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Siūlo Remoneti- 
zuoti Sidabrą

Prezidentas siūlo kongresui, kad 25 nuoš 
pinigų butų padengti sidabru

WASH1NGTON, geg. 22. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die pasiūlė kongresui naciona
lizuoti sidabrą ir jį supirkus ša
lies viduje ir užsienio marke- 
tuose, sidabru* parengti 25 nuoš. 
pinigų. Už sidabrą pasaulio 
marketuose neturi būti moka
ma daugiau kaip 50c už unci
ją. Prezidentas taipgi siūlo, 
kad ant pelno, kuris pasidary
tų sidabrą parduodant valdžiai, 
uždėti 50 nuoš. taksų.

Prezidentas savo pranešime 
kongresui sako, kad reikia pi-

nigų, kurie turėtų pastovesnę 
perkami)ją ir skolų atmokojimo 
vertę.

Del sidabro remonetizavimo 
busią bandoma susitarti ir su 
kitomis valstybėmis. Jei susi
tarimas neįvyktų, tai ši šalis 
galbūt bus priversta veikti ne
priklausomai, atsižvelgiant j sa
vo interesus.

Sidabro remonetizavimas da
linai reiškia dar didesnę pinigų 
infliaciją, nes prisipirkus si
dabro bus galima paleisti apy
varton dar daugiau pinigų.

Chicago, 111. Trečiadienis, Gegužės-May 23 d., 1934
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Pavilioną sunaikino pereito šeštadienio gaisrasGriuvėsiai didelio. Dexter paviliotu), kur būdavo laikomos gyvulių parodos
Chicagos skerdyklose.Austrija paliuosavo 

iš kalėjimo 80
Meksikos valstija iš 
varė kunigus ir už

darė bažnvčias
' V ♦

Paliuosuotieji negalės kalbėtis 
telefonais, važinėtis automo
biliais ir kasdie turės prisi
statyti policijai -

Išvarom i kunigai bėga į Jungt. 
Valstijas

Jugoslavijos policija 
puolė studentus;

300 suimti i

Didelė nelaimė dėl 
švilpuko

6 žuvo įielaimėse su 
lėktuvais

VakarVIENNA. g. 22 
iš kalėjimo liko paliuosuota apie 
80 socialistų, kurie; išbūvą ka
lėjime visą laiką nuo fašisti
nio heimwehro ir Dollfusso su 
rengtų socialistų skerdynių va
sario mėnesy.

.Tarp paliuosuotųjų yra buvęs 
Viennos meras Kari Seitz, bu
vęs premjeras Kari Renner ir 
buvęs Viennos miesto iždinin
kas Hugo Breitner.

Prieš paliuosuojant iš kalė
jimo, socialistai turėjo pasira
šyti pribadą nesikalbėti telefo
nu, nesivažinėti automobiliais, 
leisti cenzūruoti jų laiškus ir 
kasdie prisistatyti policijai.

Dar daugiau bombų

Bad Ischl, Austrijos turtin- 
giausiame kurorte, sprogo bom
ba, visai sugriaudama “Princo 
salę“, kuri supė mineralinį šal
tinį. Į ten pasiųsta kariuome
nė.

Netoli Auštrijos-Vokietijos 
sienos liko išsprogdintas elekt
ros trąnsformeris, panėręs tam
soje kelis miestelius.

NOGALES, Ariz., g. 22. — 
Meksikoj iškilo nauji kivirčiai 
su bažnyčia ir Sonoros valsti
jos gubernatorius Rodolfo Elias 
Calles (sūnūs buvusio prezi
dento Phitaro Elias Calles) į 
sakė uždaryti visas valstijoje 
esančias katalikų 
kunigams skubiai 
tijos rybas.

Tikimąsi, kad
valstijos kunigai bandys bėg- 
į Ju‘ngt. Valstijas, čia ieško- 
sau prieglaudos. Vienas So

noros kunigas jau atvyko į Ari
zona ir sako, kad greitu laiku 
atvyks dar daugiau kunigų.

bažnyčias, o 
apleisti vals-

visi išvaromi
iš 
ti 
ti

Japonija puola ko 
munistus; 736 komu 

nistai areštuoti

LIETUVOS ŽINIOS
Derybos dėl Baltijos 
valstybių Vakaruos?
Sovietų Rusija, Lenkija, Fran

cija, Anglija ir Skandinavi
jos valstybės— busimi Bal
tijos valstybių neliečiamybės 
garantai?

Nariai kuria naują, 
vokišką, religiją

BERLYNAS, g. 22. — Tikin
tieji į grynai vokišką religiją, 
savo konvencijoje Scharzfeld, 
gražiuose Harz miškuose, su
darė naujosios religijos orga
nizaciją, kuriai vadovaus prof. 
Wilhelm Hauer iš Teubingen 
universiteto.

IRVINGTON, N. J., g. g. 22. 
—bJacių susirinkime kilo riau
šes, kdriose 8 žmonės liko su
žeisti, 35 gi tajio areštuoti.

^RHŠa

TOKIO, geg. 22. —Tokio po
licija paskelbė, kad ji pasta
ruoju laiku yra padariusi visą 
eilę puolimų komunistų ir kad 
ji areštavo 736 komunistus. 53 
iš areštuotųjų liko atiduoti teis
mui. Tarp kitko jie yra kal
tinami nužudę vieną komunis
tą, kurį jie nužiūrėjo teikite 
panešimus valdžiai, taipgi kan
kinę kelis kitus narius.

Pastangos reorganizuoti ko
munistų partiją prasidėjusios 
spalio mėn. Bet komunistai 
greitai pastebėjo, kad valdžia 
gerai žino visą jų veikimą. Jie 
pradėjo įtarti kelis darbinin
kus, kurie pateko centralinin 
komitetai) remiantis tuo, kad 
komitete yra perdaug inteli
gentų.

InteMgentai atidavė nužiū
rėtuosius darbininkus partijos 
teismui. Vienas jų, iždininkas, 
liko nužudytas po ilgo kankini
mo. Kitas irgi buvo pradėtas 
kankinti, bet jo dejavimas už
girdo policija ir ginkluotus 
kankintojus suėmė. Trečias bu
vo įkalintas spaustuvės rūsy, 
bet pabėgo ir pranešė policijai.

BELGRADAS, Jugoslavijoj, 
g. 22.—250 žandarų durtuvais 
puolė du Belgrado universitetus 
ir suėmė 300 studentų iš apie 
600 studentų, kupė buvo užsi
barikadavę univečsitetų rūmuo
se. žandarams gelbėjo apie 
800 policistų, kurie visą laiką 
laikė apgulę rumus, tikėdamies 
tuo priversti studentus pasi
duoti. Net ir vanduo liko stu
dentams uždarytas.

Prasidėjus žandarų puolimui 
per langus pradėjo virsti kė
dės, stalai ir kiti universiteto 
rakandai. 12 žandarų liko su
žeista.

Bet dar ne visi studentai yra 
pasidavę. Dar tebėra užsidarę 
apie 200 studentų, kurie laiko 
įkaitais penkis profesorius.

Kova iškilo dėl palikimo švie
timo ministerio Sumenkovič, 
kuris uždraudė politines stu
dentų organizacijas ir kurio 
rezignacijos studentai reikala
vo.

BARCELONA, Ispanijoj, g. 
22.—Ties San Baudilo dėl švil
puko įvyko didelė nelaimė, ku
rioj 12 žmonių liko užmušta ir 
22 sužeisti. 'Traukinys su va
žiuojančiais ^iknikan buvo su
stojęs stoty. Vienas iš važiuo
jančių dėl juoko sušvilpė švil
puku. , Traukinio inžinierius 
tai paskaitė už ženklą važiuoti 
ir paleido traukinį, kuris neuž
ilgo susidūrė su kitu traukiniu 
su minėtom liūdnom pasekmėm. 
Tarp užmuštųjų yra ir abiejų 
traukinių inžinieriai.

FORT LAUDERDALE, Fla.. 
g. 22. —Lakūnas Salkin ir jo 
uošvė liko užmušti, jų lėktuvui 
nukritus į pelkes.

SHERMAN, Tex., g. 22. — 
Aviacijos mokinys liko užmuš
tas ir jo 
tinai suž 
lėktuvui. .

PORTERVjlLLE, Cal., g. 22. 
—Trys vietos žmonės liko už
mušti jų pasiskolintam lėktuvui 
susidaužiate kalnuose.

LEIT. F. VAITKUS 
ATEINANČIA SAVAI
TE LANKYS MASS.

VALSTIJOJ

draugas liko gal mir- 
eistas, susidaužius jų

Lietuvis Goodman 
Anglijos golfo 
pirmenybėse

Clevelando laikraš 
čių pardavėjai 

streikuoja

CHICAGO.—Leitenantas Fe
liksas Vaitkus, kuris šią vasa
rą ruošiasi skristi į Lietuvą, 
šios savaitės pabaigoj su Li- 
tutmica - II lėktuvu lankysis 
Massachusetts valstijoj.

šį sekmadienį, gegužės 
d., jis bus Lowell, Mass., 
įvyks aviacijos diena.

Trečiadieny, gegužės 30
kapų puošimo dienoj, jis daly
vaus aviacijos dienoj Worces- 
ter, Mass.

Tai bus pirmas ir paskuti
nis lakūno Įeit. Vaitkaus lan
kymasis Mass. lietuvių koloni
jose, nes neužilgo jis baigs

27 
kur

d..

Rusijos bolševikai 
kibirais vandens 

kovos sausrą
ROSTOV, Rusijoj, g. 22. --- 

Komisarai pradėjo mobilizuoti 
kovą su sausra.

Azovo-Juodųjų jurų apygar
doje, Maskvos įsakymu, pra
dėta rinkti statines, kad su
statyti jas “strateginėse vieto
se“ laukuose. Visus gi žmo
nes, kurie gali atsitraukti nuo 
kasdieninio darbo, pradėjo mo
bilizuoti kibirais nešti vandenį 
ir tuo vandeniu laistyti išdžiu
vusius laukus. Laistymas tu
rės būti atliktas naktimis.

Visos statinės, pompos, ugnia
gesių aparatai, traktoriai ir 
trokai, išėmus tuos, kurie pri
klauso industrijoms, turi būti 
suvežti į Protąską, iš kur vėl 
bus sugrąžinti į kaimą.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroj e.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:- 
10.

WHITESBURG, Ky., g. 22.— 
Miss Lenora Ingram, 20 m., iš 
Linnefork, nušovė savo švogeri 
James Halcomb, 50 m., kuris 
plakė savo žmoną. Tada ji pė
sčia nuėjo 25 mylias ir pasi
davė policijai.

WASHINGTON, g. 22—Pas- 
to nepristatytų laiškų skyriu
je sprogo “knyga“ ir sužeidė 
du pašto klerkus. Knygoje bu
vo 
go

paslėpta bomba, 
knygą atvoŽus.

kuri spro-

PRESTWICK, Škotijoj, geg. 
22.— Rungtynėse už Anglijos 
golfo amatoriaite čempiono var
dą pirmoje vietoj stovi ameri
kietis lietuvis John Goodman 
iš Omaha, Nebr. Patys anglai 
tikisi, kad jis laimės čempiona
tą.

Kovos paliauba Min 
neapolis streike

CLEVELĄND, O., g. 22. — 
Clevelando dienraščių pardavė
jai sustreikavo, 
didesnio uždarbio už parduoda
mus laikraščius. Laikraščiai 
pasisamdė streiklaužius ir jų 
pagelba bandė pardavinėti laik
raščius gatvių kampuose, bet 
streikieriai juos puolė ir atim
tus iš jų laikraščius sudegino 
ar sudraskė.

Stengiamąsi į Streiką įtrauk- 
ir laikraščių išnešiotojus.

sa- 
ga-reikalaudami' vo maršrutą ir tada pradės 

lutiifai riteštis pavojingąjai 
lionei per Atlantiką.

laiku lakūnas yra New 
kur supirkinėja reika- 
kelionei instrmentus.

Šiuo 
Yorke, 
lingus

ti

MINNE APOLIS, Minn.,
22.—Po šio ryto kruvinų riau
šių, kuriose vienas žmogus liko 
užmuštas ir 50 sužeista, dau
giausia specialių policistų, sam
dytojai ir unija pasirašė kovos 
paliaubą, einant kuria trokų 
streikieriai atšauks pikietuoto- 
jus, o samdytojai neleis gat
vėn trokų. Sustabdžius pikie- 
tavimą, turės būti pašalinti ir 
specialiai polįeistai—mušeikos.

Paliauba tęsis 24 valandas— 
iki 5 vai. vak. trečiadienio 5 
vai. vak.

Nušovė daktarą

'rys žmonės žuvo 
vandens bakui su

griovus namą

Sausra nepraėjo
CHICAGO.— Nors užvakar 

ir gerokai palijo, tečiaus saus
ra, nė kiek nesumažėjo, kadan
gi* lietus perėjo palyginamai 
siaura juosta ir nepalietė visų 
nuo sausros kenčiančių apygar
dų. Tik oras tai žymiai atšalo.

Per kelias ateinančias dienas 
kiek didesnio lietaus nenuma
toma. Jei nebus greitai didelio 
lietaus, tai kviečiai ir kiti pa
sėliai bus visai sausros sunai- ' * 
kinti.

DETROIT, Mich., g. 22. — 
Dr. D. W. Johnson, Wayne pa
vieto medakalis egzaminuoto- 
jas, liko nušautas, kai jis sė
dėjo automobily Detroit mies
to pakrašty su p-le Anne Nix- 
on. Nešovė jį ūkininkas Mat- 
hew Berger, kuris kartu eina 
ir specialio Macomb pavieto še
rifo deputy pareigas. Berger 
sakosi daktarą nušovęs “nety
čiomis“. Girdi, jis gavęs skun
dą, kad jiedu kelią didelį triu
kšmą automobily, tad jis artin
damasis prie automobiliaus su
šukęs ir įspėjimui šovęs du sy
kius į orą. Bet kai priėjęs 
prie automobilio, tai revolveris 
“netyčiomis“ išsišovęs ir dak
taras liko vietoj nušautas. Mer
gina sako, kad jokio įspėjimo 
nebuvo duota ir kad Berger 
paleido viso keturius šuvius.

CITY, Okla.,OKLAHOMA,
g. 22.— Policija dujų bombo
mis išvaikė 1,500 bedarbių mi- 

‘nią, kuri buvo susirinkusi prie 
šelpimo stoties reikalauti, kad 
pašelpos butų išmokamos ne 
prekėmis, bet grynais pinigais.

RYGA 
Žinąs iš 
praneša, 
tite pasiūlymą dėl Baltijos vals
tybių neliečiamybės garantavi
mo, Sovietų Rusija padariusi 
žingsnį toliau: šiuo metu ji ve
danti derybas tuo klausimu su 
Francija. Tokios pat derybos, 
tuo tarpu tik zonduojančio po
būdžio, pradėtos Londone. Iš
kelta mintis, kad Baltijos vals
tybių neliečiamybę garantuotų 
ši valstybių grupė: Sovietų Ru
sija, Lenkija, Francija, Ang
lija ir Skandinavijos valstybės. 
Skandinavijos valstybių prisi- 
ijungimas prie garantijų pakto 
butų visiškai patikrintas tuo at 
veju, jei į grupę įeitų Angli
ja. ■

Jaunakas Žinąs šią žinią ban
dė patikrinti, bet oficialaus pa
tvirtinimo negavo. Tačiau, pa
sak laikraščio, ir latvių vyriau
sybės įstaigose esama žinių, 
kad Sovietų Rusija kažkokias 
derybas dėl Baltijos valstybių 
nelięčiamybės Vakarų Europo
je tęsianti. Kaip pirmiau, taip 

[ir dabar,-Baltijos vals. bus infor
muotos tik tuo atveju, jei pre
liminarinėse derybose paaiške- 
sią, kad planas galįs turėti ku
rių nors perspektyvų.

(L. A.).— Jaunakas 
diplomatinių šaltinių 

kad Vokietijai atme-

Hutchins pasitraukė 
iš Chicagos darbo 

tarybos

CHICAGO.—Trys žmonės li
ko užmušti ir mažiausia penki 
sužeisti vakar nugriuvus 40,- 
000 galionų geležiniam van
dens bakui, buvusiam ant vir
šaus Oakley trobesio, 141-143 
W. Austin Avė. ant kampo La 
Šalie St. Milžiniškas bakas 
griūdamas nuvertė ketitfrius vir
šutinius namo augštus. Namas 
gi buvo 7 augštų.

šimtai žmonių, kurie buvo 
name, panikoj pabėgo.

Uždraudžia šalinti iš 
darbo liudytojus 
prieš samdytojus

CHICAGO.— Chicago univer
siteto prezidentas Robert May- 
nard Hutchins pasitraukė iš 
pirmininko vietos Chicagos apy
gardos darbo tarybos. Jo vie
ton tapo paskirtas Chicagos uni
versiteto biznio mokyklos de
kanas William H. Spencer.

Hutchins sako, kad jis šią 
vasarą ketina praleisti Euro
poj. Taipjau jis turėsiąs daug 
laiko pašvęsti paruošimui ra
porto internacionalinių ekono
minių sentikių tyrimo komiteto, 
kurio pirmininku jis yra.

Frank Sulzberger iš Enter
prise Paint Co. tapo paskirtas 
nariu apygardos darbo tarybos, 
kurioj jis atstovaus industriją.

-—-----------
LOS ANGELES, Cal., g. 22. 

—Susirgimai vaikų paraližium 
tiek padaugėjo, kad dabar ta 
liga kasdie suserga po 7 žmo
nes, kuomet pirmiau susirgda
vo tik 3 žmonės į savaitę.

WASHINGTON, g. 22. —Pre
zidentas Rooseveltas vakar pa
sirašė įsakymą, kuris draudžia 
samdytojams šalinti iš darbo, 
ar pažeminti tą darbininką, ku
ris skųsis, ar suteiks žinių apie 
kodekso laužymą. Samdytojai, 
kurie to įsakymo nesilaikys 
ir vėliau vistiek liudytojus per
sekios, galės būti baudžiami 
iįi $500, arba 6 mėnesiams 
kalėjiman; arba galės būti ski
riamos ir abi bausmės.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

_____



NAUJIENOS, Chicago, IU

SLA. REIKALAI

šio straipsnio

tas žodis

Ar esi Altass nariu?

daugiau
važiuoti Šešiais kainuojatiesos tamesocialistas

MAŽIAU

važiuos Seiman

sau

CHEVROLET
OVERHEAD VALVE SIX

mandagiai

valves

yra ekonomiš

DIDELE EKSKURSIJA
pasauly

mažiausio

nariais

fraternalė or

Pilnai-uždaryti Knee Actioh Tekiniai

SHOCK-PROOF 
VAIRAVIMAS

80 ARKLIŲ PAJĖGA
80 MYLIŲ I VALANDĄ

KABELIŲ 
KONTROLIUO

JAMI STABDŽIAI

$ 
$167-0°

FISHER
BODIES

Krukonio 
butų pa- 

išspręsti

Inžiniėriavimo faktai tai įro
do. Patyrimas pabudavojime 
arti dešimts milionų karų tai 
patvirtina. Ir rekordas virš 3,- 
000,000 Chevrolet šešių savi
ninkų pašalina visų abejojimą: 
Vienintelis kelias atsiekti tik
rą ekonomiją žemų—kainų ka
rų lauke yra reikalauti ŠEŠIŲ

giais, kurie ardo bendradar- 
biavimą visiems lygiai svar
biu ir naudingu reikalu. Daž- 

ir asmeniniais

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

nariai ta kryptimi, kaip žemiau 
toj pačioj vietoj “Tėvynė” sa
ko?

žymus 
— ale ponas Kasmau- 
narių balotus nešiojo-

1 CO. DIRVA 
RPIUS

ŠEŠIŲ cylinderių—nedaugiau! 
—todėl, kad extra cylinderiai 
reiškia extra išlaidas už gazą, 
alyvą, užlaikymą ir dalis. 
OVERHEAD valves—nieko ki
to!—dėl tos pačios priežasties 
dėl kurios lėktuvai juos varto
ja. Ir motorini laivai. Ir lenkty
nėms karai. Jie gauna DAU
GIAU pajėgos iš 
skaičiaus gaso. Tai todėl over- 
head valves yra rinktini vadai 
-ir čampionai.

šumnas” SLA. 43 kuopos su
sirinkimas. — Krukonis įva 
rF Kasmauskui kinkų drėbė

Trečiadienis, geg.

“...bendradarbiavimo reikš
me ir svarba turėtų būti su
prantama kiekvienam bent 
kokios organizacijos nariui. 
O vienok neretai net pirma
eiliai organizacijų vadai ir 
veikėjai pasižymi tokiais žy-

Ntfšluokim surambėjusias 
kerpes! Lai bujoja SLA.!

— J. Krukonis.

SO. BOSTON, Mass. — Mu
sų SLA. 43 kp. atsidūrė pilnoj 
sandariečių “nuosavybėj”. Mat, 
buvę vienas-kitas bolševikų se
nai iš kuopos išstumti, šiaip gi 
pažangesnių žmonių mažai yra. 
Todėl nestebėtina, kad musų 
sandariečiai lyderiai kuopoje el
giasi kaip tikri jos šeimininkai- 
dik ta toriai. Aš pasakysiu, kad mes (pir

moj eilėj musų “viršininkai”, 
lyderiai), vidujinę (dvasinę) 
narių pusę paliko dievo ap- 
veizdai. Visos musų “veikėjų” 
kalbos, mintys, siekiai — su
kasi apie tų milijoną.

Musų švietimo komisija — 
tai negyvas kūnas. Organas... 
skaitytini tik trys puslapiai iš 
aštuonių. Prakalbos, paskaitos, 
referatai mums nežinoma. Pro- 
pogandos jokios. Auklėjimo nei 
už grašį.

O juk SLA., turtingiausia 
Amerikos lietuvių organizacija, 
galėtų bent po vienų knygą sa
vo nariams duoti per metus.

Jei tą gali padaryti “sklo- 
kininkai, ALDLD, tai kodėl ne
galėtų SLA. ?

; žodžiu, musų Susivienijime 
daug kas taisytino, daug kas 
naujai pradėtino. Ir laukdamas 
SLA. Seimo, aš leidžiu sau ma
nyti, kad jis įlies Susivieniji 
man naujų jėgų, energijos ir

rezignuoja, 
rai — p. ' 
susirinkimo

niai. Mūšų organizacija demo
kratinė. O demokratinėj san
tvarkoj negali būti sūnų ir po
sūnių. Visi lygus. Patinka man 
ar nepatinka 
kalba ar jo pažuros - 
lau ir su j lito skaitytis

Taigi pirmoj eilėj mes turim 
suprasti demokratijos princi
pus. Jei tie principai mums ne
pakeliui, turim apleisti organi- 

kaip tai padarė R.

žmonių širdys “suniinkštojo* 
ir balsuojant, kad duot man 
datą 
13 b 
(susilaikė).

Iš koridoriaus sugrįžo ir pirm 
Kasmauskas. Prašėsi susirinki 
mą vesti, bet nieks jo nelei

vieną de- 
vykti sa- 
delegatai 

Bagočiaus ir 
Nekurie įš jų

jis gir- 
delegatai 

mano Seiman vykti. Užklausė 
vieną, užklausė kitą ir du iš 
jų atsisakė nuo mandatų, bet 
nariai tuojau ėmė protestuoti 
prieš pirmininko tokj netaktą. 
Jeigu tie žmonės savo noru ap
siėmė važiuoti Seiman, tai jų 
dalykas vykti ar nevykti. An
trą vertus

suteikia balsą 
prašyl

nai 
sumetimais siekiami laimėji
mai pastatomi augščiau visų 
bendro reikalo ir užkerta
mas kelias bendradarbiavi-

zaciją 
katalikai, o vėliau bolševikai.

Reikalingas visų narių koope- 
ravimas arba bendradarbiavi
mas. Ir tuo klausimu kalbėda
mas “Tėvynės” Redakt. (“Tev.’z 
No. 16 š. m.) labai teisingai 
sako:

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorfco į Klaipėdą..........
| abi pusi — j Klaipėdą ir atgal.

Pridedant Jung. Velti, Taktui

tas.
tus Seiman delegatus, ki.’rie iš 

kurie

Mato žmogelis, kad jis nėra 
jau toks galingas, kaip vaizda
vosi sau, todėl griebė skrybė
lę ir paltą, apsirengė ir eida
mas nuo stalo pareiškė: “Jei 
jus Krukonį siunčiat į Seimą, 
tai aš nebunu pirmininkas!” 
Beeidamas ir prie durių atsi
grįžęs ėmė koliotis ir pliurpt 
asmeniškus ir nieko.bendro ne- 
tLTmčiusrdaiyktis.

Pirmininko vietą užėmė vice
pirmininkas 
lę — S. Mockus, 
ploniatiškai (kaip 
Tarybos nariui), 
kad ... Krukonio

Pradžioj šio straipsnio aš 
kaip tik ii) nurodžiau vieną iŠ 
tų faktų apie ką kalba pats 
mi/sų organas.

Tokių faktų rasime didžiu
moj musų kuopų ir net pačiam 
Centre. Bet paklausti norisi to 
paties organo ir SLA. “virši
ninkų” (atleiskit 
man ausį rėžia ir todėl jį pa
ėmiau svetimženkliuose; nes 
kokie, po paibelių. musų orga
nizacijoj gali būt viršininkai? 
Jie musų rinktiniai, o ne die
vo pateptiniai!), kas tuo reika
lu padaryta, kas daroma, ir kas 
manoma daryti? Ar auklėjami

Kasmausko ro- 
Šis labai di- 
ir tinka Pild. 

“įrodinėjo”. 
Seime nerei

- 10 b.; kad neduot — 
ir trys tuščios kortelės

parę, užėmus jam 
leidės vietą, ta at- 
jokių ceremonijų 
paprašė “preziden-

O štai dar antras smuikas 
Per kortų 
kokios tai

pamokslą ,apie savo “nuopel
nus”, padarytus kuopai ir abel- 
nai SLA. Baigdamas pareiškė, 
kad u‘ž tokius kuopos “grie* 
kus” jis iš pirmininko vietos 

Paklausius ar tik- 
Kasmauskas išėjo į 

• priešakį ir dar 
kartą pareiškė savo rezigna
ciją.

Bet čia pradėjo sandariečiai 
šaukti, kad ponas Kasmauskas 
to “nemynina”. Jis, girdi, šį 
vakarą nevyko vakarieniauti 
namo, todėl, esą, draugai pa
mylėję, ar ūpą sugadinę.

Buvo pareikalauta, kad pir
mininkas atsistatydinimą pa* 
duotų raštu. Bet šitam suvi
rinkime tas nebuvo padaryta 
ir klausimas liko atviru kitam 
kartui.

šiandien negu
I

kada nors

Kovą laimėjo p. Kasmaus
kas, bet jo jautri širdelė nie
kaip negali pamiršt to, kad 
susirinkimas su juo nesiskai
tė: su jų® — kuopos “preziden-

Kiti pirmininko šposai
Be šposelių paprastuose su

sirinkimuose, musų kuopos val
dyba kartais padaro ir neleis
tinų, prieš konstitucinių daly
kų. Imkim pereitas Pild. Ta
rybos nominacijas.

Susirinkime, kuriame buvo 
nominuojami kandidatai į Pild. 
Tarybą, viskas atlikta forma- 
liškai. Balsams suskaityti pa
skirta komisija, kurioj ir aš 
buvau.

Pasibaigus balsavimui, komi
sija suskaitė balsus ir padarė 
pranešimą (raportą) susirinki
mui. Susirinkimas pranešimą 
priėmė. Taigi viskas atlikta 
Einant konstitucijos patvarky
mais, tą patį vakarą, susirin
kimo akivaizdoj valdyba pri
valėjo užpildyti blanką, sudėt 
balsus į tam tikrą voką ir tuč
tuojau pasiųsti Centram

Bet kur tau! Musų 
veikėjai 
skas — 
si visą savaitę kišeniuje. Pra 
bėgus savaitei, aš ir kiti ko 
misijos nariai gavom per pa 
štą pakvietimus ateit ,ir 
skaityt balsus.

“Kaip tai?” — galVO'ju 
— “iki šioliai balsai dar nepa
siųsti?” Balsuota juk paišelio 
pagelba! Taigi ištrinti, įrašyti 
ką kitą ir abelnai fušeriuot* 
lengva ir gali kiek nori.

Posedin atvyko visa kuopos 
valdyba. Atvykome1 ir mes trys 
komisijos nariai. Čia p. Kas
mauskas pareiškė mums nepa
sitikėjimą, nes įžiūrėjo, kad du 
komisijos nariai remia Bago
čiaus, Gugio ir kt. kandidatū
ras.

Balsus perskaitėm iš naujo, 
bet rezultatai veik tie patys: 
Bagočiui radom du daugiau ir 
kelis atmetėm, kur buvo pa
vardės iškreipytos.

Kodėl kuopose ir net pačiam 
Centre diktatoriškai elgiama-

mui nieks negali numatyti ar 
bus galimybė vykti.

^usų pirmininkas, p-nas J. 
Kasmauskas, tuojau pasigyrė, 
kad jis turįs du kandidatu į 
Seimą, kurie apsiima važiuoti 
savo lėšomis ir, esą, šitie kan
didatai ne tai kad pasėdėsią 
Seime, bet ir kalbėsią. Ir tuo
jau pasiūlė adv. K. Kalinau
ską. Bet čia pirmininkui bu
vo nurodyta, kad jei p-nas Ka
linauskas nori gaut mandatą, 
tai jis turi pats jo paprašyti 
pas susirinkimą. Kalinauskas 
tai padarė ir slaptai balsuo
jant jam mandatas suteiktas.

Kitas p. Kasmausko numa
tytas kandidatas susirink ima n 
neatvyko, todėl jis nei pavar
dės jo neminėjo.

Čia atsistoja J. Krukonis 
ir prašo susirinkimą suteikti 
ir jam mandatą. Bet pirm. Kas
mauskas nei klausyt nenori — 
visai neleidžia jam kalbėti. 
Mat, Krukonis

Tuomet pasipila protestai ir 
reikalavimai, kad ir 
mandato klausimas 
vestas susirinkimui 
slaptu balsavimu.

PASIVA- 
ŽINEKIT TIK 

5 MYLIAS 
lr bepasnenKinaute jokiu 

hitu žemos kainos 
k Ikaru.

Kuopa išrinko tik 
legatą, o 6 apsiėmė 
vo lėšomis. Visi 1 
sandariečiai, 
Gugio priešai 
gavę paskolą » iš Centrov jiario 
mokestims apsimokėti, fSIškia 
— pinigų jie neturi. Bet ap
siima savo lėšomis vykti Sei
man. čia ir pasitvirtina “Ke
leivy” paminėtas ir “Naujie
nose” pakartotas dalykas apie 
tam tikrą fondą.

Iš tų šešių “savanorių” de
legatų ponui Kasmauskui, ar 
kam kitam iš viršaus, pasiro
dė net trys delegatai ne “ko- 
šer”. Jis tuojau* pradėjo le* 
mentavoti, kad, girdi 
dėjęs, kad ne visi

nario išvaizda, 
priva-

Del informadiįų ItraipfcHės į: 
COSMOPOLTTAN TRAVEL 

SBRVKfi 
Prof. J. AMBRAZIEJUS

100 Grand Su, Beoeklyn, N. Y.
A. S. TREČIOKAS _ _ „

197 Atfarne Su, N«war1tf N. J.
jom SCKYS

433 Bark Su, Hartford, Conn.
VIENYBE TRAVEL BURBAU

193 Grand Su, BroeMyab N. Y.

LIETUVIS 
14 V—n« Su, Weecaatar, Me—

342 W. B*«ray, So. Boaton, Mase.

CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT, MICH. 
Palyginkite Chevrolet žemas pristatymo kainas 
Ir lengvus G. M. A. C. išlygas. General Motors 
Vertybė.

DEALER ADVERUSEMENT

Negalima sakyti, kad visi 
sandariečiai karštakošiai. Yra 
ir jų tarpe rimtų vyrų, bet yra 
ir tokių, kurie išeina iš lyg
svaros aklo partinio kromelio 
vedini.

Gegužės 9 d. musų kuopa 
turėjo eilinį savo susirinkimą. 
Pirmininkas J. Kasmauskas 
Jis pirmininkauja kutopai jau 
daug metų, todėl dabar apsir
go diktatoriomanija. Jis gal
voja, kad be jo, kaipo pirmi
ninko, kuopa jokiu budu ne
galėtų gyvuoti. Na, o jei jis 
pirmininkas, tai ir gali elgtis, 
kaip jam patinka.

Kam nori 
kas jam nepatinka 
ne prašęs, kaip kurčias negir
di arba nachališkai paprašo 
“sėstis.”

Pereitam susirinkime musų 
pirmininkas, keisto ūpo pagan

ėme “cgzeminuol” išrink-

PETER BARTKEVIČIUS 
N. Mtin Su, Moirttfo, Man.

MR. PAUL MOLIS 
1730—24ASu, Dortoh. Mielu

LITHUANIAN NBWS FUB. CO.

1739 & Hafctod Sl.,Chic«to, EI.
OHIO LJTHUĄNĮAN PUBLISH.

K. S. ________
0020 Soparior Ava., Cit valaad, O.

MR. C. L-^OSHNĘR , 
2013 Canon Su, Pittahurgh, Pa.

MR. A. VA RASIUS 
206 Ali Nationa Bank Bulldina 

1200 Canon Su, Ptetabacgh, Pa.

“Nauja šluota gražiai šluo
ja” — sako patarlė. Bet mes 
“šiuojam” su sena, nudilusia 
šluota. Draugijiniam gyvenime 
jau jei ką pasigaunam, arba 
dažniausiai jei kas pats įko
pia į viršūnes, tai mes ir lai
komės jo it dievaičio. Rodos, 
ot visi mes asilai ir garbė die* 
vui, kad dar atsirado Gegu
žiai, Kasmauskai , ir panašus 
“veikėjai”.

Mes juos renkame per me
tų metus ir išaifginam tuose 
žmonėse egoizmą, savomaniją. 
Jie pradeda jaustis “žymiais” 
ir nepamainomais. Todėl — 
“Ką čia skaitytis su eiliniais 

nykštukais!”
. Kaip turėtų būti?

Musų SLA 
ganizacya. čia susispietę lais
vų pažiūriu žmonės. Tiesa, ue 
visų narių viena pasauliožiura 
ar politine orientacija. Vienok 
bendra kalba organizacijos rei- 
kainose galima ir būtina.

Mes neturim diktatorių iš 
viršaus, kurie diktutotų mums, 
kaip elgtis. Nei Roma, nei Ma
skva savo direktyvų mums už
kąst negali. Valdomes patys į 
lai būna taip, kaip’ didžiuma 
nori. Didžiuma suklys — di* 
džiuma atitaisys.
*Taigi valdomes demokrati-

Rengla Ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoj

Populiariu Kabminhi Garlaiviu

^STUTTOART"
Išplauks iš Naw York©

LIEPOS 12 d., 1034 m., 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

Šitų dviejų smutkų kamuo- 
ligi birželio Sėd- jaunas jis atsistojo ir ėmė rėžt

Girdi:
“...rodos, reikėtų visiems 

Susiv. nariams padėti į šalį 
visas asmenines ir grupines 
ambicijas ir siaurus sieki
nius ir visiems bendru, su
tartinu frontu stoti, kad or
ganizaciją padarius kuotobu- 
liausia, kad nariai galėtų 
gauti iš organizacijos kuodi- 
džiausią naudą, kuoširdin- 
giausią pagelbą jų gyvenimo 
sunkiose valandose. Tai pir
miausias ir svarbiausias Su
sivienijimo uždavinys.”

: ♦ :::::::::



Trečiadienis, geg. 23, 1934

[korespondencijos]
Philadelphia, Pa.
VVSS. Centro Komiteto 

Rezoliucija

Pasiekus žinioms apie rezig
naciją lakūno J. R. Janušau
sko iš Antro Lietuviu Skridi
mo per Atlantiką, ant greitų
jų tapo sušauktas gegužės 17 
d. 1934, 3120 Richmond Stręet, 
Philadelphia, Pa., centro komi
teto posėdis pasitarti dėl laki
no Janušausko pasitraukimo ir 
tolesnių Antro Lietuvių Skri
dimo darbų. Visapusiškai ap
kalbėjus reikalą, išnešta sekan
ti rezoliucija:

1. Dėkodami lakūnui J. B. 
Janušauskui už jo pasidarbavi
mą, giliai apgailestaujame jo 
pabugimą baigti aa. Dariaus- 
Girėno paliktą testamentą.

2. Didžiai įvertiname AL- 
TASS. centro komitetą i<‘ž jo 
budrumą suradime naujo la- 
kuno-drąsuolio ir pavaduotojo, 
ypatoje Įeit. Felikso Vaitkaus.

3. Musų komitetas kaip iki 
šiol, taip ir toliau kooperuos 
su ALTASS. ir dės visas pa
stangas Antrą Lietuvių Skri
dimą šiais metais įvykinti, ne
kreipiant mažiausios atidos į 
atsitikusias permainas.

4. Pasitikime, kad Įeit. Fe
liksas Vaitkus, apsiimdamas šį 
drąsų ir pavojingą žygį vyk
dyti, turi užtektinai žinių ir 
patyrimo ir žino pilnai, ką da
rąs.

5. Lietuvių Aviacijos Diena 
ir piknikas rengiamas pas mus

AMERIKOS DOLERIAI
YRA SIUNČIAMI Į

Visas Dalis Pasaulio
TO KG SI N ORDERIAI 

SIUNČIAMI | RUSIJĄ

UŽSIENIU SKYRIUS
PAPER NU K

Y ėdėjas

HALSTED EXCHARGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FĖDEKAL 

INSURANCE KORPORĄCI^OŠ

/

Paprasti Drabužiai
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir
Blokuojame už .................. 39c.

Drapės .................................... 39c.
už porų ir augščiaus.

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už .. $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6 
už ..... ........    50c.

Moterų Skrybėlės išvalome — * 
už .. .......................... 25c.

šis skelbimas vertas 10c. 
su byle orderiu virš ... $1.00

ALPS CLEANERS
3540 So. Halsted St.

JAUNI IR SENI..

įvyks biržclio-June 10, 1934. 
Aviacija Roosevelt Boulevard 
Airport (Wm. Penu), prie 
Boosevelt Boulevard ir pikni
kas “Vytauto Parke“. Visi 
Philadelphijos ir apielinkės lie
tuviai dabar lauks pamatyti ir 
susipažinti su nauju drąsuoliu, 
Įeit. FELIKSU VAITKUM.

Komitetas: 
Tvaranavi- 

Kaz. Valys, 
Mankelevi- 

F. Mockus,

VVSS. Centro
J. V. Grinius, A. 
čia, J. Ivanauskas, 
Z. Jankauskas, M. 
čia, Kaz. Slyvinas, 
A. Rėklys.

Binghamton, N. Y.
ALTASS. susirinkimas

valdybos susirinkimas 
., p. Charnos 
kitų smnlkes- 

dalykų, buvo
naujos atmai- 
II vairuotojo, 

valdybos

Bingharritono ALTASS. sky
riaus 
įvyko geg. 16 d 
restorane. Tarp 
nių svarstytų 
svarstomas ir 
nos Lituanicos
Perskaičius centro 
atsišaukimą į visuomenę ir te
legramą nuo sekretoriaus p. 
Vaivados ir apsvarsčius visą 
padėtį vienbalsiai nutarta rem
ti ALTASS. Centro Valdybų 
jos sunkiame darbe ir podraug 
naują lakūną leitenantą Felik
są Vaitkų, Lituanicos II vai
ruotoją. Taipgi padaryti pla
nai sutikimui Lituanicos II, 
kuomet p. Vaitkus su ja nu
tūps Binghamtone.

Be to, visų nuoširdus pagei
davimas buvo, kad centro val
dyba nevilkinant paskelbtų vi 
sas smulkmenas, dėl ki/rių p. 
Janušauskas rezignavo ir ko
kie tie jo reikalavimai buvo, 
kurių valdyba negalėjo išpil
dyti.

(VienbalsiaiV buvo priimta 
tam atatinkama rezoliucija su 
visų valdybos parašais užgi
nant ALTASS. valdybą bei 
jos pasielgimą.

— P. B. Balčikonis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš beno “Lietuva” 
darbuotes

Gegužės 15 d. P. šemeto sve
tainėje, 3338 So. iituanica 
Avė., benas “Lietuva“ laikė 
mėnesinį susirinkimą.

Į beną įstojo du nauji na
riai •

NAUJIENOS, Chicago, III. _______________________________________________

pranešė, kad yra apsiėmęs bir
želio 3 d. groti overtiuras ir 
maršus Naujienų piknike bi
rutės Darže. Visi kaip vienas 
pritarė tam.

I. Bakikas, Beno rašt.

Atvažiavo į vestuves 
net iš Californijos

| jnvujv vau ,

riai — Stanislovas Bartkevičia. ‘ rjs pastaruoju 
klernetistas, ir Jonas Molis, pia- Į Bridgeporte. 
nistas ir bubnuotojas.

Antro skridimo per Atlanti
ką komisija pranešė, kad $5, 
kuriuos benas iš kasos buvo 
paskyręs skridimui, jau pri
duoti komitetus.

Veikiantis komitetas prane
šė, kad 30-tai dienai šio mė
nesio yra paimtas Birutės Dar
žas ir yra rengiamas piknikas 
su programų. Šiuo klausimu 
buvo kilusios karštos diskusi
jos, nes tą pačią dieną yra ren
giamas tautiškų kapinių <ap- 
vaikščiojimas ir piknikas šalia 
Birutės Daržo, būtent Liepos 
darže.

Komisija prisipažino pada
riusi klaidą, bet jau išsižadė
ti parengimo yra pervėlu*, ba 
kontraktas pasirašytas ir rank
pinigiai įduoti. Tat ir liko nu
tarta rengti pikniką su pro
gramų, neatsižvelgiant jokių 
kliūčių.

Praėjusio mėnesio susirinki
me nutarta pirmo šios vasaros 
pikniko pelną skirti antram 
skridimui per Atlantą. Bet ge
rai apsvarsčius pasirodė, kad 
sunku tikėtis pelno, o gali bū
ti nuostolių. Tat tas sumany
mas liko atmestas. Antro trans
atlantinio skridimo natrdai bus 
rengiamas kitas piknikas.

Beno lyderis p. Petraitis

Praeitą šeštadienį, gegužės 
19, p-lė Antanina Malinauskai
tė, Brightonparkietė, ištekėjo 
už Kazimiero Valančiaus, ku- 

laiku gyveno

I Po gražios ceremonijos baž
nyčioje, visi susirinko papuoš
toje salėje, prie 45-tos ir Fair- 
field gaitviv,, kur gaspadinė's 
buvo prirengę skanią ir puikią 
puotą.

Svečių skaičius siekė virš 
šimto, ir matėsi vieni iš Wau- 
kegan, kiti iš Cicero, o dvi vie
šnios net iš tolimos Californi
jos. Ponia Malinauskienė, jau
navedės dėdienė, atvyko iš Los 
Angeles, Gal., į vestuves su 
savo duktere, ir abi dabar pa-

............~ ........................ ■■ -,ą-,

BRIDGEPORT HARDWARE and 
PAINT CORPORATION

Didžiausis pasirinkimas malevų, sieninių popierų ir vi
sokių geležinių reikmenų numažintomis kainomis. 
Sieninių popierų kainos numažintos vienu trečdaliu. 
Ju turime 500 skirtingų rūšių, štai malevų kainos:

SPAR VARNISH, galionas  .... . $< O E
(ir augŠčiau :l

ALIVINĖS MALEVOS, galionas ...... QQ A
(ir augščiau wOw

3214 So. Halsted St. Tel. Victory 7261

The Lithuanian Youth Society
3259 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Please find enclosed 50c for subscription to the forth- 
coming issue of THE FURR0W (Vaga), which will con- 
tain the best literary stories and poetry written by the 
Lithuanian youth.
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BĖGA PIKNIKAN NAUJIENŲ

Džiaugsmo kupini
Bėga tekini
Jauni ir seni —
Bėga piknikan Naujienų
Už Chicagos sienų.

viešės Chicagoje1 
dienų.'

Jaunavedžiai 
venti su 
Brightonparke, po numeriu 
4521 So. Washtenaw Avė.

— Rep. S.

dar keletą v
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jaunosios tėvais 
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THE MASTER CLEANER

PAINT 
W00DW0RK 
FLOORS 
TILING 
PORCELAIN
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MŪMŪdjM ypJUAf 
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Gausite Savo Apielinkės 
Krautuvėje.

Šlipuotų akinių išpardavimas

DIDELIS AMT B *-----
PASIRINKIMAS \^^—****^ 

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

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER 
į' LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
f''; Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 Wes| 35th Street Telefonas Yards 1829
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KUPONAS

Išsikirpkite. iš Naujienų šį KUPO
NĄ; jis vertas pinigų.

Už penkis šiuos KUPONUS įžanga 
į Naujienų Piknikų dykai, į BIRU
TES DARŽĄ, Birželio-June 3, 1934.

NAUJIENOS

Linksma bus visiems 
Seniems ir jauniems 
Laimės pagautiems 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

Nieks namie nebus, 
Užrakins namus, 
Ir kiekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos Sienų.

VISŲ DOMEI 
APSIDRAUSKITE NUO UGNIES!

PAS

TheStock YardsMortgage
Company

Musų Ofisai dabar randasi 
THE PEOPLES BANK NAME

47th St. ir Ashland Avenue
JOS. RIMKUS, Mgr.

PATRAUKIANTI
MODERNIŠKA-

STYLINGA
PUIKI-

GRAŽI-
Klauskite savo painterio arba maliavos ir hardware dealerio parodyti 
jums Novak’o Sieninės Popieros Knygą, charakterizuojanti naują nu
plaunamą popierų.
Jus surasite tinkamą popierą dėl kiekvieno kambario 

savo name, kuri jums puls į akis ir paliks.

CHAS. NOVAK & SON
1652-54 Blue Island Avė., Chicago

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitu parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III. .

Birželio 16 .Ekskursija
New York r-.French Line

> “Ule De
France” 

Expresinis 
Laivas

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes.

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pi niūris į Lietuvą.

Insurance < 
Notary 
Public

Perkam 
Lietuviš- 

MORTGAGE BANKERSJ^ kus Bonus
REAL ESTATE

metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvi.

2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083
12

Rusiška ir Turkiška Pirtis.1
DOUGLAS BATHS

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

. swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

JAUNI IR SENI... BĖGA PIKNIKAN NAUJIENŲ

Ei, ura, ura!
Bėga Chicaga 
Jau tur-but visa— 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

PASTABA — Reikia pažymėti, kad už Chicagos sienų randasi BIRUTES DARŽAS, prie Archer įr 79 gatvių, ten visa minia ir bėgs sekmadieny,Birželio-June 3 dieną.



NAUJA DARBININKŲ PERGALĖ ANGLIJOJE
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tas projektas.
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saužudys-t

APIE “NAUJĄJĮ” SLA. KON 
STITUCUOS PROJEKTĄ
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L1p» and.

(Tęsinys)
nuėjo, bulvaru to

prieš 
Musų 
lauja 
iries 
<ia?

- trumpai ir lyg 
atsakė Jurgis, bet

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
UL Telefonas Roosevelt 8600.

nę. tris, 
Bordeną ir, Birštoną,,

gyvenimas dabar
i —Kodėl, jus mane apie to, 
klausiate?

nėr Brockway. Ji skelbėsi norinti “išgelbėti darbinin
kų klasę” ir šaukė darbininkų mases balsuoti už “drą
sią vadovybę”. Bet masės jos nepaklausė. “Drąsusis” 
Brockway gavo tik 748 balsus, kuomet Darbo Partijos 
kandidatas surinko 11,998 b.

Iš to matyt, kad “nepriklausomiečiai”, kurie sta
tosi esą geresni socialistai už socialistus (ir simpatizuo
ja bolševikams), baigia netekti įtakos Anglijos darbi
ninkų klasėje. Sęniaus. Nepriklausomoji Darbo Partija 
buvo labai stipri. Ji faktinąi vadovavo Darbo Partijai. 
Dauguma darbininkų atstovų, išrinktų į parlamentą, 
būdavo Nepriklausomos Dąrbo Partijos nariai. Bet per 
paskutinius kelis metus, ši organizacija ėmė vis labiau 
ir labiau krypti į “kairę” ir nudardėjo kuone pas bol
ševikus. Kartu ji pradėjo eiti liesyn ir silpnyn. Šiandie 
jai grasina pavojus visai išnykti ii gyvenimo.

Anglijos darbininkai jaučia, kad jięms reikia laiky
tis išvien. Todėl jie atmeta visas grupes, kurios, bando 
jų vienybę suardytu

Todėl jie yra toki stiprus ir nugali buržuazines parr 
tijas.

Motor

pasa
kai Jurgis

karo ypatybes punktas Po, punktui, 
Del. juąų, užganeHiltfmo, R... PKotOkpIr. 
jos, įsigykite sau šią knygą pirm 
npgu, numirksite sau karą. Ateiste 

tiesiog j 
Pontiac,

sai naujų projektų, kuris bu
siąs atspausdintas ir patiektas 
Detroito seimui.

Taigi Jurgelionio kritiką tę- 
gali lįęsti tik du B 
būtent 
iš kurių antrą$įs irgi veikiau
sia tik pritarė tam, kų pasakė, 
Bordenas.

Anot KJ. Jurgęlio.nio, dabar
tine Įstatų Komisiją nusikopi
javo jo senąjį projektą, (taip 
aklai, kad nęt neatitaįsė klai
dų, kurios buvo įsibriovusios 
spaudoje. Vienas}, spąųscHųtač 
puslapi? buvęs prapuolęs, tai ir 
komisija tą dalį konstitųcįjo? 
visai praleido, nępąątebūdaipą 
“savo” projekte spragąs. Q ta
čiau, už tų darbų , Komisija pri
statė SLA, Pildpmajai Tarybai 
kelių , šimtų dolerių sąskaitų, ir 
grąsino jai 'tęismų, jęigų są
skaitą nębus užmokėtą,

to ncgąu.ą*r Nors Jurgelioniu 
projektas buvo, išverstas į Her 
tuvių kalbą ir vertimas buvo 
Susivienijimui atiduotas, nau
joji komisija pasamdė žmogų,

praeivių.
Jurgis iš nękaųtrmno piktai 

papurtė 
nuobodumų ir apsivylimą, kų- 
ris kilo jo, krųtiųėj, lyg kas 
hutų jį nuskriaudęs, ir, gcejlais 
žingsniais, bulvaru nuėjo žiū
rėdamas sau po, kojų.,

—Koką nuobodumus, — ma- 
— 1^ daryti??
(Bus. daugml.

patiekė “mažumos 
kuriuo, kiek girdėjo- 

jisai pats nėra, patęnkim 
tas ir, vietoje jo, jisai rašo vi-

krikdo musų ligos pašalpos sky
rių. Bet ponąi BBB į tų klau
simą neturėjo noro gilintis. Jų 
gi bezliepyčia-receptas ligos pa- 

nepataisys, bet

Britanijos darbininkai žengia nuo pergalės prie 
pergalės. Jie sumušė konservatorius ir liberalus visoje 
eilėje papildomųjų rinkimų į parlamentą. Jie laimėjo 
šimtus naujų atstovų vietinėse savivaldybėse. Paga
vaus, jie užkariavę stambiausiąjį pasaulyje didmiestį, 
Londoną.

Dabar Anglijos darbiečiai įgijo dar vieną didelį lai
mėjimą. Renkant atstovą į parlamentą iš Upton, West 
Ham, distrikto Londone, Darbo Partija sukirto kon
servatorius ir pravedė savo kandidatą didele dauguma 
balsų.

Tą distriktą atstovavo konservatorius, kuris 1931 
metų rinkimuose buvo gavęs 5,108 balsų daugumą. Jam 
rezignavus, reikėjo rinkti naują atstovą, ir pereitą sa
vaitę įvyko balsavimai. Darbo Partijos kandidatas, se
nas socialistas Ben W. Gardnęr, šį kartą gavo 3,464 bal
sus daugiau už konservatorių kandidatą. Tuo budu, pa
lyginant su 1931 metų rinkimais, Darbo Partija tame 
distrikte sustiprėjo 8,572 balsais.

Bet rinkimų svarba yra ne tik šitoje socialistų per
galėje ant konservatorių. Reikšmingas yra taip pat da
lykas, kad tuose rinkimuose dalyvavo, ir Neprikląuso-

kare, kuri; jus nųsiperkafe ? jus 
turite teigę tikėtis? The Pontiac 
“Check and Double Check” kpyį? 

aiškins. ’ Ji. dpos jutus gali- 
kęleta, sykių Rątikrifttf visas 

itybps eMtyr po, punktui, 
, užganeaiuinjo*, ų PKotę^p-

i 
jipįrksite sau karą. Ateiste 
ie‘ ja šiandien — 
įfU—arba rašykit 
"Motor Company,

MMi&in. '

—Tik taip.
Jie tylėjo.
—Jus, vadinasi, buvote ko 

mitete?
sė Karsaviniųtė

—Taip, 
nenoromis 
jam buvo visgi malonu prisi
minti apie tai, dėl ko jis ma
nė gal tas priduos kokios ypa
tingos reikšmės prie gražios 
jaunos mergaitės.
’ Paskui Jurgis palydėjo jas 
namo. Eidami keliu daug kal
bėjo ir juokavo ir jau nebuvo 
nuobodu, nė liūdna.
• —Koks jis puikus! 
kė Karsaviniut 
nuėjo.

—Žiūrėk, ar neįsimylėsi! 
pagrąsino pirštu Dubovaitė.

—Na, dar ką!
tingai instinktyvišRu išgąsčiu 
sušuko Karsaviniųtė,

Jurgis parėjo namo, geroj 
nuotaikoj. Žvilgterėjo, į pradė
tą tapyti payeikslą; nieko apie 
ją nępagalyojo, tik. patikiu? 
ta? vakaro įspūdžiais atsigulė 
į lovą. Naktį jis sapnavo ma
lonius ir sąųlętųę „vaįzįųę. — 
jauna?, ir gražias ipoteris.

išmokau.
Jurgis savo. gyvenimą skaL 

tę. visiškai nenusisekusiu, o 
save visiškai nelaimingu žmor 
gųnii. Bęt tame buvo koks tai 
liudpas pasitenkinimas, iv, bu
vo mąlęnu skųstist ant, sąyo 
gyvenimo, ir žmonių. Su vy
rais jis niekuomet nekalbėjo 
apie tai, instiųktyviškai jausr 
damas, kad jie .netikės juomi, 
bet su moterimi?, ypatingai 
jaunomis, ir, gražiomis, noriai 
ir i(gąi k,albėdayo apię save. 
Jis, buvo, gražus ir, gėjai kalbė
jo ir moterys, visuomet už- 
j ausdavo, ir interesavosi apie

KL Jurgelionjs, kritikuoda
mas Įstatų Ęomisijos darbą, 
nurudo, kad ji jokio, nąujo, pro
jekto nėra parašiusi, o tik iš- 
sikopijavo jo, Jurgelionio, dar
bą, jį šiek-tjek pakeitę ir pa
dėjo savo pavardes, Į} dabartinę 
Įstatų Komisiją įeiną pp. Bųr- 
den-Bągdžiuna?, Bierstein-BirŠ- 
tonas. ir Bago^ius. Bordenas su 
Birštonu sudaro komisijos dau
gumą 
Jurgelionis kritikuoja, yra “ma 
jority report”, priklausąs pir 
miesiem dviem. Tuo gi tarpt 
BagoČius 
raportą”, 
me.

šalpos skyrių 
panaikins.

“7. O šitai dar viena ponų 
BBB nesąmonė, kurią jie išreiš
kė sekamais žodžiais; “Narys, 
užbaigęs 65 metus, savo am
žiaus, negali gauti pašalpos li
goje.” Ar gali būti didesnės 
neteisybės? Narys gali būti

toriaus vardas privalo būti ap
gintas. Jeigu konstitucijos pro
jektą buvo parašęs Jurgelionis, 
o p. Bordenas jį tik nusikopi
javo, tai kokią teisę jisai turi 
dėti po juo savo parašą, kaipo 
autoriaus?

Konstitucijos sudarkymai
Tačiau pp. BB, kurie Jurge

lionio konstituciją pasiūlė Su
sivienijimui, kaipo savo “dau
gumos raportą”, bandė ją “pa
gerinti”. Vietoje pagerinimo, 
jie ją sugadino, įdėdami į ją 
visokių, anot Jurgelionio, “bez- 
liepyčių” arba nesąmonių . ši 
dalis straipsnio, tilpusio “Vie
nybėje”, yra taip įdomi, kad 
mes ją čia ištisai pakartosime. 
Ji skamba taip:

“Ponai BBB, pasisavinę ma
no konstituciją, sudergė ją, 
įdėdami jon keletą savo bezlie
pyčių arba nesąmonių, štai ke
lios tokių jų bezliepyčių:

“1. Vieton demokratiško Pil
domosios Tarybos rinkimo bu
do, būtent visuotinu narių bal
savimu, jie nustatė labai kvai
las nominacijas ir Pildomosios 
Tarybos rinkimą seimo delega
tų balsais.

“2. Kandidatams į Pildomą
ją Tarybą be kitko jie pastate 
reikalavimą, kad jie turi būti 
išbuvę Susivienijime gerame 
stovyj du metu prieš nomina- 
cjjas ir turi būti tapę Jungti
niu Valstijų piliečiais du metu 
prieš nominacijas. — Kas per 
aitrą patriotai tie ponai BBB! I! 
Amerikoj kiekvienas tinkamu 
amžiaus žmogus gali statyti 
savo kandidatūrą kad ir į kon
gresą, dar nebūdamas pjlięčiu. 
Tapti pilięčiu jis privalo tiktai 

prisiekdinimą po rinkinjtų« 
gi ultra patriotai reika- 
dviejų metų pilietybes 

nominaciją. Kam to,, rei;

“Vienybėje” Kl. Jurgelionis 
iškėlė aįkštėų labai įdomių da
lykų apie SLA. konstitucijos 
projektą, kurio tekstas buvo 
prieš keletą savaičių paskelb
tas SLA. organe, su Įstatų Ko
misijos. parašais. Toks straips
nis. byutų. turėjęs tilpti “Tėvy
nėje”, idant visi SLA. nariai 
galėtų susipažinti su tuo klau
simų, bet autoriui kažin kodėl 
teko kreiptis į “pašalinę” spaų-

bodu, ar kas...
—Matyt, jus neturite ką vei

kti?---- juokaudama pareiškė
D ubo vaite.

—Ar jus turite ką(veikti?
L —-Taip, verkti’ nėrA. laiko.

—Aš< irgi ųenprįu.
—Juokitės... — juokavo Du- 

bovaitėk
—Mano

Vertimą antru kartu. Šitie kal
tinimai yra tękji riųiti, kad j 
juos turėtų a,tkrę|pti; dėmesį 
SLA.. Pildomoji Tąryba ir kitos 
jstaigo?. Juk organizacija ne
gali pakęsti, k#d bųįų šitaip 
mėtoma jod pinigai, po du kar
tu mokant šimtus dolerių už 
tą Patį darbą. Pagalios, ir . au*

“6. Ponai BBB sutrumpjna 
laiką gauti pašalpai ligoje. Nuo, 
288 dienų pilnos pašalpos ir 72 
dienų puses pašalpos, kaip dą- 
bar yra, jie nukerta pašalpą i^i 
240 dienų, palikdami pilpai pa^ 
šajpąi tįk 120 dienų vietoj 288 
ir 120 dienų pusei pašalpos. Ta} 
yra toks nukirtimas pašalpoj 
kurs visai sunaikina pašalpų? 
ligoje skyriaus prasmę. Jau ge
riau bųtų, jeigu visai tą sky
rių pąp?i|kintų, negu taip dary-, 
tų. Ligos pašalpos skyrius šiapr; 
dien šlųbuęja. ne jdėl to, kad il
gai mokama, pašalpa, tikriems 
ligoniams, tikrai' to?. pa?ąlpos 
reikalingiems, bet dėl to, kad 
pašalpa mokama daugiausįą 
tiems, kurie visai nėra ligų? 
n Jais, tik dėl bedarbės apsime
ta, ligoniais. Stoka priežiūros ię 

jne kas kitą*

tbink I c<n fin 
it haa 0p««t! 

•ooothne..,

mo zi9.vau<iam,a ir, ura^py.Ąą- 
m a sayp ploųas, sųdžiųvųsias 
iųnąsr

—Iš kur jum? atrodau pa
niuręs? Bats linksmiausias.

kaip jis. pasakojo 
labai gražiai, gyvai ir aiškiai, 
tai atrodė labiau į tiesą, ir 
mergaitės tikėjo jam, gailėjo
si ir lindėjo kartų su juo. Mu
zika grojo vis taip pat nesu
tarimai,* bet liudnalr vawas 
buvo tamsus, susimąstęs ir 
jiems visiems buvo, svajingai 
liūdna. Ęai Jurgįs. nųtylo,, Du- 
bovaitė atsakinėjo. į savo as
meniškas. mintis apie tai, kad 
jos gyvenimas nuobodus, vie- 
nui-viena ir kad greit ji suse
nęs nepatirusi meilės ir lai
mės, tyliai paklausė:

—Pasakyk, Jurgi NikolaevM 
čiau, jums niekad 
galvą mintis apie

Ant rytojaus, vakare, Jur
gis vėl nuėjo į tą vietą, kur jis 
buvo susitikęs su Karsaviniu- 
te ir Dubovaite., Per visą die
ną neišėjo jam iš galvos sma
giai praleistas, vakaras su jo
mis ir norėjo vėl. susitikti, pa
sikalbėti, pasimatyti, pasida
linti laimės, ir užuojautos įs
pūdžiais linksmose ir švęlųiO' 
se akyse.
. Vakaras buvo.; nepaprastai 
šviesus, tykus, šiltas. Ore, aut 
gatvių kaboje smulkios, sausos

mokėjęs mokesčius per 30 me
tų ir nei sykio nesirgęs, bet 
jeigu apsirgs būdamas 65 me
tų amžiaus, tai jau pašalpos ne
gaus. Į 35 metus jis bus sumo
kėjęs į pirmą laipsnį $210, o su 
nuošimčiais, gal $300, bet se
natvėj pirmu sykiu susirgęs, 
jis negalės gauti nei cento, čia 
tai ištikro yra didžiausia bez- 
liepyčia iš visų bezliepyčių, ko
kiomis ponai BBB bandė su
dergti mano konstituciją.”

PamaWte... IšfeamKkite... Pirm 
Pirksiant bet Kurį Karą!

Jurgis vėl
lyn. Užrėkė- jį moteriškių bal
sai. Žinija Karsaviniųtė ir 
mokytoja Dubovaitė sėdėjo 
vienoj buĮvaro sėdynėje, Buvo 
jau visai, tamsu; iš po šešėlio 
iškilo dvi figūros, tamsiuose 
rūbuose, be kepurių, su kny
gomis rankose. Jurgis greitai 
ir linksmai . priėjo artyn.

—Iš kur?
jis, paklausė.

—Kųygynė buvome* — atsa
kė Karsaviniųtė*

Dubovaitė- tylėjo, atsįtrau- 
kę> dulkinamą įal>ie sąve> vie’ 
tą, ir nor? Jurgmi norėjosi sė
stis prie Karsaviniutės, bet 
nepatogu buvo ię jis, atsisėdo 
kartu su( negražia rpokytoja. 
' —Iš kur pas jus totys 
rus suerzintas veidas;? —

jokių savo paragrafų apie tai 
neįdėjo. Dabar jie turi fondą, 
bet visai nežino kaip ir kada jį 
suvartoti. O gal jie ir čia bus 
pametę dar vieną puslapį iš 
mano konstitucijos rankraščio?

“4. Ponai BBB įvedą dar vie
ną pomirtinės laipsnį, būtent 
$2000 laipsnį. Bet jie nežino, 
kad SLA. Wilkes Barre seimas 
1924 metais priėmė $2000, 
$3000 ir $5000 laipsnius sulig 
mano paruošto konstitucijos 
pataisymo. Be to, ponų BBB 
$2000 laipsnio įvedimas nėra 
legališkai prirengtas ir sufor
muluotas. Jeigu jie butų pa
žiūrėję į mano 1924 metų 
“amendmentą”, tai jie butų ra
dę, kaip tokie dalykai yra at
liekami legališkai, sulig įstatų 
reikalavimais.

“5. Ponai BBB* įveda naują 
mokesčių lentelę, kuri nustato 
apie 20 nuošimčių aukštesnius 
mokesčius i[iegu dabar yra. Pa- 
vyzdžiui, ketvirto laipsnio na
rys už $1000 apdraudos, tapęs 
nariu būdamas 30 metų am
žiaus, šiandien moka $1.21 į 
mėnesį. Aukštesnių mokesčių 
lentelę priimti spiria apdraudos 
kompanijos, kad joms butų ma
žiau konkurencijos iš fraterna- 
lių organizacijų. Pasiduodi ap
draudos kompanijų neteisingai 
propagandai nėra reikalo. Ir ko
dėl ponai BBB nepasako, kaj 
jų mokesčių lentelė yra pakel?

Ir vii*. kalnų Huto. 
Fontltfr, Mich. IliuHtruo 
to 3-durų Medau Huto 
kaina, 1‘ontlac, Mieli. 
$745.’ Su bamperiai*, at- 
akiruz ta iru. metalini’? 
trfftll ' užklnliniu. talrr 
Hi.yiia Ip MirliiKHain ut- 
klijitnu, ’* $32.00 akyr. 
Pnntlae yra (leneral Mo
tor* Vertyb* hu Fiulier 
I^Odleri ir Fiuher X<c 
DtaU Ventiliacija.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Ėxcept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine, 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8600

Edjtoy P. GRIGAITIS

.......................... ....... ..............................H " ■ „

M. ARGIBĄSEVA^ Vertė MIKAS ŠILEIKIS

S ANIN A S
R OMĄN A S.

® PONTIAC EIGHT Už 
SAVO PINIGUS!

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

“3. Mano konstitucijoj buvo 
nužiūrėtas Senatvės ir Negalė
jimo Fondus, į kurį visi SLA 
nąriąi turętu. mokėti po, X ceųtą

mėnesį. Ponai BBB Senatvės 
.fondo nužiūrėjimą paliko. Bet 
mano konstitucijoj taipgi buvo 
aiškiai nustatyta, kaip tą se
natvės fondą suvartoti. Ponai 
BBB mano paragrafus apie foų- 
do suvartojimą išbraukė, bet ir sąžiningumo,

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paStus

Metams .............• ••••••«  «••••■••
Pusei metų •••••••••••••••••♦••••■••••••••o
Trims mėnesiams ........______
Dviem menesiams __________
Vienam menesiui .......______

Chicagoj per išneSiotojus:
Viena kopiją

Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -----------------  $7.00
Pusei metų ..................  8.60
Trims menesiams 1.76
Dviem menesiams ____    1.25
Vienam menesiui _________   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -----------    $8.00
Pusei metų ....................  4.00
Trims menesiams ..............   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

fe sj»ftininka& &aka:
17 MYLIU VIENU GALIONU!

NEW PONTIAC *715
Ko jus norite, gauti moderi

turite teigę tikėtis ? 
“Check and Dl ’ ’ 
jums paaiškins. J
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, . - ■ •........ ...............——



NAUJIENOS, Chicaga, III.

Išvažiuoja Lietuvon

Ofiso Tel. Boulevard 5913
sve

RADIO Oppotlte Dnvls Store, 2d Elpot* •' Į

Budriko programas

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

ir tik apie

kliubc

Graboriai

Cicero mokyklose

attend fo

Nušovė saliuninką

LAIDOJAM PIGIAU

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
va

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Masonic 
tarp kitų

Mitingo 
sąrašuose

Prie 63 ir Halsted gatvių sta
toma didžiule Sears, Roebuck

Harry 
Morzck, 
šaudyti

prieš 
paro- 
šalies

1,100 reikėjo suteikti 
medikalės jagelbos

Kai Stroan 
kosėti ir 
įsiveržė į

ligų specialistė
alsted St

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez, Tel. Vir^inia 0669

Keturi piktadariai nušovė sa- 
liunininką Charles Suldą, kuris 
laikė užeigą adresu 5508 Archer 
avė. Manoma, kad ta galyažu* 
dystė buvo gengsterių keršto 
paseka.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at

Yorkan laivu Bremen gegužės 
24 d.

Poną Stakauską meldžiame 
priduoti savo telefoną, kad rei
kale greitai galėtumėm pašauk-

SUDEGĘ BANKAI ATI 
DARYTI BIZNIUI

Town of Lake biznie 
riai sveikina Dro- 

vers Banką

Iš Teisybės Mylėto 
jų Draugystės 

Pastogės

permainėte 
arba kurie 
tai prašau 

i antrašus.

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Pavogė drabužių 
000 vertės

i — Drovers bankas, 
Live Stock National

K'airis, Sec’y

DENSTSTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Kokybė pirmiausia 
vėliau kaina

Stroan ir A 
abu pasigėrę,/] 
Stroan bute

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALS AMUOTO JAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vakar Town of Lake biznie
rių 'organizacija prie kurios pri 
klauso nemažas skaičius ir lie
tuvių, atsiuntė delegaciją pas 
Mr. Cummings, Drovers Bankų 
prezidentą, kad pasveikinti į- 
staigą su apsistojimu toje kolo
nijoje.

Bankas turėjo persikraustyti 
į naują vietą prie 47th ir Ash
land avenue, po to kai banko 
rūmai sudegė šeštadienio gais
re, skerdyklose. Kalbama, kad 
Town of Lake biznieriai pradės 
žygius, kad Drovers bankas 
pasiliktų toje apielinkėje nuo
latiniai. I

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

CHICAGOS 
ŽINIOS

Už gudrumą pateko 
šaltojon

Rezignavo iš darbo 
tarybos j mane.

St. Narkis, sekretorius, 
1900 W, 35th St., 

Chicago, III.

šeštadienio gaisre stokjardų 
distrikte supleškėjo du bankai. 
Vienas jų 
kitas — j

Bank. Bet jau pirmadienį abu 
bankai ruošėsi atidaryti biznį. 
Abiejų bankų voltos buvo sau
giai nuo ugnies įrengtos ir pi
nigai ir svarbiosios popieros ne- 
nukcntčjusios. Live Stock ban
kas varysiąs biznį senojoj vie
toj, o Drovers bankas prie 47 
ir Ashland^ gatvių.

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

Qfiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį.

Automobilis užmušė 
bernaiti A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru.

and Co. departamentinė krau
tuvė. Krautuvė busianti be 
langų. Tai businti pirma 
Amerikoj tokios architektūros 
krautuve.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

kuriose jis gyveno, 
Wallacc st. Henry 

23 metų, 7140 South 
avė., pareiškė polici- 
jis nematęs vaiko iki

Nori statyti prof. Mer 
riamo kandžidaturą 

i merą Trijų aštunto skyriaus kla
sių Cicero mokyklos mokiniai 
ir mokytojai šiomis dienomis 
padare ekskursiją į Mokslo ir 
Pramonės muzėjų Jackson

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 81 st Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniai* 10—12 

diena.

Vagiliai iškraustė Grayson 
moteriškų drabužių krautuvę 
adresu 16 So. State st. Išnešė 
drabužių vertės $15,000.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo

> rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel. REPUBLIC 3100

Ij J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Apie 1,100 žmonių, didžiumai 
iš jų ugnegesių, prisiėjo suteik
ti medikalės pagelbos stokjardų 
gaisre. Keturi šimtai jų nuken
tėjo tiek rimtai, kad buvo nu
gabenti į ligonines. Tačiau įtik 
keletas jų pasiliko ligoninėse 
ir sekmadienį.

Bronė Gudmanienė, Viekš
nių vai., Mažeikių apskr., atva
žiuoja Chicagon pas giminaitį 
Augustą Stakauską, 4600 So. 
Marshfield Avė. Atvyksta New

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct “
Tel. Cicero 5927

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 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 J5. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

May 
and Mrs. A. Lidy’s 
N. State St.

You are urged to 
there are many matters of 
portance.

K. Jarusz
Physical Therapy 

šnd Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Didžiulė krautuvė be 
langų

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Parke. Mokiniai ypač domė
josi kasyklų produktais ir 
mineralais. Ekskursijoj daly
vavo daugiau kaip šimtas mo
kinių.

Cicero School ketvirto sky
riaus mokiniai atlankė Chi- 
cagos distrikto girias (fore.sl- 
preserves). Išvažiavimas bu
vo labai sėkmingas.

Wilson mokyklos pirmo sky
riaus (first grade) mokinių 
motinos turėjo susirinkimą 
gegužės 11 d. Programas susi
dėjo iš pasakų, poemų ir ki
tokių numerių.

Ketvirtadienį, gcg. 3 d., Wil- 
son mokyklos ketvirto sky
riaus vaikai atlankė Fieldo 
muziejų gamtos istorijos ir 
Shedd’o akvariumą.

Wikon mokyklos mokinių 
taryba šiuo laiku varo vajų 
obalsiu: “Gerkite daugiau pie
no“. Vajus tęsis keturias sa
vaites. i !

Praėjusį sezoną plačiai 
plito/ pigUs sienų popierų 
lytojai, bet šiemet publika 
benori imti jų. Ir H. R. Hen- 
derson, Abroreno Manufactur- 
ing Company prezidentas, pa- 
eriške, kad jo vadovaujamos 
kompanijos produktai yra rei
kalaujami vis daugiau ir dau
giau. Absoreno porduktai vi
suomet pristatoma švieži ir jie 
yra geriausi valytojai.

Pereitą sekmadienį Jos. F. 
Budriko korporacija davė pui
kų radio programą iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 1:30 po pietų.

Gražiai dainavo moterų cho
ras iš Rožių Žemės, o Budriko 
muzikantai irgi šauniai griežė. 
Antrojo programo, kuris būda
vo nuo 1:30 iki 2 vai. iš sto
ties WAAF, nebuvo, nes ta sto
tis pereitą šeštadienį liko gais
ro sunaikinta.

Buvo pranešta, kad ateinan
tį sekihadienį, gegužės 27 d., 
įvyks metinis Budriko radio 
piknikas Birutės darže. Tai bus 
nepaprastas piknikas, kuriame 
dalyvaus šimtai kontestantų, 
radio artistų, muzikantų, šokė
jų grupes. Bus lenktynių ir ki
tokių sporto žaismįų.

Taipgi priniintirla, kad ket
virtadienio vakare bus kitas 
puikus radio programas iš sto
ties WHFC, 1420 k., nuo 7:30 
iki 8:30 v. v. —K.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monroe 8377

Atvažiuoja iš Lietu 
vos •

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Neseniai tūlas Ernest H. Por- 
ter, gražnų selesmonas, prane
šė, kad banditai atėmę iš jo 
deimantų vertės $35,000. šian
die Porter randasi šaltojoj. Ji
sai policijai prisipažino “hold- 
apą“ sugalvojęs, kad gauti ap
draudę iš kompanijos už neva 
atimtus iš jo, deimantus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Cicero 2109 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO, ILL,

Chicagos universiteto prezi
dentas Robert Maynard Hut- 
cbins rezignavo iš Chicagos ap 
skridęs darbo tarybos pirmi 
ninko vietos. Pirmininku ta 
po paskirtas Wni. H. Spenser 
Chicagos universiteto 
mokyklos dekanas.

JONAS LOVEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 20 d. 4:20 vai. po piefr 
1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Kauno rėdyboj 
Tauragės apskr., Skaudyilio 
parapijoj, Kalniškio kaime. 
Amerikoj išgyveno apie 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdimą 
brolį Jokūbą, brolienę Sofiją 
brolio sūnų Petrą, tris pusse
seres, Marijoną Prabišienę 
Adėte čeputienę, Juzefą Bag
donienę, tris švogerius Anta
ną Prabish, .Joną čeputj ir 
Vladislovą Bagdoną, pusbrolį 
Kazimierą Loveiki ir jo sūnūs 
Stanislovą ir Antaną ir gimi
nes, o Lietuvoj penkias sese
ris ir tris švogerius. Kūnas 
pašarvotas randasi 4544 South 
Marshfield avė.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dienį, gegužės 24 d. 8:30 vai. 
ryto iš namų i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nubudę liekame
Brolis, Broliene, Brolio Sū
nūs, Pusseserės, švogeriai ir 
Giminės.
Laidotuvėmis rūpinasi gra

borius Prabish iš Melrose Par
ko. Laidotuvėse patarnauja 
graborius Lachavich ir Sunai. 
Tel. Canal 2515. -_______

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.

Ateinantį trečiadienį šaukia
ma svarbus Chicagos piliečių 
mitingas Woodlawn 
Temple salėj. Kalbės 
prof. Paul Douglas. 
tikslas yra padėti 
vardą profesoriaus Charles Me- 
rriamo, kaip nepriklausomo nuo 
demokratų ir republikonų kan
didato Chicagos mėro vietai at- 
ienančiuose rudens rinkimuose.

Ofiso Tel. Boulevard 5914DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

TęJ. Victory 5904 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ateinantį penktadienį, 
atsidarysiant pasaulinei 
dai, Chicagoj susirinks 
mokslininkų ir pramonininkų 
konvencija. Konvencijos prane
šimų ir diskusijų tema bus: 
šalies progresas ir numatoma 
ateitis.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Įff-įfrįk. Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Dr. 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

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Automobilis užmušė Joseph 
Kennedy, 8 metų bernaitį ties 
namais, 
4447 So 
Meleski, 
Artesian 
jai, kad 
tas pabėgo po automobiliu ir 
kai jau nebebuvo galima autas 
sustabdyti.

tapo 
išrinkta pikniko rengimo ko
misija, į kurią įeina šie drau
gai: J. Yushkewitz, Dr. Zubas 
ir St. Narkis. Taigi dabar jau 
galiu pranešti, kad piknikas 
įvyks birželio 24 d., Wm. Dam
brausko miške, Spring Forest, 
III. Komisija dirba viršlaikius, 
kad greičiau prirengus serijas. 
Serijos šiomis dienomis bus 
išsiuntinėtos, ir draugai-ės pra
šomi jas ūmai platinti, nes lai
kas jau trumpas 
30 dienų liko.

Kurie draugai 
gyveninio vietas 
negaunate laiškų, 
prisiųsti sekretoriui 
Jei to nepadarysite, busiu pri
verstas pasielgti pagal konsti
tuciją.

šiomis dienomis gavau kny
gą vardu Pasaulinės Istorijos 
Dinamika. Knygą prisiuntė 
Lietuvos švietimo Ministerija 
per Lietuvos konsulą Chicago- 
je. Knyga skirta Teisybės My
lėtojų. Draugystei. Kurie drau
gai norite pasiskaityti, kreip
kitės

r TĖVAS ’
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

......... (Neturime sąryšių su firma tuo pačitu.vardu)

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
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 SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau*

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

U. C. meeting Thurs. eve., 
M. at Mr. 
home, 935

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Pradedant gegužės 25 
ną pilietybes pamokos 
timšaliams bus duodamos vi 
soj Illinois valstijoj 
šiuo laiku yra vedamos Civil 
Works apšvietos klasės. Pilie
tybės pamokos bus duodamos 
savaitę aliko sulig gubernato
riaus Hornerio patarimu.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Saddle and Sirloin
Stock Yard Inn užeigoj sudegė 
paveikslai, kurių vertė įkainuo
jama $300,000.

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

2201 W. 22 St.-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

Sudegė paveikslai ver 
ti $300,000

Gegužės 13-tą d. atsibuvo 
Teisybės Mylėtojų Dr-tes susi
rinkimas, Susirinkimas buvo 
gyvas ir tvarkus. Atsilankė pu
sėtinas skaičius Barių ir rirti- 
tai svarstė dalykus. Mat, pas 
mumis nėra tų nelemtųjų “po
litikų“ ir “kandžiojimų“. Pas 
mumis visi lygus ir vienodai 
visi geri draugai. Todėl mums 
pilnai pritinka nešioti 
brangų ir prakilnų vardą 
sybės Mylėtojai“.

Praeitame susirinkime

nthony 
iradėjo 

2343 
Iowa slreet. Kadangi pašauk
ta policija užgirdo tame bute 
kliksmą kūdikio, tai pati su
silaikė nuo šaudymo. Vietoj 
kulkų į butą policininkai įme
tė ašarinę bombą, 
ir Morzek pradėjo 
Čiaudėti, policija 
butą ir suėmė girtus vyrus. Bu 
te policija užtiko keletą šau 
tuvų ir revolverių.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Pavaišino ašarinėmis 
bombomis

Pilietybės pamokos sve 
timšaliams

Siunčiame Gėlės Telegramų į vist 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gilės Dil Vestuvių, Bankietamz ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, IR. 

Phone Boulevard 7314

Mokslininkų ir pramo 
nininkų konvencija 

Chicagoj

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Ęalzamuotojas .
Moderniika I Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams I^aina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. ]

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

Gegužės 25 dieną 9 vai. ryto 
iš New York Central stoties 
išvažiuoja į Lietuvą daugeliui 
chicagiečių žinomas J. Darchu7 
nas, gyvenąs adresu 5612 S. 
Sawyer avė., Chicago. Važiuo
ja į Raguvą, Ukmergės apskr., 
pasiviešėti porą mėnesių.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Lietuviai Daktarai

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 8488

iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

tūkstančiai žmonių —- darbi
ninkų, biznierių, profesionalų, 
kurie visi smagiai ir draugiš
kai praleidžia laikų ir įsigijo 
daugiau naujų pažinčių su ki
tais naujieniečiais.

kęs į piknikų, nebus linksmas, 
lai matykite Senų Petrų, o jis 
mėgins pralinksminti, kad už- 
dainuotumet įvairias žemaitiš
kas, kapsiškas ar dzūkiškas 
dainas. Senas Petras.

Naujienų Piknikas 
įvyks birželio 

3 diena
Birželio 3 d. įvyksta Naujie

nų pavasarinis piknikas Biru
tės darže. Justice Parke.

Kaip žinoma iš praeities, į 
Naujienų piknikus suvažiuoja

šis piknikas yra pavasarinis 
piknikas. Kaip lik gamta spė
jo papuošti miškus žaliuojan
čiais lapais ir žolynais. O 
žmonės, didmiesty gyvendami, 
tyru oru gerėjusi. Tat ve 
kaip tik ir bus proga juo pa
kvėpuoti birželio 3 d. Birulės 
darže.

Naujienų piknikas bus gra
žus, jo prgoramas įvairus. Se
nas Petras tai iš anksto ga- 
rantuojh. Ir jeigu kas, atvy-

18 gatvės apielinkė
Svirskienės byla teisme

Teisėjo Allegretti kameroj 
antradienį rinkta džiurė bylai, 
kuri tapo iškelta p-niai Sofi-

mas apie spulkos stovį, jos 
tvarka, kas gera, kas taisyti
na, ete. Visi buvo patenkinti 
raportu. Buvo diAita keletas 
klausimų.

Toliau sekė jvairios diskusi
jos ir pasitarimai. Adv. K. 
G ūgis tarė keletu rimtų žod
žių ir tuo išsklaidė miglas kai 
kuriems, jeigu jos buvo susi
rinkusios.

Susirinkime išrinkti du nau
ji spulkos direktoriai. Antru’ 
kart išrinkti trijų metų ter-

kurių kitų sienos dar stūkso 
ant geležinių rėmų pasirėmtį
sios'.

Žiuirčlojų aplanko gaisro 
vietų keletas desėtkų tuksian
čių per dienų

Ugnis sunaikino nemažai 
bizniavicčių — ahidžių, valgy-

šeštadienio j sekmadienį.
Smilgius, pavargęs nuo darbo,| pi ACCIEICfl ARQ 
kaip tik spėjo ledų laužyti,' wLf4wdll ICU rllld
kad alus butų šaltas.

Senas Petras.

Svarbus Pranešimas!
DEGTINE IŠ

LIETUVOS YRA
TIKRAI GERA

Ką tik gavome per 
Lietuvos Konsulą 
Chicagoj Lietuvos 
Degtinės. Pristaty
sime ją visoms ta
vernoms sulig pa
reikalavimu. Pašau
kite mus pirmiau, 
negu jos sandėlis 
išsibaigs.

Jūsų Lietuviškas
Žydukas,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR COMPANY

4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803
This advertlaement is not intended to offer whiBkcy for salo or dellvery in 

any statė or communlty whercln the advertlsinr, sale or ūse 
thereof is unlawful.

jai Svirskienei, George Pat- Deveikis, o nau-
ris’ui, Frankiui Currin, Wm. ja* išrinkti A. L. C.—,------
Waltors’ui ir Jobu Poulos’ui.

Byloj p-nia Svirskienė, savi

Stasulaitis 
ir Frank Lukoševičius.

Geriausių pasekmių nau- 
ninke tavernos adresu 065 W. jiems darbuotojams. Spulka ge- 
18 st., yra kaltinama tuo, kad riausias ramstis) musų biednuo- 

menei. Tų parodė praeitis, tų 
vėl parodys ir ateitis, tik rei
kia daugiau pasitikėjimo.

“N.” Rašėjas.

ji misa tildžiusi Currinų už $40 
išbombarduoti Charles Mikul
skio bizniavietę adresu 071 W. 
18 st.

Kai Currin tapo areštuotas, 
tai jisai, sakoma, įvėlęs į bylų 
ir kitus.

Kaip byla pasibaigs, dabar 
nežinia. Vienas iš kaltinamų
jų, būtent George Patris, taip
gi yra kaltinamas dūliai eks
plozijos gražumos salionc ad
resu 2527 Devon avė.

Du nauji direktoriai 
Cicero spulkos 

valdyboje
ir

Chicagos didžiajame 
i gaisre nukentėjo ir 

lietuviai biznieriai

Tačiau biznieriai, kurie iš
liko gaisro nepaliesti, daro ge
rų biznį. Vienas tų laimingų
jų biznierių yra lietuvis, p. 
Smilgius, 4459 So. Halsted st. 
Jisai užlaiko alinę.

Senam Petrui sekmadienį 
ųžjus į jo bizniavietę, jo aline 
pasirodė pilna žmonių. Bir
iu) Del trys žmonės patarnau
dami publikai. P-nia Smilgie- 
nė pasakė, kad visai neturė
jusi progos miegoti naktį iš

Financial
Pinantai-Paskoloi

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

REAL ESTATE
b urmture & Fixturės

Rakandai-Itaisai

PRANEŠIMAI
SVARBIAME reikale yra paieško

mas Andrius Tamulevičius, kuris 
1914 metuose gyveno 3252 So. Mor
gan St. Jis pats arba jo artimi gi
minės atsišaukite, yra daug pinigų. 
M. J. Tananevicze, 738 W. 18th St.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite j musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Įclassifiedads
Automobiies

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$150 parlor aetal $25. 9x12 orientaliMtų 
kaurų Pat. $29.50. RieAuto medf.lo vnlg. 
karnb. antai $20, $124, miegk. setai $39. 
3 kambarių pilnas iretiKiman »»9. ui cat-h 
arba UmokSjlmo. AMERICAN STORAOE, 
423 W, U3rd SI. Atdara vakarais ir nedSl- 
dienlala.

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50.* 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.5Q. Springsai $2. 
Nauji matrosai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

Išrinkti A. L. Stasulaitis 
Lukoševičius

CICERO. — Pereito ketvir
tadienio vakare Lietuvių sput- 
ka, 4917 West 14th Street, tu
rėjo savo metinį susirinkimų 
Liuosybės svetainėje. Susirin
kimas buvo šauktas antru kar
ti? ir galima sakyti, kad jis pa
vyko, nes susirinko ganėtinas 
skaičius dalininkų reikalus 
svarstyti.

Spulkos prezidentas p. Kim- 
barkas atidarė . susirinkimų. 
Tvarkos vedėju vienbalsiai bu
vo išrinktas K. P. Deveikis. 
Po to auditorius J. P. Varka- 
la išdavė atskaita iš 1933 me
tų, tuo pačiu laiku pranešda-

Praėjusio šeštadienio di? 
džiajainc gaisre, kuris per ket
vertų valandų bėginėjo 
skerdyklų trobesius ir tvartus 
ir peršoko per Halsted gatvę 
į rytiis, nukentėjo keletas val
gyklų, viešbučių, galiūnų ir po
rų bankų.

Dūliai gaisro nukentėjo ir 
du lietuviai. Vienas jų yra J. 
Paukštys, 4171 So. Halsted st., 
kuris užlaikė Peoplcs viešbuty 
ir aludę. .To biznis sudegė iki 
pamatų. Drg. J. 
yra senas Naujienų skaityto
jas. Tų viešbutį ir alinę jis 
tik apie melus laiko atgal nu-

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavų mo
derniška studija su 

Hollyvvood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Eng!ewood 5883-5840

PARSIDUODA sedanas, mažas 1931 
metų Studebakeris, f re e vvheeling, 
neatskyriamas nuo naujo. Parduo
siu pigiai, labai reikalingi pinigai. 
2419 W. 45 St. pirmos lubos.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Paukštys

Antras lietuvių biznis, žuvęs 
gaisre, radosi netoli nuo J. 
Paukščio biznio. Tai buvo 
valgykla ir alude, šios vietos 
vardų dabar neprisimenu.

Kaip atrodomo gaisro
Po gaisro skerdyklų apiclin- 

kėj atrodo kaip po smarkių 
mūšių karo lauko. Iš didžiu
lių namų teliko griuvėsiai. Ki
tų ir sienos susmukusios. Kai

KVIEČIAM!
Visi sveiki Chicagos ir apielin- 

kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis į 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Draugija moka pašalpų ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
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

Canal 0117

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI parlor setas, ice 
box ir 3 show kęsai. Pigiai.

551 W. 14 PI.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTE 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI 3 geri salesmonai 
pardavinėti likerį ir vynų. Mokėsi
me bonus ir komišena. Atsišaukite 
nuo 12 iki 2. Daniels Distributing 
Co. 9 So. Clinton St.

jog Chesterfields yra Lengvesni 
_ jog Chesterfields turi Geresnį Skonį

i Ml

."."'Rimu

..Vieš pareiškiame 
kaipo musiji teisingu įsitikini
mu, jog tabakai vartojami 
Chesterfield cigaretuose yra 
puikesnės ryšies —ir todėl ge
resnio skonio — negu kituose 
cigaretuose tos pačios kainos.

Liggett & Mygąs Tobacco Company

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. II) 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. {žymus 
namai originhlio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

OF

Situation Wanted
Darbo Ieško

PUSAMŽIS žmogus, ne girtuoklis, 
ieškau darbo i restauranta ar vieš
buti už janitoriu ar bile koki darbą. 
Pašaukite laišku Box 118, 1739 So. 
Halsted St.

For Rent
6 KAMBARIU flatas, pečium šil

domas, pigi renda.
7259 So. Talman Avė.

Business Chances
vi inui  Bizniai

PARDAVIMUI Tavern. geras 
kampinis, biznis išdirbtas, renda ne
brangi, su pagyvenimu. Taipgi par
davimui 6 kambariu rakandai, prie
žastis turi išvažiuoti į Detroit. 
Mich. naudokitės proga.

2023 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
įrengta, barai, stalai, stiklai, pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui. Salė užpaka
ly saliuno. Renda už visų namų 
$30.00 mėnesiui. 7301 So. Peoria St. 
Vincennes 4985.

GYVENK kur nėra žiemos ir da
ryk bizni apskritus metus. Parsi
duoda gazolino stotis puikiausiai 
j rengta, ant dviejų lotų, puikiausio 
kryžkelio. Užpakaly stoties trys lo
tai; yra pastatytos keturios cabins 
dėl turistų ir dar yra vietos dėl de
šimties cabins. Lotai 50—125, pri
sodinta daug tropiškų medelių, ir 
visi reikalingi rakandai ir yra 
ūkei dėl aptvarkimo vietos. Ant di
džiojo kelio kuris eina nuo W. Palm 
Beach ant Miami, dvi mylios nuo 
Miami miesto, kelias vadinas Federa] 
Highvvay No. 1 ir Florida No. 4. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio prapertės Chięagoj, dėl pla
tesnių žinių rašykite laiškų.

JOS. BELICKAS 
Box 1370 Little River, 

Miami, Florida

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pačioj lietuvių širdy, nes aš par
duodu už skolų arba čatel mortgi- 
čių beveik pusiau už dykų. Atsi- 
šaukit greitai, nes tas ilgai nebus.

JOE PAUL,
3335 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6894 
nuo 1 iki 6 vai. vak.

PARDAVIMUI Tavern įsteigtas 
pačioj širdyj didmiesčio. Pigi renda, 
geras lysas, ideališka vieta tiktai už 
cash. Rašykite Box 115, 1789. So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI bordingauzė su res
tauracija. Našlė priversta parduoti 
už $700 cash. 2614 Greenview Avė.

PARDAVIMUI Beer Tavern prie 
Stock Yardų gėto, ant Ashland Avė. 
Priežastis pardavimo liga.

4111 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Tavern arti dirb
tuvių, vieta išdirbta. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant automobi- 
liaus. 1716 W. 46 St.

PARDAVIMUI Tavern, gatvekarių 
linijos, kampo biznis išdirbtas per 
15 metų. 5001 W. Roosevelt Road, 
Cicero.

Real Estate For Sale
NamaLŽeme Pardavimui_____

2 pagyvenimų namas Brighton 
Parke mortgičius $1800. Mainys ant 
groserio arba bučemės.

80 akerių farma 25 mylios nuo 
Chicagos ant Highway su budinkais 
gyvuliais parduos arba mainys ant 
namo.

CHAS ZEKAS 
8647 Archer Avė.

Virginia 0757
t ■ *




