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reporterių
Jis taipjau įteikė

Anglijos kolonijos bus 
prašytos įvesti kvotas Japo
nijos prekėms. Gal uždės 
muitus ant Japonijos šilko

Kaina 3c

Samuel Insull jau 
Chicagoj

■ k !

Į Chicago kaliniu bus atvežtas šiandie ry 
te. Kovosiąs už išteisinimą

CHICAGO.— Samuel Insull, kompanijos 
kuris tiek ilgai kovojo prieš jo zuotis, jam 

bus darpe. Kai 
fe-

sugrąžinimą Chicagon šįryt 
parvežtas į Chicago kaipo 
deralinės valdžios kalinys.

Jis vakar buvo parvežtas lai
vu Exilona iš Turkijos. Dar 
laivui neįplaukus į New Yorko 
uostą, jį pasitiko valdžios lai
vas. kuris j£ nuėmė nuo laivo 
Exilona ir išsivežė j New Jer
sey valstiją. Kartu su valdžios 
agentais atvyko jo sūnūs, 'Sa
muel Insull, Jr., kuris pirmas 
įlipo į laivą Exilona ir pirmas 
savo tėvą pasveikino.

Samuel Insul buvo gerai nu
siteikęs ir noriai pozavo jį ap- 
spitusiems fotografams ir at
sakinėjo į įkyrius 
klausimus.
reporteriams ilgą iškalno pa
ruoštą pareiškimą, kuriame jis 
sako, kad girdėjo tik prokuroro 
pareiškimus, bet dar niekas ne
girdėjo jo pusės ir ką jis turi 
pasakyti. Jis teisme kovosiąs 
už pilną išteisinimą ir kada jis 
pasakysiąs savo pusę, tai gal
būt bus pasmerktos jo klaidos 
ir klaidingi sprendimai, bet jo 
teisingumas bus ijteisintaa. Jis 
padaręs vieną didelę klaidą, kad 
nenumatęs kaip depfresija atsi
lieps į tas kompanijas, kurias 
jis subudavojo ir kad ta de
presija taip ilgai tęsis. Del tos 
klaidos jis praradęs visą savo 
turtą, taipjau žmonių pinigus. 
Pasišalinęs todėl, kad jo vestos

Anglija jau pradėjo 
prekybos karą su 

Japonija

L'.,

galėtų reorgani- 
nekliudant tame 

jis vyko Europon, 
jokios kalbos apie jo apkalti
nimą nebuvo ir apkaltinimas 
atsiradęs tik keli mėnesiai vė
liau.

Nugabentas į slaptą uostą, In- 
sull buvo pasodintas į automo
bilį, kuris jį nuvežė i nedidelę 
New Jersey stotį, kur jo laukė 
Pennsylvania linijos traukinys 
čia tapo prikabintas specialis 
moderniškiausias vagonas ir jis 
tapo išvežtas į Chicago, lydimas 
jo sūnaus, federalinių agentų ir 
viso būrio reporterių.

Į Chicago Samuel Insull bus 
atvežtas šiandie 8 vai. ryte i 
dar neskelbiamą stotį. Iš ten jis 
bus nuvežtas į federalinį tro
besį ir formaliai. perduotas fe- 
deraliniam maršalui Lauben- 
heimer,

Kaip 10 vai. ryte jis bus at
vestas prieš federalinį teisėją 
Sullivan, kuris nustatys jo kau
ciją ir duos jam progos pasi- 
liusuoti už kauciją.

Manoma, kad kaucija tuo
jaus bus sukelta, taip kad jam 
neteks susipažinti su Chicagos 
kalėjimu.

Teisėjas Sullivan išdavė du 
warrantus
Insull—už naudojimą pašto pn- 
gaudinėjimo tikslams ir už nu
sižengimą bankruto įstatymams 
pervedant turtą palankiems 
kreditoriams.

LONDONAS, geg. 7. — Ang
lija šiandie pradėjo ilgai gręsu- 
sį prekybos karą prieš Japoni
ją. Prekybos tarybos preziden
tas Runciman jAu paskelbė at
stovų bute, kad Anglija papra
šys savo kolonijas įvesti im
porto kvotas Japonijai.

Del Japonijos kompeticijos 
Anglijai, Runciman pareiškė, 
kad valdžiai nėra prasmės dels
ti su veikimu laukiant susita
rimo, nes susitarimo negalima 
tikėtis. Todėl Anglija priva
lanti pradėti tuojaus veikti ir 
todėl dar šiandie įeina galion 
kvotos reguliacijos.

Anglijos audinyčios yra taip 
susirūpinusios dėl Japonijos 
kompeticijos, kad jos spiria 
valdžią pradėti kuogreičiausia 
veikti ir todėl valdžia nutarė 
nė nelaukti Japonijos atsaky
mo, ypač kad Japonija prašo

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

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė t*ka 5:38, leidžiasi 7:- 
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LAUKIA MIRTIES

Genevieve Liss, 14 m. Chicagos
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mergaitė, kuri serga labai
I

reta ir ypatinga liga — seleroderma su calci nosis. Jos kūno 
celėse, ypač po oda, susidarė labai daug kalcijaus druskų, taip 
kad ji tarsi akmenėja. Liga yra nepagydoma.

Tirs darbininką ai 
gas prie federali

nės statybos
Kaltinama, kad darbininkai bu

vo verčiami dalį savo uždar
bio grąžinti kontraktoriams.

areštavimui Samuel

daugiau* laiko apsvarstyti Ang
lijos reikalavimus.

Runciman taipjau pasakė, 
kad Anglija galbūt pakels mui
tus šilkui, kuris sudaro svar
biausi Japonijos eksportą | 
Angliją.

Anglija vengsianti 
politinių kivirčių 

su Japonija
LONDONAS, g. 7. — Nežiū

rint iškilusių ąštrių kivirčių dėl 
audmenų prekybos, Anglija dės 
pastangas palaikyti draugiškus 
politinius ryšius su Japonija, 
kad jie nenutruktų dėl kilančio 
prekybos karo.

Japonijos atsakymas į Angli
jos ultimatumą dėl prekybos 
nesusipratimų dar nėra gautas, 
bet tikimąsi jį gattti už poros 
dienų. Tada bus padarytas ir 
pranešimas atstovų bute.

Sutaikė automobilių 
streikus

Rusijai nepatinka 
Amerikos uždary

mas kreditų
Įsakė sulaikyti pirkimus Ame

rikoje ir atidėjo siuntimą 
prekybos delegacijos

80 žmonių žuvo gaiš 
re Vokietijos po- 

tašo kasykloje
MUELLHĘIM, Baden, Vokie

tijoj, g. 7 
gaisre, kuris kilo Buggingen 

x “‘/dojjjįę buvo gais- 
į užklupti bedirbant 
Tik Vienas žmogus 

Jis buvo prie pat 
medžio ramščiai

80 kasėjų žuvo

potašo kasyk 
ro ir dujų 
kasykloj.
šsigelbėjo.

šaftos, kada
sugriuvo 2,600 pėdų gilumoj ir 
nuraukė elek
ir prasidėjo gaisras. Jis pats 
vos nenutroško nuo pasidariu
sių dujų.

Iros vielas, nuo ko
1 ■ L <

Gelbėtojai irgi pritroško. Pa
ti kasykla liko aklinai uždary
ta, kad kaip nors sustabdyti 
ugnį.

Prie kasyklos tuojaus susi
rinko žuvusiųjų giminės ir vi
so miestelio gyventojai ir susi
darė šiurpus vaizdai. Kompani
ja sako, kad jei kasėjai pabėgo 
nuo gaisro ir tik nutroško nuo 
dujų ,tai jų lavonus bus galima 
išimti ir identifikuoti. Bet 
nėra mažiausio^ vilties, kad 
nors vienas butų išlikęs gyvas.

Vokietija pradėjo 
kampaniją, kad 

atgauti Saar

WASHINGTON, g. 7. —Se
natorius Walsh paskelbė, kad 
senatui bus pasiūlyta padaryti 
visoje šalyje tyrimus algų, k ur
nos buvo mokamos darbinin
kams prie federalinės statybos.

Šen. Walsh yra pirmininkas 
senato darbo komiteto, kuris 
jau pradėjo tirti skundus, kad 
darbininkai prie viešųjų darbų 
Washingtone buvo verčiami da
lį savo algos grąžinti kontrak
toriams.

Buvo Liudijama, kad panašių 
dalykų dėjosi ir Clricagoj, kur 
darbininkai dirbę prie statymo 
pašto buvo priversti sugrąžinti 
iš algų viso $20,000 kontrakto
riams Peterson Construction 
Co. Vienas darbininkų, dailydė 
Gludie, prisiuntė affidavitą, kad 
jis iš gautos $10.50 algos į die
ną, kasdie Peterson kompanijai 
turėjęs gražinti po $4.50.

Šen. Walsh sako, kad tokis 
elgimąsis su darbininkais galbūt 
buvęs labai platus ir todėl ko
mitetas rekomendusiąs senatui, 
kad tyrimai butų padaryti viso
je šalyje.

I MASKVA, g. 7. — Iš prieu 
žastieš gen. prokuroro Cum- 
mings paskelbimo, kad sovietų 
Rusija skaitosi skolų nemokė
jusia šalimi ir todėl negalinti 
gauti Amerikos kreditų, numa
tomas užsikirtimas Rusijos ir 
Amerikos prekybos derybose.

Rusija labai < rūstauja dėl to
kio Amerikos nuosprendžio. Esą 
Rusija negali skaitytis skolų 
nemokėjusia šalimi, kadangi 
Kerenskio skolų klausimas te
bėra neišspręstas.

Delei tokio Amerikos nusi
statymo, siuntimas Rusijos pre
kybos delegacijos į Jungt. Vals
tijas liko atidėtas, taipgi liko 
atidėta ir atidarymas Amerikos 
konsulatų Vladivostoke ir Odes- 
soj. O ir sovietų ekonominėms 
organizacijoms įsakyta nebe
pirkti iš Amerikos jokių pre
kių, kurias galima pirkti kur 
kitur.

ZWEIBRUpCKEN, Vokieti
joj, g. 7. Vokietijos nacių 
valdžįA jau pradėjo kampaniją, 
kad atgatįtrturtingą Saar kraš
tą, kups dabar! yra valdomas 
tautų sąjungos, bet kuris at
einančiais metais visuotinu bal
savimu turės ntisispręsti kam 
jis nori priklausyti: Vokietijai, 
Franci j ai, ar nori ir toliau pa
silikti po tautų sąjungos kon
trole.

Kad pradėti kampaniją, į čia 
atskrido propagandos ministe
ris Goebbelsj kuris suruošė di
delį masinį susirinkimą, į ku
rį atsilankė ir Saar krašto gy
ventojų.

Goebbels
prižadėjo v 
jei jie balsu 
prie Vokietijos. O Vokietija 
žut-but, bet turėsianti tą kraš
tą atgauti.

Bet Goebbpls labiausia nepati
ko tai, kad 
gyvena daug Vokietijos politi
nių tremtinių, kurie gerai žino 
kaip naciai valdo Vokietiją ir 
tą atvirai papasakoja Saar 
krašto gyventojams. Jis juos

Saar gyventojams 
isokiausių gerybių, 
os už prisidėjimą

Sustreikavo skerdyk 
lų darbininkai

CEDAR RAPIDS, la., g. 7.— 
1,200 darbininkų Wilson & Co. 
skerdyklų sustreikavo iškilus 
nesusipratimams su kompani
jos unija. Streikieriai tarp kit
ko reikalauja pripažinti nepri
klausomą uniją.

Sudegė Lenkijos 
miestelis; šimtai 

be pastogės
VARŽA VA, g. 7.

sas Wlodzimierz miestelis, ry
tinėj Lenkijoj, liko sunaikintas 
gaisro. Sudegė 200 gyvenamų 
namų ir šimtai žmonių liko be 
pastogės.

Veik vi

Lenkijos ministeris 
išvyko Rumunijon

KANSAS CITY, Mo., g. 7.— 
Nacionalės automobilių tarybos 
narys Richard L. Byrd, kiuris 
atskrido j čia lėktuvu ir su
taikė Chevrolet ir Fisher Body 
darbininkų streikus, vietos, taip
gi St. Louis ir Leeds, Mo., dirb
tuvėse.

STERLING, III., g. 7.—Miss 
Myrtle Koberstine ir Addison 
Capp rasti mrtroškę gasu jos 
namų rūsy. Juos matyta gy
vus tik savaitę laiko atgal. Ma
tyt, jie ruošėsi skalbti drabu
žius ir pritroško nuo gaso. Ga
gas dar tebedegė.

NEW YORK, g. 7.—Kontro
lieriaus Cunningham raportais, 
paskutinis jo oficialis doku
mentas paruoštas prieš mirtį 
(jis pasimirė nuo širdies ligos 
užvakar jodinėjant arkliu), pa
rodo, kad nors daugelis žmo
nių negalėjo sumokėti savo tak
sus, miestas pernai turėjo virš 
$1,000,000,000 pajamų.

BERWICK, Pa., g. 7. —Bu
vęs iždo sekretorius William H. 
Woodįn vakar liko palaidotas 
vietos Pine Grove kapinėse. Tū
kstančiai jaunystės draugų ir 
kaimynų atsilankė į kapines.

iA.. ■

VARSA VA, g. 7. — Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris Juo
zas Beck rytoj išvyksta į Bu- 
charestą pasitarti sų Rumuni
jos valdžia.
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Originalus vyro kerštas 
žmonai

KAUNAS. — Vienas pilietis, 
Žaliakalnio gyventojas, susipy 
ko su žmona ir keršydamas nu
ėjo į vieno dešimcentinio laik
raščio redakciją ir davė žinią 
apie moterį plėšikę, kuri žalia
jame kalne naktį išplėšus vie
ną parduotuvę. Plėšikės buvo 
parašyta vardas ir pavardė.

Policija padarius kvotą išaiš
kino, kad to sensacingojo plėši
mo, apie kurį smarkiai rašė de- 
šimcentinis laikraštis visai ne
buvo ir viskas pramanyta kerš
tingo vyro.

Komendantas tą kertšingą vy
rą nubaudė 300 lt. arba 3 sav. 
kalėjimo, o laikraštukui įsakė 
“žinią” atšaukti.

Atima iš politinių išsi
šokėlių sienai pereiti 

korteles
Šiaulių apygardos teismo tar

dytojo L. Nezabitauskio įsaky
mu, atėmus sienai pereit kor
teles iš priešvalstybinių Neu- 
manno ir Sasso partijų narių, 
Klaipėdos krašto komendantas 
įsakė taip pat atimti sienai per
eiti korteles iš administraciniu 
budu nubaustų politinių išsi 
šokėlių, kaip iš nepatikimų as
menų.

Rengiasi atvažiuoti 
daug Švedijos 

turistų

Niekas nenori Troc 
kio; bus ištremtas

BORDEAUX, Francijoj, g. 7. 
—Kadangi neatsiranda šalies, 
kuri sutiktų priglausti Rusijos 
tremtinį Leoną Trockį, Franci- 
ja mano ištremti jį į kokią nors 
salą. Gautomis žiniomis, val
džia yra nusitarus ištremti jį į 
Daix salą, priešais Rochefort- 
su-Mer. Tai yra mažytė sala, 
mažiau trijų ketv. mylių didu
mo ir turinti tik 100 gyvento*- 
JŲ*

KLAIPĖDA, 13. IV. Elta. — 
Ir šiemet j Klaipėdą rengiasi 
atvažiuoti daug Švedijos turis
tų. Jau pernai per Klaipėdos 
uostą Lietuvą aplankė apie 200 
švedų tiiristų. šiemet vietoje 
“Borgholmo” susisiekimą palai
kys žymiai didesnis ir patoges
nis naujas laivas “Mariaholm”. 
Tikimasi, kad šiemet turistų 
skaičius iš Švedijos į Lietuvą 
dar labiau padidės Pirmos eks
kursijos iš švedjios laukiama 
liepos 3 d. Ji organizuojama 
Stockholme. Taip pat organi
zuojama ekskursija ir iš Lie
tuvos. Ji ketina iš Klaipėdos 
išplaukti j Švediją rugpiučio 22 
d; tr^ten išbūti 8 dienas. 

m***-...

11 žmonių žuvo nelai 
mėse su lėktuvais

Filmą su Kipru 
Petrausku

turėsianti tų kraš-

dabar Saar krašte

krašto gyventojams. Jis 
todėl labiausia ir -puolė.

Karas Arabijoj dar 
tęsiasi

LOS ANGELES, Cal, g. 7, 
—Garsi krutamu jų paveikslų 
aktorė Jean Harlow pasimetė 
su savo trečiuoju vyru, filmUo- 
toju Harold G. Rosson, kurį ji 
vedė tik pernai rudenį, 
vus j būrį žmonių.

CAIRO, Egypte, g. 7. —Sau- 
di Arabia karalius Ibn Saud, 
kuris nugalėjo Yemen imamą, 
dar nepaliadja veržtis į Ye
men, kad užimti visą tą vals
tybę, kurią valdyti Ibn SaUd 
galbūt pastatys savo sūnų, emi- 

“ Yemen uostas 
prie Raudonjų ju- 
užimtas ir dabar 

kariuomene apgulė Yemen sos
tinę Sana.

CHICAGO.— Penkiose nelai
mėse su lėktuvais įvairiose ša-1 
lies dalyse pereitą sekmadienį 
žuvo 11 žmonių.

Trys žmonės žuvo lėktuvui 
nukritus ir sudegus Fulton, N. 
Y., Holly Bros, airporte. Du jų 
buvo pasažieriai.

Keturi žmonės žuvo susidau
žius privatiniam lėktuvui ties 
Houston, Tex. Jų sudaužytą 
lėktuvą ir kunus surado dvi mo
terys, kurios irgi manė paskrai
dyti tuo lėktuvu. Bet nesu
laukusios gryštančio lėktuvo, 
jos su farmeriu išvyko jį ieško 
ti ir rado tik krūvą laužų ir 
lavonus.

Du žmonės liko užmušti ties 
New Market, N. J., lėktuvui 
pametus sparną ir nukritus že
mėn.

Telegrafistas ir amatorius la
kūnas W. A. George užsimušė 
bandydamas pasikelti lėktuvu 
iš Soda Springs, Idaho, airpor- 
to.

Mrs. Jennie Johnson, 18 m.» 
(prigėrė lėktuvui nukritus į San 
Francisco įlanką. Jos vyras ir 
lakųnas liko išgelbėti.

Gegužės ar birželio mėnesį 
bus pradėta sukti turistiškai- 
propagandinio pobūdžio filmą, 
dalyvaujant Kiprui Petrauskui. 
Visa filmą bus pagrįsta jo dai 
navimu. Scenerijų paruošė L. 
Dovydėnas. Filmą bus poros 
tūkstančių metrų, skirta Lietu
vai. Užsieniui gi, supažindin
ti jį su musų dainininkais ir 
dainomis, bus paruošta trumpa 
filmuke su keliomis įdainuoto
mis dainomis. Gamtos vaizdai, 
Lietuvos buitis bus filmuota 
čia pat. Dainavimo gi pas mus 
negalima gerai užfiksuoti, to
dėl Kipras Petrauskas su kino 
operatorium žibu, šios filmos 
sumanytoju^ vyks Berlynan da
ryti garsų nuotraukų.

Pasitraukė dar vienas 
tarybos narys

MADRIDAS, g. 7. .

Girių gaisras gręsia 
miesteliui*

KAUNAS.— Miesto tarybos 
narys Mikučevskis tarnauja 
miesto lombarde. Kadangi vyr. 
tribunolas išaiškino, jog savi
valdybės tarnautojai negali bū
ti tarybos nariais, tai burmist
ras Mikučevskiui ir pranešė šį 
vyr. tribunolo išaiškinimą.

Mikučevskis atsisakė iš Kau
no m. tarybos.

rą Feisal 
Hodeida, 
rų, jau

Trijose 
stotyse 
pridarė

Vienas

VIENNA, g. 7. — 
Vieiinos geležinkelių 
sprogį bombos, kurios 
didelėš žalos, Jų sprogimas bu
vo tąip nu taikintas, kad jos 
kuomažiausia žmonių sužeistų

WAUSAU, Wis„ g. 7. — 7 
šeimynos liko be pastogės gi* 
rių gaisrui sunaikinus jų na
mus. Gaisras apsupo 2,000 gy
ventojų miestelį Mosinee, 10 m. 
atstume nuo čia ir gręsia jį su
naikinti, jei nebus veikiai su
valdytas. Visi gyventojai sto
jo kovon sU gaisru, kad nors 
miestelį išgelbėti.

žmogus liko užmuštas ir 1 su- tik, kad padarytų valdžiai 
žeistas, nacionalei gvardijai šo- nuostolių.

MUSCATINE, la., g. 7. — 
Vienas žmogus liko užmuštas, 
5 sužeisti ir 2 pasigendama, 
Rock Įsland tavoriniam trauki
niui nušokus nuo bėgių.

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 J musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..
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Križevičitfs,Rimeikis

CHICAGOS LIETUVI DRAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
KOM

mylįs savo tautę, taip Avė

pažino savo klases

KONTESTO UŽBAIGA GEGUŽĖS 31

esate kviečiami subrusti, padėkite savo darbui

Kazimieras Mikuckis

Avė

vien r ei

Tuksiančiai Perka
WarehouseJokūbas Maskaliunas

Kontesto Reikalai

Jonas BertulisSiedlin

Ona MaškaliunasRatkevičienei pri

9.00
VICTROLOS

Mykolas Ivarauskas

Mrs.
2431

Mrs. 
'4030

John
3547

Paul
1515

ir ‘Bertulio
j Roosevą

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČ1A
P. MILLER-

Chicagos Lietuvių! 
Draugijon laike jira;. 
eitos savaitės įsirase 
sekami nauji nariai:!

DRAUGIJOS VALDYBA
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

Kont 
klauso kreditas už įrašymų ši
tų jaunų daktarą j Chicagos 
Lietuvių Draugijų.

KONTESTO GARBĖS

•J. ASClLLA 
J. GALSKlfcNfi 
V. PAČKAUSKAS

Laukiam pasekmių
— turėtų bu*ti ne-

N. Harlem 
GB-48

Miller,
N. Irving

GB-42
M. Ratkevičienė, 
West 47th Place 
[ ’GfB-BS 
Poteckas, 
So. Union Avė.

GB-24
O. Simonaiticnė, 
Rrighton Place.
I GB-23 
Sophie Bendžius,

Pilsen Kwik Cote Varnish
Vidutinio įkainavimo vaniišus bet turįs augščiausios kai 
uos varnišo ypatybes
GREIT IŠDŽIŪSTA

TVIRTAS

MUŠKIT
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Šiandie Draugijos 
susirinkimas

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

*39.00, $49.00
$59.1)0

Korit. M. Ratkevičiene naujai 
atgijo. Nauji kontestantė Pe
tronėlė Šliužas pradėjo akty
viai vėflcti. P. Mflleris neša 
glėbiais naujus narius. P-nia 
Z. Bendžius irgi *neapsileid- v • Izia. i

Dr. V. E. Siedlinskis
Musų naujas narys dr. V. E. 

Siedlinskis, 4143 Archer Avė., 
yra daktaras dentistas. Bright- 
on Park lietuviai, Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai, kurių 
randasi čia gana skaitlingas bū
rys, reikale prisimins, kad čia 
randasi jų bendros organizaci
jos narys Dr. 
skis.

Chicagos Lietuvių Draugijos vajus užsibaigs gegužės 31 d 
Visi vajaus dalyviai ir tie, kurie veikiate, ir tie, kurie dar ren
giatės veikti 
tinkamų taškų. Tegul jūsų nuveiktas darbas bv.’na įrašytas skais
čiomis raidėmis į Chicagos Lietuvių Draugijos istorijos lapus. 
Iki vajaus-kontesto užbaigai liko tiktai 22 dienos; laikas trum
pas, bet dirbant kiekvienas iš jūsų galite daug labo Draugijai 
padaryti 
rie mažai payodėt savo darbo našumo 
nors dabar, 
kia savo aktyvioms spėkoms paliepti dirbti.

Draugai kontestantai, kurie darbavotės iki šiam laikui, taip 
gi tie, kurie savo darbu visai nOpasirodėt 
tis stropiai už darbų nors dabar 
mai

GB-21
Mrs. V. Orenčienė, 
3312 So. Halsted St

rišami
nacizmas 

katalikizmas, so
Roosc

pasirinkimų įvairiausių namų 
rakandų ir kitų papuPšalų jū
sų gyvenamiems namams. Sma
gu prisiminti, kad musų orga
nizacija auga sparčiai nariais 
ir sykiu profesionalais ir biz
nieriais.

•BUDRIKO Lietuvių -Programai:
WCFL, 970 k. Nedaliomis nuo 1 iki *1:30 po pietų.
WAAF, 920 k. Nedaliomis nuo '1:30 iki 2 Vai. po -pietų
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai. vak.

Reikalaukite jį Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje.

OB-18
J. A. Jankus, 
1834 Wabansia Avė.

GB-15
J. L. Ascilla, 
3800 Armitage Avė.

G-B4&
A. Ambrose, 
3141 So. Emerald Avė

GB-9 
Petronėlė Šiužąs, 
4323 So. Fairfield 

GB-8 
J. P. Girčius, 
1835 Wabansia Avė.

GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras) 
1739 So. Halsted St.

GB-6
J. Sholteman, 
7029 So. Artesian Avė

GB-6
Robert Shaikus, 
6404 So. Rockwell St.

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

GB-3
Frarik Bulaw,
1739 So. Halsted St.

GB-3
J. Cheporiis,
4111 So. Richmond St

GB-3
J. H. Puida,
3946 So. Aftesian Avė.

gauti gerų skaičių narių. Ypač tie kontestantai, ku- 
pradėkite darbuotis 

auti vienų antrų narį juk nėra sunku

Velionis Antanas 
Juška

lopraso Lietuvosžmonėsr 
tip pataria Lietuvos banl®

RADIOLA mod
T8, 7 tttbų už

<DAV<IS 8, A. 'C. ^Gražiame 
Kabinete už

Kokius tiktai prospektus 
eikite į juos, padarykit nariais Drau- 

turi ištesėti. 
, pažjstamus, gi-

'49.50

Krautuve Rakandų, Muzikos, Radio, 
Aeeordionų.

Mrs
6436 So. California Avė

si sudie. lir taip'gyvenimas ei 
na gamtos* išarta vaga....

Nemunas.

kviečiam jumis im- 
užbaigkim kiekvienas tinka- 

savo skirtas pareigas, kad darbui užsibaigus galėtumėm pa
sididžiuoti, jog dirbome sulig savo geriausiomis išgalėmis, ge
riausiais norais.

Gegužės 31 diena arti, musų darbui liko tiktai 22 dienos, 
bet laike 22 dienų mes nuoširdžiai dirbdami galime dar daug 
nuveikti. Pertat į darbų draugai ir draugės kontestantai! Kiek
viena diena iš sekamų 22 dienų privalo būt ji&ų darbo dienoj 
labui Chicagos Lietuvių Draugijos 
iki šiam laikui turėjote 
gijos, jie savo pažadų, jeigu yra džentelmonai,

Laike šitų 22 dienų pereikite savo draugu 
minės, kalbinkite likti Chicagos Lietuvių Draugijos nariais. Dar
bymečio laikas eina, dėkite savo spėkas į budavojimo organiza 
cijos, j kėlimų naujais nariais Chicagos Lietuvių Draugijos. Pa 
sitikim, kad šitos paskutinės dienos Draugijos vajaus bus tik 
rai sėkmingos. To ir laukiam.

GAŽUS — ILGAI TARNAUJĄS
DEL GRINDŲ, MEDŽIO IŠBAIGIMŲ 

IR RAKANDŲ.

Musų Draugijos nario užei
ga yra tarsi koks centras 
Bridgeporte. Čia užėjęs gali ra
sti ir lietuvių daktarų, advo
katų, laikrodininkų, agentų, pu
blicistų, žurnalistų — čia dis
kusijos nuolat verda apie vi
sus pasaulio kraštus. Klausi
mai čia rišami visokiausi — 
fašizmas, nacizmas, taiitizmas, 
bolševizmas 
cializmas, anarchizmas 
velt Netv Deal ir tankiausia 
baigiasi diskusijos klausimu, 
kada laikai pagerės.

Musų nauja narė pmia Ona 
Maskaliunas yra žmona Jokū
bo Maskaliuno, kuris užlaiko 
Beer Garden, 817 West 85th 
St. Well, p-nia Maskaliunienė 
yra geroji pusė p. Maskaliuno, 
Kaip žinote, gerbiamieji, pats 
p. Maskaliu'naš yra blogoji žmo
gaus pusė, na, o p-nia Maska- 
liunienė yra geroji, kada abi 
puses Maskaliunų sudedi j 
daiktų, pasidaro p. Maskaliu
nas pilnas žmogus ir dar ne 
visai prastas žmogus. Tūlas 
graikų pilasofas sakydavo —. 
vyras be moters, tai tiktai pu
sė žmogaus, o moteris be vy
ro — nėra žmogaus. Smagu 
pažymėti, kad p-nia Maskalitf- 
niene sykiu su p. Maskaliunu 
abi naujai įsirašė į Chicagos 
Lietuvių Draugijų.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
naujas narys, p. K. Mikuckis, 
turi gražiai įrengtų aludę, 671 
West 18 Street. Pats p. Mikuc
kis yra, taip sakant, tikras 
sportas, gražaus apsiėjimo su 
kosttfmeriais, pats mylįs platų 
išėjimų ir rinktinę draugijų. Jo 
draugai yra tiktai tie, kurie tu
ri savigarbų linkui savęs ir ki
tų. Chicagos Lietuvių Draugi
ja auga nariais 18-tos apylin
kėje, ypačiai čia prisidėjo ga
na didelis skaičius biznierių. 
Dar verta prisiminti, kad p. 
Mikuckis įsirašė į pirmų lie
tuvių draugijų, pasak jo, dide
lė didžiuma lietuvių pašalpos 
organizacijų tvarkos perdaug 
senoviškai, pertat nematęs rei
kalo prie jų dėtis. Chicagos 
Lietuvių Draugija esanti vie
nintelė lietuvių organizacija, į 
kurių kiekvienam lietuviui yra 
malonumas priklausyti. Prityrę 
biznio žmonės žino, kų.r kalba 
— p. Mikuckis jbžhJtttlttbgąras 
pavyzdys. '

VVell, taip sakant, ir J. Mas
kaliunas į Chicagos Lietuvių 
Draugijų įsirašė. P-nas J. Mas
kaliunas yra senas bridgepor- 
tietis, senas biznieris, bet ne 
amžių. P-nas Maskaliunas už
laiko gana gražiai įrengtų Beer 
Garden, 817 W. 35tli Street. 
Vieta erdvi, užėjus su šeimy
noms arba taip sau su drau
gais ilgesniam laikui pasisve
čiuoti nereikia palei barų bu-

Sale 5 dienas
3343 So. Halsted St. I

Kati sumažinti štakų ir pada
ryti vietųs naujoms prekėms, 
nutarta išparduoti PIANUS, 
VICTROLAS ir RADIOS už 
negirdėtų kainų.

Vartotas 
stovyje

Ant naujų pagarsėjusių 
•keturkampių MAYTAG 
skalbyklų Budrikas duo- 
da didelę nuolaidų.

Elcktrikinių Mangliųir 
Prosijimo Mašinij Išpar
davimas po

15.00
ATWATER KENT 6 tūbų

Walnut už

Draugijos ofisas atidaras tiktai keturios dienos per savaitę—panedSIiais, ketvergais, pčtnyčiomis ir subatomis 
nuo 4 iki 7:80 vak. Kontesto dalyviai arba norintys įstoti Draugijon su reikalais malonėkite atsilankyti tiktai 
čia nužymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai priimami vien tik ketvergo vakarais nuo 6 iki 7:30 vai. vak.

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117 __________________

35.00
10 tūbų SGNORA RADIO 
kombinacija buvo $900.00, 

'dabar

nepamirš kreiptis prie 
narių — Iva- 

geriau pa- 
Furniture

40 tūbų 
•rRADIOL 
-7 tūbų 1 
'Ele>ktrikhiis

Chicagos Lietuvių Draugija 
neteko nuoširdaus seno orga
nizacijos nario asmenyje An
tano Juškos. Velionis Antanas 
priklausė šiai organizacijai nuo 
pat Draugijos įsikūrimo.

Man velionį Antanų teko pa
žinti nuo 1907 m.; buvome pir
mieji nariai L. S. S. 81 kp. Ve
lionis per visų savo gyvenimų 
Amerikoje buvo susipratęs lie
tuvis 
gi ne mažiau susipratęs dar 
bininkas 
reikalus ir mokėjo juos tinka
mai ginti. Man prisiėjo su ve
lionio Antanu bendrai darbuo
tis nuo pat įsikūrimo L. S. S. 
81 kp. ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos, taipgi ir S. • L. A. 
226 kp. ir Vaidylų Brolijoje 
būti bendros organizacijos na
riais.

Antano mirtis ypač North- 
sidės lietuviuose išplėšė plačių 
spragų pažangiųjų lietuvių dar
buotės ir 
j e. Liūdi 
Draugijos 
pirmutinio
S. įL. A. 226 kp. nariai nusto- 

bendros organizacijos 
malonaus draugo. Ne- 
nuliudę yra Vaidylų 

nariai, nes šitoje orga-

draugiškumo tvoro- 
Chicagos Lietuvių 
nariai netekę savo 

darbuotojo, liūdi

štai vėl kitas naujas Drau
gijos narys ir Roosevelt Furni
ture Co., 2310 W. Roosevelt 
Rd., vienas iš savininkų. Mu
sų naujas narys J. Rertulis yra 
bendrame rakandų biznyje su 
M. Ivafausku. P-nas Bertulis 
prižiūri rakandų išdirbimo sky
rių, geriau pasakius, yra 
-kandų išdirbimo skyriaus 
dejas, o .p. Ivarauskas yra ve
dėjas krautuvės. Rakandų ,iš- 
dirbystė ir krautuvė yra vie
noj vietoje.

Krautuvėje rakandų yra ga
na platus pasirinkimas, kaina 
siiig prekių gerumu visai ne
aukšta. Taipgi čia yra priimami 
užsakymai pagaminti rakandus 
sulig kiekvieno pirkėjo reika
laujamu skoniu. Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariams ver
ta prisiminti, kad musų ben
dros organizacijos nariai Ber
tulis ir Ivarauskas turi platų

2o., 2810 W. Roosevelt 
nas M. Ivarauskas, Chi- 
Lietuvių Draugijos nau- 
bys. Neabejoju4, kad rei-

P1ANAS gerame 

ž *19.00
STARK PLAYER PIANAS, 

vertas $200.00, $^Jj gį 
AVARNER PLAYER PIANAS, 
‘Walnut

P-nas M. Ivarauskas, stam
bus lietuvių biznierius, užlaiko 
rakandų išdirbystęJ įr krautu
vę bendrai su Jonu Bertuliu. 
Rakandų krautuvės vardas ži
nomas kaipo Roosevelt Furni
ture C 
Rd. P- 
cagos 
jas na 
kale n[amų rakandų Draugijos 
nariai
savo oifgamzaCijos 
rausko 
sakius

Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkiniks šiandie vakare 
7:30, 
nėję, 1547

*49.00
STARK UPRIGHT Oak

..... ’39.00
KERSHEIM Mahogany
PIANAS

Laike praeitos savaitės ge
riausia pasižymėjo p-nia Rat
kevičiene, Milleris ir Petronėle 
Šliužas, šiek tiek progresavo 
Galskis, Poteckas, Ambrose, Z. 
Bendžius. 
šią savaitę, 
blogos.

j
Musų Kontestanty Stovis

' GB-124
Gerb. Ponas X,
3653 So; Halsted St.

GB-51
J. Kerriešis,
812 West 33rd St.

Į GB-48
P. Galskis,
2930

Rasalls, Naikelis 
Narmbritaite, Daugirdienė, Min
kąs, Petrauskas, Lirika, Petro
šius,
Klikna ir dar keliolika. Po Šimts 
pypkių, kur jūsų darbo Vai
siai? KUr duotas garbės žodis, 
kad dirbsite? Argi jau nei va
jui baigiantis negalite sujudin
ti Žemę. Laukiam.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
kontestas 'eina prie užbaigos, 
kontestantai pradeda 'eiti prie 
savo darbo tikslo, geriau pa
sakius, prie tinkamos užbaigos. 
Vieni iki Šiam laikui Hiribę 4a> 
bai mažai susyk pasižymi. Pa
vyzdžiui, koiit. Petronėlė šliu
žas, kuri iki pat šiam laikui 
nerodė gyvybės žymių, su4 sy
kiu pridavė pluoštų aplikacijų? 
Puiku. Kiti -konteštantai, kurią 
iki šiam laikui nėra niekuo pa
sižymėję, turėtų subrusti kaip 
kad p-nia Šliažas kad padarė.

Kas pasibarė su kont. Juozų 
Kemešiu4, kur jo narsumas 'din
go? Kur Jankus, Girčius, Se
nas Pėtras, Sholteman, Potec- 
kas, Saikus, kurie iki šiam lai
kui lėkė kaip sakalai, bet lai
ke praeitos savaitės iš jų ne
buvo nieko girdėti.

Na, o kur dar kontestantai 
nepradėję dirbti, o jų yra de
vynios galybės: Mrs. Sinkus,

Elektrikinius Refrigeratorius
Iš BUDRIKO KRAUTUVES.

Budrikas parduoda daug pi- 
ginus. Ant lengvų išmokėjimų. 
Budrikas užlaiko pilnų ipasi- ||
rinkimų gerų, Standard žino- II
mų išdirbysčių: WESTING- I jKSg&S D
HOUSE, NORGE, LEONARD, Į i ff|
CROSLEY, APEX ir kitų. Kai- | .ĮWW»JįI 
nos nuo I
ir aukščiau.

Nuolaida už jūsų feną 1c-
(laimę. Dykai gražus elektriki- 
nis 'tosteris su grill su kožnu 
pirkimu ’Refrigeratoriaus.Maspnfc Temple svetai 

N. Lėavitt Street.
: Sekretorius.

AUTOMOBILIŲ RADIOS 
Dhilco, Stewart, Warner, Motorola, 
Zenith, RCA VICTOR ir kitokios. 

Kainos JĘĮĮft
1934 po VMaOU

Budriko mechanikai įtaisys į jutų automobilį jums 
belaukiant.

PARSIDUODA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

* 39.00 
a - *22 .00
FRESHMAN

7.00
7.50

ję savo 
nario ir 
mažiau 
Brolijos 
nizacijoje Antanas ėjo įvairias 
valdybos pateigus — Praam
žius, žaibas, Krivaitis ir tt.

Balandžio 30 dieno rytą, Bar 
saulei miegant, dar mėnuliui 
ryto nespėjus pasveikinti, mu
sų malonus draugas Antanas, 
merkdamas savo stingstančias 
blakstienas paskutinį kartų — 
sakė mums visiems Sudie!

Gegužės 5 dieną, Lietuvių 
Tautiški kapiniai susilaukė dar 
vieno sūnaus atėjūno, kuris iš 
taip toli, iš Tėvynės Lietuvos 
atkeliavo čia ilsėtis amžinai. 
Gamta, pavasario gamta įsakė 
purpurotems medžiams šlamėti 
savo lapelius, žolelėms svyruo
ti ir paukšteliams giesminin
kams savo angeliškais balseliais 
pagieduotb mtfsų Antanui pa
skutinį kartą, leidžiant karstą 
į motiną žemę.

Naujas kapasrf žmonių paly-

NAUJIENOS, Chicago, DL ...............LJ - ■
Tumėnas, Rakašius, Šakis, Blo 
žis, Baltutis,

jas. f. SUDRIK, 
INCORP0RATED

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

Į CENTUS

5 DIENŲ 
WAREHOUSE

! SALE 
3343 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

lllll O"?



NAUJIENOS. Chicago. III

KapčiamiestyNelaim
Lūžūs tiltui nuskendo 2 vtaikaiDel kiekvieno KatiKALNAS

DŽIUGINANČIOS KOKYBES

RAMOV Theatre
tffll

Gegužės 8 d

taipgi komedija

MILDA THEATRe

Gegužės 8 d

NEW PLYMOUTH5530taipgi komedija

Garsinkitės “Nnose

Kokis yra imigracijos stovis 
Amerikos pilietės aileivio vyro

IR AUGščIAU 
DIRBTUVĖ 
DETROIT

Svetimtaučių klausi 
mai ir atsakymai

Kovos su čigonais, k 
rie atneša šiltinę iš 

okup. Lietuvos

PITFALLS OF
YOUTH”

Antradienis, geguž. 8, 1934

3140 So. Halsted St,

3518 So. Halsted St

4000 DRESIŲ 
Del Moterų ir 

Merginų

k.v s apie jūsų 
su kiekvienu 

Atsives- 
— tegul 

tinie jos laimę

Dora ir pilietyste
Klausimas. Ar žmogus, ku

ris buvo suareštuotas ir nu
baustas dėl pražengimo miesto 
įstatų, gali prašyti pilietystės. 
Aš klausiu, nes ant aplikacijos 
blankos yra klausimas kaslink 
buvusių suareštavimų ir kandi
dato liudininkai turi prislėgti, 
jog aplikantas yra žmogus ge
ras doriškai.

Atsakymas, {statymas reika-

Burmistras prašo 
riausybę nurašyti 4 

litų skolų

eina
pernešą
demarkacijos liniją daug ba
stosi ir kilnojasi iš vietos į vie1- 
tą. čigonai dėmėtąja šiltine 
sergą patys ir užkrečią kitus.

Į Vilkaviškio i apskr. išvažia
vo sveik. departJ epidemijos gy
dytojai ir dezinfektorius. Įsa
kyta; įtartinus sergant dėmė

kad jie ne
taps visuomeniškomis sunke
nybėmis, kuomet atvažiuos. Be
darbė šioje šalyje verčia užlai
kyti imigracijos įstatymus.

Anglų kalba ir pilietybės 
prašymas

Klausimas. (Prašau man pa
aiškinti, kiek aš turiu žino»ti 
anglų kalbos, norėdamas pra
šyti pilietystės? Aš gana gerai 
suprantu anglų kalbą, bet ne- 
taip gerai ją vartoju. Matyt, 
dėl to, kad esu svetimtautis. 
Netaip gerai ir rašau anglų kal
boje.,

Atsakymas. Nuo pilietystės 
aplikanto reikalaujama, kad jis 
galėtų nors kiek pasikalbėti 
anglų kalboje, kad jis kitus su
prastų ir kad jis aiškiai išreikš
tų. Pei- egzaminą jis turi su
prasti klausimus, kuriuos jo 
klausiama apie federalę, valsti- 
jinę ir vietinę valdžią šioje ša
lyje. Bet pilietystės knygutės 
turi tuos klausimus ir atsaky
mus. FLIS parduota “How to 
Become a Citizen of the United 
States” už 25 centus kopiją.

Svetimtautis, kuris lanko va
karines arba pilietystės klases, 
paprastai išmoksta, kiek rei
kalaujama; bet svetimas ak
centas vartojant anglų kalbą 
nesulaiko aplikantą nuo pilie
tystės. Lengvas daiktas pasi
mokinti rašyti anglų kalboje. 
Svarbiausias rašymo reikalavi
mas yra, kad aplikantas galėtų 
pasirašyti vardą po aplikacijos 
forma savo ranka ir angliš-

tąja šiltine 
liečius tuojau izoliuoti 
epidemija nesiplūstą.

Y0UR LYtJ
Night and Moming to keep 
them Clcan, Clear and Heaithy 

Write įor Free "Eye Care” 
ar *‘Eye Beauty’ Book

Murinę Ce« Dept. H. S.. 9 E. Ohio St.. CMcege

GERIAUSIAI
SUBUDAVOTAS ŽEMOS 

KAINOS KARAS

3 “Tai atsitiko vieni) naktį, kuomet
• ųantaėiau buvo karą užpakaly i kito ka

ro- Trokaš įvažiavo 1 mano karo Užpakaly 
ir aS' nusiritau žemyn. Uet afi iAlikau gyvus, 
kad apie tai Jums papasakoti I“

Tikrai Džiaugsmin
gas Pirkinys. Kiek
vienos spalvos, 
PRINTS, ŠILKI
NĖS, ORGANDY 
IR NAUJOVIŠKOS. 
Pirkinys, kuris jus 
nustebins, už tiktai

Balti ir Šviesus čebatukai
Vertės iki $3.00

Nusipirkite 2 poras šia pigia kaina. Spike ir Cuban 
Užkulnis. Juodos ir Tamsiai Rusvos. Blond ir Pilkos. 
Perforated ir Cut — Outs. Visokio didžio. C1 A G 
Taipgi Arch Suports .................................. M* ■

Konstatuota, kad šiltinė at- 
iš okup. .Lietuvos ir ją 

čigonai, kurie paliai

Klausimas. Jeigu Amerikos 
piliete išteka už ateivio vyro 
užsienyje, ar ji gali jį parsi
vežti į Suv. Valstijas kaipo ne- 
kvotinį imgrantą?

Atsakymas. Sulig dabarti
niais įstatymais Amerikos pi
lietės ateivis vyras, jeigu apsi- 
vedimas įvyko po liepos 1 d. 
1932 m., gauna tik pirmenybę 
kvotoje. Bet jeigu apsivedė 
prieš liepos 1 d. 1932 m., tai 
žmona tokio ateivio gali išpil
dyti ir pasiųsti prašymą dėl 
nekvotimo stovio tokiam vyrui. 
Bet ar jis galės išgauti imigra
cijos vizą, prigulės nuo jo pa
ties, nes jam prisieis Amerikos 
konsului darodyti, jog kuomet 
jis atvyks į Suv. Valstijas, jis 
netaps visuomeniška sunkeny
be. Šiandien net ir tie ateiviai, 
kurie gali reikalauti nekvotinio 
stovio turi darodyti, jog atvykę 
Amerikon netaps visuomeniško
mis sunkenybėmis.

GREASING
PALACES

No. 40 MARQUETTE 
ROAD ir 

WESTERN AVĖ. 
Pranas Navickas manageris

NUPIRKITE MO
TINAI SKRY

BĖLĘ
Vertės iki $1.88

šiaudines, vailoki- 
nės ir naujoviškos 
SPECIAL LAIKE 
MOTINŲ SAVAI
TĖS.

2 • “r.?„?1?,VaA ,>1adAr.yta" v,e,, t,krn hortv todčl norėjau, kad mano ka-
h iki v Ll lfi Plieno, nors tuola.ik u M kai nemaniau, kad man teks būti to
kiam nelaimingam prletlky.“

Panašus patyrimai tankiai nepa
sikartoja, bet jie kartais atsitin
ka. Ir todėl musų inžinieriai da
vė Plymouth Saugų-Plieno Body 
ir Hydraulic Stabdžius... sau
giausi stabdžiai kada nors pada
ryti- * * *▼ “

PASKUI, jie padarė Plymouth 
smagesniu, su patentuotais Float- 
ing Pajėgos inžinu mountingais, 
apsaugojimui pasažierių nuo mo
toro vibracijos... ir Individuahš- 
kus Ratų resursus sustabdymui 
kratymo.

Dodge, De Soto arba Chrysler 
dealeris byle laiku maloniai su
teiks jums Plymouth dėl demon
stracijos.

1“M«n Huleldžlant plienu Nnvy Yarde, teko matyti
• kokias bnuHineH plienui tenka pakcHti. Ir byle kiiH 

žino, Jeigu karo laivai nebūtų padaryti ifi plieno, jie 
negalėtų atstovėti to, kas Jiems šiandien tenka pakelti 
ant Jurų.“

KAUNAS. — Vilkaviškio ap. 
virš, pranešė sveikatos dep., 
kad Vilkaviškio apsk. 12 žmo
nių susirgę dėmėtąja šiltine. 
Vėliau pranešama, kad dėmė
tąja šiltine susirgę ten dar 10 
žmonių ir 1 žmogus jau4 mi-

lauja, kad pilietystės aplikan- 
<as turi būti žmogus geros do
riškos ypatybės. Kai’ kurie leis
dami k<bai į tai žiuri, kiti ne
labai paiso. Paprastai suareš
tavimas dėl peržengimo miesto 
įstatų ir užmokėjimas pinigi
nės bausmes arba net ir paso
diniams kalėjimai! ant trumpo 
laiko nesulaiko ateivį nuo pi- 
lielystės. Iš kitos pusės, žmo
gus suareštuotas ir nubaustas 
į penkių metų laiką prieš pa
davimą aplikacijos dėl rimto 
prasikaltimo, kaip tai dvipatys
tės, vagystės arba plėšimo, ne
galės gauti pilietystės.
Naturalizavimas žmones, ište

kėjusios už Amerikos piliečio

Klausimas. Neseniai išsiė
miau Amerikos pilietystės pil
nas popieras. Ar teisybe, jog 
mano žmona gali Bile kada da
bar prašyti pilietystės, ncišsi- 
imdama pirmų popierų ?

Atsakymas. Tavo žmonai ne
reikia išsiimti pirmų popierų. 
Rezidencijos reikalavimas jos 
atsitikime yra vienas i 
Jeigu čionai per vienus metus 
išgyveno,, tai ji gali, kada tik 
nori, paduoti prašymą dėl ant
rų popierų. Jeigu jinai buvo 
įleista į Suv. Valstijas prieš 
birželio 29 d., 1906 m., nuo jos 
nereikalauja nei atvažiavimo 
certifikato. Bet ji turės išlaiky
ti paprastą kvotimą, kuris rei
kalaujama nuo visų aplikantų, 
ir turės nusivesti su savim du 
liudininkus, kurie galės prislėg
ti apie jos dorumą ir kad ji 
Suv. Valstijose vienoj vietoj iš
gyveno metus laiko.

Dvipaitystė
Klausimas. Ką tai reiškia dvi

patystė ir kokios yra bausmės 
prasikaltėliams?

Atsakymas. Jeigu vyras arba 
moteris, kuris arba kuri dabar 
apsivedę, antru kartu* apsiveda. 
tai papildo dvipatystę. Papras
tai už dvipatystę prasikaltėlis 
pasodinama p kalėj imą ant pen . 
kių metų ir dar, be to, turi už
mokėti piniginę bausmę.

[FLIS.]

“Aš nusipirkau Plymouth dėl jo Saugaus-Plie 
no Body... ir ant mani ’ * J
TŲS BE ABEJO matėte pliJni- 
° nius šarVus ant kariškų lai
vų. Tai yra Merritt’o darbas pa
gelbėti juos padaryti. Jis žino ko
kie jie tvirti.

Nestebėtina todėl, kuomet jis 
norėjo nusipirkti karų, jis pasirin
ko Plvmouth dėl jo Saugaus-Plie- 
no-Body. Bet jis niekuomet ne 
manė, kad jo atsargumas išgelbės 
jo gyvastil

Piešinys parodo, kas atsitiko. 
Miglota naktis. Ūmus sustojimas. 
Trokas trenkė į karų iš užpaka
lio .... Išmetė į orų. Trenkė žemyn! 
Apsivertė vėl ir vėl!

“SaugusPlieno-Body mane tik
tai išgelbėjo!” jis mums pasakė,

Kiek Amerikos pasportas ir 
vizos ki.ištifoja?

Klausimas. Kiek pinigų na- 
turalizuotas pilietis turi užmo
kėti už pasportą? Ir kiek turi 
mokėti už įvairias vizas?

Atsakymas
išduoto pasporto imama $9 ir 
dar kitas $1 už išpildymą ap- 
Mkacijos, tad iš viso už paspor- 
ta reikia mokėti $10. Bet kas
link vizų mokesčių, tai kas ki
tas. Belgija, Čekoslovakija, Da
nija, Finlandija, Norvegija, 
Švedija, Šveicarija ir beveik vi
sos Centralės ir Pietų Ameri
kos respublikos neima jokių vi
zų mokesčių, — tos šalys vizas 
duoda dykai. Kitos šalys pasta
ruoju laiku numušė šiek tiek 
savo vizų mokesčius. Lenkija 
dabar ima $1, Lietuva $5, Aus
trija, Bulgarija, Franci j n ir Ju
goslavija $2 ir Vokietija tik 
penkiasdešimts centų.

Imigrantai iš Kanados
Klausimas. Esu naturalizuo- 

tas Kanados pilietis. Mano žmo
na irgi Kanados pilietė. Bet 
musų sunūs 18 metų gimė Ka
nadoje. Ar mes galime prašyti 
įleidimo į Suv. Valstijas kaipo 
nekvotiniai imigrantai?

Atsakymas. Vien tik sunūs, 
gimęs Kanadoje, gali reikalau
ti nekvotinio stovio. Tamsta ir 
tamstos žmona prigulite prie 
kvotos tos šalies, kurioje gimė
te. Yra faktas, jog jus abudu 
įgijote Kanados pilietystę natu- 
ralizavimu, bet kvotos reikale 
tas nedaro jokio skirtumo, šian
dien imigracijos viršininkai vi
sose šalyse neišpasakytai var- 
žingai bando užlaikyti tą imi
gracijos punktą, kuris liečia vi
suomeniškas sunkenybes. Jeigu 
tik numatoma, kad ateivis gali 
tapti visuomeniška sunkenybe, 
tai jokiu budu jis nebus įleis
tas. Net ir nekvotiniai imi
grantai turi prisilaikyti prie ši
to reikalavimo

CERTIFIKUOTAS PASIKALBĖJIMAS SU M. E. MERRITT, NA V Y YARD, CHARLESTON, S. C.

Kapčiamiestyje, Seinų apskr, 
šiomis dienomis įvyko didele 
nelaimė. Ajit tilto per Baltąją

Wt OOOVRFAUT

PIRŠTINĖS
didžio
ŠILKINĖS BLIUZKOŠ
$1 vertės ....
SVEDERIAI
svederis musu stake. Vertės iki $1.50 
NOSINAITĖS ‘
Vertės 75c. Special už baksiukų 
PAKETBUKS SPECIAL 
ir gelsvai rusvos, 
dykai. Tiktai .

Motinų Savaitei
Nupirkite Savo Motutei Dovaną 

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETE
Outletas dėkoja visoms motinoms, kurios 
čia darė pirkinius per šiuos metus ir pasi
naudojo musų pastebėtinais bargenais. Mes 
norime, atsidėkodami joms padaryti savo 
dali ir palinksminti visas Motinus luioc 
Motinų savaitės.
Mes nieko nesigailėjome, taip kad visa šei
myna gali SUTAUPYTI MUSŲ OUTLETE 
LAIKE MOTINŲ SAVAITĖS! APSAUGO
KITE SAVO PAKETBUKĄ! — MOTINŲ 
IR DUKTERŲ KAUTAI — Tūkstančiai 
nauju kautu sensacingai žemomis išpardo- 
vimo kainomis Didelės mieto# taipgi.

$2.99 
$4.99 - $6.99

.1 ■■■; ■ ■ ■ ■ ■

Bargenai Del Motinos
Tūkstančiai porų. Visokio 

Daugelio stylių. Pora ..................
Margų spalvų —

Laike Motinų Savaitė#. Byle 
» ..........

Setas iš 6 gražiame baksiukė

čigonus ir šiaip pi- Ančią, kuri viš dar tebėra gė
le ad rokai patvinusi, žaidė apie de

šimt vaikų, žaidė, linksminosi. 
Staiga tiltas įlūžo ir astuoni 
vaikai siderito upėn. Praeiviai 
šoko gelbėti, šešis vaikus pasi
sekė išgelbėti, o du nuskendo. 
Nuskendusieji yra abu broliai 
Mačiulevičiai, Kaziukas 11 me
tų, o Stasiukas 7 m. amžiaus 
ši nelaimė smarkiai sujaudino 
viso miestelio gyventojus.

DAUGIAU NEI T 

1,000,000 
(VIENAS MILIONAS) 

AUTOMOBILIŲ 
TAPO IŠGRISUOTŲ 

Per

WAGGONER

DYKAI
Graži dovana su kiekvie 

nu pirkiniu už $1.00 
MADAME N. SINGII 

ypatiškai atspės jūsų lai 
m e ir paša 
likimų — 
kauto pirkinių, 
kitę savo mĮotinų 
pasako jai

Savo laiku 
no m. savivaldybe prašė vy
riausybę Kaune per Nemuną 
ir Nerį pastatyti tiltus. Savi
valdybė manydama, kad pasta 
tytus tiltus ji galės eksploatuo
ti, tai pasižadėjo dalį statybos 
išlaidų pati sumokėti. Bet kai 
tiltai buvo pastatyti, tai savi
valdybė negavo tų tiltų eks
ploatuoti, o tik turi skolą mo
kėti.

Dabar Kauno burmistras ra
štu kreipėsi į vyriausybę, nu- 
rodydairtas, kad savivaldybe 
formaliai nėra pasižadėjusi mo
kėti už tiltų statybą, o antra 
vertins, bendro naudojimosi ke
lių ir tiltų įstatymu, tiltai pei 
plukdomąsias upes, t. y. per 
Nemuną ir Nerį, yra susisie
kimo ministerijos statomi ir iš

metąs. | laikomi. Taigi savivaldybe ne
turinti prisidėti nei tiltus sta
tyti, nei juos išlaikyti. Burmis 
tras prašo nubraukti 4 mik lt. 
skolų.

^•pinikų* IMeMm^eno*“!^ 5 • ,Ply.,Pouth Sedan. Plymouth kainos nuo
savaitę. Be cxtru nlyvoH tarpo nuleidlino uit- ' dirbtuvėje. Detroit, Mich. KainoH žali būti
vok!“ HuuHlinio nij- J'rnmlnytos be persuėMino. Ant lAmokejlmu sufi Chrys-

lęr Motors Commerciul Credlt Plano. K vnrjs

49c 
35c 

Ideališka dovana. Pilkos
Raides įdėsime*Populia- B l 

riški Ma- 
terijolai AA

* Ištisa i su 
pamušalu 
*Hollywood Stylia’

SALDAINĖS
Del Motinos 3 s 
baksas skanių šoki 
liado sal- 
dainių ...........OG,C

511 Sou+h^aulino Slreef—Marshfield "L'' and Street Car to £>oor 
H o urs 8 to 6—Thurs.doy ond Saturdoy Eves. to 8:30 P. M.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
nemažiau $100.

PA R A N K1’ S DR A UGIŠ K A S 
TVIRTAS

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS
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liai Vilniaus' šūkį vartos tik 
dešinėn pusėn, vadinasi, ei
dami vieningai su musų ka
talikiško veikimo viršūne — 
Federacija. Kitaip ir būti 
negali. Kan. Kemėšis, dar 
Amerikoje bebūdamas, Fede
racijų atgaivino ir išugdė. 
Jis buvo karščiausias jos ad
vokatas...”
Mes irgi neabejojame, kad 

Kemėšis yra klerikalas ir eis su 
klerikalais ranka už rankos- 
Taigi didėlei daugumai aktin
gosios amerikiečių visuomenes 
jo misija bus svetimas dalykas.

AMERIKOS SKOLININKAI

R.-K. FEDERACIJA LAIKO
VILNIAUS REIKALĄ SAVO 

MONOPOLIU

Jungtinių Valstijų kongresas priėmė įstatymą, ku
ris draudžia duoti naujų paskolų toms šalims, kurios 
neatsiteisia dėl senųjų skolų. Generalis prokuroras 
Cummings aną dieną davė oficialj paaiškinimą, kurioms 
šalims tas įstatymas privalo būti taikomas.

Tarpe didžiųjų Valstybių, kurias Jungtinių Valsti
jų valldžia laiko neatsiteisusiais skolininkais, generalis 
prokuroras paminėjo Vokietiją, Franci ją. ir Sovietų Są
jungą. Taigi šitoms šalims, kol jos neatsiteis, negalės 
naujų paskolų duoti nei valdžios iždas, nei bankai, nei 
privatiniai asmens.

Tas prokuroro patvarkymas reiškia skaudų smūgį 
ypatingai sovietams. Kada Litvinovas atvažiavo į Ame
riką ir išsiderėjo Roosevelto pripažinimą, Maskva tikė
josi, kad Jungtinėse Valstijose ji gaus pasiskolinti daug 
pinigų. Bolševikai žinojo, kad Amerika turi stambų pre
kių perviršį ir daug atliekamų kapitalų, ir jie manė, 
kad amerikonai tuojaus stengsis pasinaudoti proga- ir 
išplėsti savo prekybą Rusijoje. O prekybą su rusais 
Amerika gali vesti tiktai, parduodama jiems savo pre
kes bargan (kreditan).

Atvykus sovietų ambasadoriui į Washingtoną, at
keliavo čionai ir įvairus bolševikų prekybiniai agentai. 
Amerikos spaudoje pastaruoju laiku jau pradėta gar
sinti sovietų paskolos bonds’ai.

Dabar tas biznis turės sustoti Kapitalistiškų dole
rių Stalinas Amerikoje tuo tarpu negaus. O kai Ameri
ka bolševikams neskolins, tai bolševikams teks paabejo
ti, ar jų Litvinovas neapsigavo, kloniodamasis Roose- 
veltui ir duodamas jam visokių prižadų.

VOKIETIJOS DARBININKAI KOVOJA PRIEŠ 
FAŠIZMĄ

Nežiūrint baisaus “nacių” teroro prieš socialistus, 
socialistinė kovos dvasia Vokietijos darbininkuose nėra 
sulaužyta. Anglijos darbininkų “Herald” rašo, kad Hit
leris esąs labai susirūpinęs stiprėjančiu Vokietijos dar
bininkų masių priešingumu “tautiškai” valdžiai Tas 
priešingumas pasireiškė ypatingai per fabrikų darbi
ninkų atstovų rinkimus, kurie įvyko neseniai.

Daugybėje atsitikimų darbininkai, nepaisydami 
“nacių” spaudimo į balsuotojus, išrinko “neitralius” 
kandidatus; kitur balsai, paduoti už Hitlerio priešus, 
buvo pripažinti “negerais”,

“Neitraliai” kandidatai tai — socialistai, kurie da
bar neturi teisės atvirai vartoti savo partijos vardą, 
nes socialistų partija Vokietijoje yra uždrausta; Pami- 
nėtasai laikraštis paduoda visą eilę pavyzdžių, kur hit
lerininkai buvo sumušti rinkimuose. Sakysime:

Wolfsbank kasykloje: balsuotojų skaičius — 1,357; 
už nacius balsavo 241; “negeri balsai” 1,116.

Vieno laikraščio spaustuvėje: balsuotojų — 319; už 
nacius paduota 107 balsai; “negerų balsų” 217.

Elektrikos dirbtuvėje: balsuotojų — 233; už nhcius 
— nė vieno balso; prieš nacius — 9; “negerų balsų” 

224.
Panašių, kaip čia, pavyzdžių, yra* tūkstančiai. Jie 

rodo, kad po ramiu paviršium eina atkakli masių* kova 
prieš Hitlerio diktatūrą. Ta kova anksčiau ar vėliau 
išsiverš aikštėn j ir barbariškas nacių despotizmas bu& 
nušluotas.

Tame pačiame bostoniškio 
laikraščio numeryje yra įdėta 
R.-K. Federacijos rezoliucija 
apie Kemėšio, Vitkaus ir Ba
bicko atvažiavimų ir apie Vil
niaus vadavimo klausimų. Te
nai pasakyta, kad Federacija, 
kaipo Amerikos lietuvių katali
kų religinis ir tautinis centras, 
nutaria minėtuosius svečius 
remti, bet už tai ji reikalauja, 
kad svečiai jokios kitos organi
zacijos autoriteto nepripažintų. 
Rezoliucijoje skaitome:

“1. Federacijos skyriai ir 
apskričiai nepripažįsta kito 
Vilniui Vaduoti sąjungos 
centro Amerikoje, kaip tik 
Federacijos centrų, kuris, 
reikalui esant, koresponduo
ja su Vilniui Vaduoti sąjun
gos centru Kaune arba lie
tuvių organizacijomis Vilniu- 
je.

“Federacijos skyriai ir ap
skričiai palys be jokių tar
pininkų rengia svečiams pa
skaitas ir prakalbas, kuriose 
svečiai kalba tik Vilniaus 
reikalais, neliečiant Lietuvos 
vidaus politinių klausimų.

“3. Visas Vilniui Vaduoti 
sąjungos atstovų darbas 
Amerikoje, liečiąs katalikų 
visuomenę, dirbamas per 
Amerikos lietuvių • katalikų 
veikimo centrą — Federaci
ją.”
Iš šitos rezoliucijos aišku, 

kad Federacija nenori su nie
ku dirbti bendrai ir yra pasi
ryžusi paimti Vilniaus vadavi
mo reikalų j savo rankas. Ge
rai— bent aišku.

socialdemokratų, visi menševi
kai

Antrąją Durną renkant, jau 
ir Lenino frakcija bedrįso siū
lyti boikoto. J Durną praėjo 54 
socialdemokratai; milžiniška jų 
daiiguma buvo menševikai. At
stovybes vadas Durnoje buvo 
menševikas Ceretelli.

Menševikai taip pat pirmieji 
•ėmė organizuoti darbininkų at
stovų tarybas (sovietus), o bol
ševikai jas pradžioje boikotavo.

Bet Lietuvoje 1905 m. apie 
skirtumus tarpe bolševikų ir 
menševikų vargiai kas turėjo 
bent kokią nuovoką* Tarpe Lie
tuvos socialdemokratų tuomet, 
tur būt, dar nebuvo nė vieno, 
kuris butų save laikęs bolševi
ku. *

“NACIAI” HAMBURGE PA
ŠVENTINO “KLAIPĖDOS

VĖLIAVĄ”

“Elta”' praneša, kad antroje 
pusėje halandž|io mėn. Vokieti
jos hitlerininkai Hamburge at
liko iškilmingas ceremonijas — 
pašventino “Klaipėdos vėliavų”.

“Naciai” f
organizacijų, ‘f Vokieti jos Rytų 
Sąjungą’’, !—.—

turi įsteigę specialę 
‘F Vedžioti irta Pvfų 

kurios tikslas yra 
vesti prppagaildų už vokiečių 
“išvadavimų” ^Pabaltijo kraš
tuose. šios sąjungos Klaipėdos 
krašto grupės vadu yra paskir
tas baronas Taube. Jam ta pa
šventintoji 
įteikta. Ji esanti i geltonai rau
donos špalvo;
miesto ir vokiečhį riterių her
bais. I

yjėliava ir buvo

s K lai pėdos

Saninas:—Lydija juk jauna, 
graži, sveika, kaip ir tu... ir 
dar daugiau, todėl, kad pas 
jų yra tas, ko pas tave nėra: 
vis godumas... Jai norisi vis- 
kų pergyventi, viskų pajaus
ti... štai, ir ji pati... Tu tiktai 
pasižiūrėk į jų ir suprask!... 
Kokia gražybe!

Lydija buvo mažesne u$ni, 
bet daug gražesne už brolį. 
Pas jų spindėjo meniškas da- 
likatnas žavingumas, grakšti 
sveikata kerėjo kankinantis 
godumas, reikšmingos, tam
sios akys ir švelnus, skambus, 
kaip muzika, balsas, kuriuo ji 
didžiavosi. Sulėtino ji žings
nius ir viso kūno lengvumu, 
kaip jauna, graži stirna, nusi
leido laiptais, gražiai ir atsar
giai prilaikydama savo ilgų 
pilkų suknelę. Išdidžiai žvan

gindami ant žibančių batų 
šporais šone jos ėjo du jauni 
gražus oficierai, tampriai ap
temptuose mundieruose.

—Kas gi toks gražus, aš? — 
pripildydama visų sodų savo 
gražumu, moterišku malonu
mu ir skambiu balsu, užklau
sė Lydija. Pratiesė ji Naviko- 
vui savo rankų ir sustojo šalę 
brolio, kurio ji negalėjo su
prasti, kada jis juokauja, o 
kada rimtai kalba.

Navikovas stipriai paspau
de jos rankų ir labai parau
do,—iš jo akių net ašaros pa- 
siroilė. Lydija to nepastebėjo; 
ji jau senai pripratusi buvo ir 
ant savęs jautė godžiai gau- 
dančius jų jo žvilgsnius, ku
rie nedavė jai ramybės.

(Bus daugiau)

MIZARIŠKA “ISTORIJA”

Vertė MIKAS ŠILEIKISM. ARCIBASEVAS.

SANINAS
R O M A N A S

(Tęsinys)
Saninas nepatenkintas nu

mojo ranka.
—Palikite, susimildamas! 

Jeigu jums ims piauti pirštų, 
jums bus skaudu; jeigu piau- 
tų' pirštų kitam kuriam žmo
gui... Tai faktas!

—Tai cinizmas! — Naviko
vas! stengėsi kalbėti rimtai, 
bet išėjo juokingai.

vaikščiojo

Apžvalga
KUN. KEMĖŠIS IR R.-K. 

FEDERACIJA

Iš Lietuvos atvyko trys sve
čiai: kunigas Fabijonas Kemė
šis, p. Vitkus ir p. Babickas. 
Jų misija esanti pranešti ame- 

(rikiečianis apie padėtį Vilniaus 
krašte ir suorganizuoti pagelbą 
vilniečiams.' PfieŠ jiems- atva
žiuosiant į Ameriką buvo spau
doje paskelbta; kad- jie aukų 
Amerikoje nerinksią.

Kiek galima numanyti iš pa- 
K iKi

*-■li-iŽi'lhadįiflrtii’ii - '-111 JA .v. . .

reiškimų laikraščiuose, minėtie
ji keliauninkai dės pastangų 
daugiausia sumobilizuoti po 
Vilniaus šelpimo obalsiu deši
niąsias amerikiečių sroves, kle
rikalus ir tautininkus. Jų misi
ją, matyt, nori panaudoti savo 
partijos sustiprinimui kunigai 
ir jų sekėjai. Romos-Katalikų 
Federacija jau viešai pareiškė, 
kad ji tikisi, jogei kun. Keiriė- 
šis ir kiti du jo palydovai veiks 
tik su klerikalais.

“Darbininke”, gegužės 4; d., 
įdėta tuo klausimu straipsnis, 
kuris nepalieka jokių, abejonių. 
Tenai sakoma:

“Mes iš anksto žinome, 
kad gerbiamieji musų svete-

Brooklyno stalincų organe 
Mizara rašo apie lietuvių spau
dos atgavimo sukaktuves:

“Nereikia manyti, kad ca
ro valdžia tai. davė savano
riai, klausydama lietuviškų 
patriotų ir prisilaižyto jų pra
šymų. Anaiptol! Lietuviškai 
spaudai laisvę carizmas su
teikė bijodamas galo! Kitais 
žodžiais, lietuvių spaudai 
laisvę atpūtė 1905 metų re
voliucijos audra!

“Didžiausi kovotojai už 
lietuvių spaudos laisvę, tuo 
budo (! — “N.”' Red.); bu
vo Rusijos, Lietuvos ir kitų 
pavergtų carizmo kraštų re
voliuciniai darbininkai, su 
bolševikais priešakyje!” 
Rusijos revoliucija buvo 1905 

m., o spauda buvo atgautai 1904 
m. Bet ta dar negimusi revo
liucija suteikė lietuviams spau
dą! Puikiai istoriją rašo ponas 
Mizara, ar ne?

Tas žmogus šneka apie bol
ševikus, neva stovėjusius revo
liucinių darbininkų priešakyje 
1905 metų revoliucijoje. Tai 
yra juokinga nesąmonė. Bolše
vikai tuo laiku buvo Rusijos so
cialdemokratų partijos frakcija, 
kuri dažnai sabotažuodavo par
tijos veikimą arba vietomis iš
šaukdavo bereikalingus “pu
čus”, bet vadovauti darbinin
kams negalėjo ir nemokėjo. 
Kada* buvo renkama pirmoji 
Durna* tai bolševikai nutarė 
Rinkimus boikotuoti (jų idėjos* 
mat, visuomet buvo pusiau- 
annrchistiškos), bet, partijos 
centre paėmė viršų menševikų 
nuomonė’ ir partija dalyvavo 
rinkiniuose. Buvo išrinkta 20 
t . ...... ;

-—Tegul bus ir taip. Bet tas 
tiesa. Dabar ne tiktai, Rusijoj; 
bet ir daugely kitų valstybių 
ne tiktai įstatymų nėra, bet ir 
pastangų juos pildyti, niekas 
nedaro. Jųs^ rūpinatės todėl, 
kad jušųi pačių asmeninis gy
venimas nepatenkina jūsų ir, 
visa- tai yra ne sulig įstaty
mais! Ir jeigu bandysi kitaip 
kalbėti* tai sumeluosi. Žinai, 
ką aš tau pasakysiu, — su linr 
ksma jo akyse ugnele Saninas 
pertraukė savo kalbą: —- Da
bar. jus kankinatės ne dėl to, 
kad gyvenimas aplamai jums 
yra nedėkingas, bet dčl to, 
kad Lydija iki šiol jūsų nepa- 
mylėjo! Tai yra tiesa?

—Čia tai jau jus nesąmones 
kalbate!—sušuko Navikovas, 
išraudęs kaip jo raudoni mar
škiniai. Jo gerose, rimtose 
akyse pasirodė ašaros, kas ro
dė didelį, jo nuoširdumų ir 
susijaudinimų*

—Kaip nesąmones, kuomet 
tu dėl Lydijos ne pasaulio ne
gali’ matyti! Pas jus nuo gal
vos iki kojų yra užrašyta vie
nas, troškimas —• paimti jų. O 
jus sakote—nesąmonės!

Navikovas sutrikęs) apsisuko 
ir greitai vaikščiojo alėja. 
Jeigu taip butų kalbėjęs ne 
Lydijos brolis, jis, gal būt, 
taipjau susijaudintų. Jam gi 
buvo taip nemalonu klausyt, 
ypatingai nuo Sanino, tokius 
žodžius apie Lydijų, kurių jis 
dargi nė nesuprato gerai.

—Žinai ką, — sumurmėjo 
jis:—ar jus juokaujate...

—Ką ? — šypsodamasi^ už
klausę Saninas.

Navikovas tylėdamas ir į ša
lį žiūrėdamas lauže savo pir
štus. Kas - link Sanino jisai da
rė visai kitokių? išvadų—kaip 
paikšą, nepraktiškų žmogų;— 
Navikovas turėjo tokių nuo
monę apie jį. Bet šito jisai 
negalėjo Saninui pasakyti ir, 
dėlto, kad visuomet ir dar 
gimnazijoj būdamas, jisai jau
tė nuoširdų jam draugiškumą. 
Buvo taip, kad jam, Naviko- 
vui, visuomet patikdavo netL 
kęs žmogus, bet šito, žinoma, 
būti negalėjo. Dėliai to Na- 
vikovo galvoj pasidarė nema
lonu ir skaudu. Lydijos pri
minimas sukėlė jame skaus
mų ir gėdų. Lydijų jisai ger
bė ir meldėsi dėl jos' visa sa
vo giluma širdies; dėliai to 
Jisai, negalėjo pykti, ant. Sani
no dėl'šito užmetimo: jį jam 
buvo kančia ir tuo pačiu kar
tu dilginantis malonumas. 
Lyg, kas butų, x karšta ranka

paėmęs? janJ už širdies ir 
spaudęs jų.

Saninas tylėjo ir šypsojosi, 
bet jo šypsena bhvo maloni ir 
nuoširdi.

—Na, pagalvok gerai, o aš 
palauksiu, — Pasakė jis: —aš 
nesiskubinu.

Navikovas vis
keliuku* Buvo galima matyt, 
jog jisaji labai kankinosi.

Jisai dėjo pastangas, kad iš 
naujo ncpraceti ginčus ir bi
jojo, kad Saninas nepradėtų 
tai, kas labiau už viską jį patį 
interesuoja.
nors tokio, kas ateina jam į 
galvų, rodėsi tuščiu, neįdomiu 
ir mirusiu kės; primena Lydi- 
jų.

—O...o kur Lydija Petrov
na? — maši: 
jis, ypatingai 
paklausti, be 
jam nesirišo*'

—Lydija?' O kur gi jit Bus*.. 
Ant bulvaro su oficierais vaik
ščioja. šituo 
neles pas inu

Tarp kitko, kas

lališkai užklausė 
tai* ko uorėj o 

: ko paklausti,
■ i \ t . F

laiku visos pa- 
s- ant* bulvaro.

Veriančiu Ąirdį skausmu ir 
nuoširdumu 
sė:

Navikovas pratę-

Lydija Petrovna... kaip ji
1 • • V. _ • « • . -■gali? Tokia

gali, leisti lai 
ka-kakčiais ponais

—A, drat

išmintinga, dora 
ką su šitais blė-

ge! nusijuokė

Jau laukiam, laukiam tos dienos 
Kad muzikantai garsiai gros, 
Po pikniką maršuos, 
Ją vadas buože mosikuos. 
“Naujienų” piknike tai bus, 
Ach, koks tas piknikas smagus,. 
Birutes daržas toks platus, 
Ir ten tas viskas atsibus, 
Linksmybė lauks kiekvieną 
Birželio trečią, dieną.

Čia reikia pastebėti ir priminti, kad; BIRU
TĖS DARŽAS randasi prie. Archer i r791 h 
gatvių, Justice Park,. III., ir Birželio-June 3 
dieną visi lietuviai; maloniai prašomi ten da
lyvauti*

IEŠKO SIŪLO GALO



Antradienis, geguž. 8, 1934
P-lė Aldona-Uzubalaitū, 11 m

Riiiko aukas
Motinų savaite

Vienos Tautiškos Se

Be seei

2348

RADI O
BIRUTE

Lietuves Akušerės

Apiplėšė kolektorių

•fiso Tel. Boulevard 5914

Graboriai

vairus Gydytojai

ser

3307

EUDEIKIS ir Simus

Advokatai

UOZAPAS E11DE1KI

generalis 
pasitari-

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

septyniomis 
ištiko C’orn- 
namų 6224

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

bylos nupeikiama valstybės gy 
nė jas Thomas Courtney.

vo $7.50 “Li 
nicai II”

Iš Altass darbuotės 
Cicero kolonijoj

Sušaudytas pieno 
iš vežioto jas

nuliūdimų 
du sūnūs 
3 brolius

756 W. 35th St 
Cot. of 85th and Halsted St*. 

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

P-lė Gilbertą Karoblaitė—9 
metų, 25c. Viso susidarė $7.50.

—Buvęs.

Cicero kolonijoje
Survilos

Sako, reikalausią 
užstato

13 metų vaikas kaltina 
mas galvažudyste

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

1092 ARCH1R 5<V|

skridimui.
Pp. Medelinskai

CHICAGOS 
ŽINIOS

‘Šiandie yra paskirta nagrinė
ti byla 13 metų bernaičio 
George "Ragalški. Bernaitis kal
tinamas tuo, kad jisai nusive
dęs į tuščią trobesį pustrečių 
metų mergaitę Dorothy Zietlovv 
ir palikęs ją ten mirti. Mergai
tė vėliau buvo surasta, bet dėl

Mirė prikvėpavęs 
durnų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

Vėliau bus užkan 
Pradžia 8:30 vai. va

Sunkiai sužeisti moto 
cikliui'susidūrus su 

automobiliu

Valandos 
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Roekwell St 
Tel. Republic 9728

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victo:

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Thursday and get 
it. “No tickee no

Ho,t

Amerikos Lietuviu Daktaru

Pirmadienį 6,000 moterų par
davinėjo tag’us (ženklus), ši
taip surinkti pinigai eis Chica- 
go Federalion of Aged and 
Adult charities naudai.

Miss Lot tie Woelkc, 25 m., 
4662 So. Laflin st., ir Walter 
Chonesk, 28 m., 4937 S. Honore 
st., tapo sunkiai sužeisti, kai 
motociklis, kuriuo jie važiavo, 
paslydo ir smogė į automobilį.

Insull kovosiąs ne tik pasi 
liuosavimui, bet pilnam 

išteisinimui

suomenei aptarnauti 
kurioms jis vadovavo. Ką 
mas pasakys, tai parodys

Šiandie 7-tą valandą vakare 
iš stoties W. G. E. S., 1360 k. 
įvyksta nuolatinis antradienio 
programas, duodamas pastan
gomis Peoplcs Furniture Co. 
krautuvių. Jo išpildyme daly
vaus daug gerų dainininkų, 
muzikų ir kalbėtojų, tarpe 
kurių kalbės Dr. M. Strikol, 
M. D., ir kiti. Prie to bus viso
kių kitų įvairenybių. Todėl 
nepamirškite pasiklausyti.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje i valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC 3100

'Chicago Mail Order Bargain 
Outlet, 511 S. Paulina St., da
bar mini “Motinų Savaitę“. 
Įvykiui pažymėti visos motinos 
perkančios šią savaitę už $1.00 
ar daugiau gaus dovanas. Be to, 
garsi Madame N. Singh kiek
vienai, nusipirkusiai paltą burs 
ateitį. :

Visų pirkėjų laukia 'eile ki
tokių naujienybių; atsiveskite 
motinas j Chicago Mail Order 
Bargain Outlet prie 511 So. 
Paulina St,

Gegužės 9 d. Universal KliU- 
be, 812 W. 33rd st., yra ren
giamas poezijos vakaras. Mat, 
dabar Chicagoje lankosi žymus 
poetas ię “Vienybės“ redakto
rius, Juozas Tysliava. Pasinau
dojant ta proga ir tapo suma
nyta surengti jam vakarų, kur 
jis paskaitys kai kuriuos savo 
kurinius 
džiai. 
karo.

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

Draugija moka pašalpų 
gantiems nariams $6, $10 ir 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti į 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Carial 0117

DRAU- 
yra

Graborius ir 
Balzamuotoj as

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, -ILL.

Du ginkluoti banditai sustab
dė Boris Rapoporto, 127 East 
Marųuette Boad, mašiną ir at
ėmė iš Rapoporto $541. Holda- 
pas Rapoportui padaryta prie 
Central Park ir Chicago avė. 
Rapoport yra National Petro
leum Corporation kolektorius.

Talking about a good cho
rus? You don’t have to go 
any further than Birutė. Don’t 
believe it? Wėll smoke this 
in your pipe: Birutė had an 
invitation to sing at the Uni- 
versity of Chicago and believe 
you me the invitation has been 
accepted. Not only will there 
be singing by that famous 
chorus būt all you4 girls and 
“guys“ can dance later and 
imagine that! all free. So^

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų

‘Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

9 vai. vak. Ne-

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

CICERO 
per pasidarbavimą p 
gauta 4 nauji nariai, jų tarpe 
vietos dentistas Dr. Gussen. 
Taipgi pardavė sidabrinių ženk
liukų už $2:25. —Viso $10.25. '

J. Balakas surinko $6.25 au
komis. Visą penkinę davė Lie
tuvos Benas, o p. K. Deveikis 
sukėlė— $4.00. Viso paskuti
niame susirinkime priduota 
$20.50. O kur kiti pardavėjai 
ir platintojai?

Visų akys buvo atkreiptos į 
rengiamų bendrą vakarą-kon- 
certą. Jis jau praėjo. Bet gė
da apie jį ir prisiminti— pub
likos neperdaugiausiai.

Tuo tarpu, komisija dėjo vi
sas pastangas, kad vakaras bu
tų turtingas programų ir kitais 
atžvilgiais. Programe dalyva
vo būrys vietinių ir chicagiečių 
artistų. Tarp jų F. Jakavičius. 
kurį seniai temačiau. Jis daro 
didelę pažangą. Jis visai kitas

artistas, negu keletą mėtų at
gal. Linkiu jam žengti prie
kin ir ateityje.

Kas keisčiausia apie vakarą 
—tai tas kad Fed. Centras Ci- 
ceroje Altass boikouoja. Nepa
sirodė nei vienas. Toks elgęsis 
visus 'stebino.

Kiek liks pelno ir ar jo liks 
abejoju 
serys sumušė visų organizacijų 
rekordą. Aišku, kad rėkimas 
daug nereiškia.—“N.” Rep.

Pieno išvežiotojas Samuel 
Cornfield, 30 m., 1949 East 78 
st., tapo nušautas 
kulkomis. Nelaimė 
fieldą alėjoj prie 
Kimbark avė.

Policija mano, kad šią gal 
važudystę papildęs koks pavy 
do pagautas vyras.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai.
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St>Cermak Rd.
Telefonas Ganai 6122

MYKOLAS UMBRAZAS I 
Persiskyrė su šiuo pasauliu J 

^gegužės 5 dieną, 12:45 valan
dą ryte 1934 m., sulaukęs 39 ; 
.metų amžiaus, gimęs Kauno I 
frčdybos, Novo Aleksandravo • 
xp., Dūkštų parap., Vardice , 
Kiemo kaime. ,

Paliko dideliame nuliudime 
švogerką Uršulę ir švogerj My
kolą Luneckus, ir jų šeimyną, 
drauges ir draugus, o Lietuvo
je paliko motinėle ir seseri Ur- . 
šulę ir švogerj Mykolą Umbra- ’ 

<zą ir gimines. v f
Buvo narys Unlty Pašelpos 

JKliuho.
Kūnas pašarvotas, randasi J, . 

’F, Eudelkio koplyčioj, 4605 S. 
'Hermitage avė. ,

Laidotuvės j vyks -antradieny, i 
įgegužės 8 dieną, 9 vai. ryto iš 
ikoplyčios bus nulydėtas i Šv< „ 
(Kazimiero -kapines.

Visi a., a. Mykolo Umbrazo , 
igiminės, draugai ir pažystami 
<esat nuoširdžiai kviečiami da- 
ilyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 

^atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, 

švogerką, švogeris, 
Giminės ‘ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
iborius J. FEudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

peršalimo mirė. Rogalskio byla 
bus nagrinėjama kriminaliame 
trobesy teisėjo Finnegano ka
meroj. j

ADOLFAS KIBARTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 6 dieną, 1 valandą po 
pietų 1934 m., sulaukęs 57 me
tų amžiaus, gimęs Telšių mie
ste. Lietuvoje.

Paliko dideliame 
moterį Aleksandrą, 
Juozapa ir Joną, 
Justiną, Joną ir Liudviką, 3 
seseris Liudviką švagždienę, 
Zofiją Vaiciekauskiene ir Emi
liją Skruodienę, giminės ir pa
žystamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1327 Wentworth Avė., Chicago 
Heigts.

Laidotuvės jvyks gegužės 9 
dieną. 8 vai. ryto iš namų Lie
tuvišką bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adolfo Kibarto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Hunai, Broliai,

' Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Zim.

ANTANAS VAINAUSKAS /
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 6 dieną, 4:50 valandą ' 
po pietų 1934 m., sulaukęs 63 
metų amžiaus, gimęs Kaune, 
Lietuvoj. 1

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Julių, dėdę ir giminės.

Laidotuvėmis rūpinasi Kati- • 
lių šeimyna.

Kūnas pašarvotas, randasi L. u 
J. Zolp koplyčioj, 1646 West ' 
46 ^t.

Laidotuvės jvyks seredoj ge- i 
gūžės 9 dieną, 9 vai. ryto iš ko- i 
plyčios j St. Christina parap. . 
bažnyčią, 110 ir Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ y 
ten bus nulydėtas j S v. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Vainausko 
giminės, draugai ir nacistam! i 
ėst nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir . 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Brolis, Dėde ir 'Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas ;
Boulevard 5203. į

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis* 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams h 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
1316 So. Halsted St., Chicatgo. III 

Phone Boulevard .7814

Pranešama, kad 
prokuroras Koenąn 
muose su Chicagos valdininkais 
pasakęs, jogei jo manymu Ša
mas Insull turėsiąs susirasti 
$200,000 bondsų, jeigu norės 
pasiliuosuoti iš kalėjimo iki at
eis laikas jo bylai nagrinėti 
teisme.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 8395

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

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

756 W. 35th St.
(Cor. of 85th and Halsted Sis.) 

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

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Tėlefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

Išteisino po 24 mene 
šių bylos nagri

nėjimo

^alandži 
Medėlinško 
avenue

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Dn 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 vdl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Phone Canal 6122
D R. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

* Rez. 6681 So, Californią Avenue
Tėlefonas Republic 7868

r TĖVAS *
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tu6 pačiu *vardu)______

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki « vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
‘Rez. Telephone Plaza 2400

DR. HEROAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL. 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

Lachavi
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale nieldžiame atsišaukti, o -mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct„ Cicero, BĮ. 
Tel. Cicero 5927

. MASALSKIS
GRABORIUS 

Lituanica Avė 
. Boulevard 4139

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENffISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Michael Szura, 45 metų, mi
rė pakeliui į ligoninę. Jisai ap
alpo durnuose, kai apantmente, 
kur jis gyveno (1657 W. Huron 
st.), kylo gaisras.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
’ Physical Therapy

S and Midwife 
6109 S. Albany

Avenuė 
Phone 

Hemlock 9252

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

' j glinoms patari

mai dovanai.

O 22 d., pas pp. J. 
is, 233 ‘South Central 

Aitetih, įvyko varduvių 
vakarėlis, kur susirinko gražus 
būrelis jų draugų ir pažįstamų. 
Laike skanios vakarienes ir ge
rų skanų alų begeriant, prasi-, 
dūj o kalbos, kad reikia parinkti 
“LITUANICOS II

Ir aukavo 
$2.00.

1. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Atgabentas į Hancock, N. J., 
Šamas Insull išleido pareiški
mą, kuriame sakosi, kad kovo
siąs ne tik išvadavimui savo 
liuosybės, bet juo labiausia tam, 
kad įrodyti savo -nekaltumą. 
Suprantama, Insull sakosi esąs 
nekaltas dėliai bankroto tų vi- 

įmonių, 
iteis- 
atei-

Tel. Cicero .2109
Antanas Petkus

Grabonug 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 O. 

CICERO. ILL.

please remember to comei to 
rehearsdl 
your tiekė
singee and also no dancee“. Ho,t 
cold, rain lor shine be šifre to 
be at the rehearsal Thursday, 
May 10, 1934 about >8 P. M. 
Very importai!t meeting. And 
don’t forget to dress your best 
because you will be gazed upon 
plenty Friday;

:ig you Thursday,
—Millie.

Lietuviai Daktarai

DR. MARfiERIS
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

Pp. J. Samulioniai $1.00
Pp. J. Keliočiai $f.00.
P-s Jonushis
Pp. J. Valuliai—$1.00
Pp. A. K. Karobliai —$1.00

šeštadienį džiurė išnešu nuo
sprendį byloj, kurioj' kaltina 18 
asmenų, jų tarpe Chicagos uni
versiteto prof. Sųuires, alder- 
manas Nelsonas, porX advoka
tų, vienas-kitas unijos atsto
vas ir keletas samdytojų.

Bylos nagrinėjimas prasidėjo 
4 d. sausio šių metų. Beiškia, 
jis tęsėsi keturius menesius, 
Tai ilgiausias Cook kauntes is
torijoj bylos nagrinėjimas. By
la kaštavo daugiau kaip $250,- 
000. O pasėka — visi patrauk
tieji teisman rasti nekaltais.

Kalbama byla tapo iškelta 
dėl šitokių apystovų. Vadina
moj dažymo ir valymo pramo
nėj siautė betvarke, šapų savi
ninkai vare aršiausią konkuren? 
ciją vienas su kitu. Kai kada 
būdavo panaudojamos bombos 
konkurentams įbauginti arba 
tavorai mėginta sugadinti.

Kad pašalinti betvarkę, paga
lios samdytojų asociacija nusi- 

*-samdė profesorį Sųuires kaip 
bešalį pirmininką. Pradėta ves
ti derybos su samdytojais ir 
unijų atstovais kaip ir kokiems 
kodeksams išdirbti.

Štai dėl šitokios darbuotės ir 
apkaltinta 18 minėtų asmenų 
rakietavimu. Kart kartėmis nu
rodyta, kad byla buvo greičiau 
vienų politikierių ataka prieš 
kitus, o ne pastangos surasti 
tcnsyl^rTTnibausti kaltininkus.

Sekmadienį Chicagos Darbo 
Federacijos susirinkimas išne- 
•ū rezoliuciją, kurioj dėl šios

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-
* gijos Nariai.__

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. €. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- K;
racijos. Pig i o mis /KmmmOK', 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
tai kirtimas .akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242
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Antradienį, geguž. 8, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselandas ren g i a 
didžiulį sporto va-, paremti

kara ALTASS’ui

Nutarta • spausdinti- <poste- 
rius ir šiaip garsinti laikraš
čiuose, kad apie .tą busiantį 
sporto vakarą sužinotų plačiai 
jaunuomene ir šiaip augę 
žmones. O sužinoję manau, 
kad nevienas nepasiliks nea
tėjęs į bmiantį sporto vakarą 
Balčiūno svetainėje, kuris 

gegužes 25 dieną, ir 
i “Liluanieos II” kelio

nę per Atlantiko vandenyną į 
Kauną.

St.‘Mažeikai patarnaujant, bu-1 mti ir bus svarstoma svarbus'vėsuotieji nuoširdžiai kviečia- malonumo pasipažinti su musų

CLASSIFIEDADSvo palaidotas Tautiškose kapi- reikalai. Visų narių pareiga mi prisirašyti prie choro, 
nėse Petraa Januška, kurį ifž- atsilankyti, užsįmoketi mo- 
mušė automobilius. Atlydčjus kestis, jeigu jie yra užf.ilikę.
A. Jušką, prie duobės dar bu- Taipgi atsiveskite bent po SLA. 208 kuopos šo 

_ 1 _• i- 1 .nAttn .■» ■ ■ i n nn»i nhinnL'4’li _ ________

| veikėjais, pasiklausyti gražių 
Choro korespondentė, kalbų bei išgirsti gražų progra-

ma. Įžanga veltui.

vo neišsiskirstę lydėtojai, nes vieną naują 
abiejų duobės buvo krūvoj ii prie P 
jie laukė antrojo laidotuvių. Į7.......... - .-

A. A. Petras Januška visą* ----

i
• Susivienijimo. 

7:30 vai. vakare.
p"nS;? kiai “Lituanicos II”

’ ROSELAND. — Pereitą 
penktadienį. Balčiumi svetai
nėje įvyko ALTASS svarbus 
susirinkimas galutinam prisi
rengimui prie busiančio spor
to vakaro, kuris įvyks gegužes 
25 dieną Balčiūno svetainėje. 
Kaip komisija tikėjosi perei
tame susirinkime, taip ji ir 
padarė, paėmė ristikus ir bok- 
sorius čempionus. Kita komi
sija išrinkta prirengimui to 
y i* o darbo.

Kaip darbuojasi komisija 
taip pat turėtų pasidarbuoti 
prie išgarsinimo to busiančio 
sporto vakaro ir visi lietuviai. 
Statančiai via labai susido
mėję tuo sporto ir jie neatsi
sako išganinti. Pelnas, kaip 
minėjau, bus skiriamas 
ALTASS’ui.

— Heporteris T.

FUriEKA, Gražiausių 
piešinių, taip pigiai kaip < Ha 

už role ■ 
CALCIMINE visose spal- 7 f* 
vose . . ...... ........... svaras ■

25c išcalsimuos vidutiniško 
didumo lubas.

YANA’S BEST Plovimui Paude- 
ris.... .. ....- 2 S 25c
SOVOGAON REMOVER ir Blea- 
cher—vienas kenas ra darys abu 
Jarbu .............. 50c kenas

Yanas Hardware and
Paint Company

2747 WEST «3rd STREET 
Tel. Prospect 1297

...... - ■"" 1 i

Northsidėj dvejos 
laidotuvės viena 

diena
Palaidota Antanas Juška 

Petras Januška
ir

Praeitą 
iš namų

NORTH SIDE. - 
šeštadieny, geg. 5 d 
3308 Evergreen avė. apie 2 vai. 
po pietų buvo išlydėtas a. a. 
Antanas Juška į Tautiškas ka
pines. Prieš išnešant grabą iš 
namų, St. Rimkus, pritariant 
Grušui kornetu, sudainavo ge
dulingą dainą.

Į kapus palydėjo apie 100 
automobilių. Grabnešiais buvo 
Vaidylų brolijos nariai. Ant ka
po irgi vaidylos atliko vaidy- 
liškas ceremonijas, perskaity
dami momentui pritaikytas ei
les, o St. Rimkus sudainavo ke
letą liūdnų giesmių p. Grušui 
akompanuojant.

Vaidylų Brolijos atstovai bu
vo pasipuošę uniformomis, kas 
sudarė gerą įspūdį.

Kad nepasitaikytų
pusvalandžiu anksčiau, grab.

kartu,

Svarbus Pranešimas
šiuomi pranešame visiems lietuviams, 
kad mes nupirkome per Lietuvos Kon
sulą Cbicagoje, Lietuvos Degtinė, kuri 
sekamą savaitę jau bus Ghicagoje.

Degtinė iš Lietuvos yra 
Tikrai Gera.

Prašome sekti musų pranešimus Nau
jienose ir pasiklausyti pranešimų per 
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR COMPANY

4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803
This advertiiiement ia not intenderi to ofter whlnkey for sale or delivery In 

any statė or community wherein the advertising, sale or ūse 
thereof is un)awful.

Birželio 16 Ekskursija
New York French Line 

“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes.

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinais į Lietuvą.

Insurance 
Notary 
PubUc NORTGAGE BANKERS

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus
REAL ESTATE

. 12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvį.

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

Business Service 
Biznio Patarnavii mas

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

Tel. Lafayette 1329—o—-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Veikli SLA. Moterų kuopa
‘ ‘ .... 7 “Lituani

cos II” skridimui, kaip teko pa
tirti iš rengėjų, šokiai įvyko 
bal. 28 d. Lake Shore Athletic 
Club svetainėje, kur susirinko 
gražus būrys inteligentijos, pa
prastai dalyvaująs kuopos pa
rengimuose.

Prie vakaro surengimo dau
giausiai prisidėjo rengimo ko
misija su p. Šatkauskiene prie
šakyje.—M.

laikę gyveno Northsidėj, 1016 GPdllŽŪS 13 d. ŠtUlkift suk§le virš $190.00 xT X. r».._ u^„.. UC8UZA!3 AM u. šaunia skriHirnni_ 1{„N. Francisco avė. Buvo bedar
bis apie 4 metus. Jo pažiūros 
buvo komunistiškos ir priklau
sė išimtinai prie jų organiza
cijų. Bet buvo nevienpusiškas 
žmogus, neužsispyrėįis ir džen- llt(llll 
telmonas. Į(|m Wesl Pullmaii

A. A. Antanas < *
klausė prie SLA. 226 kp., Chic.1 svarbus susirinkimas. Bus 
Lietuvių Draugijos, Vaidyhi svan tomą reikalai apie Susi- 
Brolijos, Amalgameitų Unijos vienijimo seimą, 
ir daugelį kitų org. Jis buvo 
No. 1 sportas ir aktyvias dar 
buotojas. Lydėtojas.

SLA 55 kuopos 
susirinkimą PRANEŠIMAI

WEST PULLMAN. — Atei
nanti sekmadienį, gegužės 13 

i Pajt’k sve- 
Juška pri- tainėje įvyks SLA. 55 kuopos

EridgepOrt Draugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas jvyks gegužės 
9 d., 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite i laika pri
būti ir atsiveskite naujų narių, bus 
priimami be {stojimo mokesčio jau
ni vaikinai ir jaunos merginos nuo 
18 metų iki 25 m. Valdyba.

Tel. Yarda 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos
N u vežame ir į tolesnias vietai
Su pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimai
RAKANDU IR PIANU 

PEkRAUSTYTOJAS
>358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
—O—

Šaunios sidabrinės 
vestuvės

, kuris įvyks 
birželio menesį Dctroit, Mieli. 
Visi nariai ir nares būtinai 
atsilankykite ir užsimokėkite 
mokestis, kurie yra pasilikę. 
Taipgi atsiveskite naujų narių 
prirašyti prie kuopos. Prad
žia 2 vai. po pietų.

— Sekretorius.

Šiandien Mąrąuėtte 
Parke didžiulis Al- 

tass vakaras

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine.
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Šeštadienį, Lietuviu Tautiška 
parapija suorga

nizavo chorą

gražus būrys anti-
Dombrauskų drau-

ROSELAND. 
gegužes 5 d., svetingi šios ko
lonijos gyventojai, pp. Dom- 
brauskai, apvaikščiojo 25 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
tuves, t. y. turėjo sidabrines 
vestuves.

Susirinko 
mesnių pp.
gų, lietuvių ir kitataučių, rose- 
landiečių ir iš kitų kolonijų.

Šeimininkės, p-nia Dombraus- 
kienė, pp. Puckoriene, Misevi
čiene ir kitos, paruošė puikią 
vakarienę. Gi pats p. Dombrau- 
skas ir Sadula ypač prižiūrėjo, 
kad viešnios ir svečiai netrokš
tų. Taigi susirinkusiems nieko 
nestoka vo.

Laike vakarienes, p-ui Pa- 
žarskui pakvietus, pasakyta 
daug gražių linkėjimų pp. Dom- 
brauskams. Ir matyti buvo, 
kad tie linkėjimai, tie prisimi
nimai nebuvo tik formalumas, 
kad jie ėjo iš giįumos širdies.

Kalbėjo pp. Narvidą^i £rybas- 
Firontas, Pučkorius, Kučmas, 
Poška, Mr. Back, Mr. Zmei ir 
kiti. Dainininkas Pažarskas są
mojingu posakiu, pritaikyta 
įvada ar pabrėžimu ypatingai 
gražiai išreikštos minties palai
ke puikią visų dalyvių nuotai
ką. '

Kadangi pp. Dombrauskai 
yra ne tik pavyzdinga lietuvių 
šeimyna, bet dar p. Donihyaus- 
kas dalyvauja aktyviai politi
koj, tai, žinoma, nepasiliko ne
minėta nė jo darbuotė politikoj. 
Ypač gerai ją apibudino p. 
Back, pats žymus vietinės poli
tikos darbuotojas. Pasak jo, ir 
politikoj p. Dombrauskas dir
bo praeity ir tebedirba šiandie 
ta kriptimi, kuri jam atrodo 
teisingesne ir vertesnė. Ir jo 
jau nepakreipsi ne malonėmis, 
nė rustumu. Kai eina susikir
timai, toks Dombrausko elge
sys vienam-kitam pasirodo kai 
kada nemalonus. Bet kai atsi
tolini žinksnį-kitą ir padarai 
bešališką įvertinimą, tai turi 
atiduoti jam kreditą.

IPonai Dombrauskai, ir vienas 
ir kitas, širdingai padėkojo už 
gražius linkėjimus ir už dova
nas. *

Perskaitytas special delivery 
pasveikinimas, kurį atsiuntė 
p-lė Narvidaite iš kolegijos, ku
rią ji lanko. Dar perskaityta 
Sheldon Goviero telegrama at
siųsta iš Floridos.

Viešnių ir svečių prašomi pp. 
Pažarskai pactainavo tris gra
žias dainas.

Po vakarienės viešnios ir 
svečiai “užviešpatavo” visą na
mą, bet didžiuma jų susibūrė 
prie muzikantų ir jau šoko iki 
sekmadienio šviesos, tartum jie 
butų šokę ne sidabrines, bet 
pirmąsias vestuves. —V. P.

BRIDGEPORT. —, Ghicagos 
lietuviai, žinom, turi net ke
lias Tautiškas bažnyčias, bet 
laikraščiuose nematyt apie 
veikimą ir tt. Viena iš tų baž
nyčių randasi 3501 Union avė. 
gatvės, šiais metais kun. Lin
kui klebonu būnant, daug 
kuo persikeitė parapijos vei
kimas, bet ir padaugėjo para- 
pijonų. Taipgi ir choras susi
tvėrė. Pirmasai • choro mitin
gas įvyko balandžio 27 d. Lie
tuvių T. P. salėje. Buvo darin- 
kta choro valdybą, nutarta 
šaukti kitą mitingą ir apkal
bėti apie surengimą išvažiavi
mo ar pikniko. Nors vasarą 
choras tegiedos tik bažnyčioj, 
bet rudenį gal ir pasirodys 
Chicagos visuomenei. Suintc-

MARŲUETTE PARK.— šį 
vakar Marųuetįe Parke įvyksta 
nepaprasta viešas vakaras-kon- 
certas-prakalbos Altass reika
lu.

Tas vakaras įvyks Gim. Pan. 
šv. Parapijos svetainėje 68th 
ir Washtenaw, 8 vi vakare, da
lyvaujant lakūnui 
James-Janušai/s 
žymiems Altass valdybos na
riams.

Susirinkime liūs įžymus kal
bėtojai: D r. Ą. 
Mackevičius, D 
dakorius L. šiniutis, miesto pro
kuroras Kai ir daug kitų.

Programe dalyvauja solistai: 
Kastas Sabonis
nė, Ak vili ja Ai^čiutė, juokdariai 
Sirtautas ir Jo 
lando atsilankys.
lietuviai, nepamirškite ateiti 
antradienio va
d
Svetainę, 68tji

Juozui R. 
kui, ir kitiems

Davidonis, J. 
h Montvidas, re •

Ona Juozaitie-

gminas iš Rose-
Todel, visi

tarė, gegužes 8 
į Gim. PaA. švenč. Parap. 

t__ ir Washtenaw
Avė., kur turėsite tikrai didelio

P. CONRAD
PHOTOGRĄF1STAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

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

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Exnertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku 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 BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 Wėst Division St. 

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

Financial
PinanMi-Pjukolpi 

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

nORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th Št.,

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette ,6719

MADOS MADOS MADOS

■ii

%

8450

$69 9x12 Kaurai
dabar ....................

*39.50
$98 Miegamo kamb. $pQ QE 
Setas, dabar .......

19.75
$125 Valgomo Kam- $OQ
bario Setas, dabar ww«WV

$14.95 
*11.95 

3.98

Lova, Springsas 
ir Matracas .......
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .... 
9x12 Felt Kaurai 
dabar po .......................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra
dios už h kainos. Pasinaudokite 
Sroga iš šių bargenų dabar did- 

iausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

8450 — Praktiška namie ir ant gatvės dėvėti suknelė. Galima siū
dinti iš vienos ar dviejų spalvuotų materijolų. Bliuzką skyrium arba 
viską kartu. Sukirptus miėros 14, 16, 18, taipgi 86, 88 ir 40 colių per

iAv.v.v.v?

krutinę. . < ’
Norint gauti vieną

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtąlaai

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

RAKANDAI PARSIDUODA Už KASTUS 
$160 parlor setai >2>, 0x12 orientalifikų 
kaurų Pat. $29.60. Rieiuto medžio valr. 
kanib. setai $20, $124, mleck. setai $30. 
3 kambarių pilnas Irenai man $90. už caah 
arba ižmokėjhno. AMERICAN STORAGE. 
423 W. O3rd St. Atdara vakarais Ir nedol- 
dieniais.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

$100 importuoti kaurai .... $20 ir $25 
$200 importuoti kaurai .... $30 ir $35 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo ant ūkės, netoli Chicagos. At
sišaukite pas Helen Micevičienę, 
7145 So. Washtenaw Avė., Telefonas 
Hemlock 2010.

MERGINA abelnam namų darbui, 
geri namai, nakvoti ant vietos. Tel. 
Nevada 9809.

warehouse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirksite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI
Neatidėliokit, neikit greiti

$159 Seklyčios Setas 
dabar ..........................

For Rent
3234 SO. HALSTED St. Storas ir 

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

Randolph 4449.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavem arti stok- 
yardų geitų su arba be namo. Kreip
kitės Box 111 Naujienas, 1739 So. 
Halsted St.

t . ■

PARDAVIMUI 13 akerių vasarinis 
rezortas prie didelio ežero Michigane. 
Rastų namai pilnai įrengti. Turis
tų parkas prie ežero fronto su re- 
freshment standų. Laivukai ir prie
plauka. Gera lietuvių apielinkė. 
Nebrangiai, nes partneriai nesutin
ka. Puiki proga dėl tinkamo lietu
vio padaryti pinigų.

Rašykite
Box 112, 

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

PARDAVIMUI grosernė, candy ir 
tobacco krautuvė, geroj vietoj. Ren- 
da pigi, 3 kambariai užpakalyj. 
Priežastis, apleidžiu miestą šią savai
tę. 3218 So. Wallace St.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
kinę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cyptą. Gali
ma pasieti pinigus ąrba paš
to ženkleliais kartą in užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienoj, Pattem 1 Dept., 1739 
So. Halsted St., Ctil^gO, III 

r t**

PARDAVIMUI Beer Tavem su 
visais įtaisymais arba tiktai atski
rus barus, labai pigiai.

5300 S. Paulina St.

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

čia įdedu 15 centų ir praSau at

siųsti man pavyzdį No.........................

Mieros ___ ..........------- - per kratineŠaukia susirinkimą Mieros

(Vardai ir pavardž)Ateinantį
si

(Adresas)

(Miestas ir v

ROSELAND.
penktadienį, Balčiūno svetai
nėje įvyks Klubų ir Draugijų 
Susivienijimo susirinkimas. 
Bus svarbių raportų, praneši-

PARSIDUODA Tavem iš priežas
ties ligos, labai pigiai.

5347 S. Halsted St.

Farms For Sale 
______ Ūkiai Pardavimui____

. 2M AKERIŲ lotas su namais, tin
ka dėl vištų farmos arba daržovių 
auginimo. 30 minučių nuo Calumet 
centro distrikto. Geros sąlygos. 

[Hobart Lumber Co., Hobart, Indiana.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-18 W. ROOSEVELT. ROAD 
arti St.Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v.

Central District
Furnitūra Co.
3621-23-25 South 
Halsted Street 
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris




