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Dieną ir tik ją 
Tik viena unija,

BERLYNAS, b. 30. —Nacių 
valdžia laikinai uždarė tris ka
talikų laikraščius.

toje demokratijos 
Tiek pat iškilmin-

ir Skandinavijos

Susirinko tik krikščionys 
lai ir priėmė “1 
kurios jie dar nežino ,nes dar 
nėra paruošta

Augščiausias teismas 
nuosprendį po 11 metų byli- 
nėjimos. Nupigins telefonus 
vartotojams
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Darbininkų Šventė
I ' I .

Francijos ir Ispanijos darbininkai skelbia 
generalinius streikus. Chicagos lietuviai 

šventę apvaikščios Liet. Auditorijoj
šiandie Pirmoji Gegužės — 

tarptautinė darbininkų solida
rumo i y vienybės šventė. Ji bus 
iškilmingai apvaikščiojama vi
sose šalyse, kur dar nėra įsi
galėjusi diktatūra ir kur nėra 
patremptos 
zacijos.

Iškilmingai ji bifs švenčiama 
Anglijoje, 
tvirtovėje.
gai ją švęs 
šalys.

Kitose šalyse, kur pamaži įsi
gali reakcija, ta šventė

tik New Yorke ji rengia didelę 
demonstraciją, o kitur 
pasitenkinti lik masiniais 
sirinkimais.

1 Chcagos lietuviai darbin: 
irgi paminės šią tarptautinę 
bininkų šventę. Bet irgi tik 
sihiu susirinkimu šiandie vaka
re Lietuvių Auditorijoje, 
bus prakalbos su turtingu
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bus 
švenčiama kovingai, skelbiant 
generalius streikus. Taip ji 
bus švenčiama Francijoj ir Is
panijoj. Prieš Francijos dar
bininkus Doumergue valdžia 
sumobilizavo visas ginkluotas 
jėgas—policiją ir kariuomenę, 
kad darbininkų demonstracijų 
neprileisti. į tokį valdžios skel
bimą kovos .darbininkams bus 
atsakyta generaliniu vienos 
dienos streiku.

Tas pats bus padaryta ir Is
panijoj. Ten karo stovis irgi 
sukliudė darbininkams kitaip tą 
švęsti, tad ><• ten bus paskelb
tas generalinis streikas protes
tui prieš įsigalinčią šalyje at- 
galeivių valdžią, kuri paliuo- 
suodama iš kalėjimų monarchis- 
tus stato pavojun pačią respub
liką. Tik vienoj autonominėj 
Katalonijoj dar išliko laisvė ir 
kataloniečiai šimtais tūkstančių 
demonstruoja prieš įsigalint; 
klerikalizmą, laužymą konstitu
cijos ir prieš reakciją. Jie at
virai kalba 
metimą nuo
nija ir toliau^ kryps į dešinę

Kur yra įsigalėjusios diktatū
ros, ten Pirmoji Gegužės nebus 
švenčiama, nes ten darbininkų 
organizacijos yra patremptos 
ir darbininkai yra bejėgiai, ar
ba kitur valdžios pavertė tą 
šventę savo tikslams. Rusijoje 
ji yra paversta į militarizmo 
šventę, Vokietijoje
triumfo šventę. Jas pasekant 
Austrija irgi švęs “džiaugsmo 
šventę”, — kad socialistai nu
galėti skerdynėse, kad Austri
jos respublika panaikinta ir 
kad įsigalėjo klerikalų diktatū
ra., Nebus švenčiama ir Pa
balti jos šalyse, nes ir ten re
akcija kelia galvą ir bando su<- 
naikinti darbininkų organizaci
jas. Lietuvoj gi ji yra pavers
ta paprasta medžių sodinimo

A šventė, bet ir ta 
įčiama.
Chicagos lietuviai 

minės Pirmąją
Amerikoje

niekad nebuvo plačiai apvaikš* 
čiojama. čik unijos turi val
dišką Darbo 
vieną švenčia
vyrų rūbų sihvėjų, Švenčia Pir-

, mąją GjegUžČs. Taipjau šven
čia ir Socialistų partija. Bet

Galbūt mažas lietus; šalčiau 
i vakare.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 7:- 
47

Vatikanas vokieti 
i kanonizuos šven

tuoju
BERLYNAS, b. 30 

radas iš Parzan, Bavarijos vie
nuolis, bus kanonizuotas šven
tuoju ateinantį mėnesį “už sa
vo nuolankumu*, švelnumu ir 
atleidimo dvasia padarytus ste
buklus”. Jis bus ketvirtas vo
kietis kanonizuotas nuo refor
macijos laikų.

Politiniuose rateliuose šiam 
kanonizavimu*! priduodama laibai 
didelės svarbos, nesz Konradas 
skelbė visą tai, ką dabar naciai 
niekina. Jis mirė 1896 m., tad 
daugelis bavariečių jį atsime
na. Bet ikišiol naciai dar 
neužsiminė apie naująjį vo 
Čių šventąjį.

Riaušes po naciona 
listų laimėjimo 

rinkimuose
PARYŽIUS, b. 30. —Papildo

muose rinkimuose Mantesmįes- 
te,; 36 m. nuo Paryžiaus, lai
mėjo nacionalistų kandidatas 
Riger Sarret. Delei to kilo la
bai smarkios riaušės, kurias 
malšinti turėjo gelbėti ir Pa- 
ryžiai»*s policija. 20 komunistų 
irt 15 policistų liko sužeista.

Dirba tautų sąjun 
gai, naciai konfis

kavo turtą

Eastmam 
~ ■■ ■
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iesty, liko sužinota,

ArN~ESWA6ECK AT FoURTH iMTERKr/YTlOJ^/Yr/ IfEADQUARTER

Susekus, kad Leonas Trockis slapt 
kad jis dabar organizuoja savąjį 
styti visame pasaulyje revoliuciją
savo skyrių ir Amerikoje. Amerikos trockininkai yra susibarę į Communist League of Am-, ku
rios vadu ii’ sekretorium yra Arne Swabeck. Ta Lyga turi| kelis skyrius didesniuose Amerikos 
miestuose. Trockininkai dedasi esą kairesni ir už komunistus.

Dollfuss sušaukė 
parlamentą,.kad pa

laidoti respublika

DARMSTAD, Vokietijoj, b. 
30.—Policija konfiskavo visą 
turtą Henrich Ritzel, buvusio 
Michelstadt mero ir Giessen 
distrikto valdžios patarėjo. Na
ciai užpyko ant Ritzel todėl, 
kad jis priėmė tautų sąjungos 
pakvietimą užimti Saar krimi
nalinės policijos vršininko yie-

VIENAA, b. 30. — Austri
jos diktatorius Dollfuss ilgai 
galvojo kaip “legališkai” panai
kinti Austrijos respubliką ir pa
skelbti naują konstituciją, ku*ri 
įvestų krikščionišką diktatūrą.

Po ilgo galvojimo nusprendė 
sušaukti parlamentą, kurį Doll- 
fuss jau senai buvo numarinęs, 
kad jo numarintas parlamentas 
galutinai numarintų parlamen
tą ir respubliką ir “priimtų” jo 
konstituciją.

Parlamentas buvo sušauktas 
šiandie. Bet tai buvo tik šlykš
ti komedija. Susirinko vieni 
Dollfusso krikščionys socialai, 
keli heimwehriečiai, du pan- 
germąnai ir du agrarai, viso 
76 žmones. Socialdemokratai, 
kurie turi 72 atstovus ir yra 
didžiausia Austrijoje partija, 
posėdyje, (žinoma, nedalydavo 
ir negalėjo dalyvauti, 
cialdemokratų atstovai 
kalėjime. Nedalyvavo 
kitų atstovų.

Pirmiausia formaliai
darytas pareitas posėdis, kuris 
pakriko kovo 4 d., 1933 m., pir
mininkams rezignavus. Tas ir 
davė Dollfussui progos numa
rinti parlamentą ir diktatoriš
kai valdyti šalį.

Paskui tapo atidarytas nait- 
jas posėdis, kuris turėjo panai
kinti respubliką ir priimti nau
ją konstituciją.

Du pangermanai pasakė ašt
rias kalbas, protestuojančias 
prieš valdžios daromą komedi
ją. Jie priminė, kad Dollfuss 
nuolatos skelbė, kad negalima 
sušaukti parlamento posėdį, 
nes pirmininkas rezignavus 
parlamentąs pasidarė nelegališ- 
kas. Bet dabar pats Dollfuss

v^se St. Louis ir Tarrytown, sušaukė šį. nelegališką parla
mentą. Ir tikrai dabartinis

parlamento posėdis yra ] 
liškas, nes jame nedalyvauja 
nė pusės atstovų. Todėl 
kvbrūmo, nežiūrint ką Doll 
įne tvirtintų. Tokis parlaijien- 
tas negali priimti konstituciją. 
Jie reikalavo, kad prezidentas 

aklas paskelbtų naujus .rinkl
us.
Balsavime “laimėjo” valdžia i 

pan-germanai demonstratyviai 
išėjo.
j Dollfuss apsidžiaugė, nes 
Austrijos respublika liko* palai
dota ir nauja, “paeinanti nuo 
Dievo” konstitucija liko priim
ta.

Bet nė patys krikščionys so- 
ciklai, kurie “priėmė” konsti
tuciją, nežino kokia ji yra,nęs 
niekas naujos konstitucijos] ne
šk.
ne

Japoniją nusileidžia 
nįs" didžiosioms valsty

bėms dėl Chinijos

LONDONAS, b.
lijos užsienio reikalų minjisteris 
Sir John Simon pranešė atsto
vų butui, įkad Japonija (prisi
žadėjo išlaikyti “atdaras duris 
Chinijoje

PASVALYS. — Savivaldybė 
lupirko iš tūlo Ūkininko 11 ha 
žemės, prie pat miesto, kur 
paskirs 3 ha žemės rinkoms. 
Likusią.žemės dalį išdalins ne
dideliais skrypukais, kuriuos 
norintiems įsigyti pardavinės.

Meilė su brauningu ir 2 
metai kalėjimo

Chicagos telefonų 
vartotojai atgaus 

$30,000,000

aitė, kadangi ji tebėra dar 
paruošta.
šįvakar lygiai tokia pat ko

medija bus sulošta iT Austrijos 
s c uite.

Pirmas Dollfuss “legališkos” 
ctaturos žingsnis bus ratifi- 
vimas konkordato su Vati- 
nu. Tai bus padaryta tuoj 
vidurnakčio. Tai parodo, kad 

nprįai ‘klerikališka Austrija 
s susirišusi su papa ir Va

di 
ka 
ka 
PO 
ta: 
bu 
tikanu.

Fisher Body darbi
ninkų streikas Clę- 

velande atšauktas
CLEVELAND, O., b. 30. — 

Fisher-Body Corp. darbininkai 
kurie streikavo vieną savaitę, 
nutarė streiką atšaukti einant 
deryboms su kompanija.

Manoma, kad jų susitaikymo 
sąlygos bus pagrindas sutaiky
mui streikų tos komp. dirbtu-

Ir šiuo savo žygiu numarinant 
Austrijos respubliką, Dollfiiss 
bandė sekti Hitlerį. Bet Hit
leris visgi reichstage turėjo di- 

iumą, sudaręs ją pagelba te- 
ro. O Dollfuss iš 165 at^to- 

i turėjo tik 74, taigi mąžų-

dži
ro

mą< Jeigu gi jis butų bandęs 
Skelbti rinkinius, tai, manomi 
jis nebūtų gavęs nė 20 nuo 
įalsų.

Prapuolė du lietuvių 
vaikai

CHICAGO. —Policija ir kai
mynai po krumus Calumet upčs 
ap 
pu 
12 
Sa 
St. 
PO 
klydo krūmuose palei tfpę, ar 
įkrito į Upę ir paskendo 
ir upė yra graiboma.

elinkėj ieško dviejų vaikį, 
sbrolių Jono Sorokas, 6 m., 
)24 Wallace St, ir Charles 
Ikatfskas, 7 m., 12047 Wallace 
,, kurie prapuolė šeštadieny 
i piet. Spėjama, kad jie “pa

. Todėl

M
ir pildyti dęvynių 

valstybių sbtartį.
■: i

šiomis d ienomis Japonija bu
vo paskelbsi, kad ja pasiima 
savo globon Chiniją ir kad nie
kas kitas negali jai skolinti pi
nigus, pardavinėti lėktuvus ir 
ginklui ir būti jai patarėjais. 
Tai sujudino visas valstybes, 
kurios veda prekybą su Chini
ja ir Anglija pareikalavo iš Ja
ponijos pasiaiškinimo, nes ir 
Japoniją yį’a viena iš pasira
šiusių devyni^ valstybių sutar
tj, kuri prisižada išlaikyti lais
vą prekybą Chinijoje visoms 
pasirašiusioms sutartį valsty
bėms.

Prispirta Japonija turėjo nu
sileisti ir prisižadėti tą sutartį 
pildyti ir niekam nevaržyti pre
kybos su Opinija.

Chinija netiki Japonijai
SHANGHAI, b. 30.

nija netilki į naujus Japonijos 
prižadus pildyti devynių vals
tybių sutartį.
no, kad Japonija vistie'k laiky
sis savo pirmiau paskelbto nu
sistatymo
Tos politike 
jau senai, ti 
plešiškai atvirai tą paskelbusi.

5 žuvo kasykloj
nglijoj, b. 80.

CHICAGO.—Chicagos mies
tas laimėjo 11 metų kovą dėl 
telefonų kainų. ' Jungt. Vals
tijų ai.gščiausias teismas pri
pažino žemesnes kainas ir įsa
ke Chicagos telefonų kompani
jai sugrąžinti telefonų vartoto
jams permokėtus per tą laiką 
$30,000,000, iš kurių $9,000,000 
sudaro nuošimčiai.

Iš nupiginimo pasinaudos var
totojai dviejų ar keturių “pa- 
rių” nikelinių telefonų namuo
se ir vienos ar dviejų “parių” 
nikelinių telefonų bizniuose. Ki
tų telefonų nuosprendis nepa
liečia.

Tų telefonų vartojimas bus 
nupigintas ne tik ateityje, bet 
ir turės būti sugrąžinti per 11 
metų permokėti pinigai. Kaip 
permokėti pinigai bus sugrąžin 
ti, dar nėra galutinai išspręsta.

Šis nuosprendis yra didžiau
sias piniginis nuosprendis prieš 
atskirą korporaciją. Byla pra
sidėjo 1923 m., perėjo per visus 
teismus ir tik dabar tapo išneš
tas galutinas nuosprendis. Teis
mas išnešė nuosprendį vienbal
siai.

LEIGH,
Penki angliakasiai liko užmuš
ti gaso eksplozijoj Bickershaw 

Kasykloj tuo laiku 
buvo 300 angliakasių ,bet kiti
išsigelbėjo.

kasykloj.

Mažins gumos garny 
bą, kad pakelti 

kainas

KAUNAS, 
teisme buvo sprendžiama Leo
no La tono byla, kaltinamo tuu, 
kad 1932 m. liepos 15 d. 10 vai. 
Gėlių Rate 5 nr. savo bute, no
rėdamas nužudyti savo sugy- 
ventoją Domicėlę Jakubauskie
nę ir turėdamas su* savim revol
verį, tyčia penkisyk iššovė iš to 
revolverio į Jakubauskienę, vie
nąsyk pataikydamas jai į kai
rįjį smilkinį ir tuo padaryda
mas jai labai sunku kūno su
žalojimą, kas yra numatyta P*. 
St. 49 ir 453 str.

Kaltinamajame akte pasaky
ta, kad 1931 m. rudenį Merki
nėj e V isįx*k a i te-. J ak ubai ’sk i ene 
susipažino su L. Latonu, kuris 
tada tarnavo pasienio policijo
je rajono viršininku. Jakubaus 
kienė gyveno ūkyje su savo 
vyriu prieš porą metų grįžę iš 
Amerikos. Latonas buvo per
keltas į Kauną II polic. nuov. 
virš, padėjėju. Persikėlęs į Kau
ną Latonas pradėjo Jakubaus
kienei rašyti laiškus ir kviesti 
ją pas save. Jakubauskienė 
vyrą metė ir atvažiavo Kaiman, 
Latonas su Jakubauskiene tuo
jau pradėjo vaidus kelti, pyk
tis. Jakubauskienė norėjo La- 
toną palikti ir važiuoti į pro
vinciją. Latonas pykdamas, 
kad ji neišvažiuotų— kėsinęs! 
rš’-piktirmo ją nužudyti ir liepos 
15-d. paleidęs1} kelis šuvius.

Teisrtio tardymo metu bylos 
aplinkybės dar labiau paryškėjo.

Jakubauskienė gyvendama su 
Latonu, dar draugavus su» tech
niku Ivaškevičium. Eidavus su 
juo pasivaikščioti į ąžuolyną ir 
važinėdavusis si? motociklu. Kai 
Jakubautskienė buvo sužeista, 
tai Latono bute asloj rastas 
Ivaškevičiaus mažas, baltos spal
vos revolveris, iš kurio Jaku
bauskienė ir buvo sužeista. La- 
toną gynė adv. Z. Toliušis.

Teismas paskelbė rezoliuciją: 
latonas nubaudžiama 2 me
tais sunk, darbų kalėjimo. Tuo; 
ir suimtas, nes neturėjo 10,000 
litų turto laido.

LONDONAS, b. 30. — Lon
done tapo padaryta sutartis su
mažinti gumos gamybą, kad tuo 
pakelti neapdirbtos gumos kai
nas. Tą sutartį padarė Ang
lija ir Holandija, svarbiausios 
gumos gamintojos. Svarbiausia 
gumos suvartotojo yra Ameri
ka ir abejojama, ar jis bus paten
kinta tuo gumos žaliavos gamin
tojų susitarimu1.

NEW ORLEANS, La., b. 30. 
Al Capone užvedė dar vienų 
bylą, kad kaip nors pasiliuo- 
suoti iš Atlanta, Ga., kalėjimo, 
kur jis sėdi už nesumokė j imą 
pajamų taksų.

BOSTON, Mass., b. 80. — 
šiandie Back Bay priemiesty 
du plėšikai užpuolė Sears Roe
buck & Co. sankrovą ir pabėgo 
pastvėrę virš $14,000 pinigais Iv 
$2,860 čekiajs.

COLUMBUS, b. 30. — Ne
žiūrint padidihtos sargybos, 
trys kaliniai nuginklavo sargus 
ir pastvėrę jų ginklus pabėgo iš 
kalėjimo.'

Politiniais sumetimais 
nužudė žmogų?

KAUNAS.—Kovo 30 d. api? 
11 vai. vak. ties sinagoga Gar
dino g-vėj kažkas nušovė knyg
rišyklos darbininką L. Klikma 
ną, apie 20 metų amžiaus.

Glikmanui paleista šūvis iš 
užpakalio į galvą ir jis vietoje 
krito negyvas. Piktadariai pa
bėgo nepalikdami jokių pėdsa
kų. Spėjama ,kad Klikmanas 
nužudytas politiniais sumeti
mais—esąs komunistų darbas, 
kaip kerštas už išdavimą. Bet 
kaip iš tikrųjų yra, turės pa
aiškėti nužudymo priežastis ii 
aplinkybes gerai ištyrus.

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, II
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YRA
PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

DRAUGIJOS VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. mIlaševičia
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidaa, 

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. Pi Gutfis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

KONTESTO GARBĖS KOM.J

J. ASCILLA
J. GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

Draugijos ofisas atidarąs tiktai keturios dienos per savaitę—panėdėliais, ketvertais, pėtnyčiomis ir subatomis 
nuo 4 iki 7:30 vak. Kontepto dalyviai arba norintys isto'i Draugijon su reikalais malonėkite atsilankyti tiktai 
čia nužymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai, priimami,.vien tik ketverge vakarais nuo 6 iki 7:30 vai. vak.

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. GAN AL 0117

Chicagos Liet u v i ų 
Draugijon laikepra- 
eitos savaitės Įsirašę 
sekami nauji nariais
Antanas ir Benigna Zalatoriai

Chicagos Lietuvių Draugija 
vėl triumfuoja Bridgeporte 
naujais, žymiais nariais. Kas 
iš chicagiečių nepažįsta p-nų 
Zalatorių? Iš visuomenės dar
buotojų vargiai rasime bent 
vieną, kurie nežinotų musų 
naujų narių Antano ir Benig- 
nos Zalatorių.

P-nas Zalatdris nuo daugelio 
metų yra stambus darbuotojas 
Bridgeporto lietuvių organiza
cijoje — pirmininkas, sekre
torius, iždininkas. Nei vieno 
stambesnio sukurto darbo ne-

Shaikus, pats yra ši'tos koloni
jos gyventojas ir jo gauti nau^ 
ji nariai iš ten pat, kur jis. 
Musų naujas narys p. Antano4 
nis, įstodamas Chicagos Lietu
vių Draugijon, paskaitlino na
rių skaičių Marųuctte Parko — 
musų Draugija narių skaičiumi 
čia auga gana sparčiai.

Auna Kinder
P-lė Auna Kindėr, galima sa

kyti, irgi yra bridgeportietė 
nors keletą gatvių toliau nuo 
Bridgeporto rubežiaus. Musų 
darbšti kontestante p-nia Ben
džius pasidarbavo, kad Chica
gos Lietuvių Draugijon įra
šius p-lę Kinder.

Anna Brasas
P-16 Anna Brasas ir p-lė 

Kinder abi draugės ir iš viex

vinuii, lietuviškam pasiplepė
jimui, o kai kada ir pasišoki- 
nuli, žodžiu sakant, čia gali
ma linksmai' laikas praleisti,
taipgi norint pasipirkti gerų 
sūrių,'šviežių kiaušinių, svies
to ir 1 šviežaus pieno įsigerti 
čia yra kaip tik ta vieta. Pa
tartina musų Draugijos na
ciams neužmiršti, (kad >Wil- 
low Springs, III., netoli Tau
tiškų kapinių gyvena musų 
naujas narys farmerys, Julius 
Dambrauskas.

žymus Chicagos lietuvių dar
buotojas ir naujas narys Chi
cagos Lietuvių Draugijos. Pla
čiau pažymėta kitoj vietoj ši
tame skyriuje.

IŠ CHICAGOS LIETU 
VIU DRAUGIJOS 
ISTORIJOS LAPU

Koiitėšto Reikalai

Rašo J. Mickevičius
(Tęsinys)

;ambiųjų kompanijų tik vie-

buvo Bridgeporte pastarais lai- nos pastoges. Jos abi Draugi j 
kais, kuriame p. Zalatoris ne- jon įtašę musų apsukri konj 
butų ėmęs dalyvumo. Šiandie testantė Zofija Bendžius.
musų naujas narys p. Zalato- 
ris užima šias svarbias vietas 
lietuvių organizacijose: pirmi
ninkas S. L. A. VI apskričio, 
pirmininkas S. L. A. 36-tos kuo
pose pirmininkas Keistučio 
Spulkos (šita Spulka yra viena 
iŠ Stambiausių lietuvių spulkų), 
iždininkas Simono Dau kauto 
Draugijos. Nemažai ima daly- 
vurną ir kitose organizacijose.,

Musų nauja nare p-nia Zala
toriene yra didelis pliusas sa
vo vyro darbuotei. Kada Anta
nas užimtas lietuvių, visuome
nės darbais, tai Benigna rūpi
nasi biznio eiga ir namų ruoša, 
taipgi kitais būtinais gyveni
nio reikalais, i Dviem bendrai 
kombinuojant gyvenime įvairus 
dalbai eina. sklandžiau. Ponai 
Zalatoriai gyvena 827 W. 33rd 
St. ir ten užlaiko aludės biz-

Pėtėr Guranas 
i 1 1MutĮų Drabgijds naujas na

rys : Petras GurėWas, bridge-i 
pėrtietis, Litilanicos alėjos 
gyventojas, iš amato pardavė
jas. Kditt. Pateckas ima sau 
kreditą už ‘ pdškaitiiniina Dr* 
jos narių Bridgeporte.

Julius Balchulis
Nors ir “slo\v”, bet Kemej 

šis visgi progresuoja. ’Mušų 
naujas narys Balčiulis yra a ii? 
ka Draugijai iš Bridgeporto. 
Wcll, Juozui, vajus jau arti 
užbaigos, o tu dar vis snaudi 
—šubriisk! Buvai pradėjęs ju
dinti žemę, buvome išsigando, 
manėm, kad tu savo darbu net 
diovnamių sienas sugriausi, 
bet, deja, iki šiam laikui ste
buklų nesimato. Tačiau dar 31 
diena iki vajaus užbaigos — 
visko galima laukti.

Iki kontesto užbaigai liko 31 
diena 
do da 
giau ]

Ale
progresuoja. Poteckas irgi vei
kia. Miller laike praeitos savai
tės sukirto visus kontestantus. 
Galskio darbas pilnai įsisiūba
vo, Kemėšis dar subrus. Plates
nį aprašymą dėl stokos vietos 
paliekam sekamai savaitei.

i —- kontestantai subrtiz- 
rbuotis, kad padarius dau- 
iasekmių.

R Ambrose jau išbudo —

nb X
Vytautas F. Zaren i-Beliajus
Čia vėl žymus Bridgeporto 

pilietis p. Vytautas Beliajus at
sidūrė Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių skaičiuje. P-nąs V. 
Beliajus iš profesijos yra šo
kėjas, taipgi užlaiko šokių mo
kyklą, 3259 So. Halsted St. 
Smagu, kad musų Draugija su
silaukia į savo eiles iš įvairių 
profesijų narių. Už įrašymo ši
to jauno ir žyniaus nario pri
klauso kreditas jaunam kontes- 
tantui Jonui Pateckui.

Grhėnos
Še, čia ir vėl Vienas bridge- 

portietis musų Draugijon dau
giau. VVilliam GrrtČnas, prity
ręs ’ realesteitninkas, kuris yra 
Šitntūs Chicagos lietuvių aprū
pinęs namais, žeme ir bizniais. 
Visi lietuviai, kurie tarėjo bent 
kokį bižnišką rėikalą su p. Gri- 
tėhu, jaučiasi pilnai patenkanti. 
Tiktai sąžiniški, mioširitys žmo
nes, kokiu yra musų naujas na
rys Gritėnas, teisingai patar
nauja savo kostumeriams, gau
na Žmonių pasitikėjimą ir pa
tys yra pilnai pasitikėjimo vėr
ei žmonės.

Mariutė P. Kudulis
Šita j a tina p-lė yra 18-tos 

apiclihkčs gyventoja. Kont. 
P. Galskis pasirūpino, kad ši
tą jaunuolę į Chicagos Lietu
vių Draugiją įrašius. Ji yra 
duktė p-rtibs Valaitienės. P-na i 
Valaičiai abu yra seni musų 
Draugijos nariai, užlaiko alu
dės biznį, 1830 Canaiport Av.

Antanas Masionis
čia irgi kont. P. Galskio Au

ka. Mūšų naujas narys Masio
nis yra 18-tos apieliiikės senas 
gyventojas.

Bernice Stekles
Musų jauna narė p-nia Šie? 

klės yra Marąuette Bark gy
ventoja, ją Draugijon įrašė 
kont. James Sholtcman. P-nia 
Stekles yra malonaus budo, 
gražaus apsejimo—linksma — 
Draugija šitokių narių vis 
daugiau ir daugiau gauna į 
savo eiles.

Jufius DaYrtbrav.skas 
šiame DrAugijos vajuje dša- 

ine jau gavę visokios profesi
jos, amato ir įvairaus darbo 
šakų 'darbininkų, bet farme- 
rys dar yra pirmas narys. 
Musų naujas narys - yra Wil-

Vera Vhitkus low Springs gyventdjas. Aūgi-
Jauriuolė lietuvaitė p-le Verą na vištas, melžia karves, peni

Vaitkus irgi yra bridgėportie* krioksiančius kiaitlhikūs ir
tė. P-lė Vaitkus yra gražaus šerią žvengiančius arklius, na, 

o subatvakariais ir iiedėldie- 
niais ten suvažiuoja svečių iš 
Įvairių kampų ir kampelių 
Ghicagos-^goria, ūžia balravo- 
ja. P-no Dambrausko f ar m a 
yra ganą moderniškai įreng
tą. Aplinkui aukšti medžiai, 

vys kambariai pasišnekučia**

apsiėjimo, gero Ksilaviniiho ir 
komercinio žinčjimo mergaitė, 
Kont. Zofija Bendžius, jpasiru- 
pino, kad šitą jaunuolę į miisų 
Draugiją Įrašius.

Paul Antaninis
Čia jau Marijuette Parko pi- židinČios žolės, b viduje ėrd 

lietis. Miisų kontestantus R.

Mūšų Kontestantų Stovis:
GB-124

Gerb. Ponas X, 
3053 So. Halsted St.

GB-51
J. Kemėšis,
312 West 33rd’ St. ' J

GB-48
P. Galskis,
2930 N. Harlem Avė.

GB-44
Paul Miller,
1515 N. Irving Avė.

GB-31
Mrs. M. Ratkevičiene,
2431 Wešt 47th Place.

GB-30
John Poteckas, 
3547 So. Unioh Avė.

GB-24
Mrs. O. Simonniticnė,
4030 Brighton Place.

ČB-h
Mrs. V. Orebčienė, 

' 3312 So. HMsted St.
GB-21

Mrs. Soph'ie Bendžius,
6436 So. Califorhia Avė.

GB-18
J. A. Jankūs,
1834 Wabansia Avė.

C.B-15
J. L. Ascilla, t
38?OO Armitage Avė.

A. Abibroše, t
3141 So. Emėrald Avė.

GB-8
J. P. Girčrus,
1835 Wšbansia Avė.

GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras)
1739 So. Ualsted St.

GB-6
J. SholtėmaU,
7029 So. ArtesiAn Avė.

GB-6
Rbbert * Shaikūs,
6404 Sb. Bodkwell St.

GB-4
P. Lapėnis, j
724 Wėšt 18th Št.

GB-3 •.
Frank Bulaw,
1739 So. Halsted St.

<jB-3
J. Cheponis, i
4111 So. Richmond St.

GB-į
J. Ii. Puida,
Š946 So. Artesian' Avė.

GB-2
Petronėlė Šiužąs, 
4323 So. Faįrfield Avė.

Iš stambiųjų kompanijų tik vie
na ■ sutiko, tai buvo Western 
and Southern. Kadangi Draut 
gijos narių abelnas amžiui bu
vo 
būt 
nes 
vo 
įr 
Draugijai. Nariams 
pės f 
galus klausimas išsirišęs. 
sur 
mu 
jonjie reikalus vesti, kaip kad 
mes norime — vien butų rei
kėję užmokėti jai kas priklau
so,

tarpe 36-37, tai ant $300 
j reikėję mokėti per mč- 
tąrpe 23-24 centų. Tai bu- 

nepaprastai žema mokestis 
sąlygos buvo < prieinamos 

gavus gru- 
; in'surance teises, butų le-

i i i —_* jn_

ahcje Co. birtų nesikišusi j 
sų vidurinį biznį, — galė-

pašalpas ligoje būtumėm 
ys aprūpinę.
Pas planas heišdėgė — di- 

dž: urna balsų buvo Atmestas. 
Kai kurie nariai jargiimeptavo, 
kad tai valdybos :“trikšas”, no
ri narius parduoti žydų kom
panijoms ir tt. Valdyba užsi
traukė ant savęs pusėtinai daug 
neapykantos, užm etinėj imu.
Valdyba, matydama narių nu
sistatymų, liovėsi| ką nors da 
riu'si šituo klausimu. Bet štai, 
193^ metų pradžioje kyla ma
žais nesusipratimas tarpe dvię- 
jų< narių, valdyba bAndė peš
tynių neįsileisti Draugijon. Tas 
buvo išvengta, bet kai kurių' 
narių kerštas augo prieš val- 
d^bij, kAdėl nėra taip, kaip kad 
jie nori, nepaštato ant savo. 
Kai kurie nariai žinojo, kad 
musų Draugija gyvudja nele
galiai. Vienas amerikonas ad
vokatas prisiunčia paklausimą 
SiVlig kurių mėtų išleistu įsta
tomu musų Draugija 'gyvuoja. 
Valdyba girdėjo įvairias paska
las leidžiama iš pirmiau, kad 
kas nors gali atsitikti, pradė-j 
jo irgi rengtis, kad Dtatagija 
reorganizavus. B’uvo išrinkta 
komisija,, į kurią įėjo du ad
vokatai ir auditbriivs. Gėlitas 
laišjkas iš advokato patikrinė 
gandus. Kad atėjo komisijos 
raportas ir rėzoliučijos bMsa- 
vįnias, kurią pateikia tam tik
rą : komisija iš adv. Kl. Jhirge- 
lionio, adv. K. Gugib ir atidi- 
to^iaus J. P. Vavkalos. Drau
gi jį reorganizavimo ! klausiniais 
buvo vienbalsiai priimtas ir 
valdyba įgaliota, kad Drąiigi- 
ją , reorganizuoti. Tas būvo at
likta liepos 11 d. 1£>33 metais.l 

j Valdyba, gavusi įgaliaviimį, 
ėmėsi stropiai už darbo. Pa- 
gelbon pasikviečia adv. K. Jur- 
gelionj. baribas nebuvo sklan- 

s, — reikėj'o daug dienų ir 
ktų praleisti, kol darbas bu

vo atliktas. ■ Dirbamas darbas 
susilaukia keblumų iš dviejų 
frontų — 
dos departmento fr

vęi reorganizavimo darbą at
likti. Iš valstijos-įpusės buvo 
ieikąjavimai, kad butų By 

;š$ys, pritaikytos! prie Mutual 
Beriefit patvarkymų. Reikėjo 
kįlidliką ‘"kaitų įstatbs taisyti 
ir vėl pertaišyti, fel’ galutinai

buvo valstijos priimti. Na, o 
Išraugi jos nariai nervavosi, ko- 
d01 valdyba neatsiklausia na
rių, — viena daro įstatymus 
organizacijai. Atsiklausimas 
buvo negalimas, nes nebuvo 
niekuomet galima žinoti, kurį 
niusų padarytą įstatymą pri
ims, o kurį ne. Dar daigiau, 
— valstija Įsakė, kad įstatai 
ir certifikatas turi būt paga
minti valdybos ir prisiekti, kad 
valdybą juos ‘padarė. Po ilgo 
darbo įstatai ir certifikatas 
valstijos apdraudos departa
mento buvo priimti ir po to 
tiktai gavome Čarterį.

Į

Komunistai, kaip ir visuo
met, ieško progų, kad ką nors 
“pakikinti” — pradėjo pusti 
muilo burbuią, kad valdyba no
ri viską 
tuoja ta 
1924 m. Kai kurie silpnesnio 
budo net 
jo nerimauti, pasiduoti komu
nistų agitacijai. Ateina valdy
bos rinkimai sulig nau'ju val
stijos patvarkymu, sulig nau
ja konstitucija. Balsavimo pa
sekmės parodė aiškiai, kad di
džiuma Draugijos narių stovi 
su ta valdyba, kuri išpildė jų 
pačių norą, kad reorganizavus 
Draugiją — iš 700 narių bal
savusių, 500 balsavo už sejią 
valdybą bei už tą valdybą, k(u- 
rią atakavo opozicija savo la
peliais bei laikraščiuc»še.

Naujas lapas Draugijos is
torijos dabar rašomas, 
bus jos tolimesne ateitis 
tysime vėliau. Darbas atliktas 
prie valstijos įstatyčių prisi
taikyta — veik viskas eina |po 
sepovei, tiktai darbas daugiau 
ceiltralizuotas. Galima spėti, 
kad nieko naujo neatsitiks, kas 
lemtų blogą organizacijai. įTie 
patys žmonės stovėjo 
Draugijos vairo laike paskuti
nių dešimties metų. < 
giją pusėtinai išaug 
patys žmonės stovi ir šiandie. 
Ne Vienas . 'kuris viršininkas 

! ’ ( ’/ 1 ” f

pasigrobti. Pasikar* 
pati istorija, kaip ii

musų draugai prade

Kokia> 
, ma-

prie

du 
na

Naujas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys p. William 
Gritėnas.

Draugiją augino praeityje, n<* 
vienas augins ją ir ateityje — 
darbas bendras visų organiza
cijos narių. Kuo daugiau bus 
solidaresnis veikimas organiza
cijos naudai nariuose, tuo or
ganizacija turės geresnį pasi
sekimą savo tobulėjime — au-

Jie Drau-į 
ino. Tie

'Vyilatitas Beliajus
i J 1Musų lietuvių pasižymėjęs šo

kėjas, taipgi šdkių ‘mokytojas 
Vytautas Beliajus
Draugijos naujas narys

iĮa. mūšų

- iš valstijos apdrau- 
> pačių na

rių, kurie buvo valdybą įgalia- 
vęi rėor 
lliįti. Iš valstijos .pusės 
ieikąįavimai, 1 r
;$vs, pritaikytos!> prie Mutual

M f'f į t

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIU 
SĄSKAITAS 

Balansas;, turi būti
i ne mažiau $100.

TVIRTAS

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th Pl.
. • : Narys FEDERAL "

1NSURANCĖ KORPORACIJOS
V .

!: . ’• . r i , t»; 1 ■ 4

igų Siuntinio Skyrius at
daras knsdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėlloniia
nuo 9 v. ryto iki 1

ugkt 
FIDOROI

gime nariais, augime turtu. -Or
ganizacijos darbas yra pilnai 
pritaikytas prie dienos 'sąlygų. 
Rodosi, j*eikalai organizacijos 
turėtų progresuoti.

(Galas)

■ ’i

Warehonse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

ARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia jniėkSti,. 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TA VORAI GARANTUOTI 
Neatidėliokit, ueikit greit!

$159 Seklyčios Setas,' $£Q Eft 
daba? ..................   Py-gS

*29.05 
19.75 

*39.50 
14.95 

*11.95
*3.98

$98 Miegamo kanib. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ................ .......
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............

. Didelės įtalpos 
Refrižeratoriai ......

9x12 Felt Kaurai 
dabar po .—r-... ,.. ——
ElektHkiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už Yt kainos. Pasinaudokite 
proga iš šią bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Ūtarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. v^aro.

Central Didrict
Furnitūra Co.
3621*23-25 South 
Halsted Street

A

P i l s tė n
Light 

Woor Oil
sykiu.,Alyvuoja, maliavbja ir varnišuoja viską vienu 

♦Priduoda Gintaro spalvos išbaigimą, apsaugotas dideliu 
į » p

žibėjimu ir vandens ncnuplaunahiu variilšo paviršium..

Užlaiko šviesią Grindį Spalvą 
Labai Lengva Nlivalyti.

. ' • ' *

'Parsiduoda Kiekvienoj Maliavų ir Hardwdre 
Krautuvėje

H 
M 
N 
M 
M

M

« * * n
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NEPAVOJINGA,
t J L "

PARANKU

NEW YORK SI Jį
Philadelphia ,14 1 u

28 Valandas smagios kėllonSa

pil-TSnuiuiG p,__________L--------
CMfVFJ.AkD --------------------------
DKTKOIT.. _______ __________
TOLEDO ---------
XOVNGSTOWN »f». 1“

Bilo kur t RYTUS 
. | ■ ' ;

IŠMĖGINKIME SAĖEWAY FAST 
.te VMITEDS—JOKIA j H

______ SO.7B
______ į S7.BO
_______ S3.7B
AKKON 7.60

407 So. Wabash Avė.
arba Ęrevoort Lobby — 

120 W. Madison - 
‘Tek Waliksh 6171

Prašome paminai “NAUJIENOS*

.J.1

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

Perdėm Orei tas Patarnavimas.
Vienon pusfin | abi

PEČRIA, JLL....... $2.50....... $3.50
QUINCY, 1LL....... $4.00....... $6.00
ST. JOSEPH, MO- $6.00........ $10.80
KANSAS CITY.... $64)0....... $10.00
Du busai kasdien įvažiuoja i virS minė
tus .miestus—vienas poi-»&limaa—vienu bu
tu yisą kelia. Nauja miegojimui kedfi. ap- 
rųpinta gryno audeklo apdangalų ir pa,- 
duSka DYKAI. Porterio natąrnayimaa. , 

Ateikite arba Teleroliuokite t

Missouri Transit Lįne 
328 So. State St 

Tel. IIARRISON 0078

BUŠU!'
'EkOhbttiiškiaušias

BUDAS j
KHIAWI

ST. LOUIS $3
DĖTROIT $3
ŽEMOS BOŠŲ KAINOS 

Pašaukite: r

I abipusi 
$500 

v (
Į abi pusi 

$500
VISUR.

De Luxe Motor Stagės 
746 S. Wabašh AVe.

Tel. Wabash $886

Truhipiatisids kdiias j;
* » . •

■South’us >
■

Southern Limited:
407 So« Wabash AV®.

72 West Randolph St. 
Tel. Calumet 4668—Wabash '6171

Espresinis
Patarnavimas i

NEW YORK J
PITTSBURGH . .

LOS ANGELES* w
žemos ’Kairičs visuomet.

SatoRus miegojimui Krėslai, 
ideli, moderniški, puošnus busai.

Patyrę, mandagus vežėjai*
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas*
Duokite mums surengti smagia ke
lionę i bylę vietą Suv. Valstijose.

Indian Coach Linesi
328 Šo Štate Street .

Tel. IIARRISON 0078 ‘ ‘
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

*
/

Landus reporteris šį 
kartą parašė “iš ge-•• 99 ros puses
Pasakoja apie Lietuvių 

ninku Sąjungą
Golfi-

WEST SIDE. — žmonės 
ba, fcad r/porteris tai yra

kal- 
lan-

CLTMAX, Sieninės OEa 
popieros valytojas
SEA Craft Spar Var- $4 EQ 
nišas .............. Galionas ■
Int. Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip ir maliava, 
džiūsta išlengvo, kaip A2C 
gloss arba enamel—kvorta*^"** 
Baltas Enamclis, išdžiūsta i 4 
valandas .......... kvorta 76c
Yanas Hardware and

Paint Company
2747 WEST 63rd STREET 

Tel. Prospect 1297

V O

o • ©« 
o ® o 1

dus asmuo. Nekuriems biznie
riams ir profesionalams tieks 
įkyrėjau, kad jau ir pykti pra
deda, bet kągi daruti — toks 
jau mano “džiabas” landžioti 
ir rinkti žinias.

štai keletą dienų atgal be- 
daužydamas Westsidės šalygat- 
vius, užsukau pas Dr. Bložį su 
tikslu sužinoti kaip lietuvių 
golftninkų sąjunga gyvuoja.

—Kiek sąjunga turi narių? 
— užklausiau daktaro, kaipo 
raštininko.

—Daugiau turime, negu val
dyba tikėjosi, bet tikro skaūt- 
liaus negaliu pasakyti, nes są
rašą narių turiu rezidencijoje. 
Taigi apart valdybos suminėsiu 
keletą žymesnių narių: vaisti
ninkas Belskis, prokuroras C. 
V. Kai, St. Balzekas (Balzekas 
Auto Sales savininkas), vais
tininkas Mereckis, vaistininkas 
Gregg, Dr. Juozaitis, Dr. Kliau
ga, Dr. Vezelis ir kiti, šią va
sarą golfininkų sąjunga ma
nanti daug turnyrų lošti, už tai 
anksti iš pavasario pradėjome 
veikti. Kaip greitai susirasime 
tinkamą ir prieinamą golfo 
aikštę, taip greitai turėsime 
pavasarinį turnyrą.

**■

— Kaip senai gyvuoja golfi
ninkų sąjunga?

—Dar tik antri metai — at
sakė daktaras, bet pinigų ižde 
turim daugiau negu reikia.

—Hm, keistas dalykas, ar 
ne? Kada jau senų didelių 
draugijų iždinės tuščios ir jos 
bankrutuoja, o čia tik metų se
numo sąjunga turi pinigų dau
giau negu reikia.

—Čia viskas priklauso nuo 
narių darbštumo — atsakė dak
taras.

Taigi, reporterio supratimu, 
sąjunga turi gerų sumanymų. 
Patartina golfo mylėtojams pri
sirašyti ir darbuotis iš vien.

Z Rep. B.

Eilė stambių firmų 
Pasaulinėj Parodoj

Eilė žymių firmų pasirašė 
kontraktus su Pasaulinės Pa
rodos viršininkais, išnuomoda- 
mos sklypus žemės pavilionų 
pastatymui ir 'savo produktų 
parodų surengimui.

Tarp jų yra Chrysler Motors, 
Ford Motors Company, Armour 
and Co., Swift and Co., VVilson

OH
■kM

Visa savaitė nebus mokyklos dėl 
jaunuolių šią savaitę. 

Didžiulis bargenų

KARNAVALAS

NAUJIENOS, Chicago, III

Addrcss

City State

P-lė Ona Skeveriutė, j
“Pirmyn” choro artistė, per 

kelius metus jau pasižymėjusi 
solistė dainininkė. Šį vakarą ją

joj linksminant publiką darbi
ninkų šventės — Pirmos Gegu
žės apvaikščiojime. Pradžia 
7:30 vai. vakare, įžanga tik 10 
centų ypatai. Rengia LSS. Chi
cagos Centralinė kuopa, i

?>l£k

N. UIM

PRANEŠIMAS

DYKAI 
Pasilinksmi

nimas. Eikiva 
pamatyti!

EARL
— ypatiškai 

savo išla-

DYKAI 
Saldaines 
Klauskite 

Klauno

The Paulina Street 
Bath House

.Naujai pertaisyta ir atidaryta po 
nauju managementu. Mes kvie
čiame kiekviena atsilankyti ir pa
matyti ši modernišką, pastebėti- 

-------  HOUSE. Tre- 
diena dėl mo- 
moterų dienos

nai gražu BATH 
čiadieniais specialė 
ten). Kaina dėl 
tiktai 40 centų.

Visus širdingai 
gėris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE.

kviečia mana-

STEINMAN.

1115-17 S. Paulina St
arti Roosevelt Rd.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

GEGUŽĖS 1 ir 2 
“EVER SINCE EVE” 

Su Mary Brihn, George O’Brien 
ir kitais, taipgi komedija

GEGUŽĖS 3 
tiktai vieną dieną 

“BY GUN JUSTICE”
Su Ken Maynard ir kitais 

taipgi komedija
GEGUŽĖS 4 ir 5 

“CROSS COUNTRY CRUISE” 
Su Lcw Ayers ir June Knight 

taipgi komedija

SKRYBĖLAITĖS PAVASARIUI 
Daugelis aktualiai $1.88 vertės. 
Šiaudinės — Vailokinės — Nau
joviškos.

Nupigintos kai
nos ant MER
GAIČIŲ KAUTŲ 
Daugelis haujų 
Pavasarinių Sty- 
lių. Puikiai pa
siūti.

PAMATYKITE
Garsus Cirko Klaunas 

linksmins kartu su 
vintais šunimis.

Štai yra Tikras Bargenų Karnavalas dėl 
Kūdikių savaites. Outletas nieko nesigaili, 
kad padaryti ši išpardavimą tokiu, kuri tūk
stančiai musu kostumerių niekuomet neuž
mirš. Atsiveskite savo kūdikius, mažutė
lius, visą savo šeimyną ir draugus!!! Pra
leisti ši išpardavimą reikš tiek ir tiek pa
mestų pinigų! Bukite čia anksti! Tegul nie
kas jus nesulaiko.

SENSACINGAS NUKIRTIMAS KAINŲ 
1000 DAUGIAU KAUTŲ PRIDĖTA 

DEL MOTERŲ IR MERGINŲ

$2.99
$4.99 $6.99

$1.49

$2.99

The Lithuanian Youlh Sociely
3259 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.

Plcasc fincl cnclofed 50c for subscription to thc fortli- 
coming issue of THE FURROW (Vaga), wlnch will con- 
tain the best litertiry stories and poetry written by the 
Lithuanian yoiith.

Name

& Co., Standard Oil of Ind., 
Hasley Machine Co., Studeba- 
ker, Hirans Walker & Co., 
Hupmobile ir eilė kitų.

Šįmet paroda bus daną įdo
mesnė negu pernai, nors ir tuo
met 
laiko 
kius.

P-lė S. Runkaitė
šį vakarą jas girdėsime dai

nuojant trio darbininkų šven
tės — Pirpos Gegužės apvaik
ščiojime, Lietuvių Auditorijoj, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Jos 
yra “Pirmyn” choro artistės 
dainininkės. Taip jau dalyvaus 
ir patsai choras po vadovyste 
K. Steponavičiaus. Kalbės Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis, 
V. Poška, Paul Rassmussen. 
įžanga tik 10 centų ypatai. Da
lyvaukite visi kas galite. Ren
gia Liet. Soc. Sąjungos Chica
gos Centilalinė kuopa.

Birželio 16 Ekskursija
French Line 

“Ule De 
France”

Expresinis ‘ 
Laivas

New York

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam laivakortes.

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinigus i Lietuvą.

Insurance 
Notary 
Public MORTGAGE BANKERS

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus

reikia pripažinti, 
nuobodžiauti ten

nebuvo 
atsilan-

RADIO
Pirmą Dieną Gegu
žės Fr. Bulaw kalbės 

per radio

gražių juokų; dėl palinksmini
mo bus gražios muzikos, o prie 
to viso bite įdomių žinių ir svar
bių pranešimų.—Mn.

Darbai Clearinge ge 
rėja; serga Jonas 

šeštokas
CLEARINGi.—Ne taip seniai 

man teko aplankyti Joną šeš
toką. Paklausus kaip viskas 
Clearinge, jis atsakė, kad vis
kas gerai, visi dirba ir bedarbių 
nusiskundimai mažėja. Ir biz
nieriams pradeda geriau sektis, 
pradėdami užmiršti “Hooverio” 
laikus.

Pirmą Gegužės— darbininkų 
šventes dieną, “Naujienų” ben
dradarbis Frank Bulaw kalbės 
kaip 7:00 v. vakare iš radio sto
ties WGES.

Kaip pirma gegužės jungia šeštoką. , Radau jį sergantį, 
visus be skirtumo: į vienybę, 1 seųiai skundėsi negalavęs, 
kovą, ir solidarumą, taip ir kai- pradžių liga jį lengvai tekan-

Bal. ^6-gi vėl aplankiau p.
> Radau jį sergantį.

REAL ESTATE
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvį.

2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

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

{skaitant Antrad. ir šeštad.
GEGUŽĖS 1 d. 

tiktai vieną dieną 
“I WAS A SPY” 

Su M. Carroll, H. Marshall 
taipgi komedija 

GEGUŽĖS 2 ir 3 
“THE MASQUERADER” 

Su Ronald Colman ir kitais 
. taipgi komedija 

Seredoj bus “Screeno” Nite 
$30 cash prizais.

GEGUŽĖS 4 ir 5 
“MANDĄLAY” 

Su Kay Francis, Ričardo Cortez 
ir kitais, taipgi 

“Kilters of the Chapparel”

1 i

USB

ba tiems obalsiapis bus pritai- kino be 
kyta.

Laikas pavelis visiems išklau
syti jo kalbą ir Peoples Furni- 
tifre radio programą, kadangi 
apvaikščiojimas Pirmos Gegu
žės įvyks 7:30 v. vakare Chi 
cagos Lietuvių Auditorijoj.—X.

___ , _jt dabar gilina šaknis.
Dabartiniu laiku jis randasi 

Dr. Davidonio priežiūroje. Dak
taro įsakyta, kad turi gulėti lo
voje ilgoką laiką, kad pasveikti,

Linkių p. Jonui šeštokui grei
tai vėl atsistoti ant kojų.

. —Povilas.

PEOPLES PROGRAMAS $8,314,547 bedarbiam 
Illinois valstijoje 
gegužės mėnesį

Populiariški Materijolai _
Kiekvienas Kautas su Pamušalu SĮjc Mm 
Hollywood Styliai yv»vv
Didelio Saizo Taipgi

MERGINŲ LENGVOS ORGANDY DRESES SU 
Baltos, Orchids ir Žalios. Kaip tik tinka dėl Graduation. 
Tikra sensacija už ... 
MOTERIMS DRESĖS 

2G0 išteks
NUO LIETAUS APSIAUSTAI—Pakol 300 pakaks. Sensacingas 
Bargenas už tiktai ......... -.............................  www
MAŽUTĖLIAMS DRESĖS — Didžio nuo 90n
1 iki 3 ............................ ......................... ......................................
NUO LIETAUS PALERINOS—Extra ilgos. Spalvuotos ir baltos

SVEDERIAi — dėl moterų, merginų ir kūdikių — AC| A
Vertės iki $1.95............... .....................................................................
TOTS’ ANKLETS 4^ iki 8 1 Ha
— lisle ......... . ................ ........................................... ........................
TOTS’ ANKLETS 6 iki 8 V2 — bovelninės 4

TOTS’ ČEBATUKAI RA C
iš skuros ............... i...........
NUO LIETAUS APSIAUSTAI DEL MERGINŲ — Didžio nuo £Qa 
nuo 7 iki 14. Beret ir Mokyklai Tarbelė DYKAI .......................... wwV
MERGAITĖMS GYM SIUTAI RA C
tiktai ........ ....... . ..................................................................................  wwv
UNION SIUTAI — Užsegti iš priekio. 25(5
SVIESTO COOKIES — 2 pilnos 1 sv. 27C
ČEBATUKAI — Vertės iki $3.00 Iš SKUROS *T-STRAPS *OXPORDS 
•STITCHINGS *PERFORATIONS *VISOKIO C1 40
STYLIAŪS UŽKULNIS .......... ................................................... * I
FULL FASHION CHIFFON lengvumo šilkinės 59 C
pančiakaitŽs — pora ................................... . ................................

* * ♦
JACKETS

$1.99
— Eyelet, batisto ir margo organdy. 69c

CHICACO MAIL OROER
£3 ECOHOMY OUTĮ-ET^

511 SOUTH PAULINA STREET „ _ „
Tarpe HarrHon Ir Congreaa Street. Marshflehl "L" gatvekarta Iki pat durų 

Valandos nuo 8 iki 0 vai. vak. Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8.30

šiandien 7-tą valandą vakare 
iš stoties WGES, bus trans- 
liuijamas nuolatinis antradienio 
radio programas, leidžiamas pa
stangomis Peoples Furnitūra 
Company krautuvių, 4183 Ar
cher Avenute, 2536 W. 63rd St.

Programo išpildyme dalyvau
ja grupė jaunų ir gabių north- 
saidiečių, kurie vadovaujant mu
zikui N. Kuliui padainuos daių»; 
gražių dainelių. Dr. Vėžėmis, 
DDS., pateiks įdomią kalbelę __ __  , _ . __
apie dantų hygieną. Jukdarisiba amatninkai neturį regulia 
čalis Kepurė pasakys naujų ir rio užsiėmimo.

Illinois Emergency Relief 
Commission paskyrė $8,314,547 
aprupinimtfi bedarbių laike ge
gužės mėnesio.

Ta suma padengs tiesioginę 
pašalpą teikiamą 283,936 šeimy
nų, taipgi finansavimui kai ku
rių viešų darbų, kuriuosi varo 
Commission, ir prie kurių dir-

Yra 
žas

WINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai! už Kean Avė. 

graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar- 
duodamas veltui. Yra gera vieta deį automobilių sustojimo.

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 48

Willow Springs, III

Night and Morning I 
Promote a Clean, Health} Condition '■ 
Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Saf e f or Infant cr Adui t. At all Druggists.
Karite for Free Eyt Booi Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

n

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLAS BATHS 

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

swimming pool.
Rusiška ir turkišką pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Pradžia 7:30 - - įžanga 10c PIRMOS GEGUŽES Apvaikščiojimas 
LIETUVIU AUDITORIJOJ. 3133 S. Halsted St KALBĖS “NAUJIENŲ” REDAKTORIUS P. GRIGAITIS, V. POŠKA, PAUL RASSMUSSEN, DAI

NUOS “PIRMYN” CHORAS, ONA SKEVERIUTĖ, A. STURMAITĖ, A. TRILEKAITĖ, S. RIMKIUTĖ 
J. ČEPAITIS IR KITI. (Bedarbiams įžanga Dykai). KVIEČIA VISUS LSS. CHI. CENTR. KUOPA
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NAUJIENOS
Che Lithuanlan Daily Newa 

eublished' Daily Except Sunday 
The Uthuanian Newa Pub. Co., Ine. 

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500 *

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Rateai 
88.00 per year !n Canada 
87.00 per year outaide of Chicago 
88.00 per yoer in Chieagc 

. 8c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at tho Poat Office 
of Chicago, I1L ondar the act 6f 
Mare* W 1879

by
88.00
4.00
2.00
1.50

.75

8c 
. 18c 

7|c

Naujienos eina kasdien, iisktiiant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 1789 & Halsted St.. Chicago. 
tn Telefonas CANal 850A

Chicagoje — paltu: 
Metams --------- --------
Pusei metų _______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams____
Vienam mlneaiui 

Chicagoj per iineiiotojua: 
Viena kopija   — 

Savaitei------------------
t Minėsiu! ----- ----- _
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paltui
Metams 87.00 
Pusei metų________________ 8.50
Trims mėnesiams ......  1.75
Dviem mlneslama _________ 1.25
Vienam minėsiu! —_ _____ .75

Lietuvon ir kitur aisieniuose 
(Atpiginu)

Metams_______ j------
Pusei metų —---- -----
Trims minesiams----- .....
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su

88.00
- 4.00
... 2.50

ymu.

DAGININKŲ DIENA
•! < ■ — ‘

Šiandie demonstruoja savo susipratimą darbo žmo
nės.

Jie skiriasi j daug tautų, daug religijų, pagal ra
ses ir valstybes. Susipratęs darbininkas nesako, kad 
jam nerupi tas kraštas, kuriame jisai gyvena, arba ta 
tauta, kurios kalbą jisai vartoja. Bet jisai sako: nežiū
rint, kokią kalbą mes vartojame arba kurios šalies pi
liečiai mes esame, — mes, visi darbininkai, turime bend
rų reikalų. Mus visus išnaudoja kapitalas.

Vienus tiesioginiai išnaudoja darbdaviai, mokėda
mi mums už darbą tik dalį tos naudos, kurią mes jiems 
padarome. Kitus darbdavių klasė išnaudoja netiesiogi- 
niąi, pasiimdąipa į sąyo rankas krašto turtus, o darbo 
žmonėms neduodama progos nė įsigyti maisto sau ir 
savo šeimoms.

Visų darbininkų bendras reikalas yra nuo to išnau
dojimo gintis.

Kitas svarbus reikalas, kuris jungia mus į daiktą, 
tai — pasaulio apsaugojimas nuo karų. Kada kyla ką
rąs, kapitalistai lobsta, o darbininkai mūšių laukuose 
lieja savo kraują ir guldo savo galvas. Kai pasibaigia 
karas ir valstybės turi mokėti užtrauktas karo metu 
paskolas, darbo žmonėms užkraujama ant pečių sun
kiausia mokesnių naštą.

Darbo žmonėms nėra reikalo vieniem^ su kitais, ka
riauti. Jiems rupi, kad butų taika, ir taiką jie gali ap
saugoti, sutartinai pasipriešindami tiems, kurie kursto 
tautas pria karo. Visų tautų darbininkų solidarumas 
yra vienintelis dalykas, kuris gali apginti pasaulio tai- 
ką............... . ■■ ' r j ;

Trečias didelis reikalas, dėl; kurio koVoją susipratę 
darbininkai visose šalyse, yra laisvė. Be i laisvės darbo 
žmonės negali apsišviesti ir susiorganizuoti, o be ap- 
šVietos ir organizacijos jiems nėra galimumo atsiginti 
nuo išnaudotojų.

Laisvė yra brangus dalykas darbo žmonėms. Nie
kur darbininkams ji nebuvo padovanota. Visur, kur ji 
šiandie yra, ji buvo iškovota sunkiomis darbininkų pa
stangomis. Todėl darbininkai privalo ją saugoti ir gin
ti nuo, visų priešų. Jeigu vienoje šalyje darbininkai ne
tenka laisvės, tai tuojaus ir kitose šalyse jų išnaudoto- 
jaį, ima ją varžyti.

Tąigi prįeš kapitalistišką išnaudojimą, už pasaulįo 
taiką ir laisvę šiandie demonstruoja viso pasaulio susi
pratę darbo žmonės. Pirmoji Gegužės yra jų diena, jų 
šventė, jų vienybės simbolis.

samdosi darbininkų, tai jųlkambarį, surado kūdikį ir 
neišnaudoja, kartu su jais pašaukė prievaizdų. Kūdikis 
gyvena, kartu valgo, laiko sunkiai kvėpavo, ir buvo pa
juos lyg ir šeimos nariai^, mėlynavęs nuo šalčio. Skubiai 
Musų krašto ūkininkams V" ’* ‘ 1 ’ 1 - 4 ~
sakeriopą pagalbą turi teikti 
Lietuvių Ūkių Draugiją.
Svarbiausias reikalas yra vi
siems susirūpinti gamybos ! ir 
vartotojų kooperatyvų stei
gimu.”
Gerai, kad “Viln. žodis” su

kreipė dėmesį į šituos ekonę- 
minius reikalus. Jeigu Vilniaus 
krašto lietuviai daugiau šitoje 
srityje darbuotųsi, tai jie pa
siektų žymesnių rezultatų, ne
gu vien tautine propaganda. 
Skurstančioms žmonių mas.ėms 
rupi pirmiausia duonos kąsnis. 
Kas jiems padės jį iškovoti, tam 
jie pritars ir tautiniuose reika
luose. Bet iki šiol ta dirva bu
vo labai apleista.

jį suvyniojo į drabužius ir pa
šaukė policijų. Policija nuve
žė naujai gimusių mergaitę į 
ligoninę. Ji ten atsipeikėjo ir 
jaučiasi neblogai.:

Vėliau tapo surasta ir mo
tina. Ji jau buvo parvažiavu
si namo ir pusgyvė gulėjo lo
voje. Nieko nelaukiant ji ta
po išgabenta į ligoninę. Jos 
padėtis esanti kritiška, — var
gu pasveiksianti. Mergina dar 
nevedusi ir jos tėvas dirba to
je pat dirbtuvėje.

ųž pirmas popieras arba de
klaracijų ir penkis dolerius už 
pilietybės paliudijimų. v

— Detroito Pipiras^
. .f -• . . t •

Baltimore Md.
•* r ■ ’ . \ r

Taryba sukęlė $130.00 Lietu
vių Kambariui Pittsburghe. 
Moterų Piliečių “vagių ba
lius“. — “Dainos“ pavasari
nis koncertas.

• ■ '«' < --------

Kenosha, Wis
Aviacijos diena

ko-Šiuo noriu pranešti kitų 
lonijų lietuviams, kurie prisi
dėjo prie aviacijos dienos ren
gimo, kad turėsime paradą. 
Gegužės 6 d. 12 vai. visi susi
rinksime prie Šv. /Petro para
pijos svetainės, o iš ten trauk
sime į aviacijos laukų. Butų 
gerai, kad pagražintumėte savo 
automobilius. Kenoshiečiai tai 
darys.

Dalyvauja beveik visos drau
gijoj, išėmus dvi, kurios yru 
bolševikų kontroliuojamos.

Paradas bus su muzika. Ne- ’ , . i , ’ ' t » * 1.7 '•

suvėlinkite susirinkti prie sve
tainės. —-Sekr» C. K. Braze.

Chevrolet dirbtuvėje vienų 
darbininką ištiko nelaimė: jį 
pakirto elektros srovė ir ap
svaigino. Bekrisdamas jis dar 
susidaužė ir galvą. Tačiau 
daktarai dėjo visas pastangas 
ir atgaivino darbininkų. Atsi
peikėjęs, jis pareiškė, jog nie
ko nežinąs, kas su juo atsiti
ko, — susyk viskas pasidavė 
tamsu, ir viskas pasibaigė. Va
dinasi, faklinai jis buvo mi
ręs, bet to nežinojo, — tik 
daktarų pastangos beišgclbejo 
jaiiį gyvastį,' 

a » s
Miesto darbininkams algos 

yra išmokamos skripsais. Vie
nas klerkas pasisiūlė skripsus 
išmainyti į pinigus. Ligoninės 
daktarai ir slaugės sudėjo 
skripsų už $900.00. Klerkas pa
siėmė skripsus ir, nuėjęs į ko
kių lai vielą, viską prąlęšė 
kortomis.

Klerkas tapo areštuotas už 
svetimų pinigų išeikvojimą.

Prieš kiek ląiko mirė sena,s 
Detroito gyventojas, kuris bu
vo sulaukęs 73 melų amžiaus. 
Prieš mirtį jis paprašė, kad 
jo kūnas butų sudegintas
pelenai išberti į vandenį. Ba
landžio 26 d- jo paskutinis pra
šymas buyo išpildytas: inio 
Ambassador tilto jo sudeginto 
kūno pelenai bhyo išberti į 
ul^‘iTaįs senis visą1 savo gyveni
mą dirbo ant laivų,septy
nis kartus buvo apkeliavęs 
pasaulį.

o

Detroit, Mieli
bei tas iš musų padanges

Apžvalga
■ ir w

KETUKl SEIMAI

Antroje pusėje birželio me
nesio bus abiejų didžiųjų Su
sivienijimų seimai. Birželio 25 
d.-prasidės SLA. seimas Det
roite; jisai gali prasitęsti išti
su savaitę.

Tuo pačiu laiku įvyks Romos- 
j^atalikų Susivienijimo seimas 
Newarke, N. J. Jisai tęsis nuo 
25 d. birželio iki 28 d.

Viena savaite anksčiau De.t- 
rpiite susirinks ir bolševikiško 
LDS. seimas. Bolševikai šaukia 
savo Siisiyįenijimo seįmą f Det
roitu birželio 18 <J-» matyt, tuo 
tikslu, kad kai kurie delegatai 
paskui galėtų, pasilikę Dętroite, 
dalyvauti ir SLA. seime.

Tą pačių savaitę prieš SLA. 
seiipą, laikys savo seimų ir 
sapdariečiai. Jie, žinoma, tar
sis, kokios taktikos laikytis 
SLA. seime.

EKONOMINIAI VILNIEČIŲ
^ei^lai

Liberališkas “yilnįąus žodis”, 
- kalbėdamas apie savo nusista

tymu ir siekimus, pabrėžia sa- 
yo ęu jįi/ojęnįą srpyė-

mis (ypač klerikalais) ekonomi
nių klausimų srityje. Jisai sa
ko:

“Esame nusistatę prieš ka
pitalizmą, prieš darbo žmo
nių išnaudojimų. Privatinės 
nuosavybės tačiau neneigia
me, peš nelaikome žalinga 
tokių privatinę nuosavybę, 
kuria dųrbo žmones neišnau
dojami. Didelę skriaudą mu
sų krašto žmonėms matorųe 
tame, kąd pas mus nepraveg- 
ta yra žemės reforma. Dva
rininkų spyrimasis prieš tų 
reformą buvo viena iš svam
besnių priežasčių musų kraš
tų atskyrimo nuo N. Lietu
vės. Nors musų krašte ma- 
žažemių ir bežemių valstie
čių yra labai daug, beveik 
90% visų sodžiaus gyvento
ją bet jie dėl menko susi
pratimo lig šiolei tos ręfor- 
mos nemoka išreikalauti. 
Dvarai dėl krizės nuskurdo, 
dįugejio dvarų žemės guli 
dirvonais, valstiečiai kenčia 
didelį žemės badą, o jiems 
žemės neduoda, pirktis nega
li,! nes neturi piųigų, nors že
me ir labai atpigo.

“Dąųg dėmesio k reipjam,e 
j jųųsų kraštų ūkininkų rei
kalus. Nįusų krašto ūkinin
kus laikome darbo žmonėmis, 
1,1.03 jie bęyęik visi mą^aŽęr 
įpiai, jei kuris uįąnįnkąs fc

Sis

Tur būt, jau visi žino, kad 
neužilgo musų mieste įvyks 
SLA. seiipas. Priegtam orga
nizacijos nariai privalo žinoj- 
t i, kad gegužės 6 d. musų trys 
kuopos laikys labai svarbius 
susirinkimus. Susirinkimuose 
bus svarstoma konstitucijos 
klausimas, o taip pat renka
mi delegatai į seimų. Nuo na
rių priklauso Susivienijimas, 
bet nuo išrinktų delegatų pri+ 
klauso seimas beį valdyba. To
dėl itin svarbu, kad delega
tais į seimų patektų kuo tin- 
kaųiiausi žiponės, — žmonės, 
kuriems organizacijos gerovė 
pirnųausiai rupi. Tad gegužės 
6 d. į kuopų susirinkimus pri
valo atvykti visi nariai ir iš
rinkti gerus delegatus.

» » » '■
Miesto meras Couzens pa

skelbė patvarkymų, kuriuo įei
nant bus draudžiama Grand 
Čirens parke laikyti Lile ko
kias demonstracijas. Esą, de
monstracijoms gulima pasi
rinkti bile kokių kitų vietą. 
Savo patvarkymų meras mo
tyvuoja tuo, kad tas parkas 
yra skiriamas poilsiui. Žmo
nės ten susirenka ramiai ke
lias vąląndas praleis.ti. Todėl 
visokios demonstracijos ir 
triukšmai negali būti toleruo
jami. Be to, (jemonstrąntai 
mindžioja žolę.

Komunistai kelia protestų 
prieš mero patvarkymą ir ža-į 
dą nepasiduoti. Bet vargu jie 
kų laimės. Kiek dabar galimą 
ąpręsti, šiais metais ir su de- 
monstrącijorųis bus sunkiau, 
DaugcRs dirba, tad vargų jič 
norės vykti į komunistų ap- 
yaikščiojimus.

Vienoje dirbtuvėje Russcll 
gatvėje ąštuopiębkos rn.ctų 
mergina pagimdė kūdikį. Ji 
visų laiką dirbo prie inaŠi- 
no.s ir tik trumpam luitui pa- 
sįlraukė ir ųuėjo į pįraiisiamą 
kambarį. Ten ji pągmi^e dūk* 
terj ir paliko ant žęmė^ gu
linčių. Po to grįžo prie maši
nos, apsirengė ir išvyko na
mų. lĄtą p^teiųs, n uej usi į

šiomis dienomis tapo api
plėštas pašto skyrius. Plėšikai 
nakties laiku pasidarė sieno
je skylę ir pro jų įlindo į vi
dų. Laimėjo apie $3,()00.

» » »
Aptiekoniui buvo iškelta by

la už pardavinėjimų degtinės. 
Dalykas buvo toks: įėjo de
tektyvai ir paprašė apticko- 
riaus degtinės neva vaistams. 
Paskui areštavo aptiekorių, 
kaltindamas jį, kad pardavi
nėja degtinę be Įaisnio. Įvy
ko t,eisma§. Teisėjas apįieko- 
rių išleisįno, pareikšdamas, jog 
degtinė buvo parduota kaipo 
yąįstąi, o ne kokiam kitam 
tikslui.

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba surengė kortavimo 
vakarų naudai Lietuvių Kam
bario, Mokslo Katedroje Pitts- 
burgho Universiteto, Pittsbur
ghe, Balandžio 14to, Lietuvių 
Svetainėje. Kortavimas, buvo 
diliojoje salėję, o bingo bu
vo lošiama antro aukšto sa
lėje. Dąlyvavo per tris žirn
ius žmonių.

Tų pramogą Taryba rengė 
per Komitetą, kurio pirminin
ku buvo Tarybos prezidentas, 
Adv. Nadas 1 Rastenis, o padė
jėju fotografas Vincas Velžis. 
“Hostcsses” buvo ponios: 
Frances Želvienė, Jule Raste
nienė, Dr. Birutė Lambros, 
Anelė Laukaitienė, Tėra Ma- 
tuliauskienė, Leoną Luddy, 
M. Remeikienė, Margareta Mi- 
Įinąuskienė, A. Weisengoffic- 
nė, Ona Laukicnė, Pranė Vel
nienė, Ona Lukašcvičienė, Ma
rijona Milinąiticųė, O. Dutke- 
yičienė ir Adelė Bučienė. Vi
sos jos surinko ir sunešė daug 
gražių ir vertų dovanų, kli
šių visiems dalyviams užteko 
ir dar liko.

Lietuvių Salės Bendrovė dy- 
į<ai davė salę tam vakarui.

Pinigais aukavo: šv. Alfon
so Bažnyčios Choras $10.00; 
po $5.00 aukayo Lietuvių At
letų Kįiubąs, Mindąugio Drau
gystė, S.L.A. 64ta kuopa ir 
p-lė Aldona Lcssię iš Brook- 
lyn, N. Y. “Nežinomas Drau
gas” $2.00. Peter Weiseųgoff 
$1.75. Po $1,QQ aukavo: Ši. 
Butkus, Vincas Velžis ir po- 
nia PęČkienė. Viso pinigais 
suaukota: $36.75. Įplaukų pri
buvo $105.67. Kartu pribuvo 
$14^.42. iškaščių pasidarė 
$12.42. Pasiųsta Lietuvių Kam
bario Kopiitpui pittsburghan 
$130.00.'

Svetainėje

Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliųbas surengė “Vagių Balių” 
sekmadienį, balandžio 8 d., 
Lietuvių Syetaipėje. Žmogių 
buvo gražus būrys ir visi tu
rėjo <|aug juokų ir gražiai pa
silinksmino. Vakaras davė ir 
pelno. To vakaro rengimo ko
mitete buvo ponios:' femilija 
Railienė, Emilija Pįhipįepė, 
Traįąiejiė iy I Elzbieta Glėbie- 
nė.

175 gazoŲno stočių darbmin- 
ka.i paskelbė streikų. R.eika- 
Įąųją ąlgų pąkėjiipo. Reika
laują, ką<) stočių prižimėto- 
jams butų mokama $110, o jų 
pagęlbipįi?kW§ $95 per P?e- 
nesį. Kompanijos ąpjriasi ir 
pradeda samdyti skobus.

Vietos anglų Laikraštyje pa
stebėjau, kad miclaširdingi 
ąmerikodaj jšgelbėjo nuo ba-( 
do kalę su trimis šuniukais.

Ga) lai ir hetaip bloga. B(et 
man atrodo, jog reikėtų pir
miausiai susirūpinti alkanais, 
žmoriėnjis, kuriu petroitę rąii- 
dasj pusėtinai daug. Tąčiaą 

npęiaširdingi ąiperįkonąi 
nelabai (e^irypiųa.

Kaip yiąi žino, buvo žyiųiąi 
pakeltas mokestis už pilicty- 

popięraą. Dėliąi to dap- 
negalėjo tapti Amerikos 

Blogais laikais su-

svųku. Bet štai dąbar 
i’ącijos plstrlkto

'eibė, jog išsiėmi- 
^S popięrįų bęl^- 
dolenų. Pustrečio 

dolerio reikės sumokėti už at- 
va<iyimo apJiĮiųčįij& įjok pilį

BaŲimorės; Lietuvių Dainos 
Drauda reijgįą kone,ęp,tą įy 
balių Šeštadienį, gegužio 12 d., 
Lietuvių ^vcĮtainėję. Dainic- 
čiai deda yįsįis pastangas p.a- 
dąry.ti tą vak 
siu? Nepami

bes 
gelis 
piliečiais.

25 slplmus bayp 
labai sunku. Bet štai dabar 
fųiig

nuos ti

T F

sias aveles ir nelabai tenorėjęs 
su jais kokius nors reikalus tu
rėti. Tąsyk ščyrieji prisižadėjo 
pasitaisyti ir ant gero kelio at
virsti.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet klebono širdis suminkštėjo 
ir jam pagailo paklydusiųjų. 
Jis sutiko duoti daržą piknikui, 
pastatydamas viępą sąlygą: 
piknikas neprivalo prasidėti 
prįeš pietus, kada bažnyčioje 
eina pamaldos. Vadinasi, visi 
pikniko dalyviai iš ryto turės 
progos nueiti į bažnyčią pasi
melsti, o paskui su Dievo pa
galba pradėti pasilinksminimą.

Reikia pasakyti, jpg daržas 
randasi prie pat bąžųyčios. Ge
riau bus pasakius, kad bažny
čia yra pastatyta ant daržo že
mės.

Reiškia, Ščyrieji su klebonu 
padarė tokią pat sutartį, kaip ęitįkti. —progFeSyvis.

anas airis saliunininkas, kuris 
paaukavo bažnyčiai keletą do
lerių . Kunigas * airiui pasakė, 
kad bažnyčioje bus iškabinta 
lentelė su juo vardu. Be to, jis 
ant lentelės galįs uždėti ir ko
kį nors parašą. Airis pakrapštė 
pakaušį įr sako: “Kunige, už- 
dCk tokj ponią — ‘Po pamaldų 
neužmirškite užsukti į Murphy 
užeigą’ ”.

Sklokininkai 
skandalą, karų 
klebono daržą.

“Kunige, už-■ > v r> f <
‘Po pamaldų

dabar kelia 
š^yrieji lenda į 

Jeigu jus ten 
norite lįsti, tai jūsų reikalas, — 
sako jie, — o mes važiuosime 
į “Naujienų” pikniką. Galėsite 
paskui jus patys save numas- 
kuoti.

Na, pagyvensime, pamatysi
me, kaip visa tai pasibaigs ir 
kas laimėę: klebonas ar ščyrie- 
ji. O vienas iš dviejų turės at-

AL. MARGERIS.

“FLAPAUZE”

irų kuo gražiau-“ 
rškite visi

šioje praųiogoje, nes tai bus. 
ĘaŪįj^ores lietuvių trečia pa- 
.vųęįįrbiė dajnų ir mn^koą! 
šventė.

— Pilietė.

CĮeveland, Ohio
Lietuviški hsliie.vikai sulindo 

kį^no darž; 
Bimbos linij

Prįęg kiek laiko bimbiniai įsi- 
jpiršo namų savininkams, kaip 
vįlkaę. kaulei į ’ 
d^is. Ųieko blo, 
namų savininkai juos prisiėmė. 
!Bet y,os til^ ąpj jo bhP.blljU^ įsj- 
Igaulji j yaldybąl, ’ 
jo verątf visus, 
siską kazoką, 
įvietęs gyy^j 
ti dėmesį į iią.iiių savininkų są
jungą ir ęu ja| ųębesįskakyti.

Bimbos ^inįaąį ęajuįę, ką<į 
jjiems blęgi pępjerųą ir sumąnę 

’atsigriębti. P^tihįausiai nubėgo 
pas kleboną mąldaąti, kad jiems 
duotų daržą pikniko surengi- 
muĮ. Kalama, kad klębpnas 
abąi šaltai, pritikęs p^dydį-

ų, prisilaikydami 
ibs."

kumus, būti va- 
go nemanydami,

kad šoktų ru- 
Tųip susidėjus,

(Tęsinys)
—Kam? — jus, be abejo, 

paklausite.
—Dvidešimto šimtmečio vi: 

suomenės santvarkos ponams, 
kurie paverčia žmones tokiais’, 
kokiais 
matau.

O štai
tąu:

Kuone
nugyventuose 
dantimis kalena šaly manęs 
labai kosulingas, bęt dar po- 
jąųnis, viena rapka vyras. Jo 
nosis* kakta ir skruostai žyd
riomis dėmėmis marguliuoja. 
Tįk ųe dėl f b, kad jį pagra
žintų. Ne. Kad šubiaurintų.

—Tamsta, rodos, anglies 
kasykloje dirbai?

kė aštriai pasijkosėdaųią^. — 
Matai, bičiuli, kęks mano vei
das? šūvis kasykloje pagavo... 
Matai... geriau... 1.
ųę ran^o^g. A, 
ranka ji.s juostelė jo, — ko- 
kięuis yęįniąiųs tada manęs 
visai nenutrenkė?! Nereikėtų 
dabar ^t.oje prakeiktoje breacf 
line ęĮoyeti.. — Žinai, bičiuli, 
čia ruąųęs nepakenčia... reĄ 
fool yaųiųų... Sako, važiuok 
Italųęę jųafcaKOnų rięsti, tai 
tepi, giįr^i, Pri9 Musspjinio ta: 
yo rąų.dopumąs tuoj įšbluk- 
siąę... Ą|, įnat, esu italas...

Jis kuone vicnval kosėjo, ę 
stipresnieji, kurie dar šielį: 
tiek toįejjau stovėję nuo gra7 
bo, nc^u jis, baudė šyptelėti, 
bet jie <h'ebėj.Q ųųo šąlčįę ir jų 
pamėlynavuąię^, sųstin^ųsįb^ 
lupos nesųęįd^ę į gyvų šyps-

P9B- i
Ęet jis, matyti, dėl to dar 

labiau įsiska^ino ir karštį 
kalbėjo:

—-Taip, bičiuli... Išvijo jię! 
i?.

s Ir e eis flop honse... .Girdėjau, 
kad jau įr iš Čia kėsinasi iš; 
vytį... 'VRą.U(įoiias kyaįiys*’-^ 
Taip... Badauk, šalk, kentėk, 
tylėk ir mirk, tai taaa Jpebųs) 
‘•‘raudonas kvailys’*... Taip... 
Dėka vok Dievui ir pųiiąiųs 
alkaną bųyį, tai tajlą čią lun
kas tavęs “raudonu kvailiu’’

Bet, pagaliau^

aš čia juos dabar

kokius aš juos ma-

iki paskutinio siūlę 
drabužiuose

—Yes, yes, buddy, — atsa
kė aštriai pasikosedamąs. — 
Matai, bičiuli, kęks mapo vei-

*...
nematai., ma- 

ty rimą jų

jo veido išeita paskutinio šyp
senos jjpiųduiėJio, — tųip jis 
pierdėjo žiaurioje darbo žmo
gaus savilikybėje...

—Bet 
sa savo širdimi, jog čia kiek- 
yięn.o yeįdė yyrayo alkanos 
yusčios dienos siaubas..’, jog 
čia kiekvienas su savo tiek 
šuniškomis, liek protižkpnps 
parepkęjnją dąugiąų panešėjo 
j ncpąiaiįotą įumirčlį, pękaip 
į gyvų žmogų...

Aš galvojau:
“Ir šitų vos gyvų skeletų — 

gal būt jau paskutinį kartų 
padavusių savo gyslėtų šaltų 
yankų nedėkingam gyvenimui 
— bukštaąja krašto popai... 
ieško fąrp jų i'raųcjopįjįj” irj 
jei suranda, lyęta juos gatvėiį 
prba - jęalęjiipan!'’

Instinktyviai suakmenėję 
mano kumščios, girgždėję 
pantys, ryškiai mušė gjrs|os 
smilkiniuose, o širdis trankėsi 
V: .• ? ’tu* T/ ; , f , <■ . . I

kruįinęje...
Bet dviejų tirštų “duonos 

ęilių” išklebėję kojos pama
žėliais šliaužė prie plačios 
tipynės, vedančios į antrų au- 
:štą.

Mano tariamasis lietuvis 
jau stovėjo ant antro laipto, 
p aš ant pirmo, šilti garų ka
muoliais iššovė i§‘virtuvės, zu
jo apie musų gaivus ir visą 

sias nuo šalčio musų nosis, 
paugėliš pasitraukė * kepurėj 
pųp in^ų, bęj ųpik$l(eę jialikp 
jcaip buvusios — stačias. Tą 
Siatį pądąrė ir manę nepažįs- 
amasis. Dabar a$ nyabejoti- 

pai mačiau jo veide išsiliku- 
^ius lietuviškus bruožus. Tad 
įr P^ląusM.iį: “

—Nagi, tai ir čia lietuvių 
ęsama ?

—Eik, žmogau, čįa jų tiek ir 
įtiek yrą, — pirmą kartų pra
šneko iiiauo tąrįąmąsis lietu
vis.

—Tai pat?, piniįą sy- 
k į, kad pirmiau nemačiau?

—Taip/
—Tai, bečiu, 

kieto?
- » “«A4—Suplainės ukielo. Ar ne

žinai, kad reikia gauti tikic- 
jtą ? Eik ten ųž kelių durių ię 
gauk, ąeą kitaip, sakau, kad 
neleis.

—Neleis? '
—SiųH kad bęJįęię.
—Pasakysiu, kad Ubai išal

kęs, sušųlęę, ųą., ir leis.
—:lSro, ne. Ąg Ąiup, kad ne

leis. Klausyk manęs ir gauk 
įtikietų. pąpar gąųąi vienai 
dienai, paskui duos visai nc- 
dėliaj.

AŠ išąi§prąntdžląu iš kietos 
eilės ir nusiskubinau bilieto. 
Įėjęs kontoroif' pasakiau,“ kad 
eąu “Itfoke“, yądiųusi.
rią nei kų valgyti, nei kąr gul
ti. Mąąe paklausinėjo ir davė 
bedarbio ‘bilietų tik šiai hak- 

‘gąv^i

pasąkysįu jiups vi-

1

dar neturi li

nebavadį^..,.......................
Jis kalbus. Bet, pagaliau^ 

aštrus speigas, kosulys ir/ųa- 
yigKuĄdęs škąusiW ailngd?yiskuųdęs škąųs.ųw 
-jo liežuvį, ir jis j

kur jis gaus šiltos sriubos du
benėlį.

,s,ic?
V kitu?. p,ro dmulc? 

duris vert^s/ ką^oįuę gruz- 
fete ?mrsas;

Tiįc “sųapanosis senis” (taip 
čia jį pąčafdžiavd) * ramia) 
kumpsojo ant dviejų pažastį- 
w Ji? wPayW.“A, 

.aWt^> ?u
nuvytusioiųis mėsęn^ls ą.įsijkį- 
^uspų kaulų, — sukumpęs ir 
ti)c sįiprių kriukįi; pagalbu įiai, o “rytoj”,’ sako, ‘ 
besilaikąs ant suneSip.t.lj'Kojų biBelą visai savaitei” 
scyis. Ąš tięs.iąi žiįięEj^u į jį Padėkavojau ir išėjau. 
■V W. j.a,u Aš ' (Bus daugiau)(Bus daugiau)

5. X 1ih-
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abar

Antanas Juška mirė Gatvių liampos ir valka

VIS

Archer gatvės sujudimas
kušetes

Mrs. Anelia

ALTASS ŽINIOS Graboriai

Valandos nuo 10—4

KVIEČIAM!

ser

i vis*

Yards 0994Telefo

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
savo

Jiems
Tel, REPUBLIC 3100 Phone Canal 612:

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

yra 
kuris

. nau- 
tokius

parduodama 
ji dešimtuką 
drių mokyk
is pilhps iš-

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victo:

Kitas pavasaris, 
kitos vietos

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvių diena bus praneš 
ta vėliau.—P. G.

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

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

DRAU- 
yra

adresu 
Eksplozija 

sujaukė ra-

Gerai
Naujienų”

arbu busite užganėdinti.
V. 23rd PI., Chicago

beveik tikras

Automobilis užmušė 
Petrą Januška L 4/

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Nauji nariai įstojo į ALTASS 
Bridgeporto skyrių

Bomba tavernai
Dinamito bomba ekspliodavo 

Ted’s Place tavernoj 
3000 So. Canal st 
išnešė langus ir 
kandus.

NORTH WEST SIDE 
žinomas pilietis ir 
skaitytojas, Antanas Juška, pa
simirė balandžio 30 d. 1-mą va
landą iš ryto.

Antanas Juška buvo gero bu
do žmogus ir gerai sugyveno 
su draugais ir pažįstamais. Iš 
amato buvo siuvėjas, priklausė 
Amalgameitų unijai nuo pat jos 
susitvėrimo. Taipgi priklausė 
Chicagos Lietuvių Draugijai, 
Susivieniijimo Lietuvių Ameri 
koj 226 kuopai . ir Vaidylų bro-

$3.00 
.. 2.00 
. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00

2.00
2.00 

.. 2.00 

.. 2.00
2.00 

. 2.0'0 

.. 2.00 

.. 1.00 

.. 1.00
1.00 

sėkr.

EikVojimas vandens 
Chicagoj

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Draw

Veronika Walush .... 
Alex Naglis .............

Jonas Kručas .......... 
Julijona Spahdas ..... 

Helen Zaluk ............
W. Palionis .............
Julia Ruzgienė ....
Rozalija Žilvitis .....
B. Steponavičius .... .
J. Rimkus ...............
J. Starkaitis .........
/Pranas Parmalis .....
Barbora Paulikaitė . 
O. Ditlow   ........ 

Jack Syron ..... .......
M. Kemešien

Tarp Chicagos 
Lietuvių

suteikia 
barzdaskuty klos 
■na komfortą 
■ skutimos 

namie

NOBTH SIDE.—Sekmadienio 
vakare apie 10:45, Petras Ja
nušauskas ėjo Campbell gatve 
skersai Augusta bulvarą ir, čia, 
matomai, pateko po automobilio 
ratais. Tuoj bifvo nuvežtas į 
St. Mūrys ligoninę. Bet 2-rą v 
ryto mirė neatgavęs sąmonės. 
Automobilistas yra suimtas.

Kūnas randasi grabofiaus St. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li- 
tuanica avė.

Velionis P. Januška gyveno 
pas Povilą Maselį, 1016 N. Fran- 
cisco avė. Jau ilgą laiką buvo 
bedarbis.—M. š.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas peras ir nebrangus

718 W. 18th: St.
Tel. Monroe 3377

Civilių darbų rezultate Chi
cagoj tapo apžiūrėta vandens 
kranai privačiuose namuose ir 
šapose. Surasta, kad 653,615 
kranų teka (lykina). Apskai
čiuojama, kad dėl to išeikvoja- 
ma apie 200,000,000 galionų 
vandens kasdien. O 1 
trečdalis viso vandens 
yra pumpuojamas Chicagai.

Kadangi miestui kaštuoja 3.9 
centų pripumpuoti 1,000 galio
nų vandens, tai išeikvojimas 
200,000,000 per dieną reiškia 
miestui $7,800 nuostolius kas
dien ir $2,847,000 metams. į

MARIJONA RASlHNS,KAITĖ
Persiskyrė su šiuo "]iasauHii 

balandžio 29 dieną, 5:40 valan
da vakare, 1934 m., sulaukus 
59 metų amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Kaltinėnų miešto-

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY,

Neužilgo išeis iš spaudos 
vienkartinis leidinys knygos 
pavidale. Knygos vardas bus 
“Vaga” ir ją leidžia Lietuvių 
Jaunimo Draugija. Knygoje 
tilps geriausios apysakos ir 
eilėraščiai. Tai bus, taip sa
kant, jaunų talentų darbas. 
Leidinys bus gražute ir įdomus. 
Jame tilps ne tik jaunųjų ra 
šytojų kuriniai, bet ir senes
niųjų. Juozas Hertmanavičius 
parašė labai gerą straipsnį apie 
Lietuvą. Tilps taip pat Antano 
Tūlio, Arėjo Vitkausko ir kitų 
apysakos.

Naujienose 
tos blanka. 
kartu* su 50 
mums

Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Kad duoti progą pasidžiaug
ti vaikams, kii*rie šią savaitę 
neturi lankyti mokyklą, Chi
cago Mail Order Outlet, 511 S. 
Paulina Street pakvietė pagar
sėjusį kiaunę “Earl” gastro
liuoti krautuvėje. Vaikai ga
lės pamatyti juokdarį ir jo dre- 
siruotiite šuftis veltui 
taipgi bus duodami saldainiai.

Chicago Mail Order Outlet 
visuomet nori, kad vaikas atsi
lankytų ir nuo savęs bando 
jiems įtikti. Atsilankydami į 
išpardavimus— atsiveskite ir 
vaikučius. (Apg.)

Saldainiai veltui 
vaikams

’ TĖVAS ’
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.........Pašaukite.... ;..

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

Chicago Ofisas
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co

1 Distributors
4352 So. Mozart St.

Lafayette 7346

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

Rez. 6631 So. Califomia Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

fc092 ARCHHR (AVI

Reikale ^meldžiame atsišaukti, o mu 
su 

2314
Tel. Canal 2515 arba 2516 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dBliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

Nors tik per tris lietus į ry
tus nuo senosios vietos, vis 
tiek Dr. Steele perkėlė savo sun
kų dentisto krėslą ir visus ofi
so įrankius ir dabar naujoje 
vietoje stf naujai atgaivintu 
pasiryžimu, kad taiso tai tai
so visiems dantis.

Taipjau ir Dr. Dundulis su 
savo gydytojaus stalu ir kėde 
persikraustė nuo 4157 Archer 
Avenue į dabartinę vietą, po 
numeriu: 4144 Archer avė.

Dr. Susanna A. šlakis ir ad
vokatas- Antanas A. šlakis visai 
apleido Archer gatvę. Advoka
tas miesto centre užlaiko ofi
są, o daktarė atidarė savo ofi
są prie 69-tos ir , S. Halsted 
gatvių. . t

Gydytojas VVinskunus irgi 
neatsiliks nesijudinęs. Jis žada 
išsigabenti iš dabartinės sosti
nės ir sustoti kai kur West- 
sidėj, bet pakol kas dar priima 
ligonius atsilankiusius 4140 
Archer Avenue.

P-lė A. Šturmaitė
Dainuos rytoj Pirmos Gegužės 

apvaikščipjime :

Dillingerio sėbrai 
išeina pergalėtojai

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

TniiKr n nnnnviu J vJliJN JBVfjKa/JljijN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. >Ionroe St., prie Clark
Tel. State 766Č; Valandos 9--5 
W. Side: 2261 W. 22 St. CeriųAkRd. 
Panedėlio, Sered. ir PWn. Vilk. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockvveli Street

U tara., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas RepuUic 9600,

J. F. RADZIUS
Ihcorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir | augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu* įtempimą, kuris 

esti 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 atsi. “

mos be akinių. Kainos pigiau 
, kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av

Phone Boulevard 7589

Aldermanas James J. Cuš- 
sack miesto tarybos teisių ko
misijos posėdžiui patiekė pro
poziciją kreiptis į mokyklų su
perintendentą, kad šis įsakytų 
mokytojams prašyti vaikįis 
liautis daužius šalygatvių liam- 
pas. Pasak Cussacko, sudaužo
mos liampos Chicagai kaštuoja 
kas metai po $300,000.

Kadangi Chicagos mokyklose 
esama apie 300,000 vaikų, tai 
klausimas kylo aldcrmanų tar
pe, ar vaikai turi teisės kiek
vienas vieno dolerio “fonems” 
per metus miesto kaštais.

O aldermanas Daley prRšo 
išleisti įstatymą, kuris uždrau
stų pardavinėti snapsą mažes
niu kiekiu nei pusės paihtės.

Patrolmanas Manheim išlibo 
iš savo karo ir prisiartino prie 
pasivyto automobilio, kuriame 
buvo keturi vyrai. Vienas iš 
keturių vyrų, kurį policininkas 
pažino kaip George Nelsoną, 
Dillingerio sėbrą, išlipo iš ma
šinos ir kulkosvaidžio kotu 
pokštelėjo 'policininkui galvon, 
šis suklupo. •

Po to Nelson paliepė kitiems} 
dviems policininkams išlipti i^ 
savo automobilio iškeltomis i 
aukštin rankomis. Policininkai 
komandą išpildo, o kitas bandi
tų šaikos narys pasisavino pd|* 
licininkų ginklus. I

Well, apsidirbę su policinin
kais, banditai nuvažiavo savais 
keliais. .

Visi sveiki Chicagos ir apielin- 
khj lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki .48 metų amžiaus,! esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis i 
CHICAGOS LIETUVIŲ 
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Draugija moka pašalpą 
gantiems nariams $6, $10 ii 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra • $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti j 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—puo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad Čia pažymėtu laiku norite 
įsirašyti, tuomet atvyks musų at
stovas Tamstos įrašymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

P-lė A. Trilikaitė
Dainuos rytoj Pirmos Gegužės 

apvaikščiojime

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Siunčiame Gėlės Telegramų 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S 
Kvietkininkas

Gelis Dėl Vestuvių, Bankietams ii 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis1 
3316 So. Halsted St., Chicago. III 

Phone Boulevard 7314

Telefonas tards 1138

Stanley P. Mažeika
Grabotius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška - Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Kiek vėliau antras policinin
kų skvadas pastebėjo tą patį 
banditų karą prie Roosevelt rd. 
ir Desplaines avenue. Paviję 
banditus kurią distanciją poli
cininkai atsiliko nuo jų. šie 
ginklų neprarado.

telpa prenumera- 
Išpildykite ją ir 
centų prisiųskite 

Įsigysite gražią knygą 
ir tuo pačiu laiku paremsite 
jaunuosius rašytojus. Už ge
riausias apysakas yra skiria
mos dovanos.

jlz Xw U Ok) JuiljJLi
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų Pag! * 
jauslus metodus X-Ray ir 1 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St„ netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENffISTAS

4143 Archer av„ kamp. Frantisco av.

Weslėy 
Bingham st

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Pašaukite....

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

J. R EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Heriiiitage Avenue
' ISO , • .. . t . ... 1

Dr. Charles Segal
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

* I>r. Manikas perkėlė ofisą

Kiek laiko išbuvęs Marųuette 
Parke, 3008 W. 59lh St., šį pa 
vasarį Dr. A. J. Manikas per
sikėlė atgal į Brighton Park, 
kurioje kolonijoje jis seniau 
gyveno.

Jo telefonas laikinai bus La
fayette 3650, o ofiso numeris: 
4143 Archer Atenue, prie Fran- 
cisco Avenue kampo, virš A. A. 
Tūlio vaistinės.

šioje vietoj 
miestelis. Randasi ir gydyto
jas A. J. Manikas, ir dentistas 
Valentinas Siedlinskis ir pl-č 
Martinkaitė, kuri užlaiko Dolly’? 
Beauty Shoppe, o nulipus į gat
vę, įeini j vaitinę.

Ir čia gal daug prisimena 
jauną Joną (Chestakauską) 
Chestą, kuris seniau p. Tuliifl 
padėdavo aprūpinti visus “kos- 
tumerius”. Turime pranešti, 
kad Jonas Chesta pastaruoju 
laikif pats savo vaistinę atida
rė prie Ohio ir Laramie gat
vių, Northsidėj. Linkime jam 
gero pasisekimo.-—Pf.

Paliko dideliame nubudimo 
2 brolius Juozapa, broliene Ma
rijoną, Joną, brolienę Juzefą it 
giminės.

Kūnas pašarvotas, . randasi 
pas brolj Juozapa, 669 W. 
14 St.

Laidotuvės įvyks ketverge 
gegužės 3 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų i Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Rashins- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Broliai, Brolienės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P.. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

asina 
gatvių

Telefonai:

Yards 1741 -1742

Esą, kai 
bonkutės Snapso 
ar pigiau, tĄi kai 
lų popieroms bes 
tuštintų snapso bopkučiįCHICAGOS 

ŽINIOS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel.. Yafds 1829
Pritaiko Akinki? 
i Kreivas Akis 

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

kampas Halsted St.
nuo 6 iki 8

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
į Avenue 

Phone 
Hemlock 9252

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

'Policijos automobilis, kuriuo 
važiavo leitenantas Josėph Ha- 
gemeister ir patrolmanai Har- 
ry Wayland ir Gus Nendze, pa
stebėjo 'mašiną pravažiavusią 
raudonas šviesas prie St. 
Charles ir Manheim kryžkelėj.

Policininkai pasivijo nusikal
tusį automobilį gazolino stoty 
prie Roosevelt ir Manheim kį-

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite 

rūpesčius man.

orois; 2118
)1 žmona tapo 

užmušti kąi jų iutomobilį už
gavo kita 
ir 'Californįa

Tel, Cicero 2X00 ir 859-J (titanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL,

Lietuviai paktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

DR. C. MICHEL, 0. D
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i f* MhMH 
kainomis, lengvais* 
išmokėjimais. P r i- 
taikinimai akinių W 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

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

Žuvo auto nelaimėje

akys atitaiso-

PROBAK»



NAUJIENOS, Chicago, UI

CLASS1FIEDADS

Pirma patarnaus

PRANEŠIMAI

MORTGAGEBANKERS
DPAT i?QnnArri? IvJoAIj HiO 1 Al Ui

Taip apvalūs kieti
PILNAI PRIKIMŠTI

For Rent

CLASSIFIEDADS

8868 So. Halsted St

Tiktai Viduriniai Lapa

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

neliko vietelės, 
lietuvių šeimos

kiek vėliau pradė- 
kolonijos ir dėlto 
smarkiau pasidar- 
kitus pasivijus. O

8226 Lowe 
pamatyti. Pa-

4038 Archer A venų e 
Phone Lafayette 6719

DAILUS mūrinis cottage, 6 dideli 
kambariai. 
Avė., pigiai

Chicago, kaip pirmo, taip ir 
antro transatlantinio skridimo 
pasirodė centru ir iniciatoriumi. 
Bet antras skridimas tiek išju
dino visus Amerikos lietuvius,

Antradienis, geguž. 1, 1931

bet ir garsaus Rymo
darbininkų kovos 

ir jverti- 
Įžanga 

svetainės 
iams su

įaudynS, 
___  . „ teikite 
darykite pasiulijimą.

3133 S. Halsted st. 
- Pirmos Gegužės apvaikš 
Chičagos kuopa.

Lietuvio Moterų Draugijos “Ap- 
Svietą” mėnesinis susirinkimas įvyk
sta gegužes 1 d., 8 vai. vakare, San
daros svetainėje, 814 W. 33 St. Visos 
narės malonėkite susirinkti skaitlin
gai, nes turime daug reikalų aptarti 
draugijos gerovei. Sekretorė.

Cicero Lietuviai ir
- ■ *

Lituanica II

širdingai 
apielinkin 
gus ir s 
mane mano biznio vietoje, 
kau dideli pasiri 

Jūsų žydukas 
mandagiai.

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini su
sirinkimų gegužės Į d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, '3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes bus daug 
svarbių dalykų svarstoma dėl drau
gijos labo ir malonėkite užsimokėti 
užsilikusius mokesčius. Valdyba.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 4 i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS į 
Mes taisom visokiu išdirbysčių auto 
mobilius. Galime ir jūsų namuose pi< 
giai pataisyti. Reikale palaukite 

Tel, Lafayette 1329

REIKALINGOS patyrusios skudu 
rų sortuotojos, . junk šapoj. M 
Greenberg, 1020 S. Fairfield Avė.

Šiandie iškilmingai švęsime darbininkų 
šventę—Pirmą Gegužės

PARSIDUODA grosoris ir čevery- 
ku taisymo šapa arba mainau i kas ką 
turite arba priimsiu šiumėkerį. 4456 
So. Washtenaw Avė. Tel. Lafayette 
6993.

tai yra ateinantį šeštadienį ren
gia Cicero lietuvių Liuosybės 
svetainėj koncertų Lituanicos 
II naudai.

Tai gal dar pirmų karta A- 
merikos lietuviai suprato, kad 
vienybėje yra galybė ir kad jie

Ramygalos Aido Kliubas laikys su
sirinkimų J. Barausko svetainėje, 
buvusio Meldažio, antradieny, gegu
žės 1 d. 8 vai. vakare. Kviečiame 
skaitlingai susirinkti. Ramygalietis.

Real Estate For Sale
Namal-Žemt Pardavimui_____

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

Chicagos majoro Thompson© 
laikais buvo pagarsėjęs obalsis 
“America first”... Amerika pir
miausia. Toliau juokdariai pri
dėjo “and Cicero nex»t” ir Cice
ro antras. ne tik moka kalbėti apie gra

žius ir gerus darbus, bet rei
kalui atėjus ir veikia. Tiesa^ 
šiais bedarbės laikais nėra jau 
■taip lengva aukoti ir mažų su
mų, bet prisiminus, kad p. Ja
nušauskas prieš musų centus

• IšRENDUOSIU 5 kambarių muri
ni cottage, karšto vandens šiluma, 
1 % bloko nuo Archer Avė. karų li
nijos. Renda $25, arba parduosiu 
už $3200. Ripskis, *

5231 S. Kenųeth Avė.

(<Ifs toasted” 
visuomet yra malonūs jūsų gerklei

RENDON FRATAS. Naujas 4 kam
barių flatas ant viškų. Pečiu Šildo
mas. $18.00, su garadžįum, $21.00. 
Priimsime tiktai mažų šeimyną.

5827 S. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI restauracija arti 
teatro vietą Išdirbta, visa arba pusė. 

3517 So. Halsted St.

Pins Grigaitis
P. Grigaitis, Naujienų redaktorius, kulbes šį va 
karų Lietuvių Auditorijoj 
darbininkų šventės 
čiojime. Rengia L^S

REIKALINGAS patyręs vyras vi
rėjas i restaurantą. Turi mokėti 
anglų kalbą.

2408 So. Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Tel. Canal 2687.

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

Help Wanted—Male-Female
________ Darbininkų Reikia____

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti ant ūkės, maža ūkė, daugiau
sia darbo apie namus, $10 i mėnesi 
ir pragyvenimas.

Taipgi senyva moteris prie namų 
darbo; nereikės plauti drabužių nei 
grindų.

Pašaukite
Drexel 8689

Fu r ni ture & Fixtures 
Rnkandai-Itaisni

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.60. 
Springsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų j vairių daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

Ateikite su manim 
Įsigerti

i kviečiu visus Chicagos h 
ų miestelių lietuvius, drau 
lenus pažįstamus atlankyt 

Užlai
Associacija Liet. Namų Sav. a n', 

Bridgeporto laikys mėnesini susirin
kimą trečiadieni, gegužės 2 d, 7:30 
valandą vakare Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai namų savininkai malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti, kurie esate šiuos metus dar 
nemokėję mokesčių, malonėkite ant 
šito susirinkimo apsimokėti.

Raštininkas.

nuo liuosy galų. Štai kodėl Luckies
— kodėl, jūs atrasite, Luckies

Šį vakarą Lietuvių Auditori- Gegužės yra švenčiama tik vie- 
joj įvyksta iškilmingas apvaikš-Iną kartų į metus ir tos dienos 
čiojimas darbininkų šventes — 
Pirmos Gegužės. Programe da
lyvauja “Pirmyn“ choras, po 
vadovyste K. Steponavičius ir 
choro artistes: Ona Skeveriutė, 
dainuos solo; panelės A. štur- 
maitė, A. Trilikaitė ir S. Rim- 
kiutė — trio; visų mylimas 
noithsidietis dainininkas J. Če
paitis dainuos solo “Kalvis“. 
Dalyvaus ir kiti artistai. Kal
bės jNftdjįenų * rędakboHųA* P. 
Grigaitis, V. Poška ir į jauni
mą Angliškai 'Paul Rassmussen. 
Darbiniųkų ? šventė

18tos Apielinkės — 20to Wardo 
Liet. Pol. ir Paš. Kliubo susirinkimas 
i vyks gegužės 2 d., 7:30 vai. vak, 
O. Bagdonienės svet., 1750 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime daug svarbių rei- 
galų užbaigti. Bus galutinai tariama 
apie permąiniiną čarterio ir pataisi- 
mą konstitucijos, taipgi nepamirški
te naujų narių atsivesti. Valdyba..

kad jau beveik 
kur bent kelios 
gyvena, kad nebūtų susidarę 
šiam reikalui komitetai. Ir kiek
viena kolonija proporcionaliai 
stengiasi sumušti duosnumo re
kordų.

pilnai sukimštas į kiekvieną Lucky—taip apvalų, 
taip kietą, laisvą 
užsilaiko gerai
neisdžiūsta, tai svarbus dėsnis kiekvienam rūky< 

tojui
Luckies yra malonūs jūsų gerklei

Luckies naudoja lengviausi 
naudoja tiktai 
lengviausi lap< 
mokslas lošia 
tabaką tikrai maloniu jūsų gerklei 
-—dėl gerklės apsaugos, šis i 
tabakas yra supiauitomas į ilgų

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

Klijonka $1.28 Rolls.
Darbas garantuotas Ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausiti 

daug pigiau nei kitur.
Samueliu knygas pristatome 1 namus. 

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAb 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Studija
420 63rd St.
Englewood 5883-5840

ted St., Chicago. Rengia Lietuvių 
Socialistu Sąjungos Chicagos Centra- 
lė kuopa. Įžanga bus tik 10 centų 
ypatai lėšų padengimui. Visuomenė 
yra kviečiama skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

RAKANDAI PARSIDUODA UZ KASTUS 
SI 60 parlor setai $25. 0x12 oriontaliSkų 
kaurų Pat. $20.50. Rieluto medžio vnlg. 
kamh. setai $20. $124. mlerk. setai $30. 
3 kambarių pilna* įrengimas $00, už ea*h 
arba i*mok«jimo. AMERICAN STORAGE, 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais Ir nedAi- 
dleniaia.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai 

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

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

Cicero gal 
jo nei kitos 
dabar turės 
buoti, kad 
tai įvyko gal dėl to, kad cice- 
riečiai iš karto rėmė tiesiai 
Chicagos lietuvių veikimų. Bet 
dabar ciceriečiai nutarė pasiro
dyti, kad jie ištikro yra “antri 
po Amerikos“ ir tam tikslui su
sidaręs komitetas iš įvairių pa- 
žvalgų lietuvių gegužės 5 d.,

Pirma Gegužės, darbininkų šventė 
.....ngai apvaikščiojama su 

, chorais, solistais ir tt., 
dieną, 7:30 vai. vakare,

neturime apleisti, jeigu sąlygos 
leidžia atvykti, čia dalyvauda
mi mes parodysime, jog pilnai 
suprantamo 
ir solidarumo šventę 
name josios reikšmę 
tik 10 centų , ypatai j 
’ėšų ppdengimui, bedarbiams su 
šelpimo kortomis įžanga veltui. 
Nepamirškite šį vakarą, gegu
žes 1 d. 7:30 vai. vakarę, Lie
tuvių Auditorijoj, 3138 Southl 
Halsted st- pengįa . Chi. Soc., 
Sąjungos Chicagos Gentraline 
kuopa. *j h 1 ’ ? t

stato savo gyvybę ir kad jo ke
lionės pasisekimas priklauso 
nuo to, kaip mes jį prirengsi
me. Tai: 
te cieeri 
kaimyną 
certą ir 
tuanicos II istoriją. Ciceriečiai 
šeštadienyj pasirodykime, kad 
mes esame verti ne tik lietuvio 
vardo, 
oratoriaus Cicero, kurio vardo 
mieste mes gyvename.

abatą — nes Luckies 
švarius vidurinius lapus—ir šie yra 
ii. Jie turi geresnį skonį. Be to, 

savo vaidmenį padarydamas šį rinktinį 
It's, toasted" 

Šnokęs, puikaus skonio 
šilkinius pluoštus ir

Ji, šiame vakare-koncer- 
sčiai ir artimi Cicero 
i pamatys gražų kon- 
įrašys savo vardą j Li-

America fięsC” — and Cicero 
' next

bus iškil 
prakalbon 
ęegužės : „ ___ __  __ __
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hals

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU " 

PBKRAUSTYTOJAS
„ . _ „ .... Chicago. fli
Ofisas 8406 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

WWWW*'WMM*<M>*V*«****r* -

REIKALINGA moteris hotelyj 
dirbti, lovas kloti.

1246 So. Wabash Avė.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU 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.

Financial 
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

M
viausi Lapa

Help Wanted—Malė 
Darbiiiinku reikia

REIKALINGAS patyręs vyras ant 
traktoriaus Porcen modelio, taip pat 
ir prie abelno farmų darbo. Stanley, 
423 E. 64 St., lst Fl.

Business Chances
ParditĮrijnąui Bizniai________

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

Personai 
Asmenų Ieško____

LEONARDA RIMKEVIčIUTfi pa
ieško Juozapo Kašleikos iš Tubinų, 
Tauragės apskričio. 30 metų atgal p 
Kašleika gyveno Omaho, Neb. Pra
šau atsišaukti arba kurie žinote apie 
ii praneškite i “Naujienas”, 1739 So. 
Halsted St. Busiu dėkinga. — L. 
Rimkevičiūte.




