mylimasai,
Justina.”

Nėjo jis į Justinos šerme
nis. Jis norėjo atminti ją to
kią, kaip matė tą paskutinį sy
kį — pirma linksma ir dainuo
jančią, paskui verkiančią...

Už kelių dienų jis stovėjo 
su Salomėja savo žemės plo
te ir pasitenkinęs žiurėjo į 
naujus rezidencijos namus, ku
rie iškilo praeitą vasarą.

Putė šaltas ir greitas vėjas. 
Ore lakstė pirmas sniegas.

—Mes dar kilsim, — tarė 
Salomėja.

Mironas kietai suspaudė jos 
ranką.

Tą vakarą Mironas su žmo- 
aa išvažiavo į nepaprastą lie
tuvių Šokį, 
viešbučio salėj. Aldona čia šo- 
ko solo ispanišką valsą ir ro
boto šokį. Salomėja stovėjo 
prie Mirono. Jiedu gražiai kal
bėjo apie Aldoną.

Paskui Aldona pasisveikino 
su Salomėja. Jų akys tiesiai 
ir maloniai susitiko. Salomėja 
nė sumirksėt nesumirksėjo.

(GALAS) '

tau ilgesį, meilę ir 
linkėjimus.
dangus, lauksiu ta-

Gyvendama, aš

laikomą puikaus

ir nesam 
vėl tu sau,

80STON1EČ1V ATYDAl
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelmah, 284 Tfemont SL,' 
Boston, Mass.

Garsinkitės rtN-nose”
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Apiplėšė banką

8.00

OSHKOSH
DULR leidžia filmą

7200 SOUTH GREEN STREET

Central District

MADOS MADOS MADOS

SEIMININKĖS!

Ekzaminai girtuokliams

(Adresas)

(Miestas ir valsu)

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
*3.98

Turime ir visų kitų žinomu išdirbys- 
Čių mašiųtį: APEX, MAYTAG ir tt

$$$$&

Nauji ALTASS na 
riai ir aukautojai

iį^^-į’įįį'įįį'

išsiun tr
inkstančių 
r kitų nlo-

:įįįįį^^

Pavargus, pabaigė gy 
venimo sąskaitas

Furniture Co. 
3621-23-25 South 
Halsted Street 
JOSEPH JOZAITIS, 

_______ Manageris_______

Automobilių apdraudos 
ratos sumažintos

Bohemia vasarnamy buvo apsistojusi

Ar esate pasirengę 
Sutikti Vasaros Karščius? 
Ar jau matėte naująjį NORGE Elektrikinį

CHICAGOS 
ŽINIOS

Penki apsimaskavę bandi
tai, grūmodami banko taniau

Reikalauja automo 
bilių draiveriams 

laisnių

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS ,MiMiiiinw

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

.. Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims serėdomiš iki 7 v. v.

Mokytojams išsiuntinė 
ta algos

Apiplėšė ir padegė 
taverną

Atleido iš darbo nur- 
ses, kurios reikalavo 

algas pakelti

Chieagos universiteto prbfe| 
sorius, Dr. Theodore Friede- 
mahn, surado^ kad alkoholimis 
proporcija krauju j yra.daug-

Iii!

Advokatui kalėti nuo 1 
iki 5 metų

Lietuvoj ypatingai jaučiama 
geros, visų Lietuvą vaizduo
jančios filmos stoka. Tokios 
filmos gana dažnai pareikalau
ja ir užsienis, norėdamas su
sipažinti su Lietuva. Tuomet 
filmų tenka sudaryti iš atski
rų kronikos gabalų, kurie to
li gražu Lietuvos ypatybių ne
atvaizduoja. Tokios filmos pa
sigenda ir Amerikos lietuviai. 
Tai spragai užkišti Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti lei-

Didžiausia pasauly elek 
trinė iškaba

tuvos gyvenimų: gražiausiu

džia filmų “Lietuvą 
filmą apie 1,200 mtr. Ją 
suoja žinomas literatas ir fo-įbet bute parodyta 
tografas 
Babickas 
žutę 
“Vytauto kalno džunglėse-’ 
pasižymėjęs 
mėgėjas. Filmą parodys prięš-'dą ir jos uostą, Palangą, mu 
karinę ir dabartinę Lietuvą,1 sų ju‘rą, pramonės ir preky 
tuo budu parodant ir tą dide |bos įstaigas, mokyklas, stilin 
1| skirtumą tarp prieškarinės gas bažnyčias, gražiausias Lie 
ir dabartinės Lietuvos. Filmą' tuvos vietas ir p.

Ateikite ir pamatvkite, koks patogumas turėti šį ŠAL 
DYTUVĄ JŪSŲ NAMUOSE.

tojams revolveriais, šautuvais 
ir kulkosvaidžiu, apiplėšė Vil
ią Park Trust and Savings 
Banką, 103 Vilią avenue, mies
tely Vilią. Piktadariai pasi
pelnė $4,000.

Keturi banditai naktį iš ket
virtadienio į penktadinį sumu
šė tris kostumerius tavernoj 
adresu 5058 So. Michigan avė. 
Po to jie ištuštino tavernos 
regirterį, sukrovė baldus ta
vernos vidury, padegė juos ir 
pabėgo. Nuostolių butui pa
daryta apie $6,000.

Abelnas vaizdas Spider ežero, antį kurio kranto, Little
Dillingerio šaika, kurią ten apsupo šimtai policistų ir federalinių agentų. Bet šaika, kaip papras 

tai, pabėgo

Dėka vajaus, kurį varė val
stybės gynėjo Courtney ofisas 
per kelius pastaruosius mėne
sius prieš automobilių vagius, 
skaičius automobilių vagysčių 
Chicagoj žymiai sumažėjo. 
Taigi dabar apdraudos kompa
nijos praneša, kad nuo gegu
žės mėnesio 1 d. jos suma
žins ratas automobilių ap- 
d ra ūdai nuo vagysčių.

Nutilkit-žmogus 
mirė

maž tokia, kokia ji yra seilėj. 
Išvadas iš to galima padaryti 
tokias: kiek jūsų seilėj yra al
koholiais, tiek jus esate “įsi- 
kaušę”.

Praktiškas Dr-o Friedemanno 
suradimo pritaikymas gali būti 
pa v. automobilių ar trokų drai
veriams, kai juos ištinka nelai
mė.

Iki šiol, kaip žinoma, polici
ninkas liudydavo: esą, automo
bilio draiverio burna trenkusi 
alkoholio smarve; I)r-o gi 
Friedemanno suradimą pavar
tojus, galima butų pasakyti, ar 

tikrųjų žmogus buvo taip gir
tas, kaip kad apie j j kalbama.

Penktadienio vakarą tapo 
užžybinta Chevrolet motorų 
elektrikine iškaba Chicagoj 
prie Illinois, Central gclžkelio 
bėgių ir Michigan bulvaro. Ji 
esanti didžiausia tos rūšies iš
kaba pasauly. Užima plotą 
286 pėdų aukšč’O ir 158 pėdas 
platumo.

Frances E. Willard ligonines 
nursės (slaugės) šiomis dieno
mis pareikalavo pakelti algas. 
Jos skundėsi, kad, bendrai 
imant, gaunančios tik 25 dole
rius mčnesiui^algos, kitaip sa
kant, po 6 centus valandai.

Ligoninės vedėjų atsakymas 
į slaugių reikalavimą pasirodė 
ve koks: jos tapo pašalintos iš 
darbo.

Slaugės reikalavo, kad jų al
gos butų pakeltos iki $40 mė
nesiui arba 8 centų valandai.

Teisėjas Daniel P. Trudc pa
skyrė bausmę kalėti nuo 1 iki 
5 metų advokatui Haroldui 
Jirka, kuris įteikė Cook kaun- 
tės kaliniui revolverį, kai tas 
kalinis ruošoj i pabėgimui. 
Adv. Jirka yra brolis D-ro 
Frank Jirka, Illinois valstijos 
sveikatos direktorius, ir buvu
sio mero Cermako giminaitis. Populiarus gaminys

Pereitais metais Jungtinėse Valsti
jose, kiekvienas vyras ir moteris su
rukę trisdešimt kartų daugiau ci
garetų, negu trisdešimt metų agal. 
United States Bureau of Internal 
Revenue daviniais, pereitais metais 
šioje šalyje pagaminta apie 111,000,- 
000,000 cigaretų, gi nuo 1901 iki 
1905 metų apytikrė metinė cigaretų 
gamyba siekė tik 3,228,000,000 ciga
retų.

Tarpe priežasčių šio nepaprasto di
dėjimo cigaretų popularumo yra tai 
didelis pagerinimas padarytas šiame 
gaminyje. Nors devyniolikta šimt
mečio cigaretai ir buvo geri, bet 
iie buvo daug skirtingesni už šių 
laikų garsius LUCKY SRIKE enga- 
retus, kurie trisdešimt metų atgal 
dar nebuvo gaminami. Daug rūpes
tingi snis tabako parinkimas, įvedi
mas moksliškesnią ir moderniškesnių 
išdirbimo būdų, vra tai tik keletas 
pagerinimų, kurie yra priežastimi 
LUCKY STRIKE augštesnės kokybės 
už senoviškus cigaretus

Tiktai puikiausio tabako viduriniai 
lapai naudojama išdirbimo LUCKIES. 
Viršutiniai lapai atmetama, kadangi 
iie yra nedasivystę. Gi apatiniai 
lapai yra per stiprus, smėlėti ir že
mesnės kokybes. Bet viduriniai la
pai yra lengvi ir gležni ir todėl tik 
šie išrenkama dėl jūsų LUCKIES.

Kuomet šis langvas, rinktinis ta
bakas. yra . tinkamai pasendintas ir] 
išmokintas, tada “It’s toasted”. Spra-i 
ginimas yra ypatingas procesas iš
rastas tik LUCKY STRIKE cigare-] 
tams. LUCKY STRIKE cigaretų 
išdirbėjai ji įvedė gerklės apsaugai 
ir puikiam skoniui. Tai tikrai mo
derniškas procesas.

iš tikro, LUCKY STRIKE gamina
mi . ištisai moderniškiausias išdirbi
mo metodais. Daugiau, kaip šešio- 
dešimt patikrinimo įrankių naudoja
ma, kad užtikrinus jų vienodumą. Be 
to, didžiausia- priežiūra teikiama, kad 
būti tikrais, jog LUCKIES visuomet 
yra kieti, apvalus ir pilnai prikimšti 
rūpestingai išrinktu rinktiniausiu ta
baku.

Ir rūkytojai veikiai parodė savo 
dėkingumą už tokias pastangas, kad 
pagaminus geresni ir puikesni ciga- 
retą, ką patvirtina taip didelis pas
kutiniais laikais jų populiariškumo 
auginius. (Advertisement).

Atidarą kasdien išskyrus ATDARA SEKMADIENIAIS
,, 1 . J. • . *1 2 /* nuo 10 v. ryto iki 5 po pietųPenktadieniais iki 6 v. v.

Ketvirtadienį tapo 
nėti čekiai 17-kai 
Chieagos mokytojų i 
tykioms tarybos samdinių. Tai 
jų algos. Bet tos algos skai
tosi už birželio mėnesį 1933 
metų, ir tik už dviejų savai
čių laiką.

A. BITINO \
PAMINKLŲ ISDIRBYSTĖ /įg

3958 West lllth Street . JOlO 
Tel. - Beverly 0005

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko di- 
džiausią paminklų išdirbyslę Chica- 
goję. Didžiausis pasirinkimas impor-; • yOjį
tuotų ir Amerikoniškų akmenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25 ir auk
ščiau. Rcikąlui esant, malonėkite atvažiuoti pas ritus.

Penktadienį įvyko konferen
cija Springfielde apsaugai nuo 
automobilių nelaimių. Kon
ferencijoj įrodinėta, kad Illi
nois valstijoj kiekvienas ketu
rias valandas žūsta automobi
lių nelaimėse vienas asmuo. 
Reiškia, šeši žūsta paroje, 42 
savaitėj. Kiekvienas septynias 
minutes vienas asmuo leng
viau sunkiau sužeidžiamas au
tomobilio nelaimėj. Kas trys 
minutės pasitaiko automobilių 
susikulimas valstijos miestų 
ir miestelių gatvėse.

Konferencija parašė petici
ją Illinois legislaturai. Peticija 
reikalauja, kad legislatura iš
leistų įstatymų, kuris įgaliotų 
operuoti automobilius tik as
menims turinčius specialius 
leidimus (laisnius) šoferiavi- 
mui arba automobilių opera- 
vimui. Tikimasi, kad laisnių 
priemone pavyks sumažinti 
nekompetentiškų arba nieko 
nepaisančių automobilistų 
skaičių.

Nereikia jums daugiau varginti sa
vęs sunkiu rankų skalbimu, štai 
m tisų krautuvėje rasite skalbiamų
jų mašinų ABC markes tik už

49.00

Clearing, per p. M.
Kuchinskienę ..........

Ručine, Wis., per p. S.
Slotkevičių ...............

Racine, Wis., per p. S.
Mockų ........................

Kewanee, III., per p. L
Vaišvilą ............ .......

(Bus daugiau)

šeštadienį, 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 tesis iki ryto 

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

Skersai nuo Oh Henry Park

3467 — Labai elegantiška suknelė tinkanti byle 
arba svečiuosna. Jus išrkodysite plonute nežiūrint 
ją nesiudinsite. Sukirptos mieros 14 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti m i erų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę Jr adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Warehouse 
Aptuštinimo 

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVOKAI GARANTUOTI 
Neatideliokit, veikit greit!

$159 Seklyčios Setas 
dabar ........... ........ ....
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .....................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas ............
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ..................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už Yt kainoą. Pasinaudokite 
Sroga iš šių bargenų dabar did- 

iausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Kctvergais ir 
Suimtomis iki 10 vai. vakaro.

Mirė Rosie Cohen, 65 metų. 
Ji kadaise buvo garsi nakties 
kliubų šeimininkė Chicagoj. Ir 
turtinga skaitėsi. '

Laikas sunaikino jos karjerą 
ir turtą. Mirė ruimingauzej.

Savo laiku Leonid Ąndrejev 
parašė veikalą “žižn čelovie- 
ka”. štai kūdikis gimė, sužy- 
bo silpnutė, svyruojanti žvakės 
švieselė. Augo jauna gyvybė, 
skaidriai žybėjo žvakės šviesa. 
Pilnai užsidegė ji.

Pakalnėn ritosi žmogaus gy-
* __ ■venimas. žvakė geso. Pasviro, 

truktelėjo knatas. Užgeso žva
kė ir mirė žmogus.

Mirė Rožė Cohen, kadaise 
garsi šeimininkė. Mirė niekieno 
nepastebėta, ir tik reporteris, 
ieškodamas keletą centų už 
kiekvieną ekstra parašytą eilu
tę, surado, jogei praeity ji bu
vo žymi ir svarbi bent tiems, 
kurie ieškodavo gyvenimo sma
gumo nakt|, kai negalėdavo jo 
surasti dieną.

Mrs. Buth McAllister, 36 m., 
tūlo Milės Sutton, Dulųth mo
kyklų superintendento duktė, 
nusišovė savo kambary Chica
goj, adresu 7614 Kingyton avė. 
P-ia McAllister buvo “divorsi- 
nė” ir tarnavo kaip stenografė. 
Ji paliko raštelj, kuriame pa
aiškina, kad' “pavargusi dėl pa
stangų palaikyti gyenimą”.

(Tąsa iš vakarykščio numerio)
Sekamos aukos buvo priduo

tos ALTASS’ui per sekretorių 
A. Vaivadą kovo mėnesio pa
baigoj ir balandžio menesį: 
SLA 357 kp., Chicago,

per Bitte .....  :.... $4.00

►rogai ant gatvėn 
kokios materijos 

taipgi 36, 38 ir 40 colių

NAUJIENOS Pattern Depu
1739 S. Halsted St.. Cbicigo. III.

čia įdedu 15 centą it prahtt lt- 

siųsti man pavyzdį No......«.„.~—.... 

Mieros ...........  per kratinę

Iš viso bus rodoma Amerikoj, kuriai 
rėži-' pirmučiausia ji ir gaminama.

i ir Lietuvon.
— mėgėjas Petras'Filmą parodys labai platų Lie
jau surežisavęs ma

bet nusisekusią filmelę: pastatus, valdžios įstaigų dar- 
ir i bus, įvairių Lietuvos vietų 

kaip fotografas- žmonių tipus, Kauną, Klaipė-

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M. P. Jouarauskas ir J, P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

GARDUS ALUS 
Bus geriamas šiandien pas

Stanley Ruykis
KURIS ATIDARO

Green Tavern

Kviečia visus atsilankyti, išsigerti OSHKOSH ALAUS, 
Užsikąsti ir Pasišokti.

April 28 d., 1934
8 vai. vakare-
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Budrike RadioLieiuv «

Ali through these year this
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prašomi būti.—B.

Daug smagumo
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Visi galėsite smagiai pa-
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h

M

R

AS 43 YEARS AGO

ounces

254
POVVDER.

M 
M 
H

keistutiečiai tą 
supranta. Todėl

ir labai 
prisieina 
viršinin- 
tai visu 
yra <la-
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V. Stanciko Tea
rti ošiamame ba- 
Lietuvių Audito- 
koncerte, Vytau- 

bus vakaro daly-

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

pa-
Bet
me-
Pa-

juos, 
busimu

Ryt dienų, t. y. sekmadienį, 
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuve, 3417 So. Halsted 
st., duos labai įdomų radio pro
grama iš stoties WCFL, nuo

Rimkus. Apart to, eiles 
mavo p. Tendžiu liūtė ir 
Rutkauskas, jaunas Di 
kausko sūnūs.

valgomų 
būti

nijos lietuviai. Mes ne tik 
remsime gražų sumanymą, 
ir turėsime progos šauniai 
silinksminti.

Parengimas prasidės 6
vakaro. Įžanga visai maža.—r.

Visa Kelione Jurtomis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhaga) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

Bet budri Bakutienė išgelbėjo 
nenusigandusi dviejų 

vagilių

Valgomų daiktų krautuvėms 
numatoma geresnė 
biznio atžvilgiu

DIDELE EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypatiš'kai vadovaujama Juozo Jariush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

naktį šios savaitės 
apie 15 minučių iki 

Bakutienė, 3447 So.
pabudus iš mie-

l3a!'Wim— nnir

kyti, visi valdybos nariai ir at
stovai nuo draugijų, kuTie bu
vo išrinkti paskutiniu laiku. 
Susirinkimas labai svarbus, 
si

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT
DoubleTestęd/

Double Aciionf

Blažiejus Tipshus iš Cicero, 
III. malonėkite tuojaus pašauk
ti Naujienas dėl keliones do
kumentų.

“N.” Laivakorčių Skyrius.

jie rytoj skaitlingai atsilankys' brating their forty-second an- 
į Hollyvvood .svetainę ir savo niversary this year. 
centais parems antrąjį skridi
mą. Kviečiami yra ne tik keis- firm has received recognition
tutiečiai, bet ir visi šos kolo- of being the largest exclusive 

pa- paint distributing organization 
bet 
pa-

<

ROSELAND.—Pirmadienį va- 82nd Street,

S. S. United States .......  Gegužės 12
S. S. Frederik VIII .......  Gegužės 26
S. S. United States ....... Birželio 16
S. S. Frederik VIII ....... Birželio 30
S. S. United States ........   Liepos 21

įsnai ir iy Bizniai

sėkmingai vadovavo ir prižiu* 
rojo keleivius kelionėje.

T. Rypkevičia, 
“Naujienų” Laivakorčių sky

riaus vedėjas.

Del informacijų kreipkitės i

Scandinavian American Line
180 N, LaSalle St., 248 Washington St. 27 Whitehal! St., 

Chicago, UI. Boston, Mass. New York. N. Y.
Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

o ©

o © o < 
©O Oi

Bal-

pa-

rodo. 
$75,

sek r. pa- 
— , kasie-

Lietuvių Taupymo 
Asociacijos bu’vei- 

adresu 6812 South 
Avė. Spulkos di-

UGHT
FW0R

CHICAGO
SAVINGS

ASSOC1AT1ON

Chicagos 
ir Paskolų 
nė randasi 
VVashtenavv 
rektorių susirinkimai ir biznio 
reikalai atliekama pirmadienių 
vakarais nuo 7 iki 9 vai.

Chicagos Lietuvių Taupymo 
ir Paskolų spulka tapo suor
ganizuota griflodžio mėnesį 1924 
m., o biznį pradėjo varyti sau
sio mėnesį 1925 m. Jos orga
nizatoriais buvo B. Nenarto- 
nis. advokatas John Brenza, 
A. Dargis, F. Savickas, S. Šam- 
baras, adv. Mastauskas. kar
terį pasirašė A. Dargis, John 
Brenza, Mike Narvid, A- Ra- 
jauskas, S. šambaras.

Spulkos dabartinę valdybą 
sudaro šie asmenys: B. Nemir
toms — prez., V. Stankus — 
vice-prez^ A. J. Malinskas — 
rast., A. Rackus — 
dėjūjas, A. Dargis 
rius, Julius VVaitches — advo 
katas; direktoriais, be sumine 
tų čia, yra: A. Panavas, J 
tutis, L. šimutis.

Vėliausias steitmentas 
kad spulka kontroliuoja 
000 turtą. Paskolos ant namų 
duota kuone vien lietuviams. 
Ir tik vienas namas tapo for- 
klozuotas. Kitų gi painumai pa
vyko išrišti taikiu budu.

Spulkos dalininkai buvo pil
nai apmokami * iki 1932 m. Po 
to dalintasi pajamomis, kurios 
suplaukdavo ir kam labiausia 
pinigai reikalingi buvo.

Chicagos Lietuvių Taupymo 
ir Paskolų spulkos iždininke, 
p. Dargio manymu, galima nu
žiūrėti, kad ateity bankai bus 
labai atsargus s i davimų

skolas. Jei žmonės pradės dau
giau dirbti, tai ir spulkų biz
nis atgys; kitaip sakant, jei 
visuomenė rems spulkas, tai ir 
spulkos rems visuomenę.

Iš patyrimo, sako p. Dargis, 
ypač iš paskutinių ketverto 
metų patyrimų pasirodė, kad 
spulkos bi.Vo labai atsargios 
duodamos paskolas. Bet joms 
nieko nekenks, jeigu ateity jos 
bus dar atsargesnės. Ir nors 
privačiame gyvenime spulku 
darbuotojai gali būti 
draugiški, bet kai 
jiems, kaip spulkų 
kams, biznis daryti, 
pirma jų privalumas
boti kontroliuojamo turto sau
gumą. Nes atsakomybė už sa
vus pinigus visuomet yra leng
vesnė, negu už svetimus.

Atėjo apžiūrėti drau 
go instrumentus; ve 
liau bandė pavogti

Prie progos primintina, kad 
šiandie dar galite nuvažiuoti į 
Budriko krautuvę ir pamatyti 
tą garsųjį “Elektrikinį žmo- 

. .......      , __  gų”, kuris Pasaulinėje parodo- 
1 iki i:30 po pietų, taipgi duos'je buvo didžiausia atrakcija. 

Tai 20 amžiaus mokslo stebuk
las. Dabar tą “stebuklą” visi 
lietuviai turi progą veltui pa
matyti Budriko krautuvėje, 
3417 So. Halsted st. Tik vieną 

I dieną, šeštadienį. —S.

antrą programą iš stoties 
WAAF, nuo 1:30 iki 2 vai. 
Abu minėti programai pasižy 
mės savo įvairumu, gražiomis 
dainomis ir muzika. Todėl jų 
pasiklaiteykite.

Pirmadieni šaukia 
mas Roselando AL-

in Chicago. They handle the 
Pilsen Paints and Vamishes 
and also the famous Pilsen 
Light Floor Oil.

Mr. Milo F. Hegrat of 1939 
S. East Avenue, Bervvyn, join* 
ed this company in 1907. Miss' 
Anna Hrdlicka, 1903 S. 57th! 
Court, Cicero, became one ofi

Progress
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖ
Siūlo Namų Reikmenis 

Naujausios mados; gražiau
si ų, padarymų.

MAŽIAUSIOMIS
KAINOMIS MIESTE

TASS susirinkimas j their employees in 1908. Mr. | 
---------- Charles J. Ryant of 716 W.

Chicago, j ust 
kare, 7:30 P. M. A. Balčiuno' passed his twenty-fifth year, 
svetainėje įvyks Roselando AL-'starting in 1909. These em- 
TA;SS skyriaus susirinkimas, į! ployees are to be highly com- 
kurį kviečiami butinai atsilan-; mended on their mark of 

Service,—(Apg.)
NAUJOS MADOS SEKLYČIOM 

SETAI NUO 

49.50

Vieną 
pradžioje 
3, Mrs. 
Morgan S t
go ir išgirdo, kad kas tai ty
liai kalbasi iš lauko pusės, prie 
sūnaus miegamojo lango. Ma
nydama, kad kas kartu su jos 
sunumi parėjo suvėlavę; pri
ėjo prie durų pažiūrėti, bet su- 
naite dar nebuvo. Tuo pačiu 
momentu kaž kas pradėjo kel
ti iš lauko pusės, miegamojo 
langą.

Bakutienė sakosi nepabū
gus, bet tuoj priėjus prie lan
go ir užklausite lietuviškai: I'“Ko jus čia braizotes vidur- 

. naktyj ir ko norite?” Ji pa
žinus du kaimynų vaikinukus, 
kurie tik porą dienų atgal bu
vę pas jos sūnų ir apžiiVrinė- 
ję jo muzikalius instrumentus, 
katrie kainuoja kelioliką šim
tų dolerių.

Bakutienė džiaugiasi, kad 
laiku pabudo ir jos sirnus jai 
dėkingas, kad išgelbėjo nepa
vogtus jo dalykus, bet nesi
džiaugia, kad kaimynai kęsino- 
si apvogti. Nėkutis.

Išvažiuoja Lietuvon 
būrys chicagiečių

Apie 100 žmonių Are 
jo Vitkausko 

vakarėlyje
Apie 100 chicagiečių trečia

dienį vakare susirinko vakarė
lyje, kuris buvo surengtas Ra- 
mova Gardens, 35th ir Halsted, 
Arėjo Vitkausko naudai. Trum
pam programe dalyvavo kele
tas kalbėtojų, dainininke p. Ste
ponavičienė ir baritonas Stasys 

dekla- 
Alfas 
Rut-

po šiai dienai dar negavo at
lyginimo.

O dabar Petras Kampikas, 
kuris per 15 metų užlaiko val
gomų daiktų krautuvę Bridge- 
porte, 3213 So. Parnell Avė., 
numato tas sunkias pareiškas 
bizny nykstant. Jis, tik iš sa
vo patyrimo imdamas pavyz
džius, nurodinėja, kad miesto 
kreditai bedarbiams mažėja, 
daugiau (randaisi pinigų apy
vartoj, daugiau galima įvai
raus “stako” pirkti, daryti pa
gerinimai bizny ir laukti ge
resnių pasekmių.

F. Bulaw.

Noriu dar priminti, kad 
gūžės 6 d. Lietuvių Auditori
joj, įvyks Vytauto Beliajaite 
šokių mokyklos vakaras. Va
karas bus labai gyvas ir įvai
rus: pamatysime ne tik įvai
riausių šokių, bet taip pat iš
girsite gražių dainų, kurias at
liks “šakar-Makar” moterų cho
ras. Bus išpildytas ir tipingas 
kadrilio šokis.

Pyogramui paisibaigus gros 
Jurgio Steponavičiaus orkest
ras.
šokti ir pasilinksminti.—d.

CLIMAX, Sieninės O 
popieros valytojas 
SEA Craft Spar Var- $4 EQ 
nišas ............... Galionas ■
Int. Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip ir maliava, 
džiūsta išlengvo, kaip 
gloss arba enamel—kvorta^“** 
Baltas Enamelis, išdžiūsta i 4 
valandas .......... kvorta 76c
Yanas Hardware and

Paint Company
2747 WEST 63rd STREET 

Tel. Prospect 1297

Vytautas Beliajus 
Vakaro Pažiba

Rytoj-nedėldienį, 11-tą va
landą prieš pietus iš stoties 
W. Gt. E. S., pastangomis Pro- 
gress Furniture Co. krautuvės, 
3224 So. Halsted Street, radio 
klausytojai turės progos išgir
sti tikrai šauta ų radio progra
mą. Mat, šį sykį dalyvauja 
grupė reguliarių radio daini
ninkų kaip tai, poni H. Bar- 
tush, O. Skeveriutė, J. Roma
nas, Progress kvartetas ir ki
ti. Na, o prie dainų bus gra
žios muzikos ir daug įdomių 
bei svarbių pranešimų. Todėl, 
reikia atsiminti užsistatyti ra
dio minėtu laiku1.

The English ColumnJ
l«_______________>

» -i
gerųjų išdirbysčių Gesiniai 

Naujausių padarymų, 
, nuo

Visų 
PEČIAI.
kainos mažiausios mieste,

27.50

REFRIGERATORIAI visų Stan
dard išdirbysčių. Norge, Frigidai- 
re, Crosley, Sparton, Gibson ir 
kitų nuo

A

Auginu žydinčias ir kvepiančias 
gėles dėl namų, darželių ir kapų. 
Apsodinu kapus sulyg jūsų noro, už 
prieinama Kainą.

Kviečiu atsilankyti.

A. B. Selemonavičia
3840 W. lllth St.

1 blokas i rytus nuo 
švento Kazimiero Kapinių 

Tel. Cedercrest 0355

Gegužės 1 d., 6 vai. vakare 
iš Dearborn stoties išvažiuoja 
New Yorkan, iš ten Cunard 
didžiuliu laivu “Aąuitania” iš
plaukia Lietuvon: Kazimieras 
Krinchas, gyvenantis 4231 So. 
Artesian Avė., Marijona Mek- 
šrienė, 4235 So. Mozart St., 
P. F. Tipshus iš Cicero, jo žmo
na Teklė Tipshus, duktė Lilija 
ir sūnūs Edvardas, šią ekskur
siją palydi P. Bukšnaitis, ku
ris jau keletą ekskursijų pa-

Krizio pareiškęs ny 
ksta: sako P. Kam 

pikas

V. Beliajite pasidarė toks po
puliarus ir visų mėgiamas, kad 
joks didesnis parengimas be jo 
neapsieinama, 
tralus Trupūs 
landžio 29 d., 
rijoj liaudies 
tas Beliajus 
viu.

Parengime
garsi muzikė-smuikininkė Lu
tu Raben, J. Romanas, A. čia- 
pas, J. Griciūtė ir kiti.

Po koncerto btfs šokiai. Gros 
Sereikos orkestras. Pradžia 7 
vai. vakare, įžanga 35c ir 50c.

Muzikė.

Keistučio Kliubo pa 
rengimas

The twenty-fifth milestone 
has just been passed for the 
third consectftive year by em- 
ployees of Chas. Novak & Son, 
1654 Blue Island Avenue, Chi- 
cago, who themselves are cele-

DRABUŽIŲ PLOVYKLAS. 
Pasirinkimas, Thor, Maytag, 
B C, Westinghouse, Apex, Bee 
Vac. čia nekuriu kainos nuo

29.50
DRABUŽIAM PROSYTI masinos, 
visų minėtų išdirbysčių. Kainos 
nekuriu nuo

39.50
Lengvus išmokėjimai pritaiko

mi visiems. Tik po 50c, 75c ar 
daugiau i savaitę.
Didelė nuolaida už senas plo
vyklos.

inmMruREC?
3224 So. Halsted St.

Tel. Victory 4226 
J. KALEDINSKAS, Vedėjas.

Pasiklausykite musų programų 
kas sekmadieni. 11-tų valanda iš 
ryto iŠ stoties W. G. E. S., 1360 
kilocycles.

gXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYXXy

Light 
Floor Oil

Alyvuoja, maliavoj a ir varnišuoja viską vienu sykiu. 
Priduoda Gintaro spalvos išbaigimą, apsaugotas dideliu 
žibėjimu ir vandens nenuplaunamu varnišo paviršium.

Užlaiko Šviesią Grindą Spalvą 
Labai Lengva Nuvalyti.

Parsiduoda Kiekvienoj Maliavų ir Hardware 
Krautuvėje

M 
M 
M 
H 
M 
M 
M 
M 
M

lllXXXXXXTXXX7.*XZX.TTZTZI3^aXrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BRIGHTON P ARK. — Did
žiausia šios kolonijos lietuvių 
organizacija yra nusitarusi pa
remti antrąjį transatlantinį skri
dimą, o kartu ir Dariaus-Girė
no atmintį. Rytoj Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
st., Keistučio Kliubas turės 
parengimą, kurio pelnas yra ski
riamas ALTASS ir Dariaus-Gi
rėno paminklo statymo fondui 

Nėra reikalo aiškinti, kad 
Amerikos lietuviai remia AL
TASS. Tai liudija tas faktas, 
jog jau yra nupirkta lėktuvas 
Lituanico JI. Bet reikia 
tą lėktuvą kuo tinkamiausiai 
priruošti kelionei, — vadinasi, 
aprūpinti jį moderniškiausiais 
instrumentais. Ir juo bus su
kelta daugiau pinigų, tuo tin- 

. kamiau išleisime prisiruošusj 
buvo ta, kad daugeliui bedar< lakūną Janušauską, 
bių patys biznieriai davė pro- Manau, kad 
duktus ant kredito, už kurį ir reikalą gerai

Rodos, kad turint 
daiktų krautuvę gali 
stovite ir pelningas biznis, 
praktika per 4-rius krizio 
tus parodė visai ką kitą,
rodė, kad daugelis tokių krau
tuvių bankrutavo, o tik stam
besni biznieriai j aš išlaikė sa
vo sutaupomis.

Blogumas pasireiškė tada, 
kai daugeliai bedarbių miestas 
teikė pašalpą per vietos biz
nierius ant kredito neapribo- 
tajn laikui. Ir tiems biznie
riams, kurie davė ant kredito, 
teko laukti užmokesnio po 6- 
sius mėnesius ir ilgiau.

Kas tada su jais atsitiko? 
Ogi tie, kurie neturėjo sutau
pą, bankrutavo ir jie, uždarę 
krautuves, patys ėjo maldaut, 
kad jiems miestas duotų pa
šalpą.

Antra sunki paraiška bizny

f
j

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŽ pažiūros 
daiktu*
TAI yra pluko jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimai yra daromas ir jums.

Liaterina, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurr iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo H- 
Hitas,

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

IMPERFECT IN ORIGINAL 1



kon

Valandos
solistų

2343
ypatiškai pasveikintVakar bu

ALTASS ŽINIOS

mėgiama

Lietuvės Akušerės

Sadu

Graboriai

prie 47

Califonią,3757

nuliudime Ameliją

pašarvotas randasi

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
t»ADĖKAVONĖ

1646 Ofiso TOL Victory 6893

UOZAPAS EUDEIK1
tel, RĖPŪriLIČ 3100

yra gal- 
šeimyna

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modernišką Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ofiso Tel; Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

visai jau 
nė prade 
nepatyru

Cicero Moterų orga
nizacija rengia pa
rengimą ALTASS’ui

d Šis.) 
owe Avė,

Vai. 1 ikl 3 po pietų, 
karnų

Visi kviečiami į “LI 
TUANICOS II” iškil 

miy pabaigtuves

stonas Canal 6122
iki’’O 

‘onaš itopublic 9600.

CHIRURGAS 
ėd Street

6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai. 0257

Šiandie bus laidoja 
ma roselandietė Al 

dona Saduliutė

2201 West 2
Valandos: — - 

Seredomis ir ned£ .
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Moterų ir vaikų ii

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800 ...

Kez. 6515 So. Rockvell St.
* Tėl. Republic 9723

urnai 
begalo juodu Budėsiu*.

Mirė Aldona 
liūtė

sesutėms ir visiems

Tel. Lafayettė 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
.BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
fcoje ir apielink^je 

bidele it graži 
koplvčia dykai.

1092 BLRCH1R »V1

DR. A. L. YUŠKA
2422 Węst Marųuette Road

L I 1. .-Artesian Avė. 
telefohas GrbVfehill 1595

pietų, seredomis po pietą

Pirmyn” choras ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
!2ndįStreet 
1—3 ir 7—8
31. PaRal sutarti

artimi 
Bell 

kuo daugiausia? 
parėmimo prisi-

Tarp Chicagos 
Lietuviu

J. F. EUDEIKIS
Laidotiivių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avi 
TeL BduIeVatd 4139

CICERO 
rų Tautiška draugija šeštadie
nį rengia šokius ir “Bunco & 
Card Party” Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje, 14th ir 49th Ct. 
Ringėj os surinko daug dova
nų nuo biznierių prizams. Tu
ri pasamdžiusi gerą orkestrą 
šokiams. Visiems už 25c žada, 
kuo geriausius laikus. Visą pel
ną organizacija skiria “LITUA- 
NICOS II” skridimo nauVlai.

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

ir su visais, kurie ten buvo 
prie jos lovos mirties valau1 
doj, atsisveikino ahižinai.

Dabar Aldona gu’li grabe 
kaip pakirstas pavasario žiė 
dite, bet už dienos kitos jau ją

GYDYTOJAS IR 
1821 So. bals 

CHICAGO

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Šts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 ntio 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

kampas 67th ir
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 24 
ir 7-9 po ‘ ‘ _

it nedaliomis pagal susitarimą.

Sekmadienį ALTASS 
prakalbos Melrose 

Parke

įvyks Veterans 
prie 16th 

Melrose Pk. Į

J. J. BAGDONAS
Litidnojė Valandoje paveskite savd 

rūpesčius man.

Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._____ ____

ir kiti žymus jsvečiai. šokiuo
se žada atsilankyti ir Wiley 
Post, jeigu jis suspės laiku ai -! 
likti savo reikalus New Yorke 
ir atvykti j Chicago. Atskridęs 
sū lakūnu Janušausku “LITUA- 
NICOJE II” iki Kansas City. 
Mo., žymus pasaulį apskridįs 
lakūnas apgailestavo, kad tuH 
išvažiuoti į New Yorką, bėt 
prižadėjo aplankyti lietuvius 
Chicagos pakeliui į Oklahoma, 
kur jis gyvena. Tąja proga ma
no užsukti į šiuos šokius ir 
“LITUANICOS II” iškilmių pa
baigtuvės.

Bilietai yra $1.00 asmeniui. 
Juos galima gauti nuo kuopos 
narių, ALTAIS centro valdy
boje ir “Naujienose”.

MELROSE PARK. — Nau
jai susiorganizavęs ALTASS 
skyrius Melrose Parko koloni
joje, kur dabar gyvena lakū
no Juozo R. James-Janušausko 
tėvai ir kur pats lakūnas pra
leido jau'nas dienas, rengia pra
kalbas.

Tų prakalbų tikslas arčiau 
supažindinti vietinius lietuvius 
gyventojus su antrojo skridi
mo darbu ir nutarti kokiu bU- 
du Melrose parkas 
miesteliai, Maywood 
wodd galėtų 
prie skridimo 
dėti.

Lindi Aldonos visas Rose- 
laiidas, gimtinis miestelis, liūdi 
ir visi Chicagos lietuviai, ku
rie tik pažinojo Aldoną.

Kūnas pašarvotas 10518 So. 
Lafayetle* Avė., Roseland, III.

— Juozas.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRAfiORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
__  _______ 1, o mu- 
tusite užganėdinti, 
rd PL, Chicago 

2616 arba 2616

Sekmadieni North 
Sidej ALTASS pa

rengimas

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS .

105 W. Monroe St, prie. Clark 
Tėl. Statė 7660! Valandos 9-5 
W. Side; 2201 W. 22 St. CėrmAkRd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. RotkvelI Street 

Utanu w - - * —

ANTANAS BITINAS 
kuris mirė balandžio 10 d; 1934 m. ir* tapo palaidotas ba
landžio 16 d. 1934j o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai hutilę$ ib negalėdamas atsidėkoti tiems, kurie su? 
teikė jam, paskiitirtį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ii- apgailėdami jo prasišalinimą iš 
musų tarpo, dėkavojame musų dvasiškam tėvui kun. klėb. 
Linkui, kun. Mariinlcui ir ktin. čerhaūsktii, kutįe atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą ir pasakė pritaikintą pa
mokslą bažnyčioje ir ant kalinių.

DėkaVOjamė ŠV. Mišių aukotojams ir gėlių aukoto
jams. Dėkojame Vargonininkui Railai, graboriams grAb- 
nešiams: Lachavičiui, Radžiui, Liulevičiui; Petkui, Pilij5av 
vičiui ir Schubertui. Kapų vedėjui p-ui Jonui Krušni, Ju
lijonų Strumilų šeimynai už tokią , gerą tvarkos vedimą.

Dėkojame grabobiui I. J. Žolp, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o 
niūrite palengvino perkasti nubudimą ir rūpesčius; Dėko
jame visiems, kiirie paguodė mus musų nubudimo valan
doje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmoneiite; o tau, a. a. Antanai; ilsėkis Visados, radęs 
amžiną ramybę. Mes gyvieji tavęs niekados heužmiršime.

Nubudę lieka:
Moteris, Sunai, Dukterys, švegeriai; švogerkbs ir GinHhėfe.

Bus pakasta Tautiškose Lietu
vių kapinėse; buvo tik 17 
m. amžiaus

Balandžio 23 d 
vakare, BurnSidės 
pasimirė 
Petro Sadulų duktė vos sulau
kusi 17 metų amžiaus Netikė 
ta ir skaudi gyvenimo valan
da ištiko Sadulų šeimyną, ka
da jų mylima Aldona dar bu
vo pačiame jaunystės žydėji
me, bet jau paskutinį kartą 
atsisveikino su savo brangiais 
tėvučiais, sesute Julija, su* se
na močiute ir tėvuku Kulešiais

suteikia 
barzdaskuty klos 

mmMm komfortą 
■ skutiirios 

namie

Kuliešių - 
laisva

Apie Kuliešių na- 
virš 25 metai atgal šukė 

si visas pažangusis Roselando 
lietuvių judėjimas, čia rinkosi 
pažangieji to laiko veikėjai, čia 
buvo svarstomi visokiausi su
manymai, iš čia prasidėdavo 
visas veikimas, kuriame ir ve
lionės motinai — Julei Kube-

ROSELAND
vo pranešta, kad Burnside li
goninėj trečiadienio vakare, 
9:45 vai., po ilgos ligos pasi
mirė jauna Aldona Saduliutė, 
17 m., duktė žinomų vietos vei
kėjų, Petro ir5 Juiės Sadulų.

Velionės laidotuvės bus šian
die (šeštadieny) po piet, iš na
mų 10518 So. Lafayette Avė. 
Kaip 2 vai. po piet, bus išly
dėta į Tautiškas kapines.

KAZIMIERAS YANKAUSKAŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 26 dieną, 2:30 valan
da ryte 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Lietuvoj 
Mariampolės apskr. ir parap., 
Tarpučių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seseri Ona (po pirmu vyru 
Žaksienė), švogerj Walteri Zin- 
kų. giminės Antaną ir Marijo
ną. Kačionius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
831 W. 34th PI.

Laidotuves jvyks pirmadieni 
balandžio 30 diedą, 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
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Yan- 
kaiisko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvfe- 
čidmi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskittini patarna
vimą ir atsisveikinimą-

1 r

Jįuliude liekame.
Sesuo, švogferiš, Giminės.

Lžiidotiivėse patarnaują gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Pagtabams
__ ' .2__ „2 ,‘“j

Halsted St;, Chicafo, III
tone Boulevard 7314

Reikale meldžiame atsišaukti, o mu 
23flw.l,u2;

Tel. Čana'

1439 S. 49 Ct., Cicero, D!
Tel. Cicero 6927

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Jas rengia SLA. 208 Moterii 
kuopa šeštadienio vakare 
Lake Shore Athletic Club 
Svetainėje

Mirė jaunutė; višų
Nors velionė mirė 

nutč, dar nespėjusi 
ti tikrąjį gyvenimą, 
si jo skausmų, nespėjusi ne 
pilnai išvystyti f visų savo ga
bumų, tečiaus jau buvo savo 
gerumu ir kilnumu laimėjusi 
visų meilę ir pagarbą. Jos tė
vai yra seni vietos kolonijos 
darbuotojai. Jos močiutės šei
myna 
būt pirmoji 
Roselande. 
mus

Prakalbos 
Park svetainėje 
North avenue, 
jas atsilankys keli asmenys iš 
ALTASS centro valdybos ir ke
letas žymesnių vietinių darbuo
tojų. žada būti ir lakūnas Juo
zas R. James-Janušauskas.

Po prakalbų šokiai. Įžanga 
visiems veltui. Visus kviečia 
atsilankyti.

Melrose Parko ALTASS 
skyrius.

Su pereitu sekmadieniu Ford- 
Lansing Airporte “LITUANI 
COS II” vardo suteikimo iš
kilmės nepasibaigė — jos nu
sitęs iki šiam šokių ir iškil
mių vakarui, kūrį rengia 
SLA. 208 Moterų kuopa.

Prisidėjusi prie Dariau^ ir 
Girėno paminklo, ši veikli kbo- 
pa neatsilieka ir nuo parėmi
mo “LITUANICOS II” žygio 
j Lietuvą ir tam tikslui kiek 
laiko atgal ėmėsi darbo. O to 
darbo rezultatas yra tas, kad 
šiandie, Lake Sbot-ė- Athletic 
Club salėje, 247 E. Chestnut st., 
įvyks iškilmingas vakaras — į 
kurį kiekvienas asmuo remiąš 
kilnų skridimo darbą, kviečia
mas atsilankyti.

Skambi J. Byansko orkestro 
mt/zika šokiams, ’puošhi, graži 
ir didelė salė, visuomet Mote
rų kuopos parengimuose jau
čiamas jautrumas, linksmu- 
mas ir draugingumas laukia 
visų, kurie šį vakarą re
zervuos atsilankymui į šį pa
rengimą.

Šokiuose dalyvaus lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CSlfcbRGAŠ 

4157 Archer avenue 
Telefonas Virginia. 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nub 
6-8 v. v. Nedėlibj pagal Sutarti

I J. ŽOLE
ABORIUS 
fest 46th St.

ei. Boulevard 6203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

Cicero 8724. Koplyčia dykai

756 W. 35th St
(Čor. bf 35th and Ęals 

Gyvenimo vieta 3139 S.
TęJ. Victory 59l 

Ofiso valandos: nuo 2-/ nub 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

Gerbiamiej i northsidiečiai I 
Nepamirškite, šį sekmadienį, 
balandžio 29 d. Įvyksta musų 
seniai lauktasis bendras jung
tinis pramogų vakaras 
certas ir balius. Programas yra 
prirengtas šaU’nus ir įvairus: 
dalyvauja 
šv. Mykolo parapijos choras, 
K. Sabonis, J. Čepaitis ir eilė 

muzikantų. 
Taip jau yra užkviestas ir pat
sai J. James-Janušauskas, kad 
atvyktų 
northsidiečius.

Susidėjo didelis skaičius 
draugijų, reiigimiri šio vakaro, 
tat visi atsilankykime ir už- 
pildykime didžiulę Wicker Park 
svetainę, 2040 W. North Avė., 
kad musų kolionija galėtų pa
sirodyti, jog moka Įvertint 
svarbius visuomenės darbus. 
Pradžia programo 5:30 vai. 
vakare. Visas pelnas eis “gra
žiosios gulbės” “Lituanicos II” 
prirengimui laimingai kelione? 
iš Chicagos į Kaurią.

Tarnas.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

šiandie gi jos ir jos tėvų 
skaitlingi draugai su* širdgėla 
palydės ją į paskutiniąją ke
lionę, kelionę į kapines...

Kaip gyvenimas kartais bū
na nuožmus! čia viltis, atei
tis, tėvų džiaugsmas, bet štai 

mirtis, viskas virsta

At K. Rutkauskas, M;D 
4442 South VVestern Avenue 

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

9:30 vai. 
ligonbutyj 

Aldona, Julijanos ir

Tel. Cicero 2109ir 859-J
Antanas Petkus

GraboHtis
KOPLYČIA DYKAI .

4830 Wešt 15th St.
CICERO. ILL,

JOSEPH TURSKIS
/ Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 26 d., 5 valandą ry
te 1934 m., sulaukęs puses 
amžiaus, ginięs Lietuvoj, Jud- 
runu parapijos.

Gyveno 
Avenue.

Paliko
Meižienę.

Kūnas
4344 S. Washteiiaw Avė.

Laidotuvės įvyks šėštadieny 
i Tautiškas kapines;

Vėliomis buvo narys draugi
jos Lietuvių Pašelpinės Bro
lijos Pilietybės KliUbb.

Gerbiami draugai ir pažįs
tami, Teiksitės dalyvauti laido
tuvėse amžinanatilsi Juozapo 
Turskib.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachawich; Telefonas 
Canal 2515 arba 2516.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

LIETUVIS

Kreivų akiu specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- /įį > jĮiMh 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais IMĮM . 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimag akinių 
teisingas mažifems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

st. ant 2 lubų.
oUlevard 1242

TeL Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
specialistė

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street 
Valandos nuo 9 i)d 8 vakaro. 

Seredoj fcagal sutarti.

DR. G. SERNĘR
^^^^el. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

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

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Averitte

■ Ofiso valandos:
Nilb 10 iki 12 difeną, 2 iki 3 t>d Wu

7 iki 8 vai. Nedėl. hUb 10 iki 12 
Rėž. Telfephone Plažd 3200

DR. RUSŠElI
, Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

Dr. Charles Segal 
4729 So.°Asįiland Avė, 

' 2 lubos '
. CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: . ..

Nuo iO iki 12 vhl. ryto, nub 2 iki 2 
vai. pd pidu .ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki Ii 
valandai dieną;

Phone MIDWAY 2880

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 0 and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets it tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

L O VEIKIS
Kvietkininkas

Giles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagtabams 

Pristatome i visas miesto dūlis
3816 Si “ _

. įvairus Gydytojai

DR. HERZftAN 
iš Rusijos

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metds kaipo patyręs gydytojas chi- 
rUfgas ir akušeris.

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

. Ofisas ir Laboratorija: 
1034 18th SL, netbli Mbrfcan Si.

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

Tėl. Cihal 3110
Rezidencijos telefonai: , , 

Hyde Park 6755 it Central 7iU

'.TĖVAS
Jeigu Norite Dailinto) ir Nebrangumo 

Laidotuvėse...... 4 Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedziė Avenue

iNėtaiĄa _W

DENrtŠTAŠ
4143 Archer atU katap. FrSntisco av.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriiis ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
' lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktatai

DR. MARGER1S
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

šiutei-Sadulienei teko , veikliai 
dalyvauti.

Sirgo ilgą taiką
Ir po vedybų p.p. Sadulai ne

paliovė veikę. Jausdamiesi lai
mingi augindami dvi gražias nuo musų skirs juodžemis. Dau- 
dukreles, kurių vyresnioji da- giaus jos nebematysime. Bėga 
lyvavo “Miss Naujienos” kon- linis gailestis drasko širdį te- 
teste ir dėka savo populiaru- vu’čiams 
mu buvo surinkusi labai daug gentims 
balsų, jie kartu\yeikliai daly
vavo kolonijos judėjime, iki 
neatėjo baisioji nelaimė. Prieš 
kiek laiko jų dukrelė Aldona 
susirgo. Išpradžių, kaip papra
stai, liga neatrodė rimta. Bet 
visgi mergaitė buvo stropiai 
gydoma. Tečiaus ligonė ne tik 
negerėjo, bet nežiūrint geriau
sios daktarų priežiūros, ėjo vis 
silpnyn, iki trečiadienio vaka
re, savo tėvo rankose, atsisky
rė iš gyvųjų tarpo, suteikda
ma tėvams neužgydomą skaus-

Rusag Gydytbjas ir ChiHirgas 
Moteriškų, Vyriškų* Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
OfiisAh 3102 So. Halsted SL 

arti 81st Street L ... 
Valandos: 2—4. 7—9 vak vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.
kfĮnfainH&'HTa ...rirnnau—

Advokatai

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

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 Švehtadiėnib ir kėlviHildienib

A. MONTVID, M. P.
West Tową State Bahk Bldg. 

2400 Wėst MAdison Street 
t _ r /-, 6 iki 8 Vak.

Tel. Seeleįr 7830 
telefohas Brunswick 0597

PROBAK'

(PRO6AK BLADF)



Šeštadienis, balau. 28, 1934

Šiandien Iškilmingi SLA Moterą 208 Kuo 
pos Šokiai “LITUANICOS II” naudai

AUSIRUPINK1TE dabar. Vasari
nės kainos tiktai gegužės mėn. Pui
kus pavaduotojus dėl Pochahontas. 
Black Gbld, Lump ar Egg — $5.75. 
Mine ru: $5.50. — Grundy
Mining Čt. Čedercfest 2011.

Tai bus “LITUANICOS II” krikštynų pabaigtu
vės; jaukus, smagus ir linksmas vakaras PRANEŠIMAI

šiandien mažai tebus chica- 
giečių lietuvių, kurie netrauk
ių bent j vieną kokį parengi
mą ALTASS naudai, kurie yra 
rengiami įvairiose miesto daly
se. Bet didžiausias tų paren
gimų bus SLA Moterų Kuopos 
208 iškilmingi Pavasario šokiai 
ir “LITUANICOS II” krikšty
nų j abaig'vUvės, kurios įvyks 
Lake Shore Athletic Club sve
tainėje, 247 East Chestnut s\

Norėdamos tinkamai-vaizdin- 
gai užbaigti “LITUANICOS H’ 
krikšto ceremonijas, kurios bu 
vo pradėtos pereitą sekmadie
nį Ford-Lansing Airporte; ir, 
norėdamos prisidėti prie kil
naus ALTASS darbo, Moterų 
Kuopa ir rengia šiuos šokius ii

vakarą, tikėdamos, kad visuo
menė skaitlingai 3 juos atsilan
kys.

Nedaug reikia kalbėti apie 
SLA Kumpos parengimus. Kas 
juose lankėsi, tas žino, kad tai 
nepaprastai smagus, gražus, 
linksmi ir malonus vakarai, ku
rie visuomet būna musų paren
gimų sezono pažibos.

Visuomet gera muzika, jau
ki atmosfera, draugingumas iŠ 
nusirinkusių pusės traukte trau- 
cia vakarų lankytojus jų neap
leisti.

Va

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
skaitlingai į Vakarą Lake Shore 
Klube atsilankys. Įžangos bilie
tai—$1.00.—A.

Ragina iškilmingai 
atšvęsti darbininku 

Vienybės Diena
Kviečia atsilankyti į Pirmos

Gegužės iškilmes Chicagos
Lietuvių Auditorijoje; įžan
ga 10c.

Programa
Laisvės Daina ....... Žilevičius
Kur Giria žaliuoja .... Šimkus
Palankiai  ...................... Pocius
šv. Mykclo Parapijos Choras

Akordinų
Trio — F. Maskolaitis, S. Ado

maitis, N. Kulys
Naktis ..............  Zamecnik

Solo V. Oirvinskas

BUNCO PARTY 
įvyksta 

NEDĖLIOJĘ, 
BALANDŽIO 29 d., 1934 m.

3 vai. po piet.
PAS NORKUS, 
4553 Grosą Avė. 
įžanga 40 centų 

Užkandžiai.
Puikios ‘dovanos. 

Visi esate užprašomi.
Draugiškas Pasilinksminimo

karas, rengia šv. Marijos Parapija, 
Nedėlioj, Bakndžio 29, 1934 parapi
jos svetainėj, 3501 So. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus
Parapijos Komitetas.

Pirma Gegužės, darbininkų šventė 
bus iškilmingai apvaikščiojama su 
prakalbomis, chorais, solistais ir tt., 
gegužės 1 dieną. 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hals
ted St., Chicago. Rengia Lietuvių 
Socialistų 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
nišką pramogų vakarą — koncertą 
ir balių naudai J. James-Janušausko 
kelionei iš Chicagos į Kauną su gra
žiąja Lituanica II. Atsibus balan
džio 29 d. 5:30 vai. vakare, Wicker 
Park didžiojoj svetainėj, po num. 
2040 W. North Avė. Dalivauja du 
chorai, eilė solistų ir patsai James; 
Janušauskas 
northsaidiečių. 
tų ypatai.

atsilankys pasveikinti 
Įžanga 

Kviečia
Rengimo

tik 40 cen-
Komisija.

The North Man ........... Avery
Saulute Tekėjo .... ‘.....  Šimkus
Pupos ..................   Žilevičius

Jaunų Vaikinų Choras po 
vadovyste N. Kulys

Solo dainuos Kastas Sabonis 
pasirenkant 

Smuikos solo
Fritz Kreisler

Vytautas Galskis

Mes remiame įvairius visuo
menės darbus; mes einame j 
visokius parengimus ne vien, 
kad gauti sau iš to linksmu
mo, pasitenkinimo, bet ir kadį 
parodyti savo užuojautą tiem I 
žmonėm bei organizacijoms,' 
kurios rūpinasi tais parengi- Ldebesfieud 
mais. Ir tą mes galime pava-| 
dinti kilniu sandarbininkavimu pasirenkant Pranas Jakavičius 
visuomenės gyvenime.

Bet štai, ateinantį antradie
nį, 1 d. gegužės įvyksta mu
sų šventė, darbininkų švento 
— Pirma Gegužės! 
vauti yra kiekvieno 
ko šventa pereiga ir 
savo klesos draugais 
gai apvaikščioti ir 
dieną, kuri yra skirta viso pa
saulio darbininkų vienybės, so
lidarumo, kovos už savo rei
kalus pareiškimui. Pirmos Ge
gužės obalsis yra: Viso pasau
lio darbininkai vienykitės, o 
tuomi nieko nepralaimėsite tik 
retežius!

Apvaikščiojimas įvyks Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted Str., 7:30 vai. vakare. 
Kalbės P. Grigaitis ir kiti kal
bėtojai, dalyvaus chorai, solis
tai, muzika. Įžanga, tik 10 cen
tų ypatai, lėšų padengimui.

Rengia Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Chicagos Centralė 
kuopa. Visi yra širdingai kvie
čiami kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. — Narys.

Lietuvių Auditorijos 
viešą susi-

Chicagos
Korp. Direktoriai šaukia 
rinkimą, visų Draugijų Valdybas ir 
Goki Bonsų Atstovus. Susirinkimas 
įvyks pirmadieni, balandžio 30, 1934.

Priklausykite į Gerą 
Draugiją

Kurioje

Pašalpa Ligoje ir Po
mirtinė Pilnai Yra 

Užtikrinta

Solo
čia daly- 
darbinio 
sykiif su 
iškilmin- 
pažymeti

bariitonas
Solo — J. Chepaitis — 

pasirenkant
— Anele Salaveičikiutė — 

pasirenkant
Trio — panelių A. šturmaite, 
A. Trilekaitė ir S. Rimkaitė

a. Op, op, Nemunėli — Gruodis
b. Ištraukos iš operos Gražina

Karnavičius
c. Pasirenkant ...............  N. N.

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn po vadovyste 

K. Steponavičiaus

Ryt didžiulis North 
side vakaras AL- 

TASS naudai
Northsidiečių iškilmės jau 

čia pat, beliko tik viena diena 
iki balandžio 29-tos, kur susi
rinks visi northsidiečiai Wicker 
park Hali, 2040 W. North avė., 
kad paremti Juozo R. James- 
Janušausko skridimą iš Chica
gos į Kauną.

šiame koncerte suteiksime 
jam paramą. Lai jis laimingai 
atsiekia tikslą! Lai pasveikina 
Lietuvą nuo mus amerikiečių, 
nusileisdamas Kauno aerodro
me. Tad šį jo žygį padarykime 
pasekmingu. Padarykime taip, 
kad
kaip kad jautėmės po Dariaus 
ir Girėno katastrofos. Tad visi 
northsidiečiai pasiimkite už pa
reigą būtinai dalyvauti bal. 29 
koncerte.

Koncertu bus visi patenkinti* 
nes jį išpildys pasižymėję ar
tistai ir dainininkai. —P.č. >

nesi j austume kalti esą,

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apričot

Almond

CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

ir kiti likeriai.

The Cloister Co.
IšDIRBYSTė

3251 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 0505

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas.

atvertlsement Ib not intended to 
whiBkey for Bale or delivery in any 
or oommunity wherein the adver-

This 
offer 
etate ... _______ ______

tisiniu sale or ūse thereof 1b unlawful.

Buy gloves wlth whot 
lt savos

. IMMMĮM «•

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

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

Kam lankyti dviejų arba trijų 
draugijų susirinkimus, -------- !-----
ligonis ir nešti 
bausmių, kad CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJE ..............................
gauti pašalpą 
dviejose arba 
nėra verstina 
parengimai, 
bausmių — 
mėnesines duokles
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 yrą laukiamu svečiu į 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA- 

DRAUGIJOS ofisas atidarąs tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subatofe nuo 4 iki 7:30 vai. 
vakare — 1739 SO. HALSTED ST. 
Prašome atvykti čia pažymėtoms die
noms dėl įsirašymo DRĄUGIJON. 
Arba telefonuokite Canal 0117, kad 
norite įstoti DRĄUGIJON, musų at
stovas atvyks į jūsų namus-

tris 
pa- 
už- 

isirašykite į

dviejų arba 
parengimus, 

naštą bereikalingų
priklausydami galite 
ligoje tokią kaip ir 
trijose draugijose ir 
lankyti susirinkimai,, 

ligonis ir nėra jokių 
vien reikia užsimokėti 

paskirtu laiku.

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus beveik 

naujus karus. Tik pasižiūrėkite į kainas. Panašių nerasite niekur Chicagoj. 
įsu kicKvienu garu eina pnna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. 
Mes atsakome i|ž kiekvieną pas mus pirktą karą, 

yra jūsų apsauga.
Priimsime jusy seną karą į mainus. Labai liberališkos sąlygos.

De Luxe Sedan 1931, 
, š.s karas buvo storage virš de
šimts menesių, išrodo Kaip nevar- 
toui.s, tairai kaip nauji, 90 die
nų raštišką garantiją, 

tiktai ...... .....................
DOL’GE 1931 De Luxę Sedan, taip 
geras kaip diena kuomet buvo nu
pirktas, puikus tairai ir C99C 
motoras, tiktai ..............
I'KANKLIN 1931 Sodan, kaip nau
jas visais atžvilgiais, šeši dratiniai 
ratai, ir šeši puikus tairai, išbai
gimas puikiausias, 
t.ktai ........... ........
AUBURN 1931 De Luxe Sedan vi
sai beveik nevartotas, puikus išbai
gimas ir motoras, yra geriausias 
Karas kurj pinigas gali nupirkti, rei
kia pamatyti, kad jver- COaC 
tinti, tiktai .....................
STUDEBAKER 1931 Sodan labai 
mažai važinėtas, išbaigimas, tairai 
ir motoras kaip naujas, dar dauge
lio metų tarnaus, 
tiktai .................
BUICK 1931 Coupe 
kaip naujas, tiktai .

Luxe Sedan pas- NASH
193L, visah kaip

Musų vardas

RE).) De 
kiaušis 
naujus karas, važiuotas tiktai kele
tą šimtu mylių Su šešiais naujais 
ratais, ir Sesiais originaliais tairais, 
taipgi liuosas vvheeling. Kainavo 
naujas savininkui $1900, COCK 
musų kaina .............. ......
BUICK paskiausis 1930 Sedan, 
KicKvienu atžvilgiu yra Kaip nau
jas, puikus išbaigimas ir CZO/įC 
aurai, tiktai .. ..........
PACKARD 1931 De Luxe Sedan, 
taip geras kaip diena kada išėjo iš 
dirbtuvės. Puikus išbaigimas, bo 
ženklo. Originalus tairai, kaip nau- 
li; yra gražiausia karas ant gat
vės ir galės tarnauti dar daugelį 
metų, musų kaina 
tiktai ......... ......... .......
STUTZ 1931 De‘Luxe Sedan labai 
mažai važiuotas, su šešiais drati- 
niais ratais, naujais tąirais, garan
tuojamas kaip ir ndujas karas.

kaina.„... ................$350
Ir daugelis kitų. Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 

karą, ir gana laiko užsimokėti balansą.
Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AYE.

$235 
$185

CLASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Itaisai
DIDELIS STORAGE 

IŠPARDAVIMAS
Tikri importuoti Orientališkų 

pavyzdžių kaurai
$100 importuoti kaurai ....
$200 importuoti kaurai ....
$275 importuoti kaurai ....

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

Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 
setai $35. įsteigta virš 30 

Atdara vak. ir Nedėlioj 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

m.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė'.

kambarių rakandai — $95.00. 
Vartoti Parlor Setai — 

Importuoti Kiniški, Orien- 
talio Styliaus Kaurai-— $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

4 
Nauji - 
$29.00.

Miscelianeous 
įvairus 

GRAFLEX KAMERA
Nepaprasto greitumo ir aiškumo. 

Nauja kainavo $125. Galite paimti 
ją tuojaus už $42.00.

Naujienų ofise
1739 S. Halsted Str.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Nėra kitos bucernės per 3 
blokus. 246 So. 13th Avenue, 
Mayvvood, 111.

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

218 W. Main St. Charles, III.

PARDAVIMUI Beer Tavern, biznis 
išdirbtas, geri įtaisymai, parduosiu 
pigiai iš priežasties ligos. Pusę 
arba visą. 6648 S. Ashland Avė.

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

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

1706 W. 47 St.

PARSIDUODA White Owl Tavern. 
Labai graži vieta ir visi moderniški 
fikčeriai. Geras biznis, parsiduoda 
labai pigiai iš priežasties nesutiki
mo partnerių. John Shirman, 733 
W,7 18 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy
ventą. __ _r

Auditorijos svet.. 3133 S. Halsted St. 
8 vai. vakare. Kviečiaine visus Di
rektorius, Draugiai Valdybas ir taip
gi Gold Bonsą Atstovus, būtinai da
lyvauti šiame susirinkime Bendrai 
veikiant visoms draugijos gal galė
sime palaikyti Chicagos Lietuvių Au
ditoriją lietuvių rankose. Valdyba.

Svarbus pranešimas, Lietuvių Tau
tiškos bažnyčios mitingas su prakal-

boms įvyks sekmadienį balandžio 29 
d., 2 vai. po pitų, 814 W. 33 St. 
Prašom visus tautiečiu^ atsilankyti 
neatbūtinai, nes gegužio 15 dieną 
bus paskutinis teismas. Jeigu mes 
tautiečiai neatsišauksime, tai bus 
bažnyčia uždaryta.

Kviečia Komitetas.

GERBIAMI CHICAGOS TAUTIE
ČIAI IR TAUTIETĖS!

Kaip kada jums pasitaiko at
važiuoti į Palios Park Miškus, ne
pamirškite užvažiuoti pas mus. Gali
te pasipirkti kiaušinių, sūrių, svies
to, Smetonos ir pieno. Mes lauksime 
jus.

URŠULĖ PONKAUSKI 
Orland Park, III.

-- o---

1 Biznis išdirbtas per daug 
metų. Tel. Canal 2687.

PARSIDUODA delicątessen ir gro- . 
sernė, yra 4 kambariai 
Renda $20 i mėnesi.

3443 So. Lituanica Avė.

užpakalį.

PARDAVIMUI Tavernas, biznis iš
dirbtas ilgus metus. Parduosiu pi
giai. 3318 Morgan St.

HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ ( AGENTŪRA.
Prisirašykite į inusu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografudiu jūsų na
muose arba studijoj 

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

DR. M. KAIIN
Turintis ofisą adresu 4631 So. 
Ashland Avė. praneša, kad 
nuo gegužes 1 d. permaino sa
vo gyvenimo vietą ir jo tele
fonas bus PLAZA 2400.

PARDAVIMUI moterų dreses, če- 
batukai, skrybėlės, paketbuks, ir ki
ti rūbai. Taipgi visokie stalai, lem
uos, indai ir sidabriniai peiliai, ša
kutės ir tt. Pierce, 1023 W. Garfield 
Blvd. 3 apt.

' PARDAVIMUI Beer Tavern, ge
rai išdirbta vieta, renda pigi, 6 kam
bariai pagyvenimui ant viršaus.

7301 So. Peoria St.

PARDAVIMUI 2 barbernės, 2 kres- 
Viena randasi Marųuette Park, 

, Parduosiu 
katra norėsite. 7022 So. Artesian 
Avė. 2 lubos.

lų.
o antra apt Bridgeporto.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

NASH paskiausis 1931 Specialis 
Sport Sedan su šoniniais mountin- 
gais. Twin Ignition, 6 tairai kaip 
nauji. 2 spot šviesos. Važiavau juo 
labai mažai. Išrodo kaip dieną kuo
met išėjo iš dirbtuvės. Man reikia 
cash. Paaukausiu už $185,

735 North . Hamlin Avė., 
2 lubos.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar moteries, be šeimynos, nuo 30 iki 
45 metų. Aš esu vaikinas, 45 me
tų, atsišaukite tik tos, kurios ma
note apsivesti. Ant juoko nera
šykite.

Box 109
Naujienos

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Partners Wanted
PAIEšKAU fotografo. Turiu sa

vo narna ir bizni, priimsiu i partne
rius. Urban Studio, La Clede, III.

restauracija artiPARDAVIMUI 
teatro vieta išdirbta, visa arba pusė.

3517 So. Halsted St.

PARDAVIMUI biičerng ir Kroser- 
ne, vieta išdirbta, parduosiu pigiai, 
nes 2 bučernės per sunku užlaikyti, 
galima bus pasirinkti. 714 W. 14 PI. 
arba 2033 S. Halsted St.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

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

PRAGARO?
Ant tų klausymų bus tinkamai 

atsakyta iš Biblijos

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

naujuoju laiku)
Iš Radio Stoties

W. C. F. L. CHICAGO )
■ ' Jk l/-

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavįmas, Storagę, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago.

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo ant farmos. esu 
45 ir patyręs, galiu karves melžti.

Tel. Virginia 0108

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

Ib

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

Tel. Lafayette 1329

POPIERUOJAME IR RENTINAME 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierą per mane, gausit' 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome į namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 60th Avė. tel. Cicero 645

Užlai 

jums

REIKALINGI salesmonai parda
vinėti draft alų ir degtinę. Taipgi 
pardavinėti su trakais.

... 115 So. Francisco Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios 
3 prie sortavimo skuduru.

mote
ris prie sortavimo skudurų. M. Chap- 
man & Co. 2834 S. Loomis St.

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo, pragyvenimas ant vietos.

6502 So. Wentworth Avė.

For Rent

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyve paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 

’low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330

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 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

3234 SO. HALSTED St. štoras ir 
6 kambarių apartmentas. Moderniški 
namai, štoras 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.

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

NOTARY PUBLIC 
APDRAUDA 

NAMU PREŽIURA

KANTER
□u, Halsted St

Tel YARDS 0808

MARY’S TAVERN
Skanus užkandžiai, gera muzika 

ir šokiai iki ankstybo ryto 

šeštadieniais veltui
Visus kviečia savininkė

M. Tamuliunienė
1434 So. 49th Ct.

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

Vienoj apielinkėj per .24 m. 
Insurinam namus, rakandus 
ir automobilius nuo ugnies 
ir vagių geriausiose kompa
nijose. Darome visuš lega- 
liškus dokumentus pirkime 
ir pardavime namų žema' 
kaina.
NOT AR Y PUBLIC

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

GERA PROGA
Pataisyti savo namus pigiai, pirk

dami reikmenis (milhvork) duris, 
langus, stogams popierą, rinas ir 
visą lumberį, pas lietuvį, apskaitlia- 
vimas veltui.

BUILDERS SUPPLY, 
3553 So. Halsted St.

Sav. S. Zolp 
Atidarą visada.

RENDON Storas tinkamas dėl ta- 
vem arba boardingauzės. Aštuoni 
arba keturi kambariai. Nebrangi 
renda. 3253 S. Normai Avė.

IšRENDUOSIU 5 kambarių mari
nį cotrage, karšto vandens šiluma, 
gražus namai, 1% bloko nuo Archer 
Avė. karų linijos. Renda $25, arba 
parduosiu už $3200. Ripskis, 

5231 S. Kenpeth Aye.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai________

* " •b^^A^A^ARS^*****^^^*1*-*********

$26,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai —; $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5. 
ir daug kitų įvairių daiktų. JOYCĘ 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

Furnished Kooms
ANT RENDOS kambarys dėl vai

kino su visais parankumais, prie 
mažos Šeimynos.

6406 S. Francisco Avė.

RENDAI šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos. 6760 So. Campbell 
Avė. 2 lubos.

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$166 parlor setai $26. 0x12 orientali&kų 
kaurų Pat. $20.60. RieSuto medžio valę, 
kamb. setai $20, $124. mlogk. setai $30. 
3 kambarių pilnas įrengimas $00, už cash 
arba IžmokfljimO, AMERICAN STORAGE, 
423 W. O3rd St. Atdara vakarais \ir nedfil- 
dieniais.

KAMBARYS redon geram flate. 
NesportiŠka šeimyna. Galima valgyt 
pasigaminti. 3čios lubos.

3127 So. Emerald Avė,

PARENDUOSIME du atskyrus 
kambarius, virtuvė ir miegruimį 
brangiai. ?515 W. 59 Place.

. Ne.

Farms For Sale
Ųkiai Pardavimui

FARMERIAUK IR
BIZNĮ DARYK

40 akerių geros žemės ant didelio 
vieškelio, pusė mylios ant gražios 
upės, tinkama dėl resorto arba tour 
risteamp. ,

Gera vieta maudytis ir žuvauti. 6 
akeriai miško, gražus sodas, 7 kam
barių stuba ir kiti budinkai, keletą 
laivelių, elektra ir gazą galima gau
ti. 85 mylios nuo Chicagos. Kaina 
tik $4,500, $1,500 įmokėti.

žmones dabar šimtais perka far- 
mas. Mes dar turime keletą įvai
raus didumo bargenų pirkimui ir 
mainymui, nuo 5 akerių ir daugiaus. 
Nuo $10.00 ir aukščiaus už akerį.

J. SINKUS & CO. > 
1039 W. 69th Str.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui 

NAŠLĖ parduos arba mainys 2 
flatų namą, lotas 37% pėdų ant ma
žos biznio prapertės South Sidėj. 
4033 So. Talman Avė.. 2 lubos.

—O—
PARDAVIMUI 3 flatų namas su 

Storu, 815 W. 51st St, Labai pigiai. 
Telefonas Wentworth 7210.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, moderniškas arba mainysiu į 
40 ar 60 akerių farmą.

11337 So. Kedzie Avė.

BARGENAS, mainysiu mažą na
melį ant automobiliaus, namelis ran
dasi Wėst Lawn. šaukite Republic 
9599, Frank Ridlauskis.

REIKALINGAS 2 FLATŲ NAMAS
Mainyti ant mažo 6 kamb. namo 

netoli lietuviškos bažnyčios, nėra 
.morgičių, pridės pinigų. --------

, ucia
r__  Turime
visokių kitokių bargenųj namų, far- 
mų galima pigiai pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS CO.
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6719 

arba 3362 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0127

RECEIVERIO IŠPARDAVIMAS 
MARŲUETTE PARK

3 flatų muro namas po 6 
su šiluma, 2 karų garadžius. 
na $9500.

2 flatų muro namas po 6 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžius. 
Kaina $7500.

2 flatų muro namas po 5 kamb., 
apšildomas, 2 karų garadžius. Kai
na $6500.

Western Avė. ir 63rd St Štoras 
ir 8 flatai, vertas $35,000, parduo
sim už $13,500.

A. N. MASULIS, 
6641 So. Western Avė.

kamb.
Kai-

kamb.,

PĄRDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 6 ir ,6, garu šildomas, 2 karų 
garadžius. $12,000. Eųuity $4000 
cash, 7236 So. Michigan Avė.

11 *“'~'




