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Senatas priėmė 
bonusų bilių 

.......................■■■■...... i I 1

Priėmė Patnam infliacijos ex-kareivių hu
nų bilių, kurj prezidentas vetuos. 
Jo veto nebus galima nugalėti

VVAS1I1NGTON, geg. 7. — 
šiandie senatas 55 balsais prieš 
33 priėmė Patman-Coughlin bi
lių. kuris atmokėtų ex-kareivių 
bonusus, kurie siekia virš $2,- 
090,900,000, prispausdinant ant 
tiek naujų pinigų. •

Atstovų butas jau pirmiau 
priėmė tų bilių ir dabar tas 
bilius bus pasiųstas preziden
tui Rooseveltui pasirašyti.

Tečiaus yra tikrai žinoma, 
kad prezidentas bilių vetuos. 
Ir manoma, kad bilius negalės 
būti pervarytas virš prezidento 
veto, nes senate bitinus prieši
ninkai surinko 33 balsus ir ne
bus galima gauti dviejų treč
dalių balsų didžiumų, kad nu
galėti prezidento veto.

Kun. Coughlin pavarius per 
radio agitacijų už bilių ir para
ginus visus siųsti telegramas 
senatoriams, reikalaujančias bi
lių priimti, visi senatoriai buvo 
užversti tūkstančiais telegra
mų. Manoma, kad senatoriams 
buvo prisiųsta virš 100,000 te- 

' legramų.
Priešininkai pasiujymo; kad 

butų dabar atniokėti ex-kąreivių

[teikė naują Duno
jaus sutarties 

projektą
RYMAS, g. 7. —Vengrija ii 

Austrija įteikė mažajai enten- 
te naujų Dunojaus sutarties 
projektų, kuris yra palankus 
Vengrijai. Tas projektas tapo 
paruoštas abiejų valstybių kon
ferencijoje su Italija.

Mažoji entente— Rumunija, 
čechoslovakija, ir J ugosla vi j at
laikys savo susirinkimų Bucha- 
reste už savaitės laiko ir tik 
gal tada pasisakys dėl to pro
jekto.

Nors naujojo projekto ir ne
skelbiama, tečiaus sužinota, kad 
Dunojaus sutartis negarantuos 
dabartinių sienų, vien pasisako 
prieš Vokietijos maišymąsi į 
Austrijos ir Vengrijos reika
lus ir pastoja kelią Vokietijos 
pastangoms prijungti tas dvi 
valstybes prie Vokietijos. Kitų 
valstybių sienų negarantuoja
ma todėl, kad Vengrija nori rei
kalauti sienų pakeitimo.

Sutartis taipjau pripažysta, 
teoretinę teisę Vengrijai atsi- 
ginkluoti.

LACON, III., g. 7. — Barnyj 
dėl plaukų sugarbaniavimo ūki
ninkas Marion Brown, 40 m., 
peršovė ir gal mirtinai sužeidė 
savo žmoną Tildą, taipjau per
šovė kaimyną ir tada pats nu
sišovė.

Chieagai ir apielinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt Retus; maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 
7:55.

bonusai, kurie prinoksta tik 
19-15 m., balsavo už Patnam in
fliacijos bilių, gerai žinodami, 
kad prezidentas j j vetuos ir kad 
jis negalės pereiti senate virš 
prezidento veto, kaip jis nepra
ėjo ir pereitame kongreso. To
dėl jie atmetė visokius pasiūly
mus, kurie tų bilių pagerintų, 
taipgi atmetė ir kompromisi
nius Harrison ir Vinton bilius, 
kad prezidentas kartais nenu
sitartų vienų kurj švelnesni, 
kompromisinį, bilių pasirašyti.

Harriso\i siūle pinigus ex- 
kareiviams atmokėti, atskai
čius nuošimčius, arba iškoičiant 
juos j kitus valdžios bonus. Tas 
butų valdžiai sutaupę daug mi- 
lionų dol.

Vinton gi bilius siūle tik at
mokėti bonusus, bet paliko pa
čiai valdžiai spręsti kaip ji su
kels pinigus.

Daugelis bonusų priešininkų 
balsavo prieš Vinton bilių, skai
tydami, kad j j bus sunkiau at
mesti paskui, kai prezidentas jį 
vetuos ir kad jis kartais 
gali praeiti senate ir virš pre
zidento veto.

Jugoslavijos diktato
riai skelbia laimė

ję rinkimus
BELGRADAS, Jugoslavijoje, 

geg. 7. —Nors dar pilni rinki
mų daviniai nežinomi, bet val
džia jau skelbia, kad ji laimė
jusi milžiniška pergalę.

Ji ir negalėjo pralaimėti. 
Rinkimai buvo atviri, balsuoto
jas turėjo garsiai pasisakyti už 
ką jis balsuojamo čia pat, prie 
durų, stovėjo keli žandarai su 
šautuvais ir durtuvais. Be to 
kų “balsavimo komisija” užrašė 
ir kaip ji suskaitė balsus, tai 
jau ne balsuotojo dalykas.

Opozicijos susirinkimai buvo 
uždrausti, šimtai jų kandidatų 
buvo areštuota.

Iš Kroatijos, kur pasireiškė 
stipriausia opozicija, buvo iš
varyti visi, užsienio korespon
dentai. Ten gal tūkstančiai 
žmonių liko areštuota už rernk 
mą opozicijos.

Florida palengvins 
perskiras, siekiasi 

naujo biznio
TALLAHASSE, Fla., geg. 7. 

—Kad Florida galėtų pasigriebti 
pelningą perskirų biznį ir pa
veržti jį iŠ Nevada ir Arkansas 
valstijų, legislatura priėmė nau
jus įstatymus, sulig kuriais 
užteks išgyventi valstijoje tik 
tris mėnesius gavimui perskirų.

GRŪMOJA STREIKUOJAN
TIEMS MOKINIAMS

STRUTHERS, O., g. 7. — 
1,000 vietos augštesnės mokyk
los (high school) mokinių su
streikavo protestui prieš paša
linimą keturių mokytojų.

Mokyklų taryba prigrūmojo 
mokiniams labai aštriomis pa
baudomis, jei jie nesugryš tuo- 
jaus | mokyklą.

r

Dvi teritorijos ir viena sala nori įeiti j Jungtinių Valstijų sąstatų. Alaska irgi nori pasidaryti 49 
valstija. Kongrese neužilgo bus svarstomi biliai dėl priėmimo Puerto Rico salos, ir Havvajų teri
torijos į valstijų sąstatą. 1

Daugiau vaikų, šau
kia Hitleris

BERLYNAS, geg. 7. —Nors 
Vokietija nuolatos skundžiasi, 
kad jai ir dabar yra ankštu 
dabartinėse jos sienose ir ji ne
begalinti išmaitinti visų savo 
gyventojų, bet Hitleris nepa
liauja reikalavęs ,kad Vokieti
jos moterys gimdytų vis dau
giau ir daugiau vaikų.

Pasak Hitlerio, kiekviena 
Vokietijos moteris turi pagim
dyti mažiausia po keturius vai
kus. Jeigu kuri pora neišsi
gali apsivesti, tai valdžia pa- 
skolisianti pinigų. Jeigu gi ku
ri mergina negali susirasti jau
nikio, tai jaunikį pripiršiu jai 
patys naciai. Pagalios, esą ir 
nesvarbu ar mergina yra vedu
si—bile ji gimdo vaikus.

Kad merginos galėtų prisivi
lioti vaikinus Joms jau leidžia
ma nešioti gražias sukneles, 
dažyti savo veidus, rūkyti, kas 
buvo pirma griežtai uždrausta.

Hopkins nepaliauja 
reikalavęs iš Illinois 

$3,000,000
WASHINGTON, geg. 7. — 

Federalinis šelpimo administra
torius Hopkins pranešė atsto
vui Sabath, kad valtsijos legis
latura turi pasirūpinti dar šį 
mėnes) sukelti $3,000,000 bedar
bių šelpimui, jei valstija nori 
gauti pinigų ir iš federalinės 
valdžios.

Sabath sako, kad kongres- 
manai nieko daugiau negali da
ryti, jei pati valstijos legisla
tura atsisako veikti ir prisidė
ti prie savo bedarbių šelpimo.
Bandys šiandie pervaryti tak

sų pakėlimą

SPRINGFIELD, III., geg. 7. 
—Padarius pakeitimą prekių 
taksų pakėlimo biliuje, admi
nistracija dės visas pastangas 
bilių rytoj pervaryti atstovų bu
te. Bilius liko pakeistas taip, 
kad taksų pakėlimas pradės 
veikti nuo gegužės 15 d.

—,------------- -------------------------

Atmąinė sprendimą 
buv. gubern. Lan

ger byloje
Bet gubernatorius vistiek pra

rado savo vietą

ST. PAUL„.Minn., geg. 7.— 
Federalinis ; apeliacijų teismas 
atmainė žemesniojo teismo 
sprendimą ir panaikino nuteisi
mą buvusio North Dakota gu
bernatoriaus William Langbr 
ir keturių kitų jo pagelbinin- 
kų, kurie buvo kaltinami už 
netikslų sunaudojimą federali- 
nių šelpimo pinigų.

Buvęs gub. Langer buvo nu
teistas 18 mėn. kalėjimo ir už
simokėti $16,000 pabaudos. Kar
tu su juo tokios pats bausmes 
susilaukė Oscar J. Chaput, bu
vęs vieškelių komisionierius 
Frank A. Vogei, valstijos šel
pimo komiteto sekretorius Kin- 
zer ir jų advokatas Harold Mc
Donald. Jie buvo nuteisti už 
tai, kad jie vertė šelpiamus be
darbius aukoti jų politinei ma
šinai. Gub. Langer gi buvo 
valstijos šelpimo administraci
jos galva ir jo žinioje buvo iš
dalinimas federalinių šelpimo 
pinigų.

Nors jis dabar liko išteisin
tas, bet tas išteisinimas įvyko 
pervelai, kadangi dėl nuteisi
mo federaliniame teisme, vals
tijos augščiausias teismas jį 
pašalino iš gubernatoriaus vie
tos ir tos vietos jis nebegali at
gauti.

14 m. mergaitė vado
vavo plėšikų saikai

MASKVA, geg. 7. — Archan
gelsko policija suėmė 14 metų 
mergaitę, Raiša Rykov, kuri va
dovavo vaikų plėšikų šaikai, pa
pildžiusiai daugiau 40 plėšimų. 
Einant naujaisiais įstatymais, 
šaikos nariams gręsia mirties 
bausmė. Rusija už plėšimus 
skiria mirties bausmę ir nuo 
jos nepaliuosuoja net ir ne
pilnamečius.

99 uždaryti Japoni
joj kasykloj

TOKtO, g. 7. — ■ Eksplozija 
uždarė kasykloj ant Hokkaido 
salos 99 angliakasius, tarp ku
rių yra moterų ir merginų. 
Trys liko išgelbėti gyvi, du ras
ti žuvę. Manoma, kad yra žu
vę ir likusieji 94 angliakasiai.

Lėktuvo katastrofoj 
sužeista moteris 

pasimirė
MACON, Mo., geg. 7. —Skai- 

čius žuvusių TWA pasažierinio 
lėktuvo katastrofoje padidėjo 
iki penkių žmonių, šiandie pa
simirus sužeistai toje nelaimė
je Mrs. Kaplan aš Los Angeles.

Manoma, kad nelaimė (vyko 
pritrukus gasolino ir lakūnams 
ieškant tinkamos vietos nusi
leisti. Bet aplinkui buvo tirš
ta migla ir nieko negalma bu
vo matyti, taip kad lėktuvas 
nusileido minkštoj, lietaus iš
mirkytoj, ūkio žemėj ir susi
daužė. Vietoj užsimušė abu 
lakūnai ir du pasažieriai, jų 
tarpe senatorius Cutting iš 
New Mexico.

Bet lakūnai prieš nusileisiant 
įspėjo pasažierius, kurių dau
gelis miegojo ,kad jie prisiverž- 
tų diržus, nes lėktuvas leisis. 9 
pasažieriai liko sužeisti, kurių 
Vienas, minėta moteris, jau mi
rė.

4 užmušti Jugoslavi
jos rinkimuose .

KLAGENFURT, Austrijoj, g. 
7.—Gautosios iš Zagreb žinios 
sako, kad keturi žmones liko 
užmušti ir daug sunkiai su
žeista Jugoslavijos rinkimuose.

STOCKHOLM, g, 7. — Eina 
gandų, kad garsioji mųvių ak
torė Greta Garbo slapta nusi
pirko Švedijoj 200 senumo pilį, 
kurioj vasarodavo garsus dai
nininkas Jenny Lind.

Vokiečiai nepaten
kinti dėl talkininku 
įspėjimų Lietuvai
iko, kad tu i yra naujos kilpos 
Vokietijai—įrodyti, jog Vo
kietija yra puolike Klaipėdos 
klvirčiuoMC

BERLYNAS, geg. 7. —Nors 
politinės, ekonominės ir udmi- 
nistratyvės kliūtys ir verčia 
Vokietiją kiek sulėtinti Vokie
tijos atsiginklavimą, bet jis yra 
tęsiamos be paliovos ir Vokie
tija visomis priemonėmis ruo
šia stiprią karo mašiną.

Visoje Berlyno apielinkėje ei
na didelė statyba, kurios tiks
las yra aiškus ir kurios visai 
neslepiamu, bet dar stengiamą- 
si pabrėžti, kad tai daroma ka
ro tikslams.

Bet vokiečiams baisiai nepa
tinka kitų valstybių užimta tak
tika, kuri yra labai žalinga Vo
kietijai.

Vokiečių žvilgsniu, kitos vals
tybės laikosi bendro fronto ir 
gabiai daro viską, kad paro
dyti, jog vien Vokietija ardo 
pasaulio taiką.

Tokios taktikos esą lakomąsi 
ir linkui Klaipėdos. Klaipėdos 
statuto signatorės valstybės — 
Anglija, Francija ir Italija —
atydžiai klauso visų Vokietijos 
nusiskundimų dėl Lietuvos lau
žymo Klaipėdos statuto.

Be to tos valstybės jau pa
kartotinai įspėjo Lietuvą, jog 
ji turi pildyti stautą. Lietuva 
piktinasi tais (spėjimais, jaus
damos!, kad tie įspėjimai turi 
būti adresuojami Berlynui, o ne 
Kaunui.

Pačios valstybes galbūt pri
taria Lietuvos nusistatymui, 
bet nepaliauja barusios Lietu
vą vien tikslu įrodyti, jog vis
kas yra daroma Vokietijos pa
tenkinimui. Tada jei iškiltų 
Klaipėdoje kivirčai, butų aišku, 
jog kalta yra Vokietija, nes 
buvo daroma viskas, kad išpildy
ti Vokietijos reikalavimus ir iš
klausyti, jos skundus, o Vo
kietija vistiek liko nepatenkin
ta ir pradėjo puolimą.

ANKARA, Turkijoj, g. 7.-- 
48 žmonės liko areštuoti uz 
sottkalbj nuversti dabartinę 
Turkijos valdžią.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti

sukelta ..................-.................................................  $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta.................................•...................... $2,220.44
Brighton Parko kolonijos Altass vakaro pelnas, 

per J. Yušką, iždininką ................... $35.65
Gegužes 3 d. bankiete suaukojo: 
J. Byanskas ...........................................   $5.00
Dr. Jarvin, suomis...................................................... 5.00
J. P. Varkala, auditorius ................................... 10.00
Julia ir K. Augustinavičiai .... ..............................  10.00
Mr. Hutchins, WAAF vedėjas ........................... 10.00
Pp. Budrikų, Augustinavičių, Rimkų, Rypkevičių, 
Vilkų, Dr. Šimkaus, Čeponio stalas ...............  5.00
Cicero kolonijos stalas ...................................... 10.00 z
E. Mikužiutė .............   10.00
Zenonas Pocius ..........................................   5.00

VISO ...... -................... -..........................................................$2,326.09
DAR TRŪKSTA ..................  $2,423.91

t‘.v ■

Pamatykite paskutinį kartą, prieš iš
skridimą Lietuvon “Lituanicą D” ir palin
kėkite jos lakūnui Feliksui Vaitkui laimin
giausios kelionės per Atlantiką.

Atsisveikinimo Aviacijos Diena bus ge
gužės 12, Ford-Lahsing airporte. Pradžia 
programo 1 vai. p.p. Įžanga 25c asmeniui.

Pabaltijo valstybės 
tariasi dėl Rusijos 
siūlomos sąjungos

Kaune prasidėjo Pabaltijo vals
tybių užsienio reikalų minls- 
terių konferencija

RYGA, geg. 7. —Trijų Pa
baltijo valstybių—Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos—užsienio rei
kalų ministeriai susirinko Kau
ne tęsti svarstymus ir nusta
tyti vieningą Pabalti jos vals
tybių poziciją linkui sovietų 
Rusijos pasiūlymo prisidėti prie 
Rusijos ir Franci jog savitarpi
nės pagelbos (karinės sąjun
gos) sutarties.

Taipgi bus svarstomas pa
kvietimas Švedijos užsienio rei
kalų ministerio Sandler aplan
kyti Šią vasarą Pabaltijo vals
tybes. Švediją neūžligo aplan
kys Estijos ir Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriai, ieško
dami ten paramos Pabalti jos są
jungai.

Latvijos premjeras Ulmanis 
sako, kad Pabaltijo sąjunga jau 
duodanti gerų pasekmių. Prie 
jos gerinusi ir Rusija, kadangi 
šios trys valstybes ir Lenkija 
sudaro labai svarbų kylį tarp 
Rusijos ir Vokietijcs.

Jungt. Valstijose gy
vena 20,523,053 
j katalikai

NEW YORK, geg. 7. —Kata
likų metraštis skelbia, kad 
Jungt. Valstijose, Alaskoj ir 
Hawaii salose gyvena 20,523,- 
053 katalikai, arba 200,549, dau
giau, negu jų buvo 1934 m.

Katalikų bažnyčių yra viso 
18,344, arba visu 100 daugiau, 
negu buvo metai atgal.

4 žmonės sudegė ar
tisto namuose

BOSTON, Mass., geg. 7. — 
Keturi žmonės, jų tarpe moti
na ir 14 metų duktė garsaus 
dailininko portretisto John La 
Valle žuvo gaisre, ar užsimušė 
šokdami per langus, gaisrui su
naikinus dailininko namus, še
ši kiti žmonės liko sužeisti.
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KONTRAKTORIAI

LIETUVIAILIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAIirurgas

Kreivos akys atitai

Phone YardS1138

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 4581 South Anhland Avė.

Tel, Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rock^ell 8L 

Tel. RenubUc 072*

no 
kese 
sus, 
šykile šiuo adi'čštV:
‘ Lithuaniaii Socięty of Wash

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris 
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

A. Montvid, M. D.
West Town State Brink Bldg. 

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 8597

inieHliiM, turėdamas

kaipo “trijų kiniečių 
Pasisukus į kitą pu- 

Long 
. Tyrame ore ga
lus užlajos kitas

TėlJ Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Ofiso telefonas Prpspect 1028 
Rezidencija ir Ofisas

>9 So^ Leavitt St Canal 0706

tikras rojus

GYDYTOJAS IR> CHIRURGAS 
2403 W .63rd Street, Chlcago 
Ofiso vrilritidos: nuo 2-4 ir nuo 7-9'v.v.

Demonstracijų cfaonoa buvo 
pusėtinai skaitlingos, Nestigo 
ir kalbėtojų. Bet didesnės įmo
nės Lili ne viena šventė, tik 
siuvėjai su bedarbių armija at
liko visų demonstracijų marš-

Viki1 Wrtsh1ngtbno ir apylin
kių lietuviai yra kviečia
mi prisidėti prie musų 
draugijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos^ nub 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.* Nerišliomis nUo 10 iki 12 

3843 South Halsted St, 
Tel. Bdulevard 1401

Dr. A. Ji Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija:

Iš šalies žiūrint atrodė, kad 
95% demonstrantų sudarė at
eiviai, Tenka apgailestauti, kad 
kanadiečiai visai šaltai žiuri į 
darbo žmonių solidarumo šven
tę, Jiems kur kas geriau tinka 
Anglijos karaliaus sidabrinės 
vestuvės,

Vakaro buvo ruošiama įvai
riose didesnėse svetainėse pnv- 
kalbos su paj vairi n tomis pro
gramomis. Linkėtina, kad at
einančių metų pirmosios gegu
žės šventė pakeistų savo jš- 
vaizdą* gerojon pusėn,

— Dalyvis.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
1 DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD %
arti St. Louin Av. Tel. Kedzie 8902

Varios, lietaus ir druskos vanos.
r , svrimmlng pool.

Rusiška ir turkiška pirtis /
Moterims seredomis iki 7 v. v.al*»<i*S»«iSB4s«UmMSBSUBSBaaeŪiaS«»smSSBm>m»SSmaaramaBSUBUi

Ji F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Phone' Canal' 6122

Dr. 8. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22ųd Street

i Valdndos: nuo 1—8 ir 7—8’
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti

Rėti 6681 Sd. Califdmia Avenue 
Telefonas Republic 7868

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai
vak. Nedalioj pagal sutarimų

Ofiso Tel ~
Namų Tel. Prospect 1980

IVASHINGTONO LIE
TUVĘ ATSIŠAU

KIMAS

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8» 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6’ iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonui:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

A.L.Davidonis, M.DL 
4910 S. Michigan Ave.

Tėl. Kėnwood 5107
VALANDOS:

nuo 9- iki 11 valandai ryte 
nUo 6 iki 8' valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

gaudyti, šiandien New įlavini 
yra jau vidutinio dydžio mies
tas. Vale universitetas 
ponuojančia, turtinga ir garsi 
visame pasaulyje mokslo vieta; 
kur lavinama žmogau# protas 
iki augščiausio laipsnio.

Senais laikais čia1 Amerikos 
tikrieji piliečiai indi jonai lais
vai sau gyveno niekieno neval
domi. Bet atsibeldė baltasis ir 
civilizuotas žmogus su savo ci
vilizacija. Indi jonams čia neli-

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

Toronto 
majorų iš 
pasirodė visai demokratiškai, 
Darbininkų demonstracijoms 
buvo duotas leidimas, kuri 
darbininkai pilnai išnaudojo. 
Nors diena pasitaikė šalta, vie
nok darbininkai to nepaisė. 
Viskas butų buvę gerai, tik iš 
komunistų bendrojo fronto Iš
ėjo tikrai komunistiškai, 
kuomet reikėjo galutinai 
stalyti eisenų programas, 
pasirodė, kad komunistai 
geidė būti vienintėllais 
monstracijos Šeimininkais, 
kuomet nekomunistinės unijos 
pareikalavo lygių teisių, tai 
tuomet komunistams atpuolė ir 
bendro fronto reikalingumas, 
Dūliai ko demonstracija pasi
darė dvilypė. Tai yra, vieni

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place- Phones Canal 2515—Cicero 5927

CHAS; SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia'0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. N ėdė Ii o j pagal sutarti

X R RADŽIUS
668 West 18th Strėet Phone Canal 6174

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 ild 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedSl. nuo 10 ild 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So< Halsted St 

CHICAGO. ILL,

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

K. Jarusz
Physlcal Therapy 

and Midwife 
6109 8. Albany 

Homlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo nnmuo 
no ar IlgoniniMe, 
duodu massage 
clcctric troat- 
ment ir magne- 
tic blftnkct* ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

Ofiso Tel. Bdulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Coi. of 85th and' Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8- nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Pancdfilio, Serodos ir 
Pfctnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Rėpublit 9000

Taigi ir pats New 
guli prie šio Long

Dr. John J. Smetana
> OPTOMETRISTAS 

1801 Sb. Ashland Avė.
Phbne Canal 0523 

ir nuo 1:30 
teitoms nub

ko*vlato«. Vėliau* girno j patu 
Dėdė' Shmasf Bhltaals pilietis 
buvo ataibeldęs IŠ karmiškai 
Valdomos Šaliea, kur buvo1 vei* 
gija. Jis pamylėjo indijoniškų 
Įaišvę ir Vėliau Himkiab kovojo 
iiž tų laisvę, kurių hioh šių die
nų Amerikos piliečiai turime. 
Betar nėra galimybės, knd is
torija atsikartos? šiandien jau 
gimsta mintis, kadi perdaug čia 
yra profesorių, kurie daro per
daug: mokytų žmonių, Profeso
riai, sakoma, dnbar valdo Dėdės 
Šamo politikų Ir po biskubj, lė
tai bei atsargiai vis bando ap
karpyti galingus sparnus ii” gy
lius tiems Praugoriams, civili
zacijos uodams. Sakoma^ kad 
jeigu profesoriai Išgydys .de
presijų, tai liks visai prastas 
bizniš itiems uodams. Tat’ jau 
yra keliama# klausimas, ar lik 
nėra reikalinga Dėdei Šamui 
diktatūra, kuri apkarpytų ga
lių ii” patiems profesoriams, 'ro
dei bogydant* depresijų gali iš
sivystyti'dar skaudesnė žmoni
jos liga, būtent, diktatūra. šia*to- 
dion < kyla klausimas, — kokios 
rųšies diktatorius pirmiausiai 
gali atsirasti. Mės turime jau 
ir kandidatų. Bot čia ne vieta 
apie’tai rašyti. AŠ ir taip per- 
toli esu nuklydęs nuo savo te
mos.*

Būnant šiame aug’šlamo 
ne mintys bastosi plačiai, 
rint j,>Šj miestų iš viršaus, 
tosi daug visko. Kuomet saulu
tė nuslenka už kalno ir giedras 
mėnulis nutiesia savo sidabri
nį kelių per šio plataus 
nyno bangas iŠ vieno 
šono, tai kitame šone 
kietas milžinas, akmens 
Jis, tykiai sėdėdamas;

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki S po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nerišliomis nuo 11 iki 1 P.P< 

Tel LAFAYETTE 8051.

VVASIIINCTON, 1). C. -- šių 
dienų Europos finansinis, ko
mercinis ir politinis keblus pa
dėjimas (painiojo Lietuvos val
stybę į įtokias kilpas, jog at
kreipė visų tikrų liotuvių-amo- 
rikonų dėmesĮ ir verčia: Juos 
subrusti, Jungtis j daiktų bei 
galvoti apie tai, kokiu budu 
Šiame svarbiame1 momento bu
tų galima geriausiai paromII 
petuvų.

Washinglono lietuviai visuo
met teikė finansinės ir moralūs 
paramos savo ifvų kraštui. 
Šiandien mos vėl' matome besi* 
artinančius tamsius mllltariz- 
mo, debesis Pabalti jos pakran
tėse ir manome, kad neužilgo 
jie gali trukti, sudarydami di
delį pavojų musų broliams. To
dėl mos planuojame ir rengia
mės visomis pajėgomis vėl pa
dėti musų tėvų kraštui.

Nežiūrint jokių partijų bei 
srovių, mes washingtoniečiai 
veiksime bepartyviškai Lietu
vos naudai. Mes norime su
traukti visus šio* miesto ir apy
linkės lietuvius | vienų tvirtų 
draugijų. Tačiau susiduriamo 
su didele kliūtimi^1 bejieškodami 
musų tautiečių. Mat, Washing- 
tonm miestas užima 70 ketvitf- 
taitfiŠkų mylių plotų, o lietuviai 
gyvena pasiskirstę po visas 
miesto dalis. Jų'adresai mums’ 
nėra žinomi. Todėl ir» atsišau
kiame j gerbiamų lietuvių vi
suomenę, organizacijas- ir laik
raščius padėti mums šiame dar
be. Prašome visų;- kurie tik ži-

Washingtonei■! arba' apylin- 
gyvenančių įlietuviy adre- 
)HŠ{ųsti S18® iniims. IIa-

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILI* 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 ild 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10! iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

AKIU SPECIALISTAS
J 27 METŲ PATARIMO' 
. Pritaiko akinius d«l visokiu »kių

vandė- 
miesto 
matosi 
kalnas.

rodos1 
laukia kokio lai priešo?. Gamta 
yra be galo misteriška ir žmo
gus, kaipo tos gamtos dalis, ne
sugebi pažinti nū pats savęs, 
nū pačios gamtos. Butų be galo 
žingeidi!, jeigu šitas kalnas pra
kalbėtų ir pasakytų New-Havi- 
niečiams- visus savo praeities 
įspūdžius bei patyrimus' Pasi^ 
taikė, kad žmogus;1 gy
venime vilties, padarė savo pa-< 
skatinę kelionę | šį augštų kab 
nų, idant1 susyk užbaigti visus 
savo vargus
po kojų. Mat, viena šip kalno 
pusė yra kieta, stati uola. Kar
tų nusitaręs leistis žemyn, žmo
gus daugiau į viršų nebežy
giuos ir gyvenimo vargai jo 
dAugiau nekankins, šitas kalnas 
turi ir kitų • sau lygų kaimynų, 
žinomų kaipo “West Rock”. 

(Bus daugiau)

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Stato 0661.
JUs. V. Mockus, Jr.160 kįa^dle St.

Valandos kasdien, o vhkarals sulig 
susitarimo.

ėjo | vienų parkų, o kiti — į 
kitų. Tas be abėjo, atrodė labai 
kdiHtai. Juo labinu, kad pru-* 
kalbose buvo girdimi žodžiai, 
jog reikalingas būtinai ben
dras frontas. Bot komunistai, 
matomai, tų frontų nori suda
ryti Hitlerio pu vyzdžiu, Kaip 
ton nebūtų, bet reikia pasa
kyti, kad C. C. F. vadovauja
mos unijos laikėsi labai šalta
kraujišku!, nes komunistai ne
pasitenkino savo atskiromis mi
niomis, bot lindo ir į pirmųjų 
minias ir . mėgino drumsti ton 
ramybę, drabstydami purvais 
C. C. 1<\ atstovus ir siūlyda
mi savo rusiškųjų “rojų”. Bet 
(’. C. F. atstovui visai nekrei
pė j tai domūs ir elgėsi su jais, 
kaip su padoriais žmonėmis, 
duodami jiems pilnai ištuštin
ti jų tulžis.

Gegužės 1 d. (spūdžiai 
lypės

Statom naujus ir: taisom senus 
namus. Patyrimas 15 nietųk Dar

bas garantuotas
; 4131 SO.- FkANCISCO AVĖ;

t Phone’ Lafriyette 5824.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEKIS
ir TfiVAS

Laidotavfai Sąlym 
Leagvais Išmokėjimais

REPublic 8310
5340-So. Kedžle Avenue

Ofiso Tol. Calumet 6893 
Res. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų liffų.

Ofisas 8192 So. Hatoted SL 
•ra 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. NW» 
diliomis ir šventadieniais 10—12

Nariai Chic^gos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktoriuj Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

$1.20painte
ZUBROVKA—Smirnovo ^■|- 60

Parsiduoda vInoho deglinŪH krautuvėse, kliuhuosc ir restauracijose.
D1STRIIHJTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 

BUCHANAN CO. Ltd.
SHEItIDAN ROAD Tol. Rogoro Park 2»00—Chlcago, III. 
SpeclttlC« kainos dėl urmo Randelių, dcalcrių ir tavernų.

Kampas 18 St
Valandos nuo 9:80 iki 1 
iki 8:00 va. vakhro.;N ____________ ______ _____
9i00 ild 12:00 Kalbama lietuviškai nedaliomis ir seredomis pagal su

NAUJIENOS, Chlcago, I1L_____________________
higton^ 601 6th Sitroct, S. W., 

Wa8hirigton, D, C.
Wfflt VllHkttH, 

Spaudos direktorius.
, P, S. Gyvenantieji VVaMhlng- 
tono‘ gali tolčfbniioll: Mctroj 
lolitun 0491.

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109*

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO 

įsteigta 1818 in. Maskvoje 

100 proof

Bušo Rytietis
koma, kad poetai čia buvo liz- 
diis sau susisukę ir žiemavoda- 
vo. Prisiminus apie uodus, man 
ir dabar sprandas niežti. Bet 
dabar Jau kita gadynė. Pirma 
Čia uodai tuntus puolė ir ardė 
jų* svajonesi bet šiais- laikais 
ir poetų saldus kraujas notai p 
liuesai tekiu Kns šiandien norė
tų • poezijos, kuomet depresija 
senus kaulus lAužol Poetams 
pasitraukus iš šio kulno Yale 
universiteto profesoriai susi
kraustė čia ieškoti kitų imsau* 
lių ir uodams vietos neliko.

Profesoriai no tik kalne ne
duoda uodams ramybės, bet 
gaudo juos ir balose, kur tie 
nelemti kraujageriai čiulpiu ci
vilizuoto, bet dar mažai pro
taujančio žmogaus- kraujų.

Kalbant apie profesorius, pri
simena ir tas, kad jie baigia 
naikinti tuos mažus uodus, liet 
ar jiems pasiseks išgaudyti 
anuos milžinus uodus, kurie dėl 
savo godumo vis labiau nukan
kintų skurdžių užkrečia depre
sijos liga. Dėdė Šamas yra pa
kvietęs profesorius surasti bū
dų, kaip apkarpyti sparnus 
ti«ns biaurybėms, kurie užkrė
tė- musų visų, civilizacijų ta 
keista ir gana 'sunkia depresi
jos liga.

Kadangi vis dar esame tame 
augštame kalne ir žvnlgOmės į 
visas puses (o tos pusės bei 
apylinkės ribų neturi) y tai mes 
grįžtame mintyse į tolimų1 pra
eitį ir1 musų atmenamus’ ir ne
atmenamus istorinius laikus bei 
statome sau klausimų, — ar 
iš -tikro istorija atsikartoja? 
Praeityje mes matome šj: mies
tų visai mažu* kaimeliu. Mes 
matome Yale kolegijų prasta
me mažame namelyje, kur pro
fesorių buvo vienas ar du; kur

r j: zoep
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203^8413

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų; 1^-8 vat vak 
: išskyrus seredomis ir subatomis

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.

(Tųsa)
Pirm negu svetys galės kų 

nors ypatingo |>as>tebčti tarno 
kalne, jis pasijus, kad ant jo 
galvos pilkas balandis jau- tupi. 
Mat, čia šiame gražiame darže 
yra daug gražių balandžių, ku
rie sutinka kiekvienų svečių ir 
pas velkina savo kalba. Dauge
lis baltplaukių senelių ir šonų 
motučių šiame darže gėrisi tais 
pulkais balandžių. Taigi šio 
miesto centras yra gana erdvus 
ir svetys bei keleivis jaučiasi 
lyg sapno glėbyje, čia i>ats 
miesto centras, čia vėl matosi 
tipiški akmenio trobčsiai, Yale 
universitetas, čia vėl matosi 
•trys žinyčios. Ir vėl žalia pie
va, dideli pulkai balandžių. Suo
lai, medžiai 
Trūksta tik žalčio, o Adomų su 
nusikaltusią Ieva, tikiu, butų 
galima čia surasti, čia randasi 
ta vieta, kur žmogus gali sva
jonėmis arti ir toh skraidyti. 
Pažvelgus į vienų pusę, mato
si Įiarrfavinyčios. Kitoje pusėje 
gražus miesto knygynas. Dar 
kitoje pusėje gražus pašto tro- 
ln\sys ir vėl teismabu<tis, kur 
dažnai ir nekaltus apkaltina. 
Pakeiki akis aukštyn į tų pusę, 
kur ryto metų raudona saulė 
teka, čia greitai akys atsimuš 
j augštų kalnų, žinomų vietos 
gyventojams kaipo Kast Rock. 
šitas augštas kalnas, atrodo, te
bėra dar tik jaunikaitis, nors 
aš jį sutikau pirmų kartų 1899 
m. Jis tuonu't man atrodė te
kis pat, kaip ir, dabar: ne kiek 
nepasikeitęs, nenusenęs. čia 
man prisimena anie praeities 
laikai, kuomet mudu pirmų kar
tų lipome į tų augštų kalnui 
kad pažvelgti į tolimesnę apy
linkę, - j ateitį, į gyvenimų, 
prie kurio mes rengėmės^ Tai 
buvo nuisų jaunystei pwvi«stt& prokstaSr uodų neturėjo* ISliko 
lytas. Saulė buvo skaisti ir jos 
karšti spinduliai vedė mus 
augštyn į tų kalnų. Apylinkė 
visur atrodė maloni, viltis bu
vo tvirta, ateitis viliojanti. Ji 
buvo vietos gyventoja, aš bu
vau nuolatinis svetys. Ji man 
daug pasakojo apie šitų milži
ną kalną. Tai jau daug metų 
atgal. Aš tų metų čia nenoriu 
skaityti, nes jie buvo be galo 
trumpi. Rodos, tas viskas įvy
ko vos tik vakar, šitas kalnas 
turi be galo kietas ypatybes. 
Žiūrint į patį New Haven iš jo 
viršūnės, trobesiai atrodo lyg 
kokie kurmio surausimai, o ne 
žmonių butai-namai. Toliau į 
šiaurę guli kitas trilypis kalnas, 
žinomas 
milžinas 
sę matosi plati bala 
Island Sound 
Įima matyti 
kraštas bei pats Ix>ng Island, 
kuris driekiasi nuo New Yorko 
iki Bostono 
Haven 
Island Sound vandenyno. Vasa
ra čia daug žmonių suvažiuoja 
pasimaudyti surame vandenyje. 
Mat. Connecticut valstijos visas 
rytinis šonas yra atsirėmęs j 
šitą vdndenyną ir kone visais 
pakraščiais yra dideli smiltynai 
ir gražios vasarinės maudynės. 
Esant šio, kalno viršūnėje žmo
gus jauti, kad turi milžiną po 
savo kojomis. Pačioje šio kalno 
viršūnėje randasi uolos bei di
delis akmuo, suskilęs į tris di
deles dalis. Kalnas ir jo viršū
nėje tas suskilęs akmuo turi 
savas ypatybes net iš pat Dė
dės Šamo jaunystės dienų. Sa-

LIETUVAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

DKi VAITUI OPT; 
LIETUVIS

! Optoihetrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių Įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
'svaigimo, akių aptemimo, n&tvuotu- 
mo; skaudamą akių - karšti; atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Prireh-1 
'gia; telšihgii’' akinius. Visuose1 atšiti- 
,kiniuose egzaminavimas daromas sė 
ėlėktra, parodančią mažiausias klai
dai1, SpeęiaiŠ'atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
somos. Valandos nud 10 iki 8 v. Ne- 
diitoj nuri 10 iki 12.y
Daugely atoltikiihų akys' atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau*' 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phbne BOUlivard 7689

* DR.G.SERNER
I LIETUVI#

Yarda 1829
d Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso! •

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St 

, kamnan Halsted St.
'• VhlartdoS uoj 1U—4, nuo* 6- iki S1 
jNedaiiomis nuo'10'iki 12 vai. dienų.

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Boulevard 7820
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pra

MOTINOS DIENAI SPECIALS

Tel. Boulevard 0250

turi

na
POILSIO KAMBARYJ

na

NAUJIENŲ
Pavasarinis PiknikasApkarpom Dykai!

GEGUŽINE
TAUPYKIT nai

PINIGUS!

BIRUTES

buvo 
kliubo

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

nupie- 
ir lie- 

kliubui

Chicagos 
Atsiklausę 
Draugijos

Puikus • v 
Zylo-Shell X 
rėmai pagra 
žiną veidą

kaip
ma-

Diamond Greit Džiustantis
SPAR VARNIŠIS

Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens, už
Galioną .........  I

Sieteliams Maleva 
Žibanti Juoda AA 
Už Galioną ..............

Šlifuoti Akiniai 
Sustiprins regėjimą

ijimą, pri 
kis, o nė

ra apdraudos 
nieko gudresnio 
patarti.

Kad draugijos 
neeikvotu 
važinėjimams 
mė

muzikantų, kurių 
ir lietuvių jaunuo- 
gėrėjos jų garsin-

Ciceros Improve 
ment Kliubas at 
šventė 30 metų 

jubiliejų

Cicero vakaras skri 
dimo naudai

SKRYBĖLĖS, Puikios 
Naujos .....
BALTI IR
KAI. Prašmatniu stylių 
tęs $3.00 grynos skuros 
išbaigimas ...
SALDAINIAI 
baksiukas šokoliado

(Korespondentas Skurdžius 
yra čia dar surašęs daug už
metimų kliubo prezidentui, bet 
yra negeistina, kad asmeniš
kiems užpuldinėjimams butų 
užimama laikraštyje vieta).

Pašelpimą Draugijų Legalizavimus 
Reikalu

GRl 
Moterims Bo- 
velninčs ir

Rayons 
Daugelio pu
ikiu stylių. 
Mail Order 
Perviršio sta- 
kas daug br

angesniu d re 
siu. Didžio 
nuo 14 iki 20
*1.48

LINOLEUM LAKIERIS, 
baltas kaip vanduo. Labai 
tvirtas, galima ant jo vaikš
čioti į valandą po varnišiavi- 
mui. Už kvortą ....

Pratęsiamas telefonas gali būt 
pravestas jūsų poilsio- -kam
baryj už mažą kainą. Jis bus 
patogiai po ranka vartojimui 
šiose saulėtose dienose, vasa
rą arba žiemą, kai jums malo
nu praleisti kiekvieną liuosą 
minutę šiame smagiame kam
baryj. Daugeliui namų šis pra
tęsiamas bus tik keletą žings
nių nuo gyvenamojo kambario

Vakaras, kuris buvo rengtas 
antrojo skridimo naudai 
ėjo su dideliu triukšmu.

H. R. H.
SIENŲ POPIEROS VALYK 
LAS Absorine, Climax 
Cleveland A ke- A ai -

SIENOM
POPIEROS 

1935 Dezenių 
Švelni ir mazgo
jama. Jus pasi
rinksite ’patter- 
nus. Viena rolė

O tą brangią dovaną Maytag 
plaunamą mašiną padovanojom 
Rožių žemėn. Nors gaila, kad 
Cicerai neteko, bet nieko ne
padarysi. Mes savo atlikome 
kaip galėjome ir tebun ačiū dar-

Master Painter’s Baltas 
ENAMEŲS

Gražį balta spalva, kuri bu>3 
balta ir gali būt permalevo- 
ta faile kuria kita spalva. 
Labai speciali kaina. 
Už Galio-

Patarimai draugijoms kaip lengviausia 
legalizuotis, nepadarant išlaidų

buotojams ir rėmėjams. Jeigu 
ne tas lietus, būtume turėję 
goresnių pasekmių.—J. D.

Bus puikus programas, lošimai ir kitokios 
linksmybės.

gaila, kad dėl blogo oro skait 
liūgai neatsilankč publikos.

Dar vis yra nesusipratimų 
kliube

Balandžio 23 dienai 
šauktas Improvement 
susirinkimas atvirutėmis 
ji rodė, kad ne visi gavo atvi
rutes, o ir gavusieji iš atviru
sių nežinojo kokiam tikslui bu
vo šauktas extra susirinkimas. 
3et narių susirinko daug. Pra
jota duoti klausimai kam tas 
susirinkimas šauktas. Buvo pa
aiškinta, kad reikia kliubo įsta
tai taisyti. Bet buvo daug ki
tų reikalų primaišyta, ir ne
buvo dienotvarkio.

Skurdžius.

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok r 

žiūrėk gera: __
reikės niekuomet gailėtis**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.

__ Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 
nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Yra aišku, kad 
draugijos, kurios 
mirtinos, nebegali 
vuoti 
Illinois įstatymų 
naujo čarterio iš 
departamento.

Visos nelegalizuotos draugi
jos dabar yra tuo klausimu 
susirūpinusios.

Daugelis grabaliojasi tary
tum patamsy. Yra net tokių, 
kurie netiki, kad tokie nauji 
įstatymai Illinois valstjoj bu-

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI W00D ST.)

AUTORIZUOTI NU-ENAM&L PRODUKTŲ DEALERIAI 
DYKAI PRISTATYMAS.

Atdara Utarninke, Ketverge ir Subatoa Vakarais.

Diamond
ŽIBANTI MALEVA

Balta arba spalvose ĄR mbį

Už Galioną ...... WpC

VALOMOS LANGAMS 
UŽDANGOS 

36x6 pėdų 89C

39%
MAŽIAU JŪRĖS

LIETUVON
Canadian Pacific Laivais 

Važiuokit šjmėt i viso Pa
saulio Lietuvių Kongresų, ku- 

ivyks rugpiučio mėnesy. 
Bus didelės iškilmės, 

įvykių.
Parodoj

Harvey lietuvių draugija, pri
sidėdamos prie Chicagos Lie
tuvių draugijos.

11. Kitų miestų draugijos, 
prisidedamos prie Chicagos 
Lietuvių draugijos, gali pasi
laikyti savo vietinę autono
mijų.

PATAISYK STOKI IR RYNAS DABAR 
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų.

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius

LEONAS R00F1NG C0.
3750 Wallace Street

fieldą, ir advokatai, kurie nė- 
spccialistai, 

joms negali

Balandžio 27 d. Liuosybes 
svetainėje Ciceros lietuvių 
“Improvement” kliubas turėjo 
savo 30 metų gyvavimo jubi
liejaus iškilmes.

Buvo žymių kalbėtojų ir pui
kus muzikalis programas. Vie
toj Morton High School orkes
tras grojo viešųjų mokyklų be- 
nas iš 45 
tarpe buvo 
lių. Publika 
gu grojimu.

Kalbėti vietoj Ciceros pre
zidento buvo atvykęs jo pava
duotojas teisėjas F. Christian- 
son. Taipgi kalbėjo W. Babitz, 
kliubo narys, Henry R. Schwar- 
zel ir Ciceros asesorius advo
katas Norbert Tumavick (Tu- 
mavičius). Visi gražiai 
še Improvement kliubo 
tuvių veikimą ir velijo 
kuogeriausios ateities.

Ponia V. Gumauskienė ir V. 
Ascilla dviem atvejais sudai
navo po keletą dainelių, gra
žiai akompanuojant Jurgiui 
Steponavičiui.

Po programo šokiai tęsėsi 
iki 2 vai. ryto. Grojo Jurgio; 
Steponavičiaus orkestrą. Sve
čiai buvo labai patenkinti' pui
kia muzika, o ypač kada už
grojo lietuviškų šokių melodi
jas. Tada visi suaugę pradėjo 
su pasididžiavimu šokti. Tik

Visų vakarų lietus pylė 
iš viedro, tai tokiame ore 
žai kas galvą nori kišti iš 
bos. Bet entusijastų nestoka. 
Kas turi gerą pasiryžimą, to 
niekas nesulaiko, štai J. Ba
čiūnus ir M. KemcŠienė net iš 
tolimos Chicagos atvažiavo ir 
daug gelbėjo vakaro pasiseki
mui. Visų geri norai ir atsi
davimas padarė pelno $20.07.

GRANAM <■ SONS, «■
MALEVŲ KRAUTUVE

1821 W. 35th Street 1638 W. 79th Street
Tel. LAFayette 3873 Tel. RADcliffe 3886

99c
LENGVUS ČEBATU-

— Ver-
’1.49

2 svaru 49q

reikalo 
pinigų visokiems 

jos turi įsidė
ti šituos dalykus:
. Prisitaikyti prie įstaty

mų reikia, ir draugijos, ku
rios neprisitaikys, turės anks
čiau ar vėliau užsidaryti.

2. Tos draugijos, kurios tu
ri 500 ir daugiau narių, gali 
gauti naują čarterį, bet turi 
pakeist savo konstitucijas, 
kad sutiktų su įstatymais.

3. Tos draugijos, kurios ne
turi 500 narių, negali gauti 
čarterio. Jos turi arba užsida
ryti ir išdalinti savo turtą na
riams, arba prisidėti prie lega
lizuotos draugijos su nauju 
čarteriu. Tokį ir nckitokį at
sakymą gaus kiekvienas atsi
klausęs apdraudos departa
mento Springfielde. Tai kam 
čia dar siuntinėti delegacijas?

4. Visą patyrirrfą, kaip rei
kia legalizuotis, turi tik. viena 
lietuvių draugija, kuri pirmu
tinė legalizavos, tai Chicagos 
Lietuvių Draugija, didžiausia 
lietuvių pašalpinė organizaci
ja Chicagoje, kurios pirminin
ku yra Julius Mickevičius. Le- 
galizavimos darbą tai draugi
jai pasekmingai atliko advo
katas Kl. Jurgelionis.

Visos draugijos, kurios 
mažiau kaip 500 narių, 
su visais savo nariais ir 

visu turtu prisidėti prie Chi
cagos Lietuvių Draugijos su 
didžiausia nauda savo 
riams ir be jokių išlaidų.

6. Didesnės draugijos, 
rios turi daugiau kaip 500 
rių, gali pasinaudoti Chicagos 
Lietuvių Draugijos patyrimu 
ir legalizuotis tokiu pat keliu, 
kokiu legalizavos 
Lietuvių Draugija. 
Chicagos Lietuvių

pirmininko, sutaupysit daug 
bereikalingų žygių ir išlaidų.

7. Apdraudos departamen
tas Springfielde žiuri lik, kad 
įstatymas butų tiksliai išpil
dytas, o patarimų, kaip tų 
kia padaryti neduoda.

8. Įstatymas suvaržantis pa
šaipi nes draugijos buvo pra
vestas pagal reikalavimo iš 
pusės didžiųjų apdraudos (In
surance) kompanijų. Kada tas 
buvo padaryta, visos pašelpi- 
nės draugijos tada miegojo. 
Atmainyti šitą įstatymų kaš
tuotų daug pinigų, o ir tai 
dar klausimas ar butų galima 
atmainyti, jeigu draugijos ir 
tūkstančius dolerių sudėtų. 
Pradėti kovą už įstatymo at- 
mainymą buvo sumanęs adv. 
Kl. Jurgelionis, bet nerado pa
ramos ir pritarimo iš drau
gijų pusės. Taigi* dabar nieko 
kito nelieka draugijoms da
ryti, kaip tik prisitaikyti prie 
naujų suvaržančių įstatymų.

9. Suvaržantis įstatymas 
reikalauja, kad draugijos mo
kėtų valstijai mokesčius, o 
taipgi kad užmokėtų už kny
gų ir pinigų revizijų, kurių 
valstija atlieka ne mažiau 
kaip sykį į metus.

10. Keletas mažesnių drau
gijų jau prisidėjo prie Chica
gos Lietuvių Draugijos ir vi
sos kitos turės pasekti jų pa
vyzdžiu. Draugijos gali dėtis 
ne tik iš Chicagos, bet ir iš 
visų kitų Illinois valstijos 
miestų, kaip tų padare Sprin- 
gfieldo lietuvių draugija ir

ris 
Kaune, 
ir daugelis įdomių 
Sustokit Pasaulio _
Brussely ir pamatykit Lietu- 9
vos Gaminius! IŠplaukit iš 
Montreal (tiktai 21 valanda
traukiniu iš Chicagos) pa- M
garsėjusiais laivais! Jokių keblumų 
keliaujant per Kanadą. Žemos ra
tus visose kliasose.

P« piliiMniv InformselJu kreipkitės: 
LITU (JANIAM DAILY NKW8

1730 8. Halated 0L, Ctdeaco.Hl. 
WOLF MABCOVICH.

3710 Maln 8t., K. Chleaco, Ind. arba 
K. A. COOK, Steemehlp Geaeral Ageat.
71 B. Jaekeoa Blvd., Chleago, I1L 

Tel. WABaeh 1004.

SEKMADIENYJ,

Gegužės-May 26, 1935

pašelpinės 
moka po- 
toliau gy- 

jeigu neprisitaiko prie 
ir negauna 
apdraudos

POLO KAUTAI — Didžio 10 iki 
40. Kiekvie- j A QQ
nas ..............................
MOTERŲ KAUTAI — Kaikurie 
kailiu padabinti, šilko pamušalu. 
Didžio iki 20 $12.98 $7 QO
vertybė .............................. ■
MOTERŲ $6.98 SIUTAI — Ap- 
kainuoti išpar- QO
davimui po ................... fcavO
FULL FASHIONED PANČIAKOS 
— gryno šilko. Visų naujų AQf* 
spalvų. Puikiausios rūšies “ww

NACIONALĖ 
BOVELNOS 
SAVAITĖ 
GEGUŽĖS 
6 iki 11 

šis didelis išparda
vimas prasidės 9:00 
ryto. Atsilankykit j 
anksti! ' .

FI RANKOS. įvai
rios. 1000 yardų— 
kai kurios su kval- 
bankom. Ne vienos 
ne pigesnes negu 
10c. yardas. Natio- 
nalei Bovelnos sa
vaitei—Tiktai C f* 
— .vardas .... v v
DIDELI MAUDY
NEI ABRUSAI — 
Spalvuoti kampai—
Vie 24c nas .....  faiTv
MATERIOLAI — 
plaunami, gingh- 
ams, perkelis, cham 
brays. 5000 yar- 
(,ų 12!4epo I C. U yard.
BOVELNINĖS PIR

ATINĖS — Ė p 
už porą ...... ww

Telefonas
YRA DIDELIS PARANKUMAS

ir bus patogiai pasiekiamas iš 
bile kurio kambario. Pratęsia
mi telefonai gali būti įtaisyti 
įvairiuose kambariuose jūsų na
muose ir jie patogiai suteiks 
jums pilną telefono patarnavi
mą. Tai mažai kainuoja Pa
šaukit musų Biznio Ofisą arba 
kurį nors telefono tarnaują, 
kuris maloniai priims jūsų 
order j.

Bovelna yra 
Karalienė

O ŠIOS DRESES 
Karalaitėms deral 
Nupirkite MOTUTEI <lo- 
vana šiame Bargenų Out- 
lete ir palinksminkit ją.

44c
66c K 98c

Virš 2000 šių drošiu 3-se 
grupėse. Vertės iki $5.00. 
K ai kurios yra kostiumerių 
sugražintos kataliogu dre- 
ses. Truputi susuodintos 
ir netvarkingos. Regu
liarios ir Didesnio saizo. 
Daugiausia vienos rūšies. 
Atsilankykit anksti.
2 ANTROS DIDELĖS 

PĖS
Mergai

tėms
Puikių deze- 
niu ir gra
žių stylių. 
Didžio 7 iki 
14. $1.00
vertybės

48c

uHnEKsmv 
iederalSavings 
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO
Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federaleje įstaigoje. 

Gali pradėti taupyti nuo 50c į menesj ir augšČiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fcderal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RASTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887 

Ben J. Katanautkat, Raštininkas.

GERA IŠVIDINE
ŽIBANTI MALEVA 

Maleva su Enamel išbaigimu 
Baltos spalvos AE 
Už Galioną .... Į

Malevos ir Varnišio 
Išėmėjas

Pavasarinis Išpardavimas
VARNISH TILE

SIENOM
POPIERA,

plaunama, t a i 
pigiai kaip

161c
Už Rolę.

Sienoms Popierą

CHICAGO MAIL ORDER 
B A R G A I N 

511 S
H<JTLEO 

Paulino Si.

Jeir>b pinigų ant Pirmu Mm-ičio
nuo ugnies vėjo *•!-■ a; .s ril 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS YARds 271)6 arba 2721.

KEISTUČIO SmiNlMOMB

a■r <

’ -111
* j
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18.00

kokio

teis

Garsinkitės Naujienose

fflop
ORGANIZUOTŲ DARBININKŲ REIKALAVIMAI

BANKNOTAI

riai

Leit. FELIKSAS VAITKUS

■

TAI BENT INFORMAVIMAS

3.50
1.75

Papildomuosiuose rinkimuose 
'|‘ Belgijos parlamentą Briusely
je (Belgijos sostinėje) laimėjo 
DhVbo Partijos kandidatas, so
cialistas P. H. Spaak. Jisai yra 
naujo“ ministerių kabineto na-

Naujlenoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S> Halatod SL, Chicago, 
iii. Telefonas Canal 8500.

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

šiol! kišenėje nelabai tėra pa
ranku, nes jie užima pusėtinai 
vietos. Tačiau jų svoris yra la
bai mažas

— jie atro 
K. A.

dirba 4, 
Netikri banknotai

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Fublished Daily Except Sunday by 
į ha Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1789 South - Halsted Street
Telephone CANal 8500

HAMBURG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYD

Prie progos bus ne pro šalį 
pasakyti porą Žodžių apie netik
rus banknotus, kurie gana daž
nai paskleidžiama tarp žmonių. 
Dėl jų kaikuriems tenka skau
džiai nukentėti. Pažinti netikrus 
pinigus dažniausiai nėra sunku. 
Pirmoje vietoje reikia įsitemy- 
ti paveikslus, 
banknoto ir koks paveikslas 
randasi. Antra, netikrų bank
notų paveikiai paprastai nėra 
vykusiai padaryti 
do lyg prisiploję.

traukia iš darbo, tai jis per vi
sų gyvenimą yra sekamas fede- 
ralių agentų. Mat, dabojama’, 
kad jis neišduotų pinigų spaus
dinimo paslapties.

Kartas nuo karto plokštelės 
pinigams spausdinti yra pakei
čiamos. Sakysime, kai bankno
tai buvo sumažinti, tai reikėjo 
padaryti visas naujas plokšte
les. Neužilgo vėl reikės naujų 
plokštelių, kadangi popieriniai 
pinigai dabar nebėra auksu pa
remti. Vadinasi, reikės išmesti 
tų vietų, kur pasakyta, jog po
pierinius pinigus galima iškeis
ti. į auksų.

Kiek dolerių randasi apy 
vartoje? — 
kis didėja 
svoris 
spausdinama 1,200 tortų 
banknotų. Priė popie
rinių pinigų spaūšdinimo 
dirba 4,000 darbininkų.—

$3,418,692,000 
3,459,437,000 
3,319,582,000 
3,649,258,006 
4,066,404,000 
4,481,697,000 
4,876,638,000 
5,467,689,000 
4,910,992,000 
4,468,172,000 
4,823,275,000 
4,849,347,000 
4,815,208,000 
4,885,266,000 
4,851,321,000’ 
4,796,626,000 
4,746,297,000 
4,521,988,000 
4,821,938,060 
5,695,171,000 
5,720,764,00b

Banknotų kiė-
— Banknotų 

Per metus pri-

Metai laiko atgal tame pat 
distrikte už socialistų kandida
tų buvo paduota 131,376 b. Tai
gi per vienus metus socialistų 
balsai padidėjo 48,243.

Senatorius Palacios yra 
naS Argentinos socialistų 
tijos steigėjų.

I įplauki U New Y orka 

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persedlmo j Klaipėdą

“Teisėjas pripažino, kad 
ta byla buvo patekus ne ten, 
kur reikia. Ji turėjusi būti 
‘grand jury* išspręsta. Dėl to 
jis tok j patvarkymą ir peda-

TREČfOS KLESOS KAINOS: 

I $ N E W Y O R K O 
į KLAIPĖDĄ 

$97.30

SOČlALISTŲ PASISEKIMAS 
BRIUSĖLY

Klaipėdą ir atgal
U67°° 

Pridedant Jung. Vaisi. Taksas

Belgijoje, taip pat kaip ir 
Anglijoje, kiekvienas minisle- 
ris turi būti parlamento — at
stovų buto arba senato — na
rys. Dabartiiiė Belgijos valdžia 
yra koalicinė (susidedanti iš 
Įvairių partijų'). Į jų įeina 5 
socialistų atstovai.

Palyginant su rinkimais, ku- 
rie( Įvyko treji metai atgal, so
cialistų balsai Briusely ŠĮ kar
tų padidėjo 13,162, kuomet vi
sų paduotų balsų skaičius pa> 
augo' 7,800. Belgijos sostinėje 
socialistai dabar gauna beveik 
32 nuošimčių, t. y. netoli treč
dalio, visų balšų.

nų. Bet šitas teismas,- svarsty
damas “Naujienų” bylą, prasi
lenkė su teise. Svarbiausias 
prasilenkimas bu’vo tas, kad' 
teisėjas David, kuris teisme' 
pirmininkavo, nedavė “diiurci” 
išspręsti pamatinį byloš klau
simų, būtent išsprendė jį pats 
— skundiko naudai.

BALSAVIMAI BUENOS 
AIRES’E

Washingtone susirinko darbininkų konferencija, su
sidedanti iš nacionalinių ir internacionalinių darbo uni
jų atstovų, valstijų federacijų atstovų ir centralinių 
miestų organizacijų atstovų. Jų sušaukė Amerikos Dar
bo Federacijos valdyba ir pirmininko vietų joje užėmė 
federacijos prezidentas Wm. Green.

ši konferencija reikalauja, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas priimtų senatoriaus Wagnerio bilių, kad bu
tų prailgintas NRA veikimas, kad butų išleistas 30 va
landų darbo savaitės Įstatymas, anglių pramonės regu
liavimo Įstatymas, senatvės pensijų ir apdraudos nuo 
nedarbo įstatymas. Konferencija stengiasi padaryti tie
sioginę įtakų į kongresmanus ir senatorius, grasindama, 
kad darbininkai ateinančiuose rinkimuose nebalsuos už 
tuos kandidatus, kurie pasirodys kongrese priešingi jos 
reikalavimams.

šita organizuotųjų darbininkų taktika, matyt, duo
da vaisių, nes po to, kai konferencijos komitetas atsi
lankė pas kai kuriuos senatorius ir pasikalbėjo su jais, 
tai senato darbininkų reikalų komisija nutarė beveik 
vienbalsiai rekomenduoti senatui, kad Wagnerio bilius 
butų priimtas.

Bet kova taip greitai, žinoma, nebus laimėta. Jų 
turės tęsti darbininkų organizacijos vietose. Šituo tiks
lu konferencija išdirbo programų, kaip išjudinti darbi
ninkus visoje šalyje.

Tokiu budu Amerikos organizuotieji darbininkai 
stoja į politikos kovų. < Vadovybę šitoje kovoje, tiesa, 
pasiėmė j savo rankas konservatyviai Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai. Todėl daugeliui gali atrodytu 
kad iŠ tos kovos daug naudos nebus. Bet tegu darbinin
kų organizacijos ir palengva juda, bUe tik jos juda. 
Kuomet jos išsisiūbuos, tai su jomis turės skaitytis ir 
valdžia, ir didžiosios politinės partijos.

Radikališkas elementas Amerikos darbininkų ju
dėjime dažnai darydavo klaidų, unijas ir jų vadus ata
kuodamas už tai, kad jie esu nepakankamai pažangus. 
Bet tai, vietoje naudos, atnešdavo tik žalų, nes unijų 
lyderiai tuomet sukeldavo nariuose nepalankų sentimen
tų radikalams, o šie savo energijų suvartodavo ne ko
vai prieš kapitalistus, bet prieš organizuotus darbinin
kus. Štai dėlko Amerikoje iki šiol tebėra silpnas socia
listinis judėjimas.

Tokios klaidos šiandie privalo būti išvengtos. Jeigu 
konservatyvės unijos jau pradeda sutartinai veikti po
litikoje, tai reikia jas tik paskatinti, kad jos kovotų 
drųsiau. Pačioje kovos eigoje darbininkai patirs, ar da
bartinė jų vadovybė yra gera, ar ne. Darbininkų masės 
mokinasi ne iš knygų, bet iš gyvenimo praktikos.

Taigi ši Washingtono konferencija gali pasirodyti 
nemenkos reikšmės įvykis Amerikos politikoje.

Renkant atstovą į Argentinos 
senatą iš sostinėj Buenos Aires, 
laimėjo socialistų partijos kan
didatas, Dr. Alfredo Palacios, 
gavęs 179,619 balšų. Jo' opo
nentas, kurį rėmė buržuazinių 
partijų blokas, surinko tik 
30,359 balsus.

Tikrumoje faktai yra visai 
ne toki, kaip juos paduoda 
“Draugas”. Byla buvo svarsto
ma tenai, kur ji priklausė, bū
tent: Superior Court of 
Cook county. Tame teisme bu
vo ir “džirtrė”, tik ne “grand 
jury”, susidedanti iš 23 posė- 
dininkų
“mažoj?’) “džturė” iš 12 asme-

FORD LANSING AIRPORT 
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Paskutinį kartą prieš išskrendant Feliksui Waitkui i Lietuvą, pamatysite 
pilnai Įrengtą lėktuvą “Lituanicą II”.

Kiekvienais metais atspaus
dinama maždaug apie pusantro' 
bilijOrioĮ naujų banknotų. Apie' 
bilijoną banknotų sudaro dole-

Lifcusicji susideda iš dvi- 
dolerinių, penkinių, dešimkių ir 
t. t. Tai visai natūralu, kadan
gi doleffiiid banknotai yra la- 
biaUšiai vartoj am'i.

Tris deširritis . banknotų ne-

vie- 
psir-

Banknotų arba popierinių pi
nigų spausdinimas’ Washingto- 
nc nesumažėjo nei depresijos 
laikais. Ir dabar kiekvieną die
ną įvairiems bankams iŠ Wa- 
shingtono yra išsiunčiama apie 
keturios ar penkios tonos po
pierinių pinigų. Toks pat kiekis 
jų buvo siunčiama ir gerais lai
kais.

Pinigų kiekis apyvartoje pa
silieka beveik pąstovu'S. Iždo 
departamentas bile laiku gali 
patirti, kiek pas žmones cirku
liuoja pinigų. Naujai spausdi
nami banknotai yra savo rųšies 
barometras, kuris parodė’ pini
gų cirkuliaciją.

Kiekvienų dieną į iždo depar
tamentą grįžta nušidėveję ir 
suplyšę banknotai. Juos tenka 
pavaduoti naujais. Nes bank
noto aftižius nėra ilgas. Kišenė
se jis susiglamžo, suplyšta ir 
sUsidėvi.

Jungtinių Valstijų iždo de- 
partamė’n’to duOrriehys rodo, 
jog p’ėT paskutinius dvidešimt 
metų pinigų kiekis apyvartoje 
pusėtinai padidėjo, žemiau tel- 
pa lentelė, kuri parodo, kielt 
pinigų buvo apyvartoje tam 
tikrais metais:

1913
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922

Kvailesnio dalyko dar, tur 
būt, niekas nėra sugalvojęs. 
Vanagaičio byla prieš “Naujie
nas”, girdi, patekusi tmė ten,

šiai

yra

Apeliacijos teismas pripaži
no, kad šitoks teisėjo David’o' 
pasielgimas buvo priešingas įs
tatymams, ir žemešniojo 
mo sprendimą panaikino.

Tai, rodos, toki aiškus 
tai, kad ir mažas vaikas 
tų juos suprasti. Bet Marijonų 
organas taip papratęs žmones 
mulkinti, kad ir paprasčiau
siuose dalykuose jisai neapsi
eina be melo ir liesos iškreipi
mo. O jo redaktorių ignorahei- 
ja tai sumuša visus rekordus.

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1982

g 1933
Kaip matote, užpernai pinigų 

cirkuliacijoje buvo dviem bilh 
jonais suvirŠum dolerių dau- 

bet paprastoji (arbajgiau, nekaip prieš dvidešimt 
metų.

sveria vos vieną 
unciją. Penki šimtai banknotų 
(nežiūrint, kokios denominaci
jos jie nebūtų) sveria lygiai 
vienų svarą, šimtas svarų dole
rinių banknotų sudaro $50,000. 
Kad tapti milijonierium, tai 
reikia turėti vieną toną doleri
nių banknotų.

Kaip jau buvo minėta, i^do 
departamentas per dienų išsiun
čia apie keturias tonas bankno
tų. Tokiu budu per metus susi
daro 1,200 tonų. Jei tie pinigai 
butų sudėti į vieną vežimą, tai 
reikėtų 600 arklių, kad juos 
pavežti 1»

Apskaičiuojama, kad, bend
rai imant, banknotas nusidėvi 
per vienus melus. Greičiausiai, 
žinoma1, nusidėvi doleriniai 
banknotai. Juos maždaug kas 
šeši mėnesiai tenka iš apyvar
tos išimti. O tai padaroma se
kamu budu: bankai nusidėvė
jusius popierinius pinigus nu
veža j fedoralius rezervo ban
kus, kur jie gauna naujus 
banknotus. Fedėrališki bankai 
surinktus banknotus siunčia į 
Washingtoną, kur jie yra su
naikinami, o jų vietoje išlei
džiami nauji pinigai.

Prie Jungtinių Valstijų bank
notų spausdinimo dirba apie 
4,000 žmonių. Žinoma, labiau- 

atsakomingi darbininkai 
tie, kurie (raižo (jgraviruo- 
pinigams spausdinti plokš- 

Prie to darbo dirba keli 
desetkai ekspertų. Kiekvienas 
jų jraižo tik tam tikrą dalį tų! 
paveikslų, kurie atsispausdina1 
ant banknotų. Tai daroma tuo 
tikslu, kad netikrų pinigų dir
bėjams butų sunku padaryti 
tokios plokštelės, kokios yra 
naudojamos Washingtone.

Jei kuris graviruotojų pUsi-

Klerikalai, tautininkai ir ki
ti apuokai labai džiaugėsi pe
reitą rudenį, kuomet Vanagai
tis buvo laimėjęs bylą prieš 
“Naujienas” žemesniame teis
me. Bet dabar jiems “smuikas”, 
nes skundikas prakišo apeliaci
jos teisme.

Broliukų Marijonų organas 
vakar šitaip apie tai “painfor
mavo” savo skaitytojus:

Uiialiymo katant
Chicago Je — paltu:

Metams ------------------ ----
Pusei metų ■••••••••••—eeeeaeaeagį

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui —___ _

Chicago] per ilnaliotojua:
Viena kopljrf__________
Savaitei __ _____________
Mėnesiui - --------------------

Suvienytose Valatljose, ne Chlcagoj, 
paštai

Metams_________
Pusei metų_____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Liatavon ir kltar užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams .. ....................... .  $8.00
Pusei metų ........................  4.00
Trims mėnesiams ......................2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.*

Dal Mormacl/ų krilpklHt |: 
COSMOPOLITAN TRAVĖL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
I9Į Adami St, Nawark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park SI., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St.t Worco»lor, Mali.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B'way, So. Botfon, Ma»s.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maln St, Montallo, Mali.

PAUL MOLIS
1730—241h SL, Dalroit. Mich.

LITHUANIAN. NEVVS PUL CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Hahfad Sf.. Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ava., 

Claveland, Ohio
C. J. VVOSHNER

2013 Carton Sf., PiH»burgh, Pa.
A. VARĄSIUS

206 Ali Naflons Bank Building 
1200 Canon St., Pittiburgh, Pa.

: Apie Ivaititis Dalykus :

kad skundiko advokatai neiš
manę net, kur užvesti bylą.

“Draugas” sako, kad ta byla 
turėjusi būti “grand jury” iš
spręsta. Marijonų otgano re
dakcija, matyt, nėra girdėjusi, 
kas yra “grand jury”. Ta di
džioji “džiurė” jokių bylų nė- 
sprendžia, o tik daro apkaltini
mus kriminalinėse bylose; tai
gi ji negalėjo turėti jokio rei
kalo su Vanagaičio byla prfeš 
“Naujienas”.

Pagalios, apeliacijos teismas, 
kuris šitą bylą perkratinėjo, 
susideda ne iš vieno teisėjo, 
bet iš trijų. Todėl yra absurdas 
sakyti, kad “teisėjas pripačži-

IPifįėle |, 
EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Rengia Ir prlilurl 
LUtuvIą Laivakorčių Agentų 

Sąjunga .Amerikoje

Populiariu Kablnlnlu Garlaiviu 

“STUTTGART’'

ĮVYKS
Sekmadienyje, Gegužes-May 12 d
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Mane Pastabos
Ražo ŽEMAITIS

(LnlinėM leškotojAM Naujoj 
Zelandijoj)

Aš *vnlgliuiMl | vIham pumom. 
Manimi, gnl iminnlyMlu kur 
noiH unt žemė* imš|«tainų vie
lų. Vienok nieko negitfėjitu pa
žinti; vIhh apylinkė buvo man 
svetiniu, tini Jau rncM iniakrl- 
durno toli, toli nuo Naujos Ze
landijos? Kol aš taip numinu, 
mum; balionas vėl (skrido | de
besis; vėl pasidarė tamsu.

Ir taip lęrtOMi ta* nuobodui! 
Inlkaa. O knlp aš įmainiau no
vo nelaimingo laikrodėlloI Mnn 
Išrodė, kad nei Inlknn neina 
prlekyn; taip nuobodu ir Ilgu 
piuddmto. Kai kndn aš sugrob- 
duvnu savo runki) Ir klinisyda- 
viiiim pulso. Sknitydnvnu savo 
širdie* plakimo, Suskaitydavau 
keliu šimtus savo širdies pln- 
klmų Ir man rodydavosi, Jo
nei prabėgdavo pusvalandis 
įniko, ’l*yčin taip dariau vien 
Ilk dėl nkidtlinvinio įniko. Bi
jojau visai netekti įniko Ir pa* 
klintį | tok| stov|, kur nėra 
laiko amžinai.

AA taip dariau gal dvidešimt 
nr trisdešimt nykių. Pasijutau, 
kad aš prisnūdau. AA sapna
vau, joge! mes važiavome eks
presiniu t mokiniu. Privažiavo
me stotį. Cin buvo didelis 
triukšmas Ir t mokinio lokomo
tyvas leido gnrų. Visur nplln- 
k ui ūžė, švilpė, kaukė (vairinis 
balsais, AA staigiai pabudau. 
Vienok las užinum, švilpimas 
ir kaukimas nenustojo, Kn^ 
dnlmr atsitiko? Nusigandau. 
Vienok mano laimei ton visas 
bildėjimas, traškėjimas, švilpi
mas ir užimąs, pradėjo maito
ti ir už kiek įniko vinni dingo. 
A A vėl nudžiugau I

I A kelių valandų mes iAakri- 
doine* iš debesų, ’Ziuriu, apačio
je jum. Mano gyslose kraujas 
užšalo. Nieko daugiau nematy
ti. |ik vanduo. O jau tos nera
mios ir apsiputojusios bangos 
siautė visu savo smarkumu. 
Mos pakliuvome j jums audrų. 
Dabar tai jau Aušime.

Sudie svieteli! Sudie' visi 
draugui! O Juzė susivynioju
si ramiai sau miega.

Saldžių sapnų* — pri« 
slinkęs kuždu jai į ausj.

Aiuriu j jos skaistų veidelį 
ir pats savo keikiu: kam aš 
jų j t raukiau j Aj baisų vargų; 
Bet pagelbėti dabar jau nieko 
negalėjau. Viskas buvo pervv- 
hi. Reikėjo atsiduoti likimui.

LAIŠKAS Iš LIE
TUVOS

A| laišką prisiuntė mums 
P-ia A. Bublienė IA Galu- 
ntat City, III. Laišką JI gn- 
vu IA savo brolio, kitais gy
mi Kauno.

Apleisdami aamonlnlo po
būdžio- vietas, laiškų deda
me Ištisai,

Dabar noriu trupučiukų pa
kalbėti apie Uotu vok Vokieti
ja* santykius, norą dėl Jų Mun
ku ką tikro pasakyti. Bendrai 
Imant santykiui tarp Lietuvos 
Ir Vokietijos yru labui |temll. 
To (tempimo priežastis yra 
Klaipėdos Kraštas, kur| vok Ie
čiai tyko ataįimti. Kuo biiigsls 
toks įtempimą*, dabar sunku 
pasakyti. Kol kua kuro nė
ra, bot Jis nutikėtai guli kilti, 
žinomu, Jei vokiečiai suskubs 
garui apnikinkluotl ir net pra
lenkti kitau Jom priešininkes 
valstybes, lai grolčlnusull be 
karo nenpsels. Dabar visa. mu
sų laimė, kad Klaipėdos Kraš
tu užlnteresuotl no Ilk Lietu
va, bot Ir Anglija, Pranoljii, 
Rusija Ir kitos valstybės, Mat, 
šitos valstybės gerai Alno, kad 
Jol vokiečiai |>almtų Klaipėdos 
Kraštui tai tadn Jie bandytų 
iš oilėM utHiimtl IA sakytų vals
tybių Ir kitas’ savo Didžiojo 
karo matii prarastas Aomes h 
kolonijas, ’l’odėl Jos Ir deda 
pastangas, kad vokiečiui Klai
pėdos krašto Iš Lietuvos ne
atsiimtų. Taip pat Ir vokiečiui, 
kol Jie yra* klok silpnesni už 
savo prlošlnlnkos valstybes, 
nebando Jėga išplėšiI Iš Lietu
vos Klaipėdos krašto, o tik vi
somis jėgomis skuba ginkluo
tis. Tad imsakyti, ar tikrai 
bus karas, aV no, sunku. Tol 
tiek apie Lietuvą, Vokietijos 
dnlmrtinlus santykius,

UMliuu, kelius Žodžius dėl 
pragyvenimo Lietuvoje, Kaip 
visur, taip ir Uotuvbj vie
niems goriau, kitiems blogiau 
yra gyventi. Kas turi' savo 
žemos ar šiaip kokio nors tūr
io, žinoma, bo skolų, vis vie
na miesto ar sodžiuj, tas pu
siau su bėda gali gyventi. Bot 
neturinčiam turto yra klok 
sunkiau, nes ir Lietuvoj pa^ 
stovių ir geresnių uždarbių por 
daug nėra. Ir tie, kurio juos 
turi, yra laimingesni* Už tuos; 
kurio jų neturi.

l'avo brolliA" Stėayav

( Ponia K. AmbroH yra ,m<H 
taria Povilo* Ambroa, 1848 Si 
JlnlHtad SI., kurta užlaiko vtaIL 
bul| Ir alinę. Itar daug molų 
p,p, Ambrozal yra žinomi 
Naujienų aplollnkėjo, kaipo 
garažo navininkai, iiom Šalo 
viešbučio Hl-toJ galvojo Ir pd 
šiai dtannl' užlaiko garažų, ku
ri prižiūri Kažlmloran Ambrbs.

Šonan Potrua.

C i c e r o Raudonos 
Rože* jaunuoliai lo
šė ir gražiai link*- 

’ minos
KaudbnoM Uožėn Jaunuolių 

KlhilniH turėjo Niivo metini pa- 
rvnglimp koneerlų Ir šoklu* 
perpilą ^elkimufldnj, gegužė* 
5 d., tIKJrt m. Llmmyhė* *ve- 
lalnėje. Sudrinku nemaža* 
būreli* Žmonių Ir vl*l atallaii-

Svarhlau*hi dūli* programų 
buvo lošima*. Komedijų var
du "Tho Calamlty llowlor” *u- 
lošė talentuotų Jaunų iirll*lų 

vadovavo 
(taalmlr1

grupė, kuriom* 
Blai*o Knzlnu*ka* Ir 
Deveiki* Jr.

DlroklOrhi* lllai*o 
kils tarėjo Mokančiu* 
(’.uHlmlr Deveiki* Jr 
Puolu*, Bruno MuiiTtaktiH, llll- 
da Kuinin*k'a*, Valėrla Yu*lln, 
Sieliu Bormidlšlii*, Valentino 
Valšnor. Vl*t lošėjai atlikta Na
vų role* ktiogerlausla.1

Anlrn dali* programų būvu 
muzikėlė. Su*ldėjo iŠ plano

Kur.liiiiN- 
loŠėJlIN! 

., Jonu

nevieve Znlulori*, Mariau Gu
dini*, ir Itaymond Mnluloni*. 
Smulkų puik'lnl griežė Albert 
Venckų*. Akordlonu grojo 
Slėlln Bornadlšlii* Ir John 
Angllckl.*. Gražių dalnelą pa- 
dainuvo Kleanor Matulionį*.

Bruno Žiliu*.
Liekančių didį vakaro nunI- 

HnkuNleJi praleido Šokdami 
prie puikiu* muziko* “Sllvor 
(’ r e n e’e n I * ” o rlh1 * t Fb*.

"Ten Ihn^a ir

Moterys- rengia1 pra^
kolhnct niliatvkHa

klausimu5
Nori NilW'tntfifttl pttbtfkty1 hu! 

Stabctth blIfartV

Liotuviii Didysis Bankielas
Congress Viešbutyje

upių lietuvybė* pionierių* dr. 
V. A. ftlihkuMi bot dėl vėlini* 
Įniko nobogidėjo niivo kidbo* 
iižbulgll. Jo kalbu taipgi Nukė
lė dmig Juoko ir linksmumo.

Gružių didnų nvočIiuii* pa
talkė Nora (taglenė, Italoną 
PoČIiikallė Ir SI. Blmkii*. 
Smulku grojo Valerija Čopu- 
kallė, o |dann .lotum Bijau**

Šilimu linnklolu nebuvo Jo
kių kvietinių iiukoniH duoti, 
bei vlMvIen kulkui’le norėjo

Mlku».lulA CIcorltuMų
įtliihiN rodos $10.00, P. Vurkn- 
pi $10.00 ItalIkNo ViillkuiiH IŠ-

1 Tarp NVečių buvo Di\ A. 
dnilčhimi*, Juozą* Budrlka* 
mii Žmona, VVAAK nIoIIon ve
dėja* Mr, Ihilchln* *11 žmona, 
A. J. ZalalorlN, Ponia J. Nor- 
kii*. ponia M. Kemėštanė, Dr, 
A. Monlvlda*, J. P. HakŠII* *u 
žmona, p-lė .lo*v|ililnc Itakšll* 
adv. J. T. Zurl* nu žmona, Wm. 
.1. Kareiva nu žmona, M, Narvl- 
da* nu žmona, K. J. Macke, p, 
Sal'kau*ka* nu žmona, A. Pel- 
rauzkiiH iš Hockl’ord, III, K. 
Augdšlinavlčlu* nu žmona, J. 
BIJaiiNkii* Nu*žmona, K. Stepo- 
iinvlčlu* *u žinomi, Dr. A, 
Yuška nu žmona, J. Deveiki*, 
Julių* MlekevIčhiM,'1 S, Rimkų* 
*11 žinomi, Pelu Vilku* nu 
žmona, T, Rypkt^vičlu nu žmo
na, A. Zynionl nu žinomi, p-lė 
Ona Schullz, p-lė JoHopliliie 
UnšliiN'loillė, p, Miko Yozavl- 
ta‘š, S. ViilančhiN, p-la M. Ihi- 
rbnlunė nu diikta MIlda, J. J. 
(',he|><>iiIn, Dr. P. ZalnlorhiH *u 
žmonų, Dr. Kliauga, Dr. V. 
fdmktiN, Paul Sinilli, M. Kczcn, 
p. Abek'ii*' Iš• “Vltata*”, Iii B. 
i)ėve1k*lM' nu” (h‘ta|(italJhM iŠ* CU

A. M ak ura*, ponia 
ponai Auš toka*

na, M r,
Vilimienė,
Ir tlrball* *11 draugui* Iš MoP 
i’OMO

yeitatY Korhnlį P-l^' M*/ J (tage- 
lioni*, VliY(lnHų Jhrgulloniš; 
n (ta. Ai l)6l>h*i Patil* Mtllėr' *U 
žMon'n.-

Purk, h* didelė dnugybė

Šoko j upę nusiskan
dinti; mirė kris

damas
Nušokdama* nuo Hilo J CJd- 

cago* ūpų mi*l*kimdhio Slnn-
■ ■ fl 1 tu. . .įniktai A. ■

Alliimy Aveniie. Kai Jo ku- 
iiiin buvo Išgriebiau piiNlrodė, 
kad PnrlNcIi mirė nuo Širdies 
IlgoN |driii negu pjiulekė van
deni.

Domės! IŠMlpardiiodii' 
i 1'iHkl slnhom* poplora 

5c iki 15c už rolę
ainilvii Ir’ i'Nimku. PIi’irihiu 
NldnvO Iki IIOc, už 
•GLOHR nialova ........... $1.26
FLAT ninhivh $L26

fJUODAM skrylių triumai .... 
BALTOM malavos 26 av. inulšna $1 
,GERAM floor varai# $1 gal.

IROBERTSON & CO.
I343.14 W. M«(IW0h' Hl.

Clikmgds vedklIhuhIii nuilavu 
krautuvo, ,

hldtdln miMlrlnkimuN pdr|i ykMhj 
imi*" 
rota.

gul.
Hhc,

Pirmu* Mordičius 
ant Real Estate 
bttfaulM ir Undefaulted 
Perkamo už CuhIi mii Nepordi- 
(hdlu AtrokaVliriii^ Diiodširie 

Collntorid Paskolas,

ChapmanandCo., Ine.
120 S. La Salio St

„ ,T<jb. iFranklln 057(1

THE DAILY

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRA8AS

v ALFABETO TVARKOJE

III rikyrliiN yrg vedAmiui tlkblu pugėlMU maną aknltytajamu su* 
alrnsti, kur gulima mmlpirkti įvairią pnprantą ir nepApmutą 
(įniktų, Ihtulgą ir rdknroną. Jeigu II telpančią' čia skelbimą at
pilta Niialraall ko jleškot, pnfaiikito NauJIonaa, Cannl 8500, Ir 
IdtBikkHo' Biznio Paturėjo, CIr Jum g nu* 1 ta Informaciją, jeigu tik
jų bliu galima gauti.

Čia
susirasit
ko
tik
jurng reikia

AKORDIONAI
ACCOIIDIONH

PIANO ACCOIIDIONAI žmnlaiialo- 
iiiIm kainomis mlasUii Vartoti Uolini 
UI5, *0 IIomii*. nauji 1)1*6, IMI lliissas 
nauji $100. 120 Ilams, vartoti MP5, 
120 llassoM. naujį HiomiIiiI $116. Dy
kai LduilĮos. VVALLEH AC(!OIID1ON 
HALES Ac MFG. 1722 Hm AsIHand 
Avc, 2-roa lubos (UNal M40,
M..... I .................................................................... ■■■..■Mini.

Auto I’atnr. Stotis
AUTO HMRVIUK HTATION

LENTOS ir Medžiai
LUMBICR

MODICRN M1LLVVOKK A NUI’I’LY 
CO. (No ikornd aooo Arehiir Ava, 
Tol. VJIUcInltt 1014. UntoN — Sta
tybai Medžiaga — Htogdono>dė 
Dykai Apskaltnavlma*.

GKANIfl viicvv
Hlndnlr (liiMblhio Htotlu 

3HAH HoiHh Krdzhi Avrnur 
HJ’KCTALIHTAl 

(Iri žuvimo
PdtnlNlmo Tnlru
• Aly vok Nuleidimo

M um užlaikomo elniu mudri akliną 
vlmi Hlnclnlr Produktu, S u n to kito 
AliUidhm Ir mnMtlkrlnklt miiNU man
dagiu Ir '.I oInIhru Putiirmivlmu!

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATOHH

CARU BltOg. WRWCK1N« CO. f Ino, į
Ištaigia 1915. . _ 

Parduodame Visokie* Ilullaš 
ANTROM RANKOH BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA.
Nauja Statybai Medžiaga Ir Malkos 

J Jotu vi pardavei* rasite musu- 
yerde,

8003*110119 H, IlalMted HL 
VlCtary 1272-j 278

MUZ. MOKYTOJA
MUH1C TEACIIEIl

KMUIKOH Ir ubdnoN muzIkOM. V. 
eepukaltA-Clmn, 10H4 N. Onklty Avė. 
Tel, nrihwlrtk 9181,

Maliorhta-DckoratorluR 
PA1NT1NG A DKCORATING

šaukllo K. Capukas 'Tol. Brunsffldr 
0181 gilia l^ifavatte 6277.

PiknikarnH Daržan
I’ICNIC GHOVE

RENDCO.lt! LAIMI GRAŽU 
DAltžA

D<d Išvažiavimu Ir pikniku, di- 
ddfl platforma šokiam*. Gražus, 
švarus miško* Ir vl*l paranktiniul.

J( nilpklUs
ItAIIIIJŽIK EA11MA 
uŽ Wiltow Hprlnft* 
i vakarus 2 mylias 

ant 83 gaivi* 
Klauskltė

HIG TONY FARM

RAKANDŲ Barbenai
FURN1TURH RARGA1NH

Ar gali patapti pilie
čiu neteisėtai įvažia

vęs i Ameriką? 
į ' 'i ' į . ... ......

Vienas asmuo klausia, ar ji
sai gali gauti pilietybės popie- 
ras. nors jisai slaptai* perėjo 
sienų, įvažiuodamas j Ameri
ką. Aišku, kad jisai negali, 
nes valdžia jx>pierų neduoda 
tam, kuris neįrodo, kada, kur 
ir kaip jisai į Šių šalį atvyko. 
(Jeigu žmogus atvažiavo į Ame
rika pririt 1906 m. birželio mčn. 
29 d., tai jisai gali įrodyti sa
vo atvykimų su pagelba dviejų 
liudininkų, nes imigracijos re
kordų iš tų laikų nėra.)

Kitas asmuo klausia, ar ji
sai gali pasidaryti pilietis, kuo
met jo žmona yra nelegališkai 
įvažiavus į Ameriką. Taip, ji
sai gali, bet jo žmona ne. Iš
siėmęs popieras, jisai paskui 
gali susitvarkyti taip, kad ir jo 
žmona pataptų piliete.

Pilietis vyras turi teisę atsi
kviesti savo žmonų iš' svetimos 
šalies. Ji gauna leidimų įva
žiuoti į Ameriką ir čia gyven
ti, o už vienų metų ji gali iš
siimti ir pilietybės popieras.

Taip pat gali savo vyrų at
sikviesti iš svetimos šalies ir 
pilietė moteris..

Gražus netikėtas Bai
liukas Onai’ Dau

ginienei?
Gegužės 4 d. ponios Onos 

Dovgin mimuose, 6108 South 
■State SI., jos drauges suren
gė gražų baliukų “Birthday 
Surprise Parę” Onai* Dovgin'.

Kadangi Ona Dovgin yra* 
draugiška moteris ir daug da
lyvauja Chieagos progresyvėje 
visuomenėje, koncertuose ar 
šiaip parengimuose, o jos vai
kučiai, du sūnus ir jauna duk
relė apie 6 metų, yra Ja&W> 
sios Birutės nariai, tai į jos- 
“Birthday Surprise Parų” at
silankė daug svečių, kaip lie
tuvių, taip ir svetimtaučių? Po 
skanios paukštienos vakarienės 
visi gražiai linksminosi prie 
geros muzikos, vieni šoko, ki
ti dainavo ar šiaip draugiškai 
kalbėjosi. Svečiai išsiskirstė į 
namus sekmadienio ryte.

Visiems puotos dalyviams 
ir rengėjoms parės, ponia Ona 
Dovgin taria širdingų ačiū už 
skaitlingų atsilankymų ir do
vanų įteikimą.

Senas Petras.

Serga Kuniganda 
Ambros

Gegužės 4 d. sėkmingai ta
po padaryta operacija Mrs. 
Kunigandai Ambros pavieto li
goninėje. Ligonis jaučiasi ge-* 
riau ir už poros savaičių gal 
vėl galės sugryžti narnom-

S| > penk'thdfedj*. Ch'iengb*' Lie
tuvių ’ Auditorijoje yrii rėhglak 
mos praknlbos' pilietybė^ kiltum 
simu Jų tikshta bW 
dintl publikų” šit Sinctt6 bilium, 
kuria buVb (tbik’thlc vnl^tijdS' 1^' 
gtatatiirhi kovi' mėnėėio prt^ 
džioje.

i’i’mibns' rei w Molėta“ 
liečiu* Lygiai J6s * pi‘b»id^ 7:8b 
vnk vnlčarė. JdldiV ne
bus i numuv. Uaikle'Thitlhftb bhti 
išnešta proteste* rėzoltaciJiV.' 
' PiVmadienį, geg. 6 d. Copk 
apskričio rūmuose, įvyko “hear- 
ing” Sinnetto biliaus reikalų. 
Tardymui buvo paskirta trijų 
senatorių komisija4, kUl’t klausė 
argumentus pri’ešingųjų biliui. 
Bilfttafe' rėiftšmi'ngMhfų ir nekon- 
stitucin’gumų iš lietUVhį nūtddi- 
nčjo adv. J. J. Grish’ ir R: Va* 
SaHe. Dalyvavo tardyme ir br- 
gantžačijU ,atštOVai.‘ —M.J Ž:

' žmonnv Dri TI DitadbllH *u 
(tmnmv, 1M A\ E. Grhičumw. i)*i>. 
prlgOntenė' ir' MlBėricnč *u 

;tfdėgheljft»’ iš' Eičttrvoš l)hklČ> 
i’O D-jos, pc KithltaasvsU žmona,

Vužita, lė, Kriisrtnsk'as *u žmo^ 
pa, B.! lt Blėl^ioviez' žino-

34 Meilia VldurmhiNiyje
11 MM1 MhbcInlIziioJamėM padaryme 
į Plhtea. Gold Crown*, X-Itay.

PrtalnhmoH Kaino*.
| Valandai 8:80 Iki 8:30 v. v.
ii T>l. JIARRISON 0751

Radiatoriai —. Foiidorlal Ir Rody 
, Pataisymas
Autu Molavojlmaa

Darba atsiimam Ir prlatutom,

R&R
Rudiator and Body Co.

įsteigta 1020. 
3572-74 ARCHER AVĖ. 

LA Faytilta 76H8

KNYGOS I
BOOKS

W. SCTIAULKR'S HTORAGE 
4844 N. We*t«rn Arei 

Dolali* rakandų nkyrlu*. |450 varto
tas tikra* kiniška* d i vena*, PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, |26, 
Š85 Ir $850, 10 dulk. valg. kamb.
*ot, 808. Modom, H d, miegkamb, no
ta* 198. Parlor *ot, 125—340. Ca*h 
ar Išmok. Vakarui* iki 9, nod. Iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
HAD1ATOHS & BOILER8

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25<y iki 3g% 

Lengvi iimdkČjlmal nuo 12 Iki 24 
minoNlų, Kreipklti* vi*uomet i 

LE VINTU A L PLUMIUNG
SUPPLY CO. 

1Č35 W. IMrldon St. 
kampas Marshfleld

Garsinkite “N-nose”
...i...;..;..     i         , ................ ■ t,,r

Senė ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chlcago, 111

STOGAI
ROOFING

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Siunčiame Gėles Telegrama i viso 
. paėaullb) datai? ,

L U V D 1 IVJI O’ 
KVIEtffitNtNfcAS

Gčlčs vestuvėms, bankietdmb ’ 1F

3316 St
Phone Boulevard 7314.’ Chicatė, III

FOUICKLY

TlgBOr 
REDDENED4 

EYES

< O U R

RECOMMf .NDf D
F0R40YEftRS

0hod((mi PhBkelh Ant Morgičiąt
MAžnH’MSnėHliitnU ISin-ėkBjihrtl. nuo 5 iki 20 Melų

Tailljykit Pinigus Užtikriritoj Vietoj)
‘ ■ U. S. Government Įstaigoj, P. 

S. atid lL Gorp., Washing- 
ton, D? G. Apdilusias kiekvie
no žmogailS ihVestmentas iki 
$SX>0O.OOA

Mbs' mokam^ už kiekvieną 
■ dblęĄi dividendilS, pagal už- 
dMid.1 Praeityje ■ išmokėjome 
4^ nuošimčius.

Reikalaudami 
visada g ad'i’t'e 
gauti' savo* su- 

’B|BiEDERAL8AVINGS
I|ani>(loan♦associatioN S. Įstojimo 

M of chicaoo^ mokėti nereikia.
2324 Sto fieavitt Street

TelefdnasCANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCrtlNSKAS; Raštininkas
- ■ĮfataįtaMIMtatatal,1.1111 I I II   Į   I I Į II .|l ■■

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai violoje, žemo* kalno* ir 

nndraudu. Eksportai grazuoju, va
lo*, pataiko, perdirba, Ntyliudja sulig 
madds. šis skalbimas duoda jutu* 
toi*ę 10% nuolaidos ant valymo, 
storago, glazavlmo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkiniu. M

DAVII) 'ADLEĮlBLUM 
įsteigta 1000 

6510 S. Halsted St. NORmal 5160,

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų utogas reikalauja patai- 

■ytno? Palaukite irius ir mėe pasa
kysimo klek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį bllkorystls 
darbą.

8216 So. Halsted Start.
Te!. VlCtorv 4M5.‘

STIKLAS
GLAM

KRAUTUVES
STORES

NAUJAS BIZNIS 
Naujai atidaryta groKcmS, cigaru 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuve. Taipgi visokių žalumynų.

Prie progos patarnausiu krausty
mą ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVICIUS 
2030 Canaiport Avė.

.................. • -

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langam*. Indeda- 
1 me Atiklua, Imame stiklo darbo 
kontraktu*.

CHICAGA G LA SS CO. Ine. 
Glazing Contractor*

4351 S. IlalMted St. Tel. Vardu 5482

Ši budavojimo ištaiga siūlo spe- 
cialiaskaines tiktai per ši račne- 
’sj. APfcKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN-

Muro

it’S siMetr 
INEXCUSABLĖ

SKOLINAI PINIGUS ANT PIRMU 
MORRIČIŲ

Apdraudžiam’ ifuo; ugnies didžiausiose 
Kompanijose

J USTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St.,

GVI HMOKejIMAL 
5% PALŪKANŲ, 
darbus, Cemento darbus, na- 

. -■ mU pakėlimas,
. viškų ir bese- 

mento išlygini- 
mao, naujus mu 

yftČSM&a rinius frontus, 
j£gU=d|==(t krautuvių patai- 
iaBSAlL>* symas, šingfia- 

porčių ir 
namų, plumbin 
gas ir šilumos 
Įvedimas.

LAWN9ALE
C0MSTRU8TI0N CO.

3653 We»t 26th Street
Telefonai: a

ROCKWELL 0750 
LAWNDALE 1875

You cannof expect to mokė 
friendf ičclally or in buslnėfs 
if you h o ve haHtokls (bud 
breoth). Since you cortėoF de- 
tečt lf yoursėlf, tbė^ofle Wdy 
of maklng surtr’ you dė" not 
offend lf to gorgle offėn wHh 
Listerine. lt initOnfly dėstroys 
odors, Improvet moutb hygiene 
and chedcs infettion. Lombėrt 
Pharmocal Compeny, SI. louis, 
Mfisourf.

LISTERINE
endš halitosis

Kili. 200,000,000 germ.

RENDCO.lt


Trečiadieniu, geguž. 8, 1935NAUJIENOS, Chlcago, III
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ICLASSIFIEDADS 
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F AT A18YMA8 IR PA LIS

VAKAR IR
SI A ND1EN

PRANEŠIMAI

ryto

gaL'mn

For Kent

Furnished Rooms

pieta yra pagaminta
Business Chances 

Pardavimui Bizniai

Adonzlto Jozvf 
(ii'ogUM Jotam 
JiickiiH Jnhn 
Jmikovicz Kuiliu 
Narbutienei Onai 
PaplaucknH Anlanaa
PoMknltono Godrnda 
SI m k u h Peiti’iui
Szapntciil PotroiK'll 
Tai’nnuski Malu

Chicagos Draugijų 
Kliubu Valdybos 

1935 metams

Financial
FlnanHal-PuNkolos

tariaus-Y 
laidotuvės

delicatessen krau 
tarpe dviejų mok 

iu pigiai.«a cu«

iškabu 
klniiHhi Inlškų

PARDAVIMUI tavern. pusė arba 
visa. Biznis išdirbtas, kambariai gy
venimui. 2540 W. 45th PI.

PARSIDUODA 
tuvė, vieta patog 
slainiu. Parduo

Fullortmi Aveniu) stotyje po 
traukinio ratais šoko ir buvo 
užmuštas J. Č. Winbur, 55 mo
ty, turtingus savininkus kriau
čių Įstaigos adresu 8 S. Miehi- 
gan Avonuo. Pirm nuslžudnnt, 
Winbur švilpavo sau linksmų 
dainuškų,

PARK — T ra- 
Antanas Zalalo- 

Young, šiandien

kiama aloltyjo, tai apšvietus 
komiteto darbas parodys.

Užsibaigus programai prasi
dėjo susirinkimas. Pirm. F. Ja- 
knvičia pranešė, kad su advo
katu Zurlu priekyje teiravosi 
apdraudos departamento kaip 
reiklu tolinus veikti su Keistu
čio Kliubu.

Avo, ___
2530 W. 40 PI. 
fin. pagota., 
BĮ., A. C 
2050 W. 42 St, 
šulkn. 712 W, . ... _ 
kus. J. Pukinskii* kasos 
Susirinkimui ;

nuo trečiu mulė___  _ ..... r._ ___
Hollywood Inn svotnlnOJ, 2417 Wo*t

Panelės Narušiutės 
baliukas

JIEŠKAU kambario prie blaivų 
žmonių ir mažos šeimynos. Bridge- 
porte ar Brighton Parke, netoli gat- 
vekarių linijos. Praneškite laišku. 
Box 255. 1739 S. Halsted St.

Nodėlioj gegužės 5 dienų po
nai Naručiai surengė baliukų 
savo vyriausios dukters Julijos 
pagerbimui. Susirinko pilna

Jie vartoja 300 galionų 

Šviežio vandenio kas minutą

Iš Keistučio Kliubo 
Pastogės. \

Kliubo knlp viii- 
nariui nemažai

turėtų valdyba 
Buvo pa- 

protestuoti

MOTERIS patyrus prie darymo 
gėlių arba naujenybių (Feather 
Novelties). Ataišaukit kambarys 305. 
65 E. South Water St.

Vakar rytų Cook apskričio 
ligoninėje buvo padaryta ope
racija p. Sieliai Jakavlčienei, 
Keistučio Kliubo pirmininko, ik 
Jakavičiaus žmonai.

IVėl operacijos lankytojai ne
bus prileidžiami prie ligonės 
l>er kelias dienas. Ji dabar ran
dasi 52 wardu. Klausiant infor
macijų npie ligonę, reikia klaus
ti Mrs. Jakowicx.

šiandien įvyks Žala 
tariaus-Young

Užsidaręs Marųuette 
Parko bankas turi 

pinigų
Valstijos auditorius Bnrretl 

paskelbė, kad Marųuettv Parko 
State Banke, kuris užsidarė 
keletu motų atgal, randasi pi
nigų atmokėjimui 10% divi
dendų. Racelveria netolimoj at
eityj pinigus išmokės.

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1035 motum*: P. Arliui*- 
kas pirm., 650 Boldon Avo., A, Jo* 
nuvlčo pirm, paguli)., 3852 South 
Culiforfilu Avo,, John Puklnsku* 
nut. rušt,, 7125 S. Wu*htonuw 

Moravlčlonė fln. rušt.
A. Rumašuusklonė 

1218 Indopondonco 
Gudumin*klon0 kuaiorlu*. 

, J). Radvilu* mur- 
17 PI.. P. ArlniiH- 

__  ____ i globojai, 
ru laikomi kuh nifl- 
dionl 1 vai. po plot

Jakavičla atida 
apie 1 vnl. pt 

priiminėjo fln 
Shnrkn Ir jo pa 

B. Rudgnlvlutč ii

26 metų
53 11 Flornoy SI. pasivogė au
tomobili, lėkė juo Luke gatve, 
atsimušė | gntvinknrį, j j išmušė 
iš bėgių, o pats atsidūrė ligo
ninėje sužeistas.

Susišnudlmo alinėje, adresu, 
1901. W. 17th Street, buvo sun
kini sužeistas Krank Koss. Ki
tu mo susišaudymo kulka kliu
do 2d motų mergaitę Margn- 
rot Polenisiak, 1744 N. Mo 
Reynolds A vonuo.

RENDON bungalow — 6 kamba
riai. 4716 S. Campbell Avė. Savinin
kas Stanislovas Turauskas, 4716 So. 
Campbell Avė.

S. Jakavičienei padu 
ryta operacija

PARDAVIMUI Tavern — Gerai 
Įrengtas — priešais dirbtuves ant 
bizniavo* gatvės — Išvažiuoju j Lie
tuva. Atsišaukite

4147 So. Kedzie Avė.

PIKNIKAMS DARŽAS 
PARDAVIMUI AR

BA RENDON
Gražus 10 akerlų piknikams dar

žas. Visi nauji ir moderniški bu- 
dinkai . Daro bizni per visus me
tus. Daržas parenduotas piknikams 
per visa sezoną ir atneš 100% pel
no ant jūsų investmento. Labai 
graži vieta gyventi ir daryti pini
gus. Randasi tiktai 10 mylių nuo 
Chicagos. Savininkas

1887 So. 49th Court.
Tel. Cicero 205

BRIGHTON 
pinga! miręs 
riua—Krank 
bus laidojamas. Laidotuvė.k bus 
iškilmingos.

Kaip 2 vnl. po plotų velionio 
kūnas bus Išgabentas Iš namų, 
1352 S, Mosart st.. j Lietuvių 
Tautiškas kapines, kur Įvyks 
gedulingos ceremonijos. Tarp 
kitų kalbėtojų bus Ir adv. K. 
Jurgelionis. (Sp)

Gegužės 5 d, Ilollysvood sve
tainėje atsibuvo Keistučio Pu- 
šelpinio Kliubo susirinkimus, 
Kudungl veik visos draugijos 
Ir kliubu! npluikė Iš Sprlng- 
įleido nuo updruudos depar
tamento laiškus dėl perorga
nizavimo draugijų pagili vals
tijos Įsiūlymų, lai tuo klausi
mu Keistučio 
dybu Inip ir 
susidomėjo.

Pirmininkas 
rė susirinkimų 
plot. Duokles 
raštui i nkas 
gelbininkė 
ižd. pavaduotoja Varnienė, nes 
d. Cheplutė susirgo Ir susirin
kime negalėjo dalyvauti.

Valdyba davė raportų kas 
buvo veikiama vieno mėnesio 
laikotarpyje. Valdyba kariu ir 
visa komisija išvien laikė tiriu 
susirinkimus dėlei reorganiza
vimo reikalų. Advokatas Zuris 
rekomendavo valdybai, kad pa
siųstų susirinkimas delegatus Į 
Springfloldų prie apdraudos ve
dėjo viršininko ir alsi klaustų 
tikro dalykų stovio.

Apšvietus komisija pranešė, 
kad turi prirengus trumpų pro
gramų, kurių vėliau pildė jau
nuolių grupė vadovyste A. 
Zabukienės.

Nekurie narini reikalavo, kad 
muzikalę programų laikyti už
baigus visus Keistučio Kliubo 
reikalus ir ėmė laiko iki susi
rinkimo eigoj padaryta tvarka 
ir pradėta muzikalinė dalis 
programos, šiam sezonui tai 
buvo pisk utinė. Kas bus vei-

LIETUVIšKA TEATRALIŠKA DR- 
STB RŪTOS NO. 1 Valdybų 1985 
m.: Pirm. C. Stoncol, 2589 Wost 
43rd St„ Chlcago. 111,; Pirm, pa
gota. C. Chapllnskafl, 8627 South 
Halstod St., Chlcago, 111.; Nut.

trnbn svečių Ir gražini links
minos iki 12 vnl.

Ponai Nurušiai yra Naujienų 
skaitytojai. Turi tris valkus— 
Julijų, Benolfų Ir Alvlnų. Gy
vena savo namuose 5740 S. 
VVentvvorth nve.

siuntimų delegatų j Clovolnnd, 
()., Vlnuotlnų Lietuvių Suvažia
vimų Prieš Karų Ir Fašizmų. 
Pasirodė, kad delegatų nogull- 
ina siųsti be metinio ar pusine- 
llnlo susirinkimo.

Keistučio Kliubo pavasarlnla 
sokls alsibiiH gegužės 18 d. 
Ilollyvvood Hvet., Grieš gera or
kestrą. Todėl kas myli urna- 
4(lnl nu kelslutločlabi laikų pra
lėkei, eanl kviečiami dalyvauti.

Korcsp. J. D. BerniokąIHm.

Ix>8t and Found 
Rasta Pamesta

A.š. STANISLOVAS LIPČKM, 
atvykę iš Baltimore, nedėlioM vn- 
karo numečiau paketu avarbiu po- 
pieru kurio tik naudingi man. Jei
gu kas rado, prašau priduoti i

Naujienų raštyne, 
1789 So. Halated St ,

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

IŠGRĘŽIMUI roloa dėl .Skalbia
mo* Mušino*. Rofrlgariitorlamu 
Motorui, Fonui.

O. HLADILEK 
5225 So. Kodzio Avo„ Chlcago,. 11). 

Tol. Hnmlock 0226

išbandyta dėl trijų daigtų—
Grynumo
Tinkamos degimo ypatybes 
Ne skonio ir kvapsnio

TAVERN pardavimui arti Stock 
Yardų — geras biznis. Nebran
giai. 4 pagyvenimui kambariai už
pakalyj. 1228 W. 47 St.

IŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdybų 1935 
motnniH: A. 
kuM. 7132 So 
Riuldlffo 9300 
pirm..1 3317 H . ____  . .. ....
M. BututlH, nut, rušt., 2027 Glud 
Avo .. ' 
Viršilų* f . 
Wulluco St.: M, 
(llnlnkuM. 4804 SoL ___  ___
Viršilų* konlrolO* rušt., 8415 So. 
Wulluco St.; M. Norbuta* ir K. 
Baluti* Iždo globėjui: J. Gurbužu* 
muršulku.

HKO1JNAM PINIGUS
imt Ju*u morglčlu, bonu, nlgtj Ir namu 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
mergišių*, bonu*, namu*, ūko* Ir 
bizniu*. Turim ftpdraudo* dennrt- 
monta. Vieša* Notaru*.

J. NAMON & CO.
6755 South Wo*torn Avė.

dus yru 
niinjo F. 
ve vietų, 
komisijos 
davė rezignacijų 
po išrinktas J. Staliorailis.

Kad imtlrti tikrų dalykų sto
vį, kaip tolinus galės egzistuo
ti draugijos, kuriose yra mo
kama pomirtinės, nutarta pa
siųsti delegatus pas Springflol- 
do departamenlo viršininkų pa
siteirauti. 'Tapo išrinkli adv, 
žuris, d. Sharka ir R. Rudgal- 
viutė.

Sekretorius St. Narkis pra
nešė, kad šiuo kartu yra ant 
suspendavimo lakšto 50 narių. 
Tas rodo, kad valdyba tuos na
rius neparagina, kad savo pa-

17 motų HknutnH Nonl Ronen- 
holm, 2838 N. Albnny Avonuo, 
buvo imlmtns už apiplėšimų M. 
Splrlonės tilInėH, 2840 Mlhvnu- 
koo. Jis apvogė tų vietų du 
kartu.

Eidama pirn kaimynus pitHi- 
imtl “comlcM** nuo trečio aukš
to | lėlę nukrito 13 metų mer
gaitė, Sophle AntOH, 2925 W. 
Mndlson SL JI iiiiNiluužd rankų 
ir Įlaužė kellH šonkaulhiN.

Champagne Paper Co. 
fabrikas kur Chester- 
field popiera yra pa
gaminta.

relgnH atliktų, užsimokėtų su 
vo duokles, 
v 'Tuo reikalu 
daugiau susidomėti 
tiektu rezoliucija 
prieš ateivių teisių varžymus. 
I’lrmlaiiiilal pradėjo Kondroškn, 
kad lai yra baugštus dalykas 
siųsti rezoliucijų | loglslalurų. 
Buvo atMlšauklmas pasiųsti de
legatus j vietos konferencijų,

FLATAS. 6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomi, naujai išdelm- 
ruoti — 830.00. 3783 S. Emerald
Avė Yards 0186.

1IUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO* 
LITIKO8 KLIUBO valdyba 1985 
m,, A n ton Vnlnkl* pirm., 8841 
Evorgroen Avo., tol, Bolmont 144H. 
John Kuprovičiu*, vlco-plrm,, An
tim Langovlcz, nut, rušt., 1814 
Wnban*lu Avo,, tol, Uumboldt 
3254. Htanloy Bunocki*. fln. rušt. 
A, ZIIIIum, kn*h»rluM, Tam Kubi

lių*, maršalka.

šio laiškui yru atėję Iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina Į vyrlausĮJI paštų 
(Ganai Ir Vii n Buron stroots) 

langelio, kur padėlu 
Advorllsod Wlndo\vM

Nėr geresnės po pi eros ui tą kuri varto
jama ant Chesterfield—kitas dalykas ku
ris padaro jį lengvesnį, geresnio skonio 
cigaretą.

vei jie virina ir plauna 
grynus linų drobinius šmotelius pirm 
negu išvynioti į plon^ trupiu popierų 
ir supiaustyti į ritinius dėl Chesterfield 
cigaretų.

Viskas dideliame moderniniame fabri- "’l
ke kur Chesterfield popiera yra gaminama 
yra kuošvariausia užlaikoma.

Chlcago* Lietuviu Draugija, yra 
nušaipo* ligojo, pomirtiniu Ir kultū
ra* draugija, I nariu* priimami 
vyrai Ir moterį* nuo 15 Iki 48 
motu amžinu*, Pašalpa Ilgojo yru 
3-ju skyrių — $6, $10 ir $16 *nvnl- 
tė.o; pomlrtlnn $250, 'Taipgi, čia 
Kr Imamo* Ir člolo* draugystė* bei 

ubai, jolgu dar nestovi visai blo
gai plnlgiškal.

Chlcago* Lietuviu Draugija, yru 
logalė organizacija Illlnol* valstijo
je, J Clilcngo* Lietuvių Draugija 
priklauso 1900 narių, tai yru dld- 
žiuuNln Ir turtingiausiu lietuvių 
draugijų Chlcagojo.

Isirafiyt Draugijon gulimu pnno- 
dėllul* Ir kotvorguis vl*u dienų, o 
nodėldlonlnls tiktu! nuo 9 vai 
1 v, p, p.

Kreipkitės I
Draugijos ofisų, 

1739 So. Halsted SU 
'Taipgi. i*lrašyt Druugijon 

ir por inuMU konkursantus.

Bridgcport Dr-slės Palaimintos 
Lietuvo* susirinkimas įvyks gogužė* 
8 d„ 8 vnl. vuk, Chlcago* Lietuvių 
Auditorijoj, Mulonkito i laikų pri
būti, no* yra daug ko aptarti, taipgi 
atsiveskite nauju narių. Valdyba.

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurui ....... $25.00
$300 kaurui ............................... $85.00
Pnrlor, mloglcumbnrlo ar val
gomojo knmb.. rakandui .... $30.00

Atdarų vakarui* ir nodėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

KtmlrolėH komisija unstobėjo, 
kad pirmininkas nvslMkalIo «n 
kontrolės komisija ir ktitnrl pa
darė raštiškų skundų, kmj pa- 
liokė susirinkimui, Valiukas, 
vienas Iš kontrolės komisijos 
nnrlų, pčrskaltė skundų prM 
pirmininkų.

Kabinamasis apleido r.nvo 
'vidų Ir pagelblnlnkas d. Bu- 
shas užėmė tvarkos vedėjo vie
tų. 'Tarpe narių kilo karštos dis
kusijos. Vieni stojo, kad skun
das yra nepamatuotas, kiti #v- 
nė, Kontrolės komisija pareiš
kė, kad pirmininkas darosi 
tikras diktatorius Keistučio 
Kliubo. Jaknvlčla npųindnnias 
savo citavo iš skundo Ir pa
reiškė, kad prieš susirinkimų 
padaręs pranešiųių. por laikraš
čius ir nieko nenorjs nuo na
rių slėpti.

Po karštų «lnčų, 10 balsų 
dauguma nubalsuota, kad skun- 

nepamaluotas ir iŠ 
Jakavičia užėmė sa- 
Vienas Iš kontrolės 
narių d. Balnis pa- 

Jo vieton ta-

BuHincRH Service 
___ BRiilo Putarnavlma*

MOVING
l’IANUB III HAKANDUH

Prieš jier*lkrAU*tnnt pašaukite 
LAFAYE'Fl’E 8980 Ir ui utvniluo- 
*lii Jum* padaryti ”o*tlmntlon" 
klek Jum* kulnuos kraustymu*. 
Aš guliu gnnmtuotl, kad jus busiu 
tikrai užganėdinti *u mano žemo
mis knlnėmis Ir geru patarnavimu.

OK8AS EXPRE8B 
2649 W. 48 «t.

Kurni ture Ac Flxtures 
Rakandal-Italui

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
riti*, visokio didžio su Coli liuksais 
Ir Sinkom. Taipgi štorų fikčeriuo 
dol bylo kurio biznio įskaitant svar- 
styklos, ragistmriuN Ir leo taikau*. 
Cnsh arba ant išmokėjimo. Pama> 
tykito mu* pirm negu pirksiu ki
tur. 8. E. SOSTHEIM A SONS. 
Staro Fitfturos, 1900 S. Stata Si. 
CALumot 6269

Miscellaneous for Sale 
įvairų* Pardavimai

JUODŽEMIS, yurdai* arba veži* 
mul*. Mpeciulė žemė — “humuu” — 
25c. už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai HiimalšVNlt su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, bak*ų ir kviet* 
kynu, Pristatėm tik South sldfij 
Charles Gavau*, 6100 S, Stato St.

Wonttforth 7942.

rnšt, F. Opulskns, 8218 So, Limo 
St„ Ghlcugo, 111.: Fln. rašt. W. 
Zlata**, 740 E. OOth PI., Chlcago, 
111,1 lŲmt. rnšt, J, Razminas, 6101 
Ho. Ručine Avo.. Chlcago, III.; 
Kasler. glob, P, MarllnkionA, 8441 
So. Morgan St., Chlcago, III.; Kns, 
pagota. J. Yukklontanll, 2547 W. 
45th St,, Chlcago, Ilk; Durų mar
šalka H. žukau*kas, 2515 W, 43rd 
Hl„ Chlcago, III.: Ligoniu apok. 
K, Kotiiraklonė, 525 E, Oakvvood 
Blvd.: KiiHlerliin J, Yušktanu*, 2547 
W, 45th St., Chlcago, III,; Sudžlu 
F Au*ra, 8489 So. Artaslnii Avo., 
Chlougo, III.: Sudžlos rušt. F. Žu
kauską*. 3314 So. Morgan Street, 
Chlcago, III, į Korespondente* S. 
Wcinls, 6804 So. Porry Avonuo, 
Chlcago, III.
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LIETUVIŲ P1LIEČI

Ziilagona* plrmlnin- 
. Ruelno Avo., Tol. 

, Laucius vlco- 
Lituunicu Avo.;

2027 Gludys
I. Vun Buron 7861; P. 
finansų rušt., 8415 So. 

Alklmavičiu* Iž- 
. Luflin St.j B,

■M iltel
baili
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