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Numato Lietuvos ir
Lenkijos susitaikymą

, ...................... .............................................................................................-

Abejų šalių susitaikymui gelbėsiąs Bar- 
thou vizitas Varšuvoje. Lenkija at
naujins nepuolimo sutartį su Rusija

VARSA VA, bal. 24. —Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe- 
rio Barthou apsilankymas Var
šavoje davė didelių ir toli sie- 
kančių pasėkų. Lenkija vėl 
susiartino su Francija, taip 
kad ji turės neišvengtinai at
sitolinti nuo Vokieitjos, kuri 
ilgainiui vėl liks izoliuota. Vo
kietiją vėl išnaujo apsups stip
ri sąjunga—Francija, Lenkija, 
Rusija ir mažoji entente (če- 
choslovakija, Jugoslavija ir Ru
munija).

Jau paskelbta, kad Lenkijos 
atstovas Pragoję Grzybovvski 
pradėjo derybas su čechoslova- 
kijos užsienio reikalų ministe- 
riu Benes dėl išlyginimo nesu
sipratimų, kurie pastaruoju lai
ku buvo kilę tarp šių dviejų 
šalių.

Taipjau tapo paskelbta, kad 
Lenkijos atnaujinimas nepuo

limo sutarties su4 Rusija yra 
tik kelių dienų, o gal ir tik 
kelių valandų klausimas. Kitos 
Pabaltijos šalys—Lietuva, Lat
vija ir Estija jau yra atnau
jinusios tą sutartį dešimčiai 
metų.

Del Barthou atsilankymo ir 
pripažinimo Lenkijai lygybės, 
numatomas ir Lenkijos susitai 
kymas su’ Lietuva.

Apie Lietuvos ir Lenkijos 
susitaikymą pastaruoju laiku 
daug kalba abiejų šalių laik
raščiai. Tvirtinama, kad net 
'einančios slaptos, neoficialės 
derybos. Tečiaus Barthou ap
silankymas padarė tą susitai
kymą aktualiu* klausimu, kad 
visas Pabaltijos šalis sujungti 
vienan bendrai! frontai! prieš 
Vokietiją. Kokiomis sąlygomis 
Lenkija taikinsis su Lietuva, 
dar nieko nežinoma.

Francijos užsienio 
reikalų ministeris 

pas Pilsudskį
VARŽA VA, bak 24 d. —Va- 

kar Francijbs' užsienio reikalų 
ministeris Barthou4 lankėsi pas 
Lenkijos diktatorių Juozą Pil
sudskį. Jiedu tarėsi pusantros 
valandos apie sustiprinimą 
Francijos ir Lenkijos ryšių.

Pirmiau Barthou išleido ilgą 
pareiškimą laikraštininkams, 
kad Francijos ir Lenkijos są
junga nėra pakrikusi delei Len
kijos padarymo sutarties su 
Vokietija, nes ji buvo padaryta 
su Francijos žinia ir pritarimu. 
Jei buvo kokie^ nesusipratimai 
su Lenkija, tai tik tokie, kokie 
būna tarp draugų.

Šiandie Barthou dar sykį tar
sis stf Lenkijos užsienio rei
kalų ministeriu Becku, po ko 
vyks į Krokuvą, o iš ten į če- 
choslovakiją.

Pritaria gimdymų 
kontrolės biliui

WASHINGTON, b. 24. —Se
nato teisių komitetas 14 balsų 
prieš 3 nutarė rekomenduoti 
kongresui priimti senatoriaus 
Hastings bilių, kuris leistų 
daktarams teikti žinias mote
rims kaip saugotis nuo nėštu
mo ir tuo kontroliuoti gimdy
mus.

$75,000,000 bedarbių 
šelpimui

WASHINGTON, b. 24. - 
Prezidentas Rooseveltas pavedė 
bedarbių šelpimui dar $75,000,* 
000, kurie liko iš $450,000,000, 
paskirtų civilių darbų adminis
tracijai.

Pasmerktas mirčiai
SHREVEPORT, La., b. 24.— 

Napier, kitaip Frank Lock- 
hart, 38 m., ktfrį nesenai mili
cija turėjo gelbėti, kai minia 
užpuolė kalėjimą, kad jį nulyn- 
čiuoti, prisipažino, kad jis iš
gėdino ir nužudė 16 metų mer
gaitę ir liko teismo pasmerk
tas mirčiai. Jis bus pakartas.

Napier taipjau prisipažino, 
kad jis keli metai atgal pats 
yra dalyvavęs nulynčiavime 
vieno jaunuolio, kaltinamo už
puolus mergaitę. Vėliau jis, 
Napier, yra sėdėjęs kalėjime už 
išgėdinimą mergaitės, bet iš 
kalėjimo pabėgo. Bet ir pa
bėgęs iš kalėjimo papildė dar 
vieną nusidėjimą, už kurį da
bar turės užmokėti savo gyvas
timi.

Fisher Body Corp. 
darbininkų strei

kas plečiasi
CLEVELAND, O., b^ 24. — 

Fisher Body Corp. darbininkų 
streikas plečiasi ir dabar strei
kuoja virš 8,400 darbininkų, 
taip kad dirbtuvę prisieina už
daryti. Leista dirbti tik 12 
inžinierių, pečkurių ir aliejuo- 
tojų, kad neleisti u’žgesti kros
nims, nes tada pradėjimas dar
bo susitrukdytų 48 valandoms.

Streikieriai reikalauja pripa
žinti uniją ir pakelti algas 30 
nuoš. Daugelis streikierių, kurie 
ikišiol nepriklausė unijai, da
bar prie unijos prisidėjo. Taip 
kad dabar iš 8,400 darbininkų 
imi jai priklauso jau 5,500.

Reformuoja Rusijos 
mokyklas

Us oro biuras 
tauta:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 4:55, leidžiasi 6:-
41. Į

MASKVA, b. 24. —Sovietų 
valdžia nutarė reformuoti pra
dines mokyklas taip, kad tų 
mokyklų vaikams nebereikės 
mokintis visokių bolševikiškų 
teorijų ir Bucharino ar Rykovo 
nirkripimus nuo “tiesios lini
jos”. Bet vieton to daugįau lai
ko bus pašvęsta grynai bur
žuaziniams dalykams—afrifmle- 
tikai ir gramatikai. Tik dar 
reikės mokintis ką bolševikai 
yra praktiškai atsiekę.
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AMERIKOS AVIATORIAI SAMDOSI TARNYBAI COLOMBIJOJ

John (Sunny) Trunk
stro-
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Kuba prašo Jungt 
Valstijas areštuoti 

Machado

No. 98

KA ŽMONĖS MANO

Colombia karas su Peru, Pietinėj Amerikoj, išrodo, yra neišvengtinas ir abi pusės prie jo 
piai ruošiasi. Colombia taisosi didelį oro laivyną ir kadangi ji neturi savo lakūnų, tai tų lakūnų 
ieško Jungt. Valstijose, žadėdama jiems dideles algas — po $500 į mėnesį už mokytojavimą ir 
$125 į dieną jei jie aktyviai dalyvautų kare. Jau 50 aviatorių ir mechanikų išplaukė į1 Colombia, 
nors Jungt. Valstijos jiems prigrūmojo, kad jie neteks savo vietų armijos rezerve ir kad net 
gali netekti pilietybės, įstodami į svetimos šalies armiją. Tarp išplaukusių yra garsių Amerikos 
lakūnų, jų tarpe John (Sunny) Trunk. Niekurių kontraktai su Colombia sako, kad jie gali 
pasitraukti iš tarnybos, jei ištiktų karas. Kitiems gi prižadami dideli bonai, jei jie dalyvautų 
ir kare. Colombia aviacijos patarėjas bus Trans-Pacifiko lakūnas Clyde Pangborn. Colombia 
ruošiasi prie karo dėl' mažo sklypo nepereinamų raistų prie Amazonės upės. Ar Peru ruošiasi 
karui ore, nieko nežinoma, bent ji nesisamdo lakūnų Jungt. Valstijose.

Prieš 10. dienų numa 
rintas šuo rodo gy

vybės ženklus
b. 24. — 
buvo

atgal, vis
nu

BERKELEY, Cal., 
šuo, kuris klinikoje 
marintas 10 dienų 
dar rodo gyvybės ženklus, tik
dar negali atgauti sąmonės. 
Dr. Robert Cornish, kuris daro 
eksperimentus, sako, kad jis 
yra vienu4 žingsniu arčiau sa
vo tikslo—surasti būdą atgai
vinti mirusį žmogų ir sugrą
žinti jam sąmonę.

Paskiausiuose bandymuose 
“atgaivintas” šuo judina ausį, 
kai atsisėda mu‘šė ir mirkčioja, 
kaip priartinama prie akių švie*- 
sa. Iš to daktaras tikisi, kad 
bus galima atgaivinti smegenų 
celių veikimą.

Neperka degtinės
■i

COLUMBuk 0., b. 24. — 
Enant įstatymais, kiekviename 
paviete valdžia yra įsteigusi po 
vieną degtinės sankrovą. Bet 
degtinės pareikalavimas yra to- 
kis mažas, kad daugelis tų 
sankrovų neišsimoka ir nori
ma jas uždaryti, jei tik leis 
legislatura, nes dabar įtsaty- 
mai reikalauja, kad kiekviena
me paviete būtinai butų po 
vieną degtinės sankrovą. /' Bet 
pasirodo, kad ir vienos sankro
vos niekuriems pavietams 
perdaug.

Kėsinosi nužudyti
Austrijos skerdiką

Fey,

yra

Šimtai policijos vi
sur gaudo Dillingerį

VIENNA, b. 24. — Patirta, 
kad per pastarąsias dvi savaites 
bu*vo suruošti du pasikėsini
mai nužudyti yice-kanclerį Fey, 
kuris vadovavo socialistų sker
dynėms Austrijoje. Vieną syki 
liko numestas nuo bėgių trau
kinys, kuriuo Fey važiavo, bet 
jis išliko gyvas. Antrą sykį 
buvo padėta bomba estradoje, 
kur jis 
wehrui. 
rodė ir 
dė tik 
riečius.

turėjo kalbėti heim-
Tečiaus Fey nepasi- 

sprogusi bomba sužei- 
tris eilinius heimweh-

HAVANA, b. 24. — Valsty
bės sekretorius Torriente pa
skelbė, kad jis oficialiai papra
šė Jungt. Valstijas tuojaus 
areštuoti buvu'sį Kubos prezi
dentą Machado, du jo ministe- 
rius, buvusį Havanos merą ii 
buvusį Machados rūmų sargy
bos komanditotoją, kuris yra 
kaltinamas nužudęs daugiau 
100 opozicijos narių ir studen
tų. ' ’
Neramumai Kuboje tebesitęsia

Policija ir kareiviai dujų 
bombomis puolė streikuojan
čius studentus, kurie buvo su
sirinkę prezidento rūmų sodne 
ir parke priešais rumite. Stu
dentai reikalauja, kad Mendie- 
ta pasirašytų universiteto au
tonomijos įstatymus, paruoštus 
buvusiojo prezidento Grau* San 
Martin; 36 žmonės liko sužeis
ti. Dujų teko paragauti ir 
keliems ministeriams ir ki
tiems augštiems policijos ir ka
riuomenės vadams.

Studentai taipjau suruošė de
monstraciją prieš Mendieta, Ba
tistą ir Jungt. Valstijų impe
rializmą. Netoli universiteto 
jie pastvėrė 3 gatvekarius ir 
juos sudegino.

Prez. Mendieta įsakė kariuo
menei užimti universiteto rū
mus. Po to studentų ir pro
fesorių taryba paskelbė geiYe- 
ralį mokytojų ir studentų-strei- 
ką/visoje šalyje neaprybotam 
laikui.

5 sudentai užmušti
Santa Clara mieste penki 

studentai liko Užmušti susirė
mime su kariuomene. Daug su
žeistų.

Camaguey mieste streikuojan
tys studentai padėjo bambą 
miesto salėj. Nuostoliai siekia 
$65,000. Kita bamba 
gubernatoriaus rumus.

apardė

Klaipėdoj atleista 34 
svetimšaliai valdininkai

KAUNAS.—Klaipėdos krašto 
direktorija, 1933 metų gruo
džio 16 d. gubernatoriaus raš
tu, paleido iš tarnybos 34 val
dininkus bei mokytojus sve
timšalius, kurie neturėjo iš gir- 
bernatoriaus darbo leidimų. 
Paleistų tarpe yra 17 pradžios 
mokyklų mokytojai, 6 vidurį 
nių mokyklų mokytojai ir 11 
teismo, magistrato ir kitų įstai
gų tarnautojai. Tai yra antras 
direktorijos atleidimas ne Lie
tuvos piliečių, užėmusių įvairias 
atsakingas vietas.

NEW YORK, b. 24. —Kriau- 
čiii*s Jacob Maged, kurį Jersey 
City, N. J., teisėjas Kinkhead 
nuteisė 30 dienų kalėj iman ir 
užsimokėti $100 pabaudos už 
prosinimą drabužių pigiau 
NRA kodekso nustatytos kai
nos, tapo paliuosuotas iš ka
lėjimo, jam prisižadėjus ateity 
kodeksą pildyti. Maged kelis 
sykius buvo įspėtas / valdžios, 
kad jis nelaužytų kodekso ir 
nevarytų nešvarios konkuren
cijos, bet jis nepaisė, tad tei
sėjas ir rado reikalingu jį nuf 
bausti. Bet krjaučiui sutikus? 
pildyti kodeksą, jis nuo baus
mės liko atleistas.

CHICAGO.— Garsusis John 
Dillinger, ku'ris su savo dviem 
draugais paspruko iš Little Bo- 
hemia vasarnamio šiauriniame 
Wisconsine, kur jį'buvo apsu
pę šimtai polieistų ir federali- 
nių agentų, dabar yra gaudo
mas keliose valstijose. Bėgda
mas iš vasarnamio Dillinger 
paliko 3 merginas ir vieną fe- 
deralinį agentą nušovė. Iš sa
vo pusės federaliniai agentai 
nušovė visai nekaltą pravažiuo
jantį žmogų, kurį jie paskai
tė už Dillingerį ir s u varstė jo 
automobilį kulkomis.

Į Chicagos apielinkę yra kon
centruojama visas šimtas ex- 
tra federalinių agentų, ypač 
patyrusių šaudytojų iš vakari
nių valstijų. >*

Jei tikėti policijos praneši
mams, Dillinger yra tikrai ste
buklingas asmu«o. Jį matyta 
Ohio valstijoje, lygiai tuo pa
čiu laiku, kai kiti jį matė S t. 
Paul, Minn., apielįnkėse. Beveik 
tuo pačiu laiku daugelis jį pa
stebėjo šiauriniame Wiscon gi
ne, kuomet kiti tikrina, kad jį 
matę važiuojant automobiliu 
pietiniame Wįsconsine. Jį ma
tyta ir Indiana valstijoje.

Kartu surašta ir jo automo
bilius, kuriuo jis pabėgo iš 
JLittle Boheipia. Surasta jį ant 
užsibaigusio kelio prie Spider 
ežero. Iš to spėjama, kad jis 
su draugais pabėgo pėščias j 
miškus.

Ir naciai švęsia ge 
gūžės 1 d.

Suomija nuteisė 
šnipus

Vo-BERLYNAS, b. 24. 
kieti jos naciai ruošiasi švęsti 
gegužės 1 d. tokiomis iškilmė
mis, kokių nebuvo ir nacių ša
lyje. O naciai kaip tik yra 
pasižymėję visokiausiomis iš
kilmėmis ir rengia jas vieną 
paskui kitą.

Kad parodyti “visų darbinin
kų Vienybę” ir pritarimą na
ciams, nacių propagandos mi- 
nistėris įsakė tą dieną visiems 
namams 
liavomis. 
no namo 
ti nacių 
viename
automobiliai irgi turi būti ap
karstyti nacių vėliavomis, 
kiekvienas vaikas turi 
kaspiną su svastika.

Kartu iš visos šalies naciai 
yra gabenami j Berlyną, kad į 
nacių demonstraciją sutraukti 
2,000,000 žmonių, kuriems kal
bės pats Hitleris. Į demonstra
ciją bus suvaryti ir visi mo
kyklų vaikai.

pasipuošti nacių vė- 
Ne tik ant kiekvie-| 

ir dirbtuvės turi bu-z 
vėliava, bet ir kiek- 
lange. Traukiniai ir

O 
turėti

Nusižudė 2 bedarbiai
NEW YORK, b. 24. — Iš 

nusiminimo, kad negali gauti 
jokio darbo, muzikas Louis Be- 
riedetto, 24 im, puolė po pože
miniu traukiniu, o Louis Foriel- 
lo, 45 m., nušišovė šautuvu.

Lietuvos atsakymas Vo
kietijai dėl tautai ir val
stybei saugoti Įstatymo

—Po 
prie 
byla

ABO, Suomijoj, b. 24. 
9 savaičių nagrinėjimo, 
uždarytų durų, užsibaigė 
28 žmonių, kaltinamų šnipinė- 
jus svetimos valstybės naudai.

(Nors žinia ir nesako kokiai 
valstybei jie šnipinėjo ,tečiaus 
pirmesnės žinios sakė, kad jie 
buvę susirišę su Franci jos šni
pų sindikatu, kuris šnipinėjo 
Rusijos ir Vokietijos naudai.)

Amerikietis Jacobson, 30 m., 
| baigęs Michigan ir Suomijos 
universitetą ir mokytojavęs 
Detroito priemiesty, liko nu
teistas 5 metams kalėjimai!. 
Jis buk priklausęs Amerikoje 
komunistų partijai. Kanadie
tė Mrs. Schul Martin, kuri va
dovavo šnipais, liko nuteista 8 
metams. Likusieji 26 šnipai 
nuteisti nuo 2 iki 6 metų ka
lėj iman. štabo leitenantas, ku
ris gelbėjo rinkti militarines ži
nias, pabėgęs į Rusiją. Mrs. 
Martin irgi buvo nuskridusi į 
Rusiją.

(Jacobąon žmona irgi • buvo 
areštuota, bet paskiau tapo pa- 
liusuota. Ji dabar yra Ameri
koje. Ji sako, kad jos vyras 
buvo išgavęs stipendiją Suo
mijos Universitete. Vėliau jis 
patyrė, kad už tą jis turi su
teikti pavojingų žinių. Bet nuo 
sutarties negalėjęs išsisukti).

KAUNAS. 23-III. Elta.— Ko
vo 21 d. Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministeris atsakė Vokieti
jos Ministeriui Lietuvoje į jo 
notą dėl tariamo tautai ir vals
tybei saugoti įstatymo nesu
derinamumo su Klaipėdos kraš
to statutu.

Lietuvos notoj pasakyta, kad 
Lietuvos vyriausybė nepripa
žindama šio priekaišto ir kon
statuodama, kad įstatymas 
tvarko dalykus, priklausančius 
Lietuvos įstatymdavystei, ran
da, kad kalbamoji Vokietijos 
nota nėra paremta nei bendrai
siais tarptautiniais teisės dės
niais, nei Paryžiaus konvencija 
dėl Klaipėdos krašto.

Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris tarp kitko primeną^ kai 
Boettcherio byloje Vokietijos 
vyriausybės (tada buv. Tautų 
S-gos Tarybos nario) nusista
tymas pasirodė priešingas vė
liau padarytam Nuolatinio Tarp
tautinio Teisingumo Teismo 
sprendimui.

Lietuvos nbtoje taip pat su
minėti gausingi Lietuvos de- 
maršai Berlyne dėl visos eilės \ 
atsitikimų, nukreiptos prieš Lie
tuvą ir jos teritorialinį integ- 
ralurpą propagandos Vokietijo
je"/ kuri negalėjo nepalikti be 
ątakoskai kurių Klaipėdos sluo- 
gsnių nusistatymui. Toliau at
sakant j Vokietijos notos pasa
kymą, kad įstatymo nuostatai 
turėtų atsiliepti j busimus lie-. 
tuvių vokiečių santykius, no
toje pareiškiama, kad taniai ir 
valstybei saugoti įstatymas yra 
nukreiptas prieš sunkius nu
sikalstamus darbus, kurie tiek 
pat negali palikti nebaudžiami 
Lietuvoje, kiek jie nepalieka 
nebaudžiami Vokietijoje; todėi 
Lietuvos vyriausybė nemato, 
kuriu budu kova sif jais galėtų 
paliesti teisėtus Vokietijos in
teresus, tiek kad tai galėtų atsi
liepti į busimus abiejų valsty
bių santykius, kurių plėtimu, 
draugingumo, teisinės lygybės ir 
teisės pagrindu, Lietuvos vy
riausybė yra visados rūpinu
sis.

Nota baigaima pasigailėjimo 
pareiškimu, kad nei Vokietijos 
įteikta mums nota, nei josda 
romą ekonominėje srityje pre- 
sija už Lietuvos vyriausybės 
žygius Klaipėdos krašte nėra 
padiktuotos tokio pat rūpesčio 
dėl abiejų valstybių santykių.

256 arkliai išvežti į 
Daniją

K AUN A'S.—-Praė j irsią savai
tę per Klaipėdą Danijon išvež
ta 256 darbiniai arkliai.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
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KORESPONDENCIJOS
Cambridge, Mass.

Adv. A. Shallna paskirtas ERA 
tarybos nariu

Miesto majoras Russell ir vie
tos šelpimo administracija pa* 
skyrė j ERA tarybų tris na
rius, kurių vyriausias tikslas 
bus prižiūrėti, kad ERA prie
žiūroje dirbantys darbininkai 
gautų tinkamų atlyginimų. Į 
tarybų įeina du darbininkų at
stovai ir lietuvis advokatas 
Antanas Shallna. Pastarasis eis 
sekretoriaus pareigas.

Ligi šiol atsisakė prisidėti 
A. L. Politiškas Kliubas, ku
riam vadovauja maskviniaj. 
Atrodo, kad lyginai taip pat 
pasielgs ir Draugystė Lietuvos 
Balso. Ten, mat, irgi bosauja 
ščyrieji. Bet tuščia jų, — mes 
ir be jų apsieisime.

Kaip ten nebūtų, bet gegu
žės 6 dienai Kenosha — Ra- 
cine — Waukegan — So. Mil- 
waukee — Milwaukee lietuviai 
smarkiai rengiasi. Apie pirmą 
valandą po pietų iš šv. Petro 
parapijos svetainės pradėsime 
paradų su muzika, o paskui 
vyksime į aviacijos laukų.

— Sekr. C. K. Braze.

Hammond, Ind.
Svarbus pranešimas

Balandžio 28 d. VVhite Eagle 
svetainėje, 402 — 155th st., 
Calumet City, bus rodomi jud- 
žiai iš Lietuvos ir Vilnijos gy
venimo. Rodys filmininkas J. 
Januškevičius, kuris pereitų 
vasarą aplankė Lietuvą ir Vil
niaus kraštų. Ten jis nufilma
vo daug įdomių vietų ir įvy
kių.

Prieš išskridimų Januškevi
čius padarė Dariaus ir Girėno 
garsinę filmų. Tad išgirsite Da
riaus užrekorduotą balsą.

Visi lietuviai esate kviečia
mi atsilankyti ir pamatyti 
vaizdelių iš Lietuvos bei išgir
sti Darių kalbant. Rengia SLA. 
273 kuopa iš Hammondo.

— J. Miiskvitis.

Kenosha, Wis.

Detroit, Mich.
Lietuviai artistai

Pagerbimo puota. — Aviacijos 
diena

Balandžio 15 d. šv. Petro 
parapijos svetainėje įvykd'puo
ta J. Martin o-Marcinkeviči'dįtis 
pagerbimui. Tos puotos suma
nytojas buvo kun. Urbonavi
čius, o prie jos pasisekimo daug 
pasidarbavo A. Kvedaras, * P. 
Stankus, F. Povilanskas, V. 
Mandravickas ir dar keli kiti.

Susirinko apie 200 žmonių. 
Visi smagiai linksminosi ir lin
kėjo J- Martinui, naujai išrink
tam miesto tarybos nariui, kuo 
geriausio pasisekimo. Klebonas 
Urbonavičius savo kalboje ypač 
pabrėžė tą faktų, jog lietuviai 
daug ką gali nuveikti, jeigu tik 
iie laikosi vienybėje. Kalbėjo 
ir kiti. Bet kadangi apie ta 
puotą jau kartų buvo gana pla
tokai rašyta, tai man nėra rei
kalo vėl tą pat kartoti.

« » #

Prieš kiek metų man teko 
gyventi šiame mieste. Tuo lai
ku čia buvo neblogiausiai gy
venti. Paskui teko išvažiuoti 
kitur. Dabar ir vėl tenka sa
vo senųjų tėviškę aplankyti. 
Atrodo, kad automobilių pra
monėje darbai eina gana ge
rai. Apie kitas įmones to ne
galima pasakyti.

Atvykau aš čia iš Ballimore, 
kur teko išgyventi trejetų me- 
;ų. Kadangi iš profesijos aš 
esu artistas-piešėjas, tai blogų 
laikų ir ten neturėjau.

šį miestų irgi dabar lankau 
savo profesijos reikalais. Čia 
teko susipažinti su artiste 
Magdalena _ Bagdoniene. Tai 
ikrai stambus talentas ir ver

ta pagarbos. Man teko matyti 
jos paveikslus, — puikiai at
rodo.

Artiste Bagdonienė mokėsi 
vietos meno mokykloje. Jau ir 
nokykloje būdama, ji parodė 
didelį talentų: iš 70 studentų 
jį skaitėsi gabiausi. > Dažna5, 
kai mokytojas negalėdavo at
vykti, jai būdavo pavedama 
prižiūrėti klasę. Ji buvo links
ma ir visų mėgiama.

Dabar jau ponia Bagdonienė 
rengiasi išeiti, taip sakant, į 
platesnį pasaulį. Neužilgo To
ledo mieste įvyks artistų suva
žiavimas. Suvažiuos apie 409 
artistų. Jų tarpe dalyvaus dvi 
moterys, ir viena jų bus ponia 
Bagdonienė. Smagu pažymėti, 
kad lietuviai pradeda prasimu
šti. Linkiu aš poniai M. Bag
donienei kuo geriausio pasise
kimo.

Jonas Karpus.

New Kensington. Pa.

Vokiečių lakūnas Erich Kocher galbūt yra pirmas žmo
gus pasaulyje, kuris pasikėlė į orų vien savo paties jėgomis. 
Jo lėktuvas vieton sparnų turi rotorus, kurie yra varomi jam
pačiam pučiant orų į tam tikrų motorų. Kairėj — jis pasikėlęs 
į orų. CPašliaužos ir “uodega” yra naudojami nusileidimui. Ker
tėj — plaučių “motoras”.

Detroit, Mich.
Visokios žinutės

todėl teisėjas sustabdęs licita- 
ciją.

Kaip atrodo, turtingam žmo- 
gpi nesunku išsisukti. Jei koks 
jiedniokas nepajėgia į laikų 
reiidą už kambarius sumokėti, 
tai jis be jokių ceremonijų 
tampa į gatvę iškraustytas. 
Kas kita su milionierium arba 
buvusiu milionierium.

» » «
Banditai užpuolė vieną vietų 

ir apiplėšė. Visus, kurie tik bu
vo viduje, jie surišo ir atėmė 
š jų $150. O viduje buvo ke
turi, — viena mergina ir trys 
vyrai. Bekraustydami kišenes, 
banditai pastebėjo, kad viena 
jų aukų yra Amerikos legionie
rius. Tam legionieriui jie grų- 
žino atimtus iš jo penkis dole
rius, o paskui pabėgo.

Surištai merginai pasisekė 
prišliaužti prie telefono ir pa
šaukti policijų.

» » »
Prie Star Tool and Dic kom

panijos susirinko apie 350 žmo
nų ir plytomis išdaužė langus.

(tąsyk bus daromas atatinka
mas tyrinėjimas.

« » ®
Laikraščiai skelbia, jog ark

lių biznis Michigan valstijoje 
žymiai pasitaisė. Už gerų arklį

mokama net ligi dviejų šimtų 
dolerių. Vadinasi, arklys jau 
kainuoja daugiau nei automo
bilis. Antrarankiai automobiliai 
parsiduoda po kelis desėtkus 
dolerių. —F. Lavinskas.

WALL 
PAPER CLEANER

1— Visuomet Šviežus
2— Nešikli juo ja ir ne Trupa
3— Nuvalo Visą Purvą
4— Ekonomiškas —kainuoja 
tiktai 10c išvalymui viduti
niško didumo kambario.

Kožna Kiekinė Garantuota.
Reikalaukite ABSORENE—busit Užganėdinti

H D H CLEAN5 WQ0DWQRK

CLEANS

Wisconsin lietuviai smarkiai 
rengiasi prie aviacijos dienos, 
kuri įvyks gegužės 6 d. Jau 
tapo sudarytas komitetas, kifr 
ris deda pastangas, kad paren
gimas kuo geriausiai pavyktų 
į komitetų įeina žmonės iš 
kiekvienos kolonijos. Savo ko
lonijose jie rūpinsis kiek gali
ma daugiau išgarsinti aviaci
jos dienų.

Draugijos taip pat noriai de
dasi ir remia parengimų, ži
noma, kas be ko, — randasi 
ir tokių organizacijų, kurios 
ne tik neremia aviacijos die
nos, bet ir stengiasi jai pa
kenkti. Nėra reikalo aiškinti, 
jog toms organizacijoms vado
vauja Maskvos tavorščiai. Bet 
tie gaivalai jokio lietuviško 
darbo neremia. Jeigu* kokiems 
bolševikų kolchozams butų per
kami traktoriai arba plūgai, 
tai tame atvejyje jie ant sie
nų liptų ir agituotų, kad rei
kia aukų. Atsimename juk ge
rai, kaip mūsiškiai tavorščiai 
smarkiai agitavo, kad reikia 
sukelti pinigų nupirkimui bol- 
ševikams orlaivio. Tada viskas 
buvo tvarkoje. Bet kai kyla 
koks lietuviškas reikalas, tai 
tavorščiai bando statyti viso* 
kias kliūtis.

SLA. 192 kuopos balius

Garsinkites “N-noser

Balandžio 14 d. SLA. 192 
kuopa surengė savo vardu ba 
lių ALTASS. nau‘dai. Tai teko 
daryti todėl, kad su kitomis or
ganizacijomis nebuvo , galima 
susitarti. Kad užtikrinus ge
resnį pasisekimų, tai buvo rei
kalas susidėti su ukrainiečiais 
ir jų svetainėje rengti balių. 
Pelno liko $60.38. Tie pinigai 
pasidalinta pusiau4, — pusė uk
rainiečiams ir pusė kuopai. To
kiu bud u ALTASS. naudai li
ko $30.18.

Ukrainiečių kliubas paauka
vo tris dolerius. Komisija ta
ria širdingų ačiū*. Ypač dėkin
gi esame kliubo pirmininkui 
M. Sakaluk ir sekretoriui J. 
Maguk. Ačių Jurgevičiams, ku
rie pardavė 60 įžangos tikie- 
tų. Vietos lietuviai privalėtų 
nepamiršti, kad Jurgaičiai tu
ri maisto krautuvę ir juos pa
remti.

į balių buvo atsilankę ir sve
čiai iš Pittsburgho. Būtent, Dr. 
Baltrušaitienė ir -St. Bakanas, 
kurie pasakė trumpas kalbas. 
Dr. Baltrušaitiene kalbėjo an
gliškai, o Bakanas lietuviškai.

Su aukomis viso ALTASS 
įaudai liko $39.44. Pinigai bus 
pasiųsti centrui tuoj po to, kai 
Įvyks kuopos susirinkimas.

■Ml Rengimo komisija.

Balandžio 18 d. negrų distrik- 
te policija padarė “raidų” ant 
Islam kulto pasekėjų. Tai esan
ti kažkokia slapta religija, ku
rios šalininkai tvirkiną jauni
mą. Tarp policijos ir negrų-is- 
lamistų įvyko susirėmimas. 
Apie penki šimtai negrų, apsi
ginklavę visokiais aštriais įran
kiais, gerokai apdaužė 12 polic- 
monų. Kai kurių veidai buvo 
sukruvinti ir sužaloti. Nepajėg
dami atsilaikyti, poliemonai pra
dėjo trauktis. Pašaukta dau
giau rezervų, — 150 vyrų, ku
rie kandidatuoja į poliemonus 
ir daro tam tikrus pratimus. 
Vadinasi, mokosi savo amato.

a t nf.v

Jie su lazdomis rankose tuoj 
puolė negrus ir pradėjo jiems 
daužyti, galvas. Maža to, atvy
ko dar ir raitoji policija. Nors 
negrai dar bandė atsilaikyti, 
bet nebegalėjo, — turėjo trauk
tis į savo distriktų. Negres ir
gi dalyvavo mūšyje; kai ku
riems poliemonams apkandžio
jo rankas.

Viso, to pasėkos buvo tokios: 
19 islamistų tapo suimti ir už
daryti į kalėjimą. Tai vadai. 
Eiliniai islamistai dar bandė 
susiorganizuoti ir paliuosuoti 
vadus, bet jiems nepasisekė. 
Poliemonai juos išsklaidė. Po 
to jie nusiramino ir daugiau 
nebebando riaušių kelti. Vadai 
sėdi kalėjime ir laukia teismo. 
Kaltinami jie yra tuo, kad tvir
kinę jaunimų.

» » »
Fordo dirbtuvės kiemas vėl 

pilnas žmonių. Tik 1931 m. ten 
būdavo toks gyvumas. Mat, 
nuo balandžio 16 d. pradėjo im
ti darbininkus. Sakoma, jog per 
dienų priima apie 400 darbi
ninkų. Priimama daugiausiai 
senieji darbininkai, kurie bu
vo atleisti, o taip pat jauni vy
rai. Jiems mokės penkis dole
rius per dieną. Kiek įteko pa
tirti, viso bus priimta apie 10.- 
000 darbininkų. Trys darbinin
kų pakaitos dirbs dieną ir nak
tį. Taip bus per aštuonihs sa
vaites. Dirbs šešias dienas.

Darbininkų priėmimas prasi
deda 7:30 vai. ryto. Bet žmo
nės susirenka gana anksti ii’ 
stovi eilėmis. Kai kurie kieme 
praleidžia ištisas naktis ir vis 
laukia, kada juos pašauks dirb
ti. Kadangi oras vis dar tebėra 
vėsus ir nepastovus, tai susi
rinkusieji susikuria ugnį ir šil
dosi. Tai tikras vargas. Atsi
menu, taip būdavo 1929 m. žie
mą.

Išeina bosai ir pasirenka sau 
tinkamesnius darbininkus, o ki
ti turi eiti namo. Pašauktieji 
tuojau turi eiti ant antro aukš
to atlikti tam tikras ceremoni
jas, — išpildyti aplikacijas ir 
pereiti per daktarų šerengų.

Vieni daktarai egzaminuoja 
akis, kiti širdį ir t. t. Priima
ma tiktai tie, kurie yra sveiki 
visais atžvilgiais. Jei tik suran
da kokį nors sveikatos truku
mą, tai ir eik sau namo. Jau
niems gerai, bet kiek senes
niems — tai tikras vargas. O 
ypač tiems, kurie turi daugiau 
nei 40 metų amžiaus. Pas juos 
•tai- kraujo spaudimas perdide- 
lis, tai kitokie paibeliai. Gauti 
darbas pas Fordą jiems labai 
sunku. Tiesą pasakius, taip 
yra ne tik pas Fordų, bet ir 
visur kitur.

» » «
-Prieš 30 metų Gillespie bu

vo skaitomas didelis žmogus: 
jis ėjo policijos ir visuomenės 
darbo komisionieriaus pareigas. 
Turėjo susikrovęs ir pusėtinai 
turto, —• akaitjęąį. milionierium. 
Per kiek laiko ir politikoje vai
dino labai svarbią rolę. Bet kai 
prieš kelis metus tapo nušau
tas Buckley, kuris pasižymėjo 
savo pranešimais ,per radio, <tai 
Gillispie iš politikos pasitrau
kė. Tais laikais buvo leidžiami 
visokiausi gandai. Kiek jie tei
singi, žinoma, sunku pasakyti.

Pagarsėjo Gillispie dar ir tuo, 
kad prieš kelis metus jo vasar
namyje policija surado pusėti
ną kiekį kanadiško “štofo”. 
Skystimų konfiskavo ir nębe- 
grąžino, nors ir buvo dedamos 
pastangos, kad uždraustų vai
sių atgauti.

Buvusis • milionierius, mato
mai, nebeteko savo turtų, nes 
jis paskelbė bankrotų. Skolinin
kai tuoj sukruto, kad kų nors 
atgavus. Vielos laikraštis ra
šo, jog vien Gillispie rakandai 
ir visokie meno daiktai kaina
vę apie $250,000. Buvo bando
ma visa tai užgriebti ir iš lici- 
tacijos parduoti. Bet iš to nie
ko neišėjo. Licitacijos neįvyko. 
Sakoma, kad Gillispie pasižadė
jęs su skolininkais atsiteisti, o

Tuoj buvo pašaukta policija. 
Bet kai atvyko, tai rado tik iš
daužytus langus, — žmonės bu
vo išsiskirstę.

Toji kompanija turi nesusi
pratimų su darbininkais. Lan
gų daužymas greičiausiai ir bus 
to pasėka.

» » »
Buvo skundų, kad gaunantys 

iš miesto pašalpų, pinigus pra
leidžia degtinei. Kad to ateity
je nebūtų, tai planuojama buvo 
peržiūrinėti sąrašus tų, kurie 
iš valstijos kontroliuojamų 
krautuvių perka svaigalus.

Tą teisę miestas turi, tačiau 
jaja nesinaudos. Tokį pareiški
mą padarė prievaizda Ballen- 
ger. Bet jeigu apie kokį asme
nį bus aiškių įrodymų, kad jis 
gaunamus pašalpos pavidalu pi
nigus naudoja svaigalams, tai

pražudęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin. «

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju būdu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurą Ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas. W

pidelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 35 centai; 
gausite per savo, aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lows, U. S. A.

■ ✓

Y stop / 
'Jftching 
įjS Skini

Nebesirūpinkite __
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m u, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.
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KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA, 

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU

NEW YORK $ 1R
Philadelphia $14 ' ”

88 valandas smagios kelionės

PITTSBUHHG ------------------------------- $0.™
CLEVELAND -----   <7.00
DETROIT.. $3.70
TOLEDO ---------------------------------
YOUNGSTOWN $8. ---------- AKRON 7.00

Bilo kur 1 RYTUS

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

Perdėm Greitas Patarnavimas. ,
Vienon pusėn | abi

PEORIA, ILL....... $2.50....... $3.50
QUINCY, ILL....... $4.00....... $6.00
ST. JOSEPH, MO* $6.00...... $10.80
KANSAS CITY.... $6.00......  $10.00
Du busai kasdien išvažiuoja t virS minė
tus miestus—vienas pcrsfidimfts—vienu bu
sti visą kelią. Nauja miegojimui kėdė ap
rūpinta gryno audeklo apdangalu ir pa- 
duska DYKAI. Porterio patarnavimas.

Ateikite arba Telefonuokite:

Missouri Transit Line 
328 So. State St. 

Tel. HARRI8ON 0072

Ekonomiškiausias

BUDAS 
KELIAUTI

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby ——-

120 W. Madison
'K Tek Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

ST. LOUIS $3
DETROIT $3
ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR. 

Pašaukite:

De Luxe Motor Stages
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wabaeh 3886

Trumpiausias kelias j 
South’us

Southern Limited
407 So* VVabash Avė. 

72 West Randolph St.
Tel. Calumet 4668—Wabash 6|71

Expresinis 
Patarnavimas

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krislai.
Dideli, modemiški, puošnus busąi.
Patyrė, mandagus vežėjai*
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas*
Duokite mums surengti smagią ke
lionę i bylę vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

Tel. BARR1SON 6072
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Žmonės, kurie gar 
bina velnią

Beauty Cools in Baking Oven

Pastebėta, kad visais laikais 
ir visos tautos turi susikūru
sios vienokių arba kitokia ti
kybų. Tikybų įvairumas ir šian
dien dar yra begalinis. Nors 
yra pranašaujama, kad atei
siąs toks laikas, kad pasauly 
busiąs tik “vienas piemuo ir 
viena avinyčia”, bet iš tiesų 
matome, kad šiandien tikybos 
ne tik nesu*jtingia, bet dažnai 
net dar suskyla į įvairias sek
tas. Sakysim, ir Kristaus mok
slas ne visų žmonių vienoda* 
suprantamas ir priimamas: juk 
krikščionių tikyba yra suski
lusi j daugelį šakų (katalikai, 
pravoslavai, liuteronys, kalvi
nai, puritanai ir t. t.), o kiek 
yra visokiausių mažesnių sek
tų, tai niekas ir suskaityti ne
galėtų.

Vieną iš keisčiausių ir nuo
stabiausių tikybų pasauly turi 
mažutė jezidų (džezidų) tau
tele, gyvenanti kalnuotoj, vos 
teprieinamoj šaly tarp Sirijos 
ir Irako, šiek tiek į šiaurę nuo 
didelio Mossu'lo miesto. Tai ša
lis, kurioj senovėj klestėjo 
Chaldėjos, Asirijos ir Babilo
nijos kultūros. Pati džezidų 
tautelė yra tik maža savotiš
ka kurdų tautos atskala. Vie
ta, kurioj dabar džezidai gy-

A dream, even a drcam in human form, can walk and talk in an induction oven, 
while a bar of iron or .ome other metai part of an automobile is heating to a 
temperature of 230 degrees. Ovens of this type have been installed in the Plymouth 
Motor Corporation plant in Detroit, to bake the paint on automobile parts. They 
have replaced the old-type steam-heated ovens where vvorkers formerly toiled in 
extremely hot temperatures.

(Sąlygos $1.50 į Savaitę |
n pastebėtini nauji Instrumentai yra pa
ini! IA reguliaraus stabo su pilnu, tur-

. .Istifikn dezainu ir Kražiai ižbalKtl. Tau-
warehonse. Naujausios mados

mažai vieto<
Galutinai NuinnAtos Kainos—-Iftslmalnyklte savo sena Planą

. Ant oinohllhj pn- 
HlHlHtyinttH Dyknl 
JoiBu Jijm vnžlun* 
Into automobiliu, 
tni fitviiAlnoklte 
nu vIrii ruvo *<»i- 
ma Ir iml'Mt rm- 
BlHintytl dykai.■*— - - I ■ M ■ Iin IM.IIM ll.l - - -J  ,    

/UOani TreflndlcnialR, Kcf vlrtiidlnilaiN 
PenkitidlenliilH nuo 9 v. ryto Iki 9 v.

PnioilUK' Ah'«1'io<I A v", miiv l<ar| iki 
'rrvH<|oiiiiit-‘tcn|||)|oH trl.

Tatipyklte PerveMImo I šlubi a*. 
Jcinu ju« aHimoj ateity manote 
neraikratiatyti, m<* galime pa- 
atimti Juru nona pianą ir pri- 
statyti jums natHa P° to kaip 
itjR peraiktatiMtyHile naujon vie
ton.

Nuo Muskulų Skaudėjimo

mi, kuomet iuaų visas kurnu pilnas 
skaudžiu traačiojimų Ir gėlimų nuo 
pardidelio tisini* lisitemplmo. gerai ii- 
sitrynldte tu Pain-EapeUerlu Ir atsigul
kite. Galimas daikte*, kad vienu tokiu 
lieitrynlmu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Vlaoee vaistinėse kaina 35a. Ir 
7Oo.—iškirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbalenklU

PAIN-EXPELLER

vena, per ilgus amžius yra ma
čiusi baisių įvykių: karų, žir- 
dynių, kraujo upelių. Niokojo 
kraštą romėnai, persai, vėliau ________ „............ ,, ....
baisiausias žudynes vykdė tur-! nėjome, yra džezidai. Tai žmo- 
kai. šiandien kurdas nė žing
snio nežengia be ginklo: visuo
met jis su savim ttfri tam tik- skaitoma vos keliasdešimts tu4k- 
rų didelį peilį (kurį nešiojasi stančių. Gyvendami tokioj žiau- 
užsikišęs už diržo) ir pištalie- rioj aplinkumoj, jie pamažu 
tą. Nuolatiniai kraujo pralie- nyksta ir galimas daiktas, kad 
jimai ir žudynės išdirbo žiau- ateis laikas, kad jų ant žemės 
rų kurdų būdą: jie niekite ne- paviršius nė vieno nebeliks, 
pasitiki, visur nori matyti tik 
priešus. Jie taip pat išmoko

PRANEŠIMAS
ŠAME PRICE todaų 
AS43YEARSAG0

plėšti ir žudyti. Dauguma jų 
mahometonys, bet yra krikš
čionių ir kitokių tikybų. Nuo
stabiausia jų giminė, kaip mi-

nes, kurie garbina velnių.
šiandien džezidų tėra pri-

The Paulina Street 
Bath House

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

Visus širdingai kviečia mana- 
geris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE,

STEINMAN,

1115-17 S. Paulina St.
arti Roosevelt Rd.

MILO
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 25 
“SLEEPERS EAST”

. su Wynna Gibson 
taipgi komedija

BALANDŽIO 26 
tiktai vieną dieną 

“DARK HAZARD”
su Rogue Robinson, Genevieve

Tobin 
taipgi komedija

BALANDŽIO 27 ir 28 
“THIS SIDE OF HEAVEN”

su Lionei Barrymore 
taipgi komedija

i THEATRE

Double Tested / .
Double Action:

MILLIONS OF POUNDS USkP 
BYOŲRGOVERNMENt > <

ECONOMICAL 
AND EFFICiEMT

r Dbii’t 
neglect 
Colds

šaltis krūtinėj Ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos | O minutes su Muste- 
role, pagelbsti praAallntl Iri- 
taelją! Vartok 8YKJ J VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per JJB metus. Reko
menduojamos gydytojų Ir slau
gių.

’ Dievas jį nubaudė. Bet tai ne- 
1 gali tęstis be pabaigos, nes Dio
das yra geraširdis ir gailestin- 
1 gus. Taigi, ateisianti diena, 
1 kuomet Dievas velniui dovano- 
| sius ir vėl pas save paimsiąs, 
į Taigi, velnias amžinai nebus 
■blogas, tai kodėl jį taip neap- 
, kęsti. Dievas ir taip yra geras 
ir žmogui gailestingas, todėl jo 
garbinti visai nereikia, tite tar
pu velnias dabar žmogui galįs 
padaryti daug blogą, todėl rei-

■ kią jo maldauti, jį garbint5 
kad žmogui mažiau tekenktų 
štai kodėl džezidai visokias ap 
eigas ir atlikinėja velniui, o ne 
Dievui ir jo angelams. Savo 
didžiausiojo šventojo, Šeik-Adi, 
jie taip pat negarbina, tiktai 
kasmet po du Rartite (susidė
jus sunkioms aplinkybėms, ir 
per keletą metų vieną kartą) 
susirenka prie jo grabo (kur, 
pagal padavimą,, esąs palaido
tas jo kūnas) ir čia atnašau
ja aukas.

Džezidai skelbia žmogaus ty 
rūmo reikalą. Tyru'mo pavyz
džiais jiems yra vanduo ir ug
nis. Todėl vandeniu ir ugnimi 
jie1 krikštijąs!. Maldos metu jie 
kiša ranką liepsnoti ir laimina 
save. Todėl labai dažnai dže
zidai dar yra laikomi ir ug
nies garbintojais. Į jų didžią
sias šventes ir apeigas svetim
šaliai ir svetimų tikybų žmo
nes visai neįleidžiami. Patiems 
džezidams taip pat draudžia
ma apie savo tikybą ir jos ap
eigas skelbti svetimiesiems, ši
toks jų paslaptingumas ir duo
da progos paskleisti apie jutes 
įvairioms paskaloms. Sakysim, 
džezidai savo apeigose varto
ja gaidį (dažnai juodą). Todėl 
manyta, kad gaidys vaizduojąs 
velnią. Bet iš tiesų tai yra bu
drumo simbolis.

Džezidai turi daug įvairių 
laipsnių kunigų. Aukščiausias 
kunigas yra vadinamas mirif. 
Jis prižiūri Šeik-Adi kapą, va- gybės namų, kuriuose gyvena 
dovauja didžiosioms šventėms 
ir t. t. Toliau seka pirai (kas 
reiškia seną, išmintingą vyrą), 
kurie moko žmones tikėjimo, 
sako pamokslus ir t. t. Po jų 
eina šeikai, kurie šventojo gra
bo kursto ugnį, duoda žmo
nėms nurodymų, sergsti gra
bą ir t. t. Dažniausia visi tie 
dvasininkai yra apsirengę bal
tais rūbais. Dar toliau seka ka- 
valai, fakirai ir kt. Visi kuni
gai nėra kieno nors skiriami, 
bet šitos pareigos yra pavel-

thlKll tonu,, .. .inunmi ...
pykite, pirkite f; o. b. ift ....... ........................   —
Grnnd Ir Upiiglit planų konstrukcijos. Specialiai palnidu- 
voti <101 mažų apartmentų ar namų su

30 
Dienų 

BANDYMUI

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento. Be

Pratilkite Mokėti
GEGUŽfiH

MRNKRY___
JMOKĖ- 
JIMO

ir vyresnioji du‘k-

nevalgo kiaulienos 
nevartoja mėlynos 
mėlyna spalva yra

dimos. Jei kunigas neturi sū
naus, tai jo vietą po jo mirties 
gali užimti 
lė.

Džezidai 
ir niekur 
spalvos, nes
dangaus spalva ir todėl jos vi
sur valkioti negalima. Melsda
miesi visuomet atsisuka į ry
tų pusę — į saulės tekėjimą. 
Numirėlių veidas taip pat at
sekamas į rytų pusę. Saulę 
džezidai vadina šeik-šems ir jai 
reiškia didelės pagarbos.

Šeik-Adi, džezidų šventojo, 
kapas yra kalnotoj, sunkiai 
prieinamo j vietoj. Artindamie
si prie kapo, džezidai nusiauna 
kojas ir eina basi. Prie grabo 
yra šulinys, kurio vanduo lai
komas šventu. Šitas šulinys, 
džezidų tikėjimu, atsiradęs 
Šeik-Adi padarytu stebuklu, 
Netoli kapo yra pristatyta dau-

■M
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Didelės Dirbtuvės {sakė Išparduoti
VISAI NAUJI 
Maži Upright
PIANAI

tearrbouHC K^ina

$50į Sąlygos $1.00 j Savaitę
War**hotiMe Kaina

GRAND
PIANAI 129

14 VpriKlit 
Planą 

^-.mab***** žinomų iž-

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE
South Ashland Avė. and 391h St.

nią, kad jis nedarytų žmonėms 
pikta. Bet šiaip jau paėmus 
džezidai yra geresni žmonės, 
negir jų giminaičiai ir kaimy-

ir iš šv. Rašto ir iš muzulmo- 
nų Koranu. Bet jie taip pat 
turi ir savų šventųjų knygų. 
Skaityti dažniausiai moka tik
miras ir kai kurie kunigai, o nai kurdai, nuo kurių jiems 
liaudis nei skaityti nei rašyti 
nemoka.

Tokie yra tie velnio garbin
tojai. Tai, vis dėlto, labai kei
sta tikybos sekta: garbinti vel-

dažnai 
tenka.

skaudžiai nukentėti

C. Cemkus.

Gar ginkitės Naujienose

SULIG PUBLIKOS PAREIKALAVIMO 
PRATĘSIAME CHICAGO MAIL ORDER

BARGENŲ OUTLETO

Manageriaus Išpardavimą
Tūkstančiai, kurie atsilankė praėjusią savaitę i musų Manageriaus Iš
pardavimą, pasakė tūkstančiams savo draugų apie stebuklingus barbe
nus, kuriais jie pasinaudojo Outlete. Pasėkos to, kad mes esame aptvin- 
dyti reikalavimais atkartoti šį Manageriaus Išpardavimą. TAIGI AT
SILANKYKITE I ŠIĄ DIDŽIAUSIĄ BARGENŲ ŠVENTŲ JUS KADA 
NORS LANKĖTE!!!

PERFORUOTI T- 
OXFORDS CUT-OUTS 

VISOKIŲ STYLIŲ UŽKULNYS 
Vertės iki $3.00

®1.49

pil-su

PAVASARINĖS SKRYBĖLAITĖS 
Naujausio šiaudo ir

♦Kiekvienas Kautas 
nu pamušalu.

*Hollywood Styliai.
*Populiariški Materjolai.
MANAGERIAUS SPECIALS.
Daugelis aktualiai $1.88 vertes.
materijolo .....................................
BERETS dėl Moterų ir Merginų.

.......... '•••*• ••••••• ••••• > ••4000 PORŲ- iki $1.00*
Visų spalvų, už porą ....................................................................
NUO LIETAUS PLOSČIAI. Kaip tik lietingam 
orui. Tiktai .............................. ........................... ............................

Džezidai yra laikomi velnio 
garbintojais. Apie juos eina vi
sokių paskalų, dažnai Jvisai ne
teisingi). Jų t;kybA Jtra sudėta 
iš krikščionybei, ""islamo, ’ ■ 
daizmo (žydų tikybos) ir kt. 
Kaip jie patys nurodo, jie pa
ėmę iš įvairių tikybų tai, kas 
jose yra geriausia atmesdami 
tai, kas netinkama. Jų tikybos 
sudarytojas yra laikomas Šeik- 
Adi gyvenęs dar prieš Maho
metą. Bet nu‘o tų laikų jų ti
kyba žymiai pasikeitė, nes, 
kaip minėjome, jie daug ko 
pasiėmė vėliau ir iš islamo. Ma
hometą, kaip Jėzų Kristų, jie 
taip pat laiku dideliu prana
šu. Į kurdų kraštą vyko dau
gelis misijonierių, norėdami 
juos palenkti krikščionybėn: it 
katalikų, ir protestantų, ir pra
voslavų ir kt. Ir tai džezidus 
dar labiau su‘pyhino, nes kiek
vienas gyrė savo, o peikė kito. 
Jie nurodo, kad Kristus yra pa
sakęs: “Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas”, tai kodėl dabar 
pas krikščionis atsirado tiek 
daug kelių ir tiek daug tiesų. 
Džezidai tiki, kad po keletos 
tūkstančių metų ateisiąs dar 
Atpirkėjas, po kurio pasauly 
įsiviešpatausianti Dievo kara
lystė.

Džezidai pripažįsta vieną Die
vą, pripažįsta jo sutvertus an
gelus su septyniais archange
lais ir pripažįsta velnius. Vel
nias sukilo prieš Dievą, todėl

JU-

įvairus kunigai. Daugiausia jie 
gyvenų iš tikinčiųjų aukų. Per 
didžiųsias šyę(ntes, vykstančias 
prie kapo , yra atgabenama 
daugybės įvairių aukų: gyvu
lių, maisto produktų ir kito
kių daiktų. Dalis tų aukų ten
ka kunigams, o kita dalis yra 
išdalinama vargšams. Gyvuliai 
yra papjaunami: mėsa suvar
tojama, o kraujas užkasamas 
į žemę, nes krau‘juje esanti šie 
la ir jo valgyti negalima.

Džezidai pripažįsta daug ką

TIK KĄ GAVOME V A IITII 
1000 DAUGIAU U I U

" Dėl Moterų ir Merginų
“Parduokite .musų sta’ko pervirši naujų pa
vasariniu prekių Tuoj aus” sako Mail Order 
Divizija. Tai reiškia, kad jus gausite nau
jas Pavasarines prekes labai nupigintomis 
kainomis.

$2.99
$4.99 - $9.99

SENSACINGAS NUKAPOJIMAS KAINŲ 
IŠPARDAVIME BALTŲ IR LENGVŲ

ČEBATUKŲ
■ 6725 poros geriausių Čcbatukų jus kada 

nors matėte. Kiekviena pora yra kokybės ir 
kainų Bargenas. Visi iš skuros.

STIČIUOTI
STRAPS

Atsakomingi Maliavotojd!
Niekuomet nevartoja pigių ma
liavų, nes jie žino, kad už keletu 
daugiau centų jie gali gauti daug 
geresnę maliavų. Maliava, kuri 
padengs daugiau
lengviau užsidės; priduos ilgiau 
tveriantį gražumų ir apsaugos 
pačių maliavų.

paviršiaus;

Pilsen Maliavos Pripažintos Daugelio Kaipo 
Viršesnis Produktas

69c 
19c 
19c 
99cPrašykite savo dealerio jums parodyti spalvų kortą byle 

kurios flat, gloss arba hi-gloss Pilsen Maliavų.

PETER PEN
A

TDEASURE

ir 30

kitais 
po 6:30 
moterų

BALANDŽIO 29 
“BOLERO” 

su George Raf t

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.
BALANDŽIO 25 ir 26

“QUEEN CHRISTINA”
Greta Garbo, John Gilbert ir kiti 
Seredoj bus “Screeno” vakaras 

$30.00 Prizais
BALANDŽIO 27 ir 28 

“HI, NELLIE”
su Paul Muni ir 

Penktadieni vakare 
DYKAI indai dėl

HAVE BEENI BROKE MV 
PEN KNIFE 
TRYING TO 

OPEN THIS 
PESKY CHEST. 
FINALLY I 
BORROWEO A 
HAMMERAND 

ACOLD 
CHISEL FROM 
THESCULPTOR 
ACROS5 

THE HALL.

Pilsen’o Labelis yra Jūsų Garantija 
Pilno Patenkinimo.

CHICACO MAIL ORDER 
ECONOMY OUTLET. j

511 SOUTH PAULINA STREET 
Tarpe Harrluon Ir Con.reea Street. Marahfleld “I.” ratvekariR Iki pat durų 

Valandos nuo 8 Iki 6 vai. vak. Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:30

THIS MUŠT

LOCKED FOR
CENTURIES. 

t

COSH AFTEP 
ALL MV TROUBLE 

IT COKITAINS 
NOTHING BŪT AN 
OLD PIECE OF 

YELLOvy PAPER.

H-M-M, LOOKS 
LIKĘ AN OLD 

MAP, BOT I CAN’T 
NAKE HEAD NOR

TA1LS OF THE 
THING.

\jJhaTs įkiš 
STRANGE 
„ MAP— 

COULD IT 
BE. POSSIBLE 

IT MIGHT 
LEADTO



NAUJIENOS. Chicago. III

Beauty Cools in Baking Oven

vyresnioji du‘k

C. Cemkus.

į saulės tekėjimą.

PRANEŠIMAS

STEINMAN,

Kaip tik lietingam

TOEASURt

ir 30

nevalgo kiaulienos 
nevartoja mėlynos

19c 
99c

THIS MUŠT 
HAVE BEE.N 

LOCKED FOR 
CEKTURES.

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT

CHISEL FROM 
THESCUIPTOR 
ACR.OSS 

THE HALU

LIETAUS PLOSČIAI
Tiktai ..... .................

I BROKE Mv 
PEN KNIFE 
TRYING TO 

OPEN THIS 
PESKY CHEST. 
FINALLY I 
BORROWEDA 
HAMMEft AND

kitais 
po 6:30 
moterų

A drcam, even a dream in human form, can walk and talk in an induction oven, 
vvhile a bar of iron or some other meta! part oi an automobile is heating to a 
temperature o! 230 degrees. Ovens of this type have been installed in the Plymouth 
Motor Corporation plant in Detroit, to bake the paint on automobile parts. They 
have replaced the old-type steam-heated ovens where vvorkers formerly toiled in 
extremely hot temperatures.

The Paulina Street 
Bath House

COSH, AFTEP 
ALL MV TROUBLE 

IT CONTAJN5 
NOTHING BŪT AN 
OLD PIECE OF 
w YELLOVJ PAPER.

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI

nuo 
Tai ša- 
klestėjo 
Babilo- 
džezidų 
savotiš-

paviršius nė vieno nebeliks

Waifhou»e Kaina

Trečiadienis, bal. 25, 1924

H-M-M, LOOKS 
ŪKE AN OLD 

MAP, BŪT I CAN’T 
NAKE HEAD NOR 

TA1L5 OF THE 
K THING.

♦Kiekvienas Kautas su pil
nu pamušalu.

*Hollywood Styliai.
*PopuliariŠki Materjolai.
MANAGERIAUS SPECIALS.
Daugelis aktualiai $1.88 vertes, 
materijolo ........................................
BERETS dėl Moterų ir Merginų, 
Tikini • •••••
4000 PORŲ-PIRŠTiNIŲ iš MAT vertės iki $1.00
Visų spalvų, už pora 
NUO-----------------------
oruiPrašykite savo dealerio jums parodyti spalvų kortą byle 

kurios f lai, gloss arba hi-gloss Pilsen Maliavų.

u paHiuUMInl nauji fnHlrutnentul 
mtl ifi rotriiliarnnn šlako 
iztifiku dažninu 
f. o. b. 1A warchouHf. 

pianų konatrnkcIjoH 
namų

it durų 
8:30

BALANDŽIO 29 
“BOLERO’ 

su George Raft

Pilsen Maliavos Pripažintos Daugelio Kaipo 
Viršesnis Produktas

PAVASARINĖS SKRYBĖLAITĖS
Naujausio šiaudo ir Cl

Žmonės, kurie gar 
bina velnią

DoubleTested /
Double Aciion

plėšti ir žudyti. Dauguma jų 
mahometonys, bet yra krikš
čionių ir kitokių tikybų. Nuo
stabiausia jų giminė, kaip mi
nėjome, yra džezidai. Tai žmo
nės, kurie garbina velnią.

šiandien džezidų tėra pri- 
skaitoma vos keliasdešimts tūk
stančių. Gyvendami tokioj žiau
rioj aplinkumoj, jie pamažu

ir iš šv. Rašto ir iš muzulmo- 
nų Koranu. Bet jie taip pat 
turi ir savų šventųjų knygų. 
Skaityti dažniausiai moka tik 
miras ir kai kurie kunigai, o 
liaudis nei skaityti nei rašyti 
nemoka.

Tokie yra tie velnio garbin
tojai. Tai, vis dėlto, labai kei
sta tikybos sekta: garbinti vėl-

STRAHGE 
MAP— 

COULD IT 
BE POSSIBLE 

IT MIGMT

511 SOUTH PAULINA STREET
Tarpe Harrleon Ir Congress Street. Marahfleld “I.” «atvekArt« iki 

Valandos nuo 8 iki 6 vai. vak. Ketvirtadienio ir SeStadlenio vakarais

dimos. Jei kunigas neturi sū
naus, tai jo vietą po jo mirties 
gali užimti

tingu tonu 
pykite; plr 
Gintui Ir Uprighl 
voti dfil mažų apartmentų ar

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

Visus širdingai kviečia mana- 
geris

PAULINA STREET BATH
HOUSE.

vena, per ilgus amžius yra ma
čiusi baisių įvykių: karų, žir

nių, kad jis nedarytų žmonėms 
pikta. Bet šiaip jau paėmus 
džezidai yra geresni žmonės, 
negi? jų giminaičiai ir kaimy
nai kurdai, nuo kurių jiems 
dažnai skaudžiai nukentėti 
tenka.

Pastebėta, kad visais laikais 
ir visos tautos turi susikūru
sios vienokių arba kitokią ti
kybų. Tikybų įvairumas ir šian
dien dar yra begalinis. Nors 
yra pranašaujama, kad atei
siąs toks laikas, kad pasauly 
busiąs tik “vienas piemuo ir 
viena avinyčia”, bet iš tiesų 
matome, kad šiandien tikybos 
ne tik nesirjungia, bet dažnai 
net dar suskyla į įvairias sek
tas. Sakysim, ir Kristaus mok
slas ne visų žmonių vienoda: 
suprantamas ir priimamas: juk 
krikščionių tikyba yra suski
lusi į daugelį šakų (katalikai, 
pravoslavai, liuteronys, kalvi
nai, puritanai ir t. t.), o kiek 
yra visokiausių mažesnių sek
tų, tai niekas ir sirskaityti ne
galėtų.

Vieną iš keisčiausių ir nuo
stabiausių tikybų pasauly turi 
mažutė jezidų (džezidų) tau
telė, gyvenanti kalnuotoj, vos 
teprieinamoj šaly tarp Sirijos 
ir Irako, šiek tiek į šiaurę 
didelio Mossu'lo miesto.
lis, kurioj senovėj 
Chaldėjos, Asirijos ir 
nijos kultūros. Pati 
tautelė yra tik maža 
ka kurdų tautos atskala. Vie 
ta, kurioj dabar džezidai gy-

1115-17 S. Paulina St 
arti Roosevelt Rd.

Saitu krūtinėj Ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. 1’alengvlnk 
Juos J 3 minutes su Mušte- 
role, pagelbsti prašalint! Iri- 
taeIJa! Vartok SYKJ J VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per ‘4 S metus. Reko
menduojamos gydytojų Ir slau-

yra pa
su pilnu, lite- 

gražiai iftbalgtl. Tau- 
Naujiiusios mados 
Specialiai pabudo- 

n mažai vleto*.
Galutinai

Dievas jį nubaudė. Bet tai ne
gali tęstis be pabaigos, nes Die
vas yra geraširdis ir gailestin
gas. Taigi, ateisianti diena, 
kuomet Dievas velniui dovano
siąs ir vėl pas save paimsiąs. 
Taigi, velnias amžinai nebus 
blogas, tai kodėl jj taip neap
kęsti. Dievas ir taip yra geras 
ir žmogui gailestingas, todėl jo 
garbinti visai nereikia, tite tar
pu velnias dabar žmogui galįs 
padaryti daug blogą, todėl rei
kią jo maldauti, jį garbint1, 
kad žmogui mažiau tekenktų. 
štai kodėl džezidai visokias ap
eigas ir atlikinėja velniui, o ne 
Dievui ir jo angelams. Savo 
didžiausiojo šventojo, šeik-Adi, 
jie taip pat negarbina, tiktai 
kasmet po du kartite (susidė
jus sunkioms aplinkybėms, ir 
per keletą metų vieną kartą) 
susirenka prie jo grabo (kui\ 
pagal padavimą,, esąs palaido
tas jo kūnas) ir čia atnašau
ja aukas.

Džezidai skelbia žmogaus ty 
rūmo reikalą. Tyru’mo pavyz
džiais jiems yra vanduo ir ug
nis. Todėl vandeniu ir ugnimi 
jie krikštijąs!. Maldos metu jie 
kiša ranką liepsnon ir laimina 
save. Todėl labai dažnai dže
zidai dar yra laikomi ir ug
nies garbintojais. Į jų didžią
sias šventes ir apeigas svetim
šaliai ir svetimų tikybų žmo
nės visai neįleidžiami. Patiems 
džezidams taip pat draudžia
ma apie savo tikybą ir jos ap
eigas skelbti svetimiesiems, ši
toks jų paslaptingumas ir duo
da progos paskleisti apie jites 
įvairioms paskaloms. Sakysim, 
džezidai savo apeigose varto
ja gaidį (dažnai juodą). Todėl 
manyta, kad gaidys vaizduojąs 
velnią. Bet iš tiesų tai yra bu
drumo simbolis.

Džezidai turi daug įvairių 
laipsnių kunigų. Aukščiausias 
kunigas yra vadinamas mirų*. 
Jis prižiūri šeik-Adi kapą, va
dovauja didžiosioms šventėms 
ir t. t. Toliau seka pirai (kas 
reiškia seną, išmintingą vyrą), 
kurie) moko žmones tikėjimo, 
sako pamokslus ir t. t. Po jų 
eina šeikai, kurie šventojo gra
bo kursto ugnį, duoda žmo
nėms nurodymų, sergsti gra
bą ir t. t. Dažiiiahsia visi tie 
dvasininkai yra apsirengę bal
tais rūbais. Dar toliau seka ka- 
valai, fakirai ir kt. Visi kuni
gai nėra kieno nors skiriami, 
bet šitos pareigos yra pavel-

Džezidai 
ir niekur 
spalvos, nes mėlyna spalva yra 
dangaus spalva ir todėl jos vi
sur valkioti negalima. Melsda
miesi visuomet atsisuka j ry
tų pusę 
Numirėlių veidas taip pat at
sekamas į rytų pusę. Saulę 
džezidai vadina šeik-šems ir jai 
reiškia didelės pagarbos.

šeik-Adi, džezidų šventojo, 
kapas yra kalnotoj, sunkiai 
prieinamoj vietoj. Artindamie
si prie kapo, džezidai nusiauna 
kojas ir eina basi. Prie grabo 
yra šulinys, kurio vanduo lai
komas šventu, šitas šulinys, 
džezidų tikėjimu, atsiradęs 
šeik-Adi padarytu stebuklu. 
Netoli kapo yra pristatyta dau
gybės namų, kuriuose gyvena 
įvairus kunigai. Daugiausia jie 
gyveną iš tikinčiųjų aukų. Per 
didžiąsias šy^ntes, vykstančias 
prie kapo , yra atgabenama 
daugybės įvairių aukų: gyvu
lių, maisto produktų ir kito
kių daiktų. Dalis tų aukų ten
ka kunigams, o kita dalis yra 
išdalinama vargšams. Gyvuliai 
yra papjaunami: mėsa suvar
tojama, o kraujas užkasamas 
i žemę, nes kraiVjuje esanti šie 
la ir jo valgyti negalima.

Džezidai pripažįsta daug ką

jSųlygos $1.50 į Savaitę |

kraštą romėnai, persai, vėliau 
baisiausias žudynes vykdė tur
kai. šiandien kurdas nė žing
snio nežengia be ginklo: visuo
met jis su savim turi tam tik
rą didelį peilį (kurį nešiojasi 
užsikišęs už diržo) ir pištalie*- 
tą. Nuolatiniai kraujo pralie- nyksta ir galimas daiktas, kad 
jimai ir žudynės išdirbo žiau- ateis laikas, kad jų ant žemės 
rų kurdų būdą: jie niekite ne
pasitiki, visur nori matyti tik 
priešus. Jie taip pat išmoko

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailst ir pertidirbt mna- 

Iralal grąžinami j normali rprumą ir 
Htvanną ištrinant juo* ANCH01 Pala- 
Kapeli erių.

Kuomet luatj muskulai yra skauda* 
mi, kuomet lutų visas kūnas pilnas 
skaudžiu trnaiiojimų Ir gUimą nuo 
perdidello tisinio iisitemplmo. garai II- 
sitrynkita su Pain-ExpeUerin Ir atsigul
kite Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
lisitrynimu pasiaksit palengvinimo ken- 
tžjimų. Visose vaistinėse kaina 3Se ir 
70<l—skirtingo didumo bonkutla.
Tiktai tikrasis turi Inkaro valsbaženklL

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 25 
“SLEEPERS EAST”

su Wynna Gibson 
taipgi komedija

BALANDŽIO 26 
tiktai vieną dieną 

“DARK HAZARD”
su Rogue Robinson, Genevieve 

Tobin
taipgi komedija

BALANDŽIO 27 ir 28 
“THIS SIDE OF HEAVEN” 

su Lionei Barrymore 
taipgi komedija

SULIG PUBLIKOS PAREIKALAVIMO 
PRATĘSIAME CHICAGO MAIL ORDER

BARGENŲ OUTLETO 

Manageriaus Išpardavimą
Tūkstančiai, kurie atsilankę praėjusią savaitę j musų Manageriaus Iš
pardavimą, pasakė tūkstančiams savo draugų apie stebuklingus barbe
nus, kuriais jie pasinaudojo Outlete. Pasėkos to, kad mes esame aptvin- 
dyti reikalavimais atkartoti šį Manageriaus Išpardavimą. TAIGI AT
SILANKYKITE Į ŠIĄ DIDŽIAUSIĄ BARGENŲ ŠVENTŲ JUS KADA 
NORS LANKĖTE!!!

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.
BALANDŽIO 25 ir 26

“QUEEN CHRISTINA”
Greta Garbo, John Gilbert ir kiti 
Seredoj bus “Screeno” vakaras 

$30.00 Prizais
BALANDŽIO 27 ir 28 

“HI. NELLIE”
su Paul Muni ir

Penktadieni vakare 
DYKAI indai dėl

14 t’prlght 
Pianu

Visi žinomų ii- 
dirbysMų. var
toti. Parduoda
nti tik už catth 
Juitų paairinkl-i 
mui — po 891

SENSACINGAS NUKAPOJIMAS KAINŲ 
IŠPARDAVIME BALTŲ IR LENGVŲ

ČEBATUKŲ
6725 poros geriausių čebatukų jus kada 
nors matčte. Kiekviena pora yra kokybės ir 
kainų Bargenas. "Visi iš skutos.

STIčIUOTI PĘRFORUOTI T-
STRAPS O1FORDS CUT-OUTS 

VISOKIŲ STYLIŲ UŽKULNYS 
Vertės iki $3.00

*1.49

Pilsen’o Labelis yra Jūsų Garantija
■ Pilno Patenkinimo. ■
niiaiiaaiiiaaiiaaiiiaaiaiaaiaaiiiiiaiiaf

Aiitotitoblllt) p«- ĮŠą O ffi/J 
HlHintyiiiiiH n.vkitl eCT EbI fiRKa Eti
JeiBii jiju važluo-
Intu automobiliu, EBKSr
tai atvažiuokite ĮMMrZjĮjJ KOfi
hu vIhu hiivo «<■!- |9n VH aByftajį pj}
ma ir pal'-Hit na- ¥3 nū K& HE K&ttlRtatytl dykai.___ —» — — m on

AG’nrii Trc/'ladlciilalH, Krtvirtndlį ttlnlH 
l’enktntllėitliila nuo 11 v. ryto iki U v.

Paimkite* Ah'>Ihii<I Av«. tnitv karį iki 
_______________ TrvHdoMjoif ‘tepflutoR „t.

Niekuomet nevartoja pigią ma
liavą, nes jie žino, kad už keletą 
daugiau centų jie gali gauti daug 
geresnę maliavą. Maliava, kuri 
padengs daugiau paviršiaus; 
lengviau užsidės; priduos ilgiau 
tveriantį gražumą ir apsaugos 
pačią maliavą.

NuinuMoti Kainos—lAttimalnyklte savo seni. Planą 

FIREPROOF PIANO VVAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h SI.

TIK KĄ GAVOME |f ll||T|i 
1000 DAUGIAU | jj

*• Dėl Moterų ir Merginų
“Parduokite musų stako perviršį naujų pa
vasarinių prekių Tuojaus” sako Mail Order 
Divizija. Tai reiškia, kad jus gausite nau
jas Pavasarines prekes labai nupigintomis 
kainomis.

$2.99
154a99 59.99

m iKUJI * Taupykite Pervežimo Inlaldaa.
» Kl lw feS fS. k® m Joiat* JU" artimoj au*it.v manote KZ Im TTOa.. KUm ptTRlkrauatyti. mea RHlimo pą-

K| Ru Si Kf®* Mimti jueų «*ną pianą ir pri-M H 8K3 Km statyti junta nmiln po to kaip
hjH |)<>rH>ktaiiHl.VKil<> Italijon vie-

PIAN0Ž6

: Atsakomingi Maliavotojai! ■

Didelės Dirbtuvės (šakį lAparduoti
VISAI NAUJI X
Maži Upright $
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savaitę i

Džezidai yra laikomi velnio 
garbintojais. Apie juos eina vi
sokių paskalų, dažnai visai ne
teisingų. Jų tjkyb^ vYra sudėta 
iš krikščionybe^ "islamo, ju
daizmo (žydų tikybos) ir kt. 
Kaip jie patys nurodo, jie pa
ėmę iš įvairių tikybų tai, kas 
jose yra geriausia atmesdami 
tai, kas netinkama. Jų tikybos 
sudarytojas yra laikomas Šeik- 
Adi gyvenęs dar prieš Maho
metą. Bet nite tų laikų jų ti
kyba žymiai pasikeitė, nes, 
kaip minėjome, jie daug ko 
pasiėmė vėliau ir iš islamo. Ma
hometą, kaip Jėzų Kristų, jie 
taip pat laiku dideliu prana
šu. Į kurdų kraštą vyko dau
gelis misijonierių, norėdami 
juos palenkti krikščionybėn: ii 
katalikų, ir protestantų, ir pra
voslavų ir kt. Ir tai džezidus 
dar labiau supykino, nes kiek
vienas gyrė savo, o peikė kito. 
Jie nurodo, kad Kristus yra pa
sakęs: “Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas”, tai kodėl dabar 
pas krikščionis atsirado tiek 
daug kelių ir tiek daug tiesų. 
Džezidai tiki, kad po keletos 
tūkstančių metų ateisiąs dar 
Atpirkėjas, po kurio pasauly 
įsiviešpatausianti Dievo kara
lystė.

Džezidai pripažįsta vieną Die
vą, pripažįsta jo susvertus an
gelus su septyniais archange
lais ir pripažįsta velnius. Vel
nias sukilo prieš Dievą, todėl

PETERPEN

PAIN-EXPELLER

AS 43 TEARS AGO

ounces

Don’t 
neglect 
, Colds

CHICACO MAIL ORDEI 
S ECONOMY OUTLETį

Dienų
BANDYMUI

Ncri'zikuokltn Nei 
Vieno Cento. Be

Pradekite MokžĮi
GEGUZRH

MftNKHY____
JMOKĖ- 
J1MO
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Chicagos meras Kelly atėmė Majestic teatrui leidi
mą rodyti filmą “Hitler’s Reign of Terror”, kuri vąiz* 
duoja, kaip Vokietijos naciai vartoja smurtą prieš žmo- 
pes, kaip jie, degina knygas, ir t. t. Toji filmą jau buvo 
perėjusi per teatro cenzūrą. Joje nėra nieko tokio, kas 
veiktų tvirkinančiai j publikos moralybę arba padoru
mo jausmus. Bet ji nepatiko vietiniapi vokiečių konsu
lui Jaeger’ui.

Aišku, kodėl filmą nepatiko ponui konsului: ji pa
rodo, kokią “kultūringą” valdžią šiandie turi Vokietiją. 
Konsulas užprotestavo miesto vyriausybei, ir ponas 
Kelly tuojaus šoko ginti Hitlerio “garbę”, įsakydamas 
policijos viršininkui sustabdyti filmo rodymą. Bet kodėl 
p.' Kelly turi pataikauti naciams?

Meras Kelly yra ne Berlyno, bet Chicagos miesto 
galva. Jam algą moka ne Hitleris.

kai pasirašė nepuolimo sutartį su Hitleriu. Telegramos 
praneša, kad Francijos atstovo misija Varšuvoje esanti 
abai sėkminga, ir šitame sąryšyje vėl pranašaujama, 

kad netrukus Lenkija padarysianti taiką su Lietuva.
Aišku, ministeris Barthou turėjo kalbėtis su Pil

sudskiu ir apie Lietuvą. Ką juodu kalbėjo ir kas yra 
sutarta (jeigu yra) slaptose derybose tarpe Kauno ir 
Varšuvos diplomatų, kolkas nežinoma. Bet galima nu
manyti, kad dabartinėje padėtyje Lietuvai bus sunku 
daug išsiderėti iš lenkų arba iš francuzų. Hitleris gra
sina pasigrobti Klaipėdą. Kas gali Lietuvą nuo šito pa
vojaus apginti? Ji viena yra per silpna. Gal rusai? Bet 
sovietų valdžia pati dreba dėl savo kailio. Ji bijo japo
nų. O jeigu kiltų karas su Japonija, tai ir vokiečiai gali 
užpulti Rusiją, arba bent paremti kurį nors kitą jos 
užpuoliką.

Kad Rusijos sienos butų apsaugotos iš vakarų ir 
pietų, ji turi būti geruose santykiuose su 
francuzaįs. Atsilankius ministeriui Barthou 
jau pranešama, kad Lenkija pasirašysianti
nepuolimo sutartį su bolševikais, kokią yra pasirašiu
sios Pabaltijo respublikos. Taigi matyt, kad francuzai 
tarpininkauja tarpe Maskvos ir Varšuvos.

Tokiose aplinkybėse Lietuva pasiliktų visai izoliuo
ta (išskirta), jeigu ji atsisakytų daryti tai, ką jai Fran- 
cįja patars. O Francija jai lieps daryti taiką su Pilsud
skiu.

Bet kas bus su Vilnium?..

lenkais ir 
Varšuvoje, 
tokią pat

IŠ DARBO

RIAUŠĖS ISPANIJOJE

Ispanijoje vėl dįdeil neramujpaį -r- darbinįnkų 
streikai, susišaudymai gatvėse, bažnyčių deginimai ir 
susįrėmiipai su policija.

Charakteringa toms riaušėms Ispanijoje yra taį, 
kad revoliuciniai elementai dažnai puola bažnyčias. 
Vien tik sostinėje Madride šį kartą buvo padegtos as
tuonios bažnyčios; vieųa iš jų tąpo sudegintą.

Tų užpuolimų ant bažnyčių buvo dąug Ispanijoje 
tuoj po monarchijos nuvertimo. Vėliąus respublikps 
valdžia tai sustabdė, žmonės aprimo, kada steigiamasis 
seimas priėmė įstatymą, kuriuo bažnyčia atskiriamą 
nuo valstybės ir mokyklos paliuosupjapios nuo kųpigų 
globos. Bet reakcinė vyriausybė cįabar yel bąndo ąt- 
steigti bažnyčios privilegijas, ir to rezultate iš nąujp 
prasidėjo priešbažnytines riaušės.

Ispanijos žmonės žino, kad kataįikų dvasiškąja vi
suomet rėmė aršiausius jų išnaudotojus — karąlius įr 
dvarininkus — ir pati juos be pasigailėjimo išnaudojo. 
Bažnyčios ir vienuolynai Ispanijoje, per tūkstantį me
tų sąvo viešpatavimo, susikrovė neapsakomus turtus, p 
liaudį įgrąmzdino į pasibaisėtiną skurdą. Nė vienoje 
šalyje Europoje, išimant gal tik Rusiją, valstiečiai įr 
padieniai darbininkai nėra taip biedni ir taip tamsus, 
kaip Ispanijoje.

Ęada buvo išvytąs iš Ispanijos karalius Alfonsas, 
žmonės tikėjosi, kąd jų būklę pagerins respublika. Bet 
ji nesuspėjo daug atlikti, nes, viena, ji nebuvo pakap-. 
karnai stipri; antrą, ji neturėjo pinigų beturčius aprū
pinti. Per šimtmečius įsigalėjęs masės skųrdaą negali 
būti urnai pašalintas. Todėl žymi ęlalis žmonių Ispani
joje jaųčįąsi nusivylę, įr jų simpatijos lin^stą prįe 
griežtesnių kovos metodų.

Tuo gi tarpu politiškai sųsįprątusioji liaudies da
lis, ypatingai pramonės darbininkai, yra susirūpinę, 
Kad butų apgintą respubliRą, kukiai grasina pavojus iš 
ątžągareivių pusės. Klerikalai ir monarchistąi dąbąr 
tupi daugumą parlamente, ir jįe jąu prąvedą įstatymą, 
kuriuo suteikiama amnestiją tūkstančiams respublikos 
prješų. Dėl šįto amnestijos įstatymo dąugiausją, ma
tyt, ir sujudo Ispanijos didmiesčių gyventojai. Jų pro
testai tąip nugąsdino prezidentą Alęala kamora, kąd 
jisai ilgai svyravo, pirma negu jį pasirašė.

Respublikos šalininkams vadovauja Ispanijos so
cialistai. Jeigu jiems pasiseks pakreipti savo pusėn dau? 
gumą darbininkų ir valstiečių, tai atžągąręįviai bus 
priversti pasitraukti iš valdžios ir Ispanija ims vykinti 
gyvemmė tas reformas, kuriąs buvo įrašęs į sayęi pro
gramą steigiamasis seimas. Priešingame atsitikime Is
panijai gąl teks pergyventi dar vieną revoliuciją.

LE^KŲĄ ją LIETUVA ą
...VT-rB L J!

Per Keletą paskutinių mėnesių Lįetuvpą ir jos kak 
mynų spaudoje buvo daug kartų rašyta apie santykius! 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos. Buvo mlnuna, kad tuo klaur 
ąimu jau einančįos neoficiaįės derybos.

Dabar Varšuvoje lankosi Francijos užsienių reika
lą mMMąterįe, Loųis Barthou, kuris nuvyko pas marša- 
ą Pilsudskį pąsįkąlbėti ir išlyginti nesusipratimus, ki- 
usius tarpe Francijos ir Lenkijos'nuo to laiko, kai.len-

Reikia atskilai gerą nuo blogo
Sociąlistų ląikrą'šty ‘‘The 

New Leadęr”, bal. 21 d. laidoj, 
daroma rietas įspėjimas dar
bininkams upijistams. “The 
New Leadęr’’ nurodo, kad vi
soj šaly Amerikos Darbo Fede
racijai priklauso milįonai dar
bininkų. šimtai tūkstančių jų 
priklauso progresyvėms uni
joms, kurios darbuojasi ne tik 
einamo momento darbininkų 
interesams ginti, bet ir geres
nei ateičiai priartinti. <

Ir nedidelis skaičius reakcio
nierių, “ęarukų” įr gengstępų 
unijose neprivalo paslėpti nuo 
dąrbininkų akių aukščiau minė- 
fa faktą.

Reikia atminti, sako “The 
Ncw Leader”, kad dažnai tie, 
kurie šaukia apie unijų virši
ninkų žulikystes, parsidavimą, 
visų pirma taikosi patys patek
ti j jų vietas. Negalima užmirš
ti nė tas faktas, kad panašius 
šąuksmųs ne retai paleidžia įr 
samdytojai.

Kai kadą kąltįpįmąi unijų 
viršininkams būna teisingi, bet 
labai dažnai niekuo nepama
tuoti arba stačiai pramanyti. 
Taigi į šitokius kaltinimus ten
ka visuomet žiūrėti atsargiai.
Įspėja anie aĮiejĮąus darbininkų 

sireną
Oil Fięld, pas Well and Re- 

finery Workers unija bus pri
versta iššaukti generalį streiką, 
kuris palies daugiau kaip 100,- 
000 darbininkų, jęįgu samdytp- 
jai mėgins įterpti į NIRA ko
deksą Šiai pramonei neprielan
kių pataisų. Tokį įspėjimą pa
dare Harvey C. Fleming, mi
nėtos darbininkų unijos prezi
dentas.

Streikai Hartfordo, Conn., 
srity

Hartfordo, Conn., kaunteje 
tikra streikų audra-, Pąsąrųoju 
ląiku streikai apėmė šias vie
tas; Pratt $ Whįtney Ąircraft, 
Hamilton . Stąndąrd Propeller, 
Arro\y-Hart ąiųl Hegepiąn Čo., 
Terry Steąm Turginę, Unęler- 
wooį, Chaunce-VaUght, New 
Departure, Hoyal Typewriter; 
taipjau ruošiasi streikui Colt’s 
kompanijos 4,000 darbininkų-

Danbury darbininkai 
sustreikavų

\ 1,000 darbinipkų, skrybėlių 
dįybėjų, išėjo į streiką panbų- 
ry miestely. lįapbury savo lai
ku pagarsėjo tuo, jęąd kovojan
tys skrybėlių dirbėjai buvo ap
kaltinti boikptavimu savo sam
dytojų biznio. Teismai rado 
jĮarbiiųpkus kaltais buvus, ir

kad samdytojams nuostolius 
atlyginti iš kai kurių darbinin
kų net namai tapo atimtį, šian
die Danbury darbininkai ir vėl 
kovoję.

Grūmoja atsiskyrimu
NRA kodeksuose nrinimum 

algos pietinių valstijų darbi
ninkams bendrai nusakomą 
mažesnės, nei šiaurinių valsti
jų darbininkams. Organizuoti 
šalies darbininkai kovoja, kai 
tas skirtumas taptų juo labiau 
sumažintas arba ir visai pąnai- 
kintas.

Pietinių gi valstijų pramoni
ninkai griežčiausia kovoja prįęš 
tai. Jįe eipa taip toli, kąd gru
bioj a vąldžiąi civilių karų arba 
ątsiskyripip nųq šalies valstijų 
federacijos.

^Panašiais grumojirrfais ypa
tingai pasižymėjo šiomis dieno
mis Alabarnos anglies kasyklų 
operuotojai. Atvykę j Washing- 
toną jie reikalavo, kad NRA 
nustatyta $4-60 dienai mįni- 
mum algą kvalifikuotiems dar
bininkams dirbantiems po že
me bptų sųrųažinta.

Ryšy su šiuo samdytojų grp- 
nąojįmų “atsimesti” nuo šalies 
federacijos įdomu pastebėti ve 
kas: kapitalistinė spauda su
randanti “pavojaus” šaliai ne
kalčiausiuose kasdieninio gyve
nimo įvykiuose, kaip parodė 
kad ir Dr. Wirto burbulas, ne 
žodžių neprasitaria apie pieti
nių vąlstijų burbonų grūmoji
mus.

Darbininkai atsisuko nuo 
fašistų unijos

Nežiūrint visų Dollfųsso vy
riausybės pastangų sutraukti 
Austrijos darbininkus į fašistų 
unijas, tik apie 4 nuošimčiai 
šalies darbininkų iki šiol teįs- 
tojo į jas. Nežiūrint areštų, 
persekiojimų, nežiūrint net tų, 
kad nepriklausą fašistinėms 
unijoms darbininkai negali gau
ti pašalpos ligoj, ir apdraiujos 
nuo nedarbo, jie atsisako stoti 
j fašistų eiles.

Campbell sriubos darbininkai 
itebestreikuoja 
Cą;npbęll kopipąpįjos 

(išdirbėjų sriubos parduodamas 
blakinėse) darbininkų tebestrei- 
kįioja. Campbell kompanija da
bar prašo, kad teismas išduotų 
iųdžionkšeną prieš streikinin
kus.

Meksikos darbininkai prieš 
Pullmano kompaniją

Nacionale Meksikos Čepke
lių Darbininkų Uniją paskelbė 
streiką prieš Pullmano kompa
nijų. Darbininkai kaltina, kad 
Pullmano kompanija, prąsižeų- 
gią Meksikos įstatymams, ku
rie liečia sąmdytojų kontrak
tus su darbininkais, 
pavyks prieiti prie 
tai streikas prasidės 
26 d. ——X.

ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo
Antra, kad akivaizdoj to,(emocijų,

<ą pasakiau aukščiau, aš
jrąšau tavęs teisingai suprasti laikei. Dabar aš stebiuosi. Ste 
r įvertinti praeitos dienos 
nųsų meilės pasiektą kulmi
naciją, ypač tą širdį, su kuria 
aš tau pasidaviau. Aš noriu, 
kafl tu žiūrėtum į tai, kaip į 
koįcj šventą, tik mum tegali
mą taip išdidžiai, tokia ben
dra aistra pasiekti daiktą. Bc- 
gaįinė mano meilė, kuri tau 
liepsnoja, padėjo man paten
kinti musų abiejų gilų ir ilgai 
lūkėtą troškimą. Ir aš nesi- 
gaįliu. Ne, aš džiaugiuosi. To
liau prašau manęs tikėti, kad 
tą brangiausiąją valandėlę, tą 
valandėlę, kurioj musų krau
jas ir sielos susiliejo į vieną ( 
didelį pranašą, aš patyriau 
nemažesni už tavo malonumą. 
Kąip tu, taip ir aš ilgai ir 
šiurpulingai laukiau to nepa
sakomai malonaus ir didelio 
momento. Pagaliau didelis 
musų troškimas patenkintas 
įspūdingiausiais jausmais ir 
roinaptingoj vietoj. Nieko 
gražesnio negalėja būti.

Bet šiandie aš galvodama ir 
pergalvodama tą didelį savo 
džiaugsmą, pradėjau bijoti. 
Ąš labai bijau, kad tu nepra
dėtum kitaip į tą šventą daik
tą, o dar labiau į mane, žurė- 
tf. Lig šiol aš buvau tavo ka
žin koks neatsiektas, neiš
svajotas, lyg nepasiekiamas, 
idealas. O kas dabar busiu?

Atmink vietą ir laiką, 
nekantriai lauksiu tavęs.

Tavo iki svieto galo,
Justina.'*

Ji skaitė emfatiškai, kai 
kuriuos žodžius net pakarto
dama* Perskaičius dar padare 
sarkastišką pastabą:

—Lig šioj aš buvau tavo ne- 
pasiektns idealus. O J<as dq- 
bar lįusftnkai tu pu- 
3kynei piano rožę?

—:Pabąr tu žinai. Seniau aš 
pats norėjau tau pasigirti ir 
pasiskųsti tais sąvo širdies 
verpetais. Dabar jau maniau 
nieko nebesakyti.

—Niekada aš nemaniau, 
kad tu galėtum... Tti turi 
gražiu žmoną. Maniau, kad ji 
yra tekariavus visą tavo sie
lą... Ir įcoi mudu niapdyda- 
Yomės, tu ne sykio neparodei nau savo žmoną ir kartu nų?

Jeigu ne
sutartas, 
balandžio

buvai nepajudina
mas. Vis rimtai ir šaltai užsi-

biuosi ir iš tų vasaros dienų

I 
stebau, kad tokio nieko taip 
ilgai ir velniškai -aš laukiau. 
Tas užmušė mano sapnus, no
rus ir meilę tai metais svajo
tai moteriai. Ji tikrai atspėjo. 
Dabar aš galiu palikt, užmiršt 
ją ir gyventi, lyg visiškai ji 
nebūtų buvus mano gyvenime. 
Nebesvarbu man, kaip ji to
liau gyvens, kiek ji kentės, kur 
ji bus, kas ją mylės.

kurios mes praleidom ežere. |tik vienas klausimas:

Aš

Pasakyk, ar aš jau tokia baisi 
mėšlas esu, ar...

—Ne. Aš gerbiu tave. Tu at
rodai švari, nepaliesta mer
gaite.

—Tokia aš atrodau. Kažin 
kodėl tokia aš atrodau? Aš 
mylėjau vyrą. Dvidešimt tre
jus metus sulaukus...

—Justina buvo pirma mote
ris, kurią aš tikrai ir labai 
mylėjau. Su ja buvo reikalas 
išveąti meilę iki galo. Aš ne
galėjau... Aš turėjau... Gąl tu 
nesupranti kaip yra. Buvo 
man kažkokia didelė, q baisi 
paslaptis, kuri per dešimt me
tų nedavė ramybės. Dabar gi 
galas. Gal tu netiki, bet tai 
yra tiesa — galas!

— Dar ne galas. Aš žinau, 
kad ne. Ar žinai, ką tu pada
rei? Pirmoj vietoj, tu užmif- 
šei gražų ilgesį, kurį butum 
galėjęs nešiotis visą gyvenimą. 
Antroj vietoj — susipurvinai, 
prasižengei prieš žmoną. Jei 
aš bučiau tavo žmona ir žino
čiau, ką tu* padarei, ar žinai, 
kaip tu dąbąr man įšrodytum? 
Kaip ką tik išlindęs iš balos, 
šlapias ir purvinas. Tik dėl ta
vo žmonos aš valdžiau savo 
aistrą, kurią tų, didelis ir grą
žus, dažnai pažadindavai many
je. Aš bučiau jautusi ją išnie
kinus. Nebebūtų buvę malonu 
man ją pamatyti. Aš many
čiau, kad ji mato ką nors ma
no akyse...

— Justįna gyvena kituose 
rateliuose. Aldona niekada to 
nežinos. O aš bandysiu* užmir
šti. AŠ negalėjau, aš turėjau. 
Bet ką aš «taip ilgai širdy ne
šiojau? Nieką, svajonę, kurią 
pirmas bandymas sudaužė ir 
išblaškė. Gal žinai tą pasaką, 
kur karaliaus rumtfose buvo 
leista svečiams viską valgyti ir 
daryti, tik nepaliesti auksinio 
bliudo, kuris buvo užvožtas? 
Svečiai neiškentė nepažiūrėję. 
Iš auksinio bliudo iššoko pelė. 
Ir čia buvo nedaugiau, kaip tą 
pelė. Po to aš tvirčiau įverti?

o «VH. <••••»• *»?*““• ** G“*' •'A*'*' <««•*<
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Pasiliko 
ar tai

buvo tikra meilė?
— Dar nepabaigta, 

galas.
— Pabaigta. Galas.
— Nepabaigta. Tu 

sueisi ne kartą, ieškodamas 
vieno ir visada to paties atsa
kymo. Kartą ir aš buvau to
kiam pat predikamente. Kiek
vieną kąrtą kai alpau jo glė
by, bandžiau* rasti 
kas tame yra, kas 
numo aną kartą 
Bet kitą dieną vėl 
kino tas pats žingeidumas. Pa
galiau pamaži, nejąučiamai nu
sinešiojo musų meile ir buvo 
pabaigta. Daugiau nebenorėjau 
jo pamatyti.

— Salomėja! Aš nemaniair...
— Teisybė. Mes galime taip, 

ar kitaip nuduoti, taip ar ki
taip išrodyti ir kalbėti, arba 
tuo klausimu visai nutyįčti, 
bet anksčiau ar vėliau vistįęk 
pasiduodam tai pagundai. Pir
ma paslapčių ieškodami, pąs- 
ku‘i gryno geidulių patenkini
mo. Ant galo, gal čia tik ir 
yra tikras musų gyvenimas.

— Dažnai ir aš taip galvo
jau. Kadangi čia mes viską už
mirštame ir nieko nebijome. 
Ir pačios mirties nebijome. Bet 
kodėl, kam mes gėdžiamės tuo 
reikalu kalbėti ir džiaugtis? 
Kalbėdami ta tema, gal mes 
pąsimokintumčm vienas iš ki
to, kaip galima daugiau džiau
gsmo ir malonumo iš to šal
tinio išgerti. Juk ir tvirtas e’.- 
gėta be žmonos negyveną.

— Ar prižadėjai jai kai

Dar ne

ją dar

atsakymą: 
tiek malo- 

mąn davė ? 
mane kan-

kį? j
.zrp.Tu visada,>prakt.iškftį Ne- 
daug.

— Vistiek negali ją ūmai 
pamesti į šalį, kaip suvalgyto 
riešuto kevalą. Ji tyri jaus
mus, turi tam tikras teises. 
Tu nežinai, ką jį svajoja, jau
čia ir planuoja. Jeigu ji y^a 
žemos rųšies moteris, ji gali 
ir keršyti.

— Ne, Justiną yra puiki, iš
didi ir suprantanti moteris.

(Bus daugiau)
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SHARPS and FLATS
aipong Lithuangėrimų

Senas Petras,

members

this

Now that Frank Bulaw has

Gąrsinkites “N-nose
chicagiečiai lie

Vientik

CHEVROLET
PILNAI

APSUPTA

sekretorius Dr. M. J. Vinį

SHOCK-PROOF
Graiču

KIERAVOJIMUnas

žemos-kainos kare

Chteagos Lietuvių Auditorijoje 
yra rengiamas didelis pra
kalbų ir muzikos vakaras

Jacųues Grandmesnil
727 W. 21st St

leįsifre well- 
but not

members
įties ——
be in order. We cąn now easily 
claipi the title of the Chicago 
chorus that bas the most steady 
ąttendance — 
ians, of course

Northsidė susijungė

. More sočiai actįv- 
parties, etc., seem to

. — Sek- 
Lietuvių 

klubas iš

“Vogto Čigono” pa 
statymas sekmadie 

nį pasisekė

Ąfter all, it is the 
column, and can be

J. Lipskio alines atidą 
rymas gerai pavyko

Skelbimai Naujienom 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Mechaniškas žmo
gus Budriko krau
tuvėje penktadienį ir 

šeštadieni

TAUPYKITE SU C 
LET VAtVE-IN-HE

The chorus has been getting 
so large 
members 
say that 
ųuainted

Lithuanian Youth S<>- 
organized by dance- 
Vytautas Beliajus and 

Pirmyn
tliem Helen Dambraus- 

Hclen

WILLOW SPRINGS. — šeš
tadienį, bal. 21 d.. įvyko iškil
mingas Jos. Lipskio alinės ati
darymas, Wi|Iow Springs mie
stelyje, prie 82nd ir Keaji 
ąvęnue.

kadangi pp. Lipskiai turi di-

tuviai be skirtumo pažiūrų pa
siklausyti gražaus sučįėtjpio 
programo, kuris susidės iš dai
nų, kalbų ir muzikos. Po pro- 
gramui šokiai.

Tai dar pirmu kartu North- 
Hdeje įvyks toks vakaras, ku
riame žmones be skirtumo pa 
žiūrų ar įsitikinimų susirinks, 
kad paremti tą visiems bran
gų ir gražų tikslą, James Ja
nušausko skridimą iš Chicagos 
i Kauną. T. R.

Kenosha has 
friend and 
chorus and, 
presentation
Asmuo“, wįth its originąl ęast, 
will be well-attended.

The remafaiing ręheąrsąls 
will be utilized in keeping the 
principais and ba’det in excel- 
lent 
mood. The chorus is, at pre- 
sent, įmbibed with that “die 
for good old Rutgar” spirit 
which has always been a frįend- 
ly ally of Pirmyn ąt its affairs 
and we hope* it yrill not die

ROLI (JOJAMI 
STABDŽIAI

Švelnus ir sau 
gus byle kokia

me ore.

iždininkus K. P. Gugis 15 
iždo globėjus: 

Mockifs 11 
Bučinskas 11 
žolynas 4 
Mikužiutū 4 

daktarus-kvotčj us 
18 balsų.

Sekantis SLA. 178

The 
ciety, 
master 
several 
among 
kas, Eertha Kremianis, 
Vespender, and others is plan- 
ning to issue its own maga
zine about June, and our Buri
ni has been apppinted editor, 
We are anxiously waiting to 
see this editing effort of 
and wishing him and 
YoUth Society success i n 
enterprise.

šalių tą dieną 
apleidžia dirbtu- 

demonstratyviai

BRIGHTON PARK 
madienį, bal. 29 d., 
Keistučio Pašalpos 
Brighton Parko rengia Šaunius 
Šokius Hol!ywood Inn svetai
nėje, 2417-19 West 43rd Street, 
prie Western avenue. Pradžia 
6 vai. vakare.

šis parengimas yra rengia
mas antro lietuvių transatlan
tinio skridimo naudai ir Da
riaus-Girėno paminklo fondui. 
Todėl, gerbiamieji Keistučio, 
klubo nariai, visi esate kvie
čiami būtinai dalyvauti šiame 
parengime. Taįpgį ir Chicagos 
lietuvių visuomenė yra širdin
gai kviečiama atsilankyti ir 
paremti Šį musų prakPnų dar-

Pirmyn is enjoying a mo 
ment of leispre 
earned apd weicoipe 
for long. A week from this 
SuncĮay the chorus wĮU present 
“Abejotinas Asmuo’*, which 
met such good sųcęess here in 
Chicago seyeral węeks ago — 
one and a half, to be precise 
— to its Kenosha. audience. 

alwgys been a 
booster of the 
no doubt, this 
of “Abejotinas

svetainėse, pu 
yra atliekamas

MT. GREENWOOD. — Ba
landžio 15 d.. SLA. 178 kuopa 
laikė susirinkimą, kuriame įvy
ko SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimai. Balsavimų pasekmės 
buvo sekamos:

F. J. Bagočius — 15 balsų 
į prezidentus.

Į vice-pirmininkus Mažukna

mas 
mis

Keistučio klubas 
rengia šokius AL- 

TASS naudai

gyvas 
žmogus išpildo įvairiausius pa
liepimus, turi rankas, kojas, 
galvą ir mechanišką protą. Ne
praleiskite šios progos pėtny- 
čioje arba subątoje ir kitiems 
praneškite, kad galima uždyką 
jį pamatyti.

Prie šios progos primintina, 
kad Budriko dainininkų, muzi
kantų ir šokėjų kontestas įvyk
sta kiekvieną trečiadienį Mark 
White Scpiare Parke, Halsted 
ir 30 gatvė. Pradžia 7 vai. va
kare. |žanga dykai. Taipgi Bu
driko radio programas bus 
ketverge iš stoties WHFG, 
1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v.

žinius.

Atidarė Fotografijų 
Studiją

In spring a young man’s — 
and yoUng woman’s fancy 
tums, and much verse i s 
written. Why not send in some 
for possible publication in this 
column 
chorus’ 
made interesting when every- 
iody takes an interest in it. 
Nor are contributions limited 
tp verse. Personals, originąl 
puns, jokės etc. ąre very wel- 
lome. The chorus is already 
:oo large to permit one person 
to observe the interesting by
li ay s that occur. G i ve Us a 

’ielpjng hand xvhich will be 
ppreciatecį.

Kuomet jus mokate už 
Knec-Action karą, jus be 

abejo norite gauti tikrą Knce-Actįon 
ir viską, kas prie to peiktą ilso. Jus pa
rite gauti švelnų, pilnai ištobulintą 
važiavimą. Jus norite, kad frontas 
butų tvirčiausias ir masiviškiausįas, 
kokį pinigas gali nupirkti. Ir supran
tama, jus norite sbock-proof kieravo- 
jimą. JĮųs mokate už visą tą—bet jus 
ir (jaiŲiąle juos visus, žcjnos-kainos 
lauke, vientik nuo Chevrolet. Priežas
tis paprasta. Pilnai apsupti Knęe-Ac- 
tion ratai yra brangus padalyti—taip 
brangųa, kad tiktai Chevrolet, did
žiausias pasauly karų budavotojas 
gali įstengti padaryti reikalaujamą 
didelį investmentą naujom mašinom 
—ir vistiek palaikyti kainas žemiau
sias tarp žemų. Tiktai Chevrolet turį 
resursus ir užtikrintą skaičių parda
vimų, kuri leidžia šią extrą produkci
jos išlaidą. Chevrolet tą daro, nes 
Chevrolet tiki, kad PARDUOTI ItfJO- 
DAŲŲlĄUSIA KARŲ, REIKIA VISĄ 
LAIKĄ BUDAVOTI GERIAUSIUS.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, 
PulyginkiteDcS?v?det žVinal^pri^tatyino kai

nas ir lengvus G. M. A. C. išlygas.

kaip
St. Agnės Audi- 

akustika kuo pras- 
nėra tinkamų sce- 
kitų patogumų ne 

vien kad apsunkina vaidinimą, 
bet jį ir sudarko.

Publikos buvo apie 4-500.
Kazys.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visa
kad paremti Janušausko skri
dimą. Ateinančio nedeldienio 
vakare Wicker Park svetainei 
susirinks visi Northsidūs lie-

P-nia V. Vaitekunienė ran
dasi dabar German Deaconess 
ligoninėje, 5421 So. Morgan St. 
Jai buvo padaryta pavojinga 
operacija. Ji randasi kambary 
200. Lankymo valandos nu*o 
2 iki 4 dieną ir mm 7 iki 8 
vakare. Gimine^ ir artimi dran
gai malonėkite ją atlaikyti. 
Operacija buvp pasekminga i1’ 
manoma, kad p-ia V. Vaiteku- 
inene pasveiks. Reiškiu p. B. 
Vaitiekūnui ir šeimai didžiau
sios užuojautos ir lįnkiu p. V. 
Vaitekunienei greitai pasveiktu

—Rep. K.

Pastatymas operetės “Vogto 
čigono’’ pavyko gerąi. Visi lo
šėjai neblogi artistai...

žmonių buvo nemažai, nors 
bal. 22 d., įvyko Aviacijos Die
na Ford-Lansing airporte, kur 
įvyhp “LITUANICOS II” krik- 
štynps. Be to, ščyrieji taipgi 
surengė vakarą tą dieną, bet 
“Naujos Gadynes” choras, ma
tyt, turi daug pasekėjų.

Buvo ir tokių, kifrie dalyva
vo “LITUANICOS II” krikšty
nose, o vėliau atvažiavę į “N. 
G.” choro yąkarą.

Senas Petras.

. Pąsi- 
važinekit tik 

$ mylias 
ir jus fliekad daugiaus ne 
" jqkiu

kitų žeiųųą M<i?s
< fcąr«.

Conrad, lietuviams žino- 
fotografas, šiomis dieno- 
atidarė modernišką foto

grafijų studiją adresu: 420 W. 
63rd St. Telefonas Englewooč| 
5883. \ ,

P. Conrad ima fotografijas 
namuose ir studijoj. Jis yra 
patyręs fotografas per dauge
lį metų. Jei jums reikės nusi
imti fotografiją, P. Conrad 
ju’ms maloniai patarnaus; nu
ims gražiai 
kurią 
loniai

dėlę pažintį tarp Chicagos lie- 
pigųs, tuvių, tai ir į jų užeigą suvą- 

žiavo daug žmonių, kurie link
sminosi iki ankstybo ryto prie 

užkandžių ir

Ar esate girdėję apie me
chanišką žmogų “Robotą?”

Ar esate jį matę? štai jums 
bus proga jį pamatyti pėtny- 
čioje ir subątoje Jos. F. Bud
riko krautuvėje, 3417 South 
Halsted ąt. Tai tas pats “Ro
botas”, kuris buvo išstatytas 
pasaulinėje parodoje. Dabar tą 
pačią įdomybę visi lietuviai tu 
rėš progą per dvi dienas pa
matyti visai veltui Budriko 
krautuvėje. Tai įdomiausias 
šio amžiaus mokslo stebuklas, 
nes “Robotas

Pažangieji kandida 
tai laimėjo Mount 

Greenwood SLA. 
kuopoje

»0 ARKLIŲ PA 
.JĖGOS. 80 MY
LIŲ PER VA 
LANDĄ. Valve 
in-head six ne 

sulyginamos 
ekonomijos.

FLSHER 
BODIES

Didžiausi, vui- 
kiausi bodies 
byle kuriame 
žęmos-kainos 

kare.

bą lietuvių Tautos labui
Bilietai nepaprastai 

jų kainos ir minėti nenorime 
Įsigykite juos iš anksto iš ren
gimo komiteto narių arba klu- geros muzikos, 
bo valdybos. Bus užkandžių 
ir “Roosevelto skystymėlio”. 
Gera muzika linksmins svečius. 
Visus kviečia,

Rengimo Komisija.

Sekmadienį, 22 d. bal. “Nau
jos Gadynės” choras vaidino 
trijų aktų operetę “Vogtas či
gonas”. Operetes turinys juo
kingas ir paimtas iš čigonų 
gyvenimo. Aprėdyta gražiomis 
dainomis ir muzika.

Vaidinimas reikia skaityti 
vykusiu. Gal būt, kad prie ge
resnių sąlygų vienas kitas da
lykas gal butų galima page
rinti, bet bendrai išėjo gerai. 
Reikia pasakyti, kad choras 
per visą vaidinimą sudarė gra
žų papuošimą scenai su save 
čigoniškais kostiumais ir gra
žiomis dainomis.

Gaila, kad chicagiečiai lietu
viai neturi prieinamos geros 
svetainės vaidinimams. Tokio
se svetainėse, kaip Lietuviu 
Auditorija 
tori j a, kur 
čiausia, ir 
nerijų nei

SHOCK-PROOF 
Tcieravoji- 

MAS
Nerasite jokiam 
kitame žemos- 

kainos kare.

Gegužės Pirmoji yra skaito
ma viso pasaulio darbininku 
solidarumo, pasiryžimo ir ko
vos už savo teises šventė. Vi
suose pasaulio kampuose tą 
dieną darbininkai renkasi į bū
rius, kad pareikšti savo gaię, 
savo teisių supratimą, kad de
monstruoti pavergėjams ir iš
naudotojams, jog jie supranta 
esą darbininkais ir kad paro
dyti ką reiškia darbininkų vie
nybė.

Daugelyje 
darbininkai 
ves ir eina 
dainuodami žymiausiomis mie
stų gatvėmis — rodydami sa
vo solidarumą. Kitur, skelbia 
tik kelių valandų streikus, pa
rodo, jog įvertina savo šven
tę — Pirmą Gegužės. Bet ap- 
veikščiojimas 
darbo valandų 
visame sviete.

Tat ir mes 
tuviai nepraleisime tos žymio
sios dienos tinkamai nepami
nėję; Gegužės pirmą, kaip 7:30 
vai. vakare susirinksime į Lie
tuvių Auditoriją, 3133 South 
Halsted St. ir apvaikščiosime 
šventę išklausydami eiles ge
riausių kalbėtojų, chorų ir so
listų dainų, muzikos gabalėlių 
ir t. t.

Visi į Darbininkų šventes — 
Pirmos Gegužės iškilmes!

Nosius.

lately that Severai
have been heard to 
they cannot get ac-

with the ręst of the Many of the men members

presentation form ąnd forsaken fhe ranks of bach- 
elorhood, he could ūse that 
first prize offered in the Nau
jienos subscription contest. If 
any of oųr mepibers or read- 
ers hąve delayed entering their 
šubscriptions to this paper, do 
so now thru Mr. Bulaw, ą 
friend and benefactor of Pir
myn, and an industrious work- 
er in any Lithuanian enter
prise.

were absent at the lašt re- 
hearsal, we heard, being an 
absentee ourself, unavoidabĮy 
so, būt let’s all be there un- 
failingly this Friday. If pos
sible, we will try to gi ve the 
Kenoshans a good, or even 
better, show... Girls were 
plentifųl in number, as ai- 
ways, and we men missed the 
treat of seeing the insepera- 
bles, Alice and Mary, in twin 
outfits, identical except for 
color...

kuopos 
susirinkimas įvyks gegužes 6 
d., paprastoje vietoje, pripra
stu laiku.

B. Wąlantinus.

jūsų fotografiją 
galėsite laikyti sau ma 
atminčiai.

— Susiedas.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tis už kandidatą turi laimėti 
savo pricinkte, kad parodžius 
savo darbo vaisius. St. 
brow tai tikrai pasirodė 
darbu*, nugalėdamas savo 
nentą daugiau kaip du 
vieną.—Pilietis.

Dum-
savo 
opo- 

prieš

ŠIANDIEN ARĖJO VITKAUS 
KO GIMIMO DIENOS 

PAGERBIMAS
Apiplėšė stambų lie 

tuvi biznierių N.
Poczulpą

ninėje. Dabar ji eina geryn 
ir namuose sveiksta.

Kaip žinoma p-lė Eleonora 
gabi pianistė ir šokikė.

—Muzikos Mylėtoja.

Atgarsiai primary 
rinkimų Roselando 

Michuda prieš 
Govier

8 mėnesiu-sveria
350 svarų

biznierius ir ALTASS
6600 South Sacra- 

pranešė polici- 
penki ban- 
pinigais ir

Lietuviai aktyviai dalyvavo 
voje už demokratų ward 
mitimano vietų.

SheldonROSELAND
Govier vėl buvo išrinktas de
mokratų 9 Wardo komitimenu. 
Kiti du kandidatai, kurie no
rėjo nugalėti S. W. Govierą 
nesurinko nei pusės tiek bal
sų kiek S. W. Govier gavo. 
Prieš bal. 10 d. balsavimus, 
kuriuose tarp kito buvo bal
suojama už wardų komitimenus, 
musų 9 wardoj ėjo smarki ko
va tarpe demokratų kandidatų. 
Jų buvo net 3, S. W. Govier, 
S. Michuda ir Feeney. Dau
giausiai triukšmo pridarė S. 
Michuda, kuris, žūt būt, norė
jo nugalėti Govierą, bet rinki
mų rezultatai parodė, kad S. 
W. Govier yra nenugalimas, b. 
\V. Govier balsų gavo 6126. 
S. Michuda 3086. Feeney 2604.

Į rinkimų kampaniją buvo į- 
traukti ir lietuviai, S. Dum- 
brow, Al. G.. Kumskis ir kiti 
rėmę Govier kandidatūrą. Adv. 
J. P. VVaitches, B. Petkus, p. 
VVaitchienė ir keletas kitų rė
mė S. Michudos kandidatūrą.

St. Dumbrow nugalėjo p 
Waitchienę. Tai du veikėjai 
gyvenanti viename pricinkte 
26. S. Dumbrovv dirbo Už S. 
Govier, o p. Waitchienė už S. 
Michudą. Kalbamam pricinkte 
S. Govier gavo 100 balsų, o S. 
Michuda tik 47 balsus. Dirban-

“Willie Vocolite” 8 mėnesių 
senumo sveria 350 svarų, 6 pū
dų 6 colių aukščio ir jau* mo
ka daug įvairių triksų. “VVillie” 
atvažiuoja į Chicagą iš Mans- 
field, Ohio, ir per dvi dienas 
viešės Jos. F. Budriko krau
tuvėje, 3417 S. Halsted st., kur 
visi Chicagos lietuviai turės 
progos dykai pamatyti šį ne
paprastą stebuklą. Tai bus pėt- 
nyčioj ir subatoje, balandžio 27 
ir 28.

Gal jus dar nežinote, kad 
“Willie” yra mechaniškas žmo
gus, VVestinghouse inžinierių 
produktas, kurie per dvejus 
metus jį galutinai ištobulino. 
Jis gali kalbėti, dainuoti, re
volveriu šauti, rūkyti cigare- 
tus, uždegti lempas ir kitokius 
triksus daryti. Pirmą kartą jis 
pasirodė pasaulinėje parodoje, 
o dabar pasirodys Budriko 
krautuvėje, 3417 S. Halsted 
st., per dvi dienas tiktai: pėt- 
nyčioje ir subatoje1. Tai bus 
vienintele proga šį mokslo ste
buklą pamatyti visai dykai. 
Budriko krautuvė visus kviečia 
atsilankyti.—S. V. V.

Šaukia Roselando 
Altass skyriaus su

sirinkimą ket- 
virtadieni

ALTASS Roselando skyrius 
šaukia susirinkimą draugijų at
stovų ir visų skyriaus narių. 
Susirinkimas įvyks ketvirtadie-

MADOS MADOS MADOS

šiandien “Ramova Gardelis” 
(3508 S. Halsted St.) įvyksta 
rašytojo Arėjo Vitkausko pa
gerbimo vakarienė ryšy su jo 
gimimo diena.

Vakarienėj pasižadėjo daly
vauti nemažas būrelis žmonių. 
Bus trumpas programas: p. St. 
Rimkus ir p-ia Anelė Stepona
vičienė padainuos keletą dainų.

Pradžia 8 vai. vakaro. Va
karienė prasidės lygiai 10 vai. 
vakaro. Programas bus atliktas 
prieš vakarienę.

Balch'uno 
vakare, 
skyrius

nį, balandžio 26 d. 
svetainėj, 7:30 va 
ALTASS Roselando 
yra išsiuntinėjęs laiškus Rose
lando, West Pullmano ir Burn- 
sidės draugijoms, kviesdamas 
draugijas prisidėti ir išrinkti 
komitetus, kad jie atsilankytų 
į susirinkimą pasitarimui kaip 
pasekiningiaus pasidarbavus 
minimose kolonijose dėl para
mos Janušauskui skristi Lietu
von.

Už kelių mėnesių Janušauską 
išlydėsime į Lietuvą. Orlaivis 
jau nupirktas ir pakrikštytas 
vardu Lituanica II. Kad pri
rengus tinkamai kelionėn Litu
anica II, daug dar trūksta pi
nigų, tad pasiskubinkime su 
parama nevilkindami laiko. Ku
rie dar nesate prisidėję su sa
vo auka, kviečiame ateiti į su
sirinkimą ir prisidėti su savo 
auka ‘r patapti ALTASS na
riu. — Valdyba.

Jaunas lietuvis ad 
vokatas atidarė ofi 

sa miesto centre
Albertas B. Lidy-Lidikevičius 

prisideda prie žymios advo
katų firmos, J. McShane ir 
kitų

biznierių

Napoleonas Poczulp, stambus 
lietuvis 
rėmėjas 
mento avenue
jai, kad jį užklupo 
(litai ir atėmė $20 
$70 čekiais.

Plėšikai užpuolė
kuris parduoda rūkytas mėsas, 
kuomet jis sustojo su troku 
prie savo įstaigos, 1143 West 
Lake slreet.

Dainininko K. Pažars 
kio dukrele sugrįžo 

iš ligoninės
Pereitą savaitę iš 

Reese ligoninės ‘buvo 
dainininko Kazimiero 
kio dukrele Eleonora.

Ji išgulėjo ilgoką laiką ligo

Michael 
parvežta 
Pažars-

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAY)
Daug pinigų sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuokite musų 
atstovui Chicagoje,

John P. Stankowicz
6000 So. Honore Stu

Tel. Grovehill 1965

SIUSKIT FEk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool. ^B |
Rusiška ir turkiška pirtis ^B

Moterims seredomis iki 7 v, v. ____ /

akinių išpardavimas

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

Įvairių: Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
AIKINtl JŪSŲ 'AKIMS NUŽEMINTOMIS KAIN 

. Patenkinimas Garantuotas,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 3$th Street Telefonas Yards 1829

GEGUŽINE EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje.

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonų įtalpos
“AQUITANIA”

Jaunas lietuvis advokatas, 
kuris pereitų metų pabaigoje 
išlaikė valstijos kvotimus, Al
bertas B. Lidy-Lidikevičius 
trumpą laiką atgal atidarė sa
vo ofisą miesto centre. 1 North 
LaSalle Street. Jis turės ofisą 
kartu su žymia advokatų fir
ma, kurios plačiausiai žinomas 
narys yra J. McShane. Ofiso 
telefonas CENtral 1505, o na
mų, DELaware 2486.

Albertas Lidy-Lidikevičius 
yra prezidentas lietuvių stu
dentų organizacijos, Lithuanian 
University Club.
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Svečiuose pas p 
Paul Smith

3493 — Sporto suknelė tinka byle progai. Galima suknelę siūdinti iš 
margos šilkinės bei kitokios materijos, o apsiaustą, trumpą arba ilgesnį 
iš tamsios vilnonės arba lininės materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blatl- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago. III.

Čia įdeda 15 centų it prašau at

siųsti man pavyzdi No........................

Mieros ............................... per krutinu

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valit.)

Pereitą penktadienį teko su<- 
stoti Brighton Parke pas p. 
Paul Smith, Palmer Garden 
laikytoją (4177 Archer av.). 
Dalykas buvo toks: per Dr. T. 
Dundulį p. Smith užkvietė kai 
kuriuos Dr. Kaspučio laidotu
vėse dalyvavusius užsukti pas 
jį vakarienei.

Susidarė apie 20 žmonių. 
Visus p. Smith kuo puikiausiai 
priėmė ir pavaišino.

Ponas Smith yra sėkmingas 
Brighton Parko biznierius ir 
labai malonus 
žmogus.—N»

bei draugiškas

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENĄ
Ekskursantai perplauks per vandeni j mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas Pius Bukšiiaitis

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mies 
tą Londoną, o iš ten per Kiel Kanalą j Klaipėdą,

Trečia Klase j vieną pusę ...
Į abi pusi .............. ,............ .
Turistine Klase į vieną pusę
Į abi pusi ............... ............

Nieko nelaukę tuoj aus kreipkitės į “NAUJIENAS 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

Per Dvi Savaites Tiktai
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

— LIETUVIŠKŲ REKORDŲ —
Rekordų kaina kaip ir visuomet 75c. Dabar 
parsiduoda tik po 50c. Kanados lietuviai 
pirkdami nemažiaus kaip 6 rekordus prašo
mi prisiųsti 75c. dėl persiuntimo lėšų.
16137—Tik su Dievu panitėlia ir žalia girelė—Mahan. L. Orkestras 
16144—Motušaite mielą ir Mergyte jaunoji—K. Menkeliunaitė. sop. 
16147—Katriutės ir Klaipėdos polkos—Mah. L. Mainierių Orkestr. 
16151—MilaŠirdystė ir Oi, Berneli vienturti—K. Mcnkeliuniutė 
16155—Saulė tekėjo ir Ganėm Aveles—K. Menkeliunaitė ir

Stankūnas . , , ,
šią naktelę ir Atneša diedas kukulių viedrą—Menkeliumutė 
ir Stankūnas _

Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės—M. Petrauskas 
■čigonai ir Vakar-vakarėlj—Budriko Radio Orkestras.

16174—Bernužėli nesvoliok ir Eisiu mamei pasakysiu—^Petrauskas 
16178—Karolina ir Panemunis polkos—Worcesterio Liet. Orkestras 
16184—Užburta Pilis polka ir Modemiškas klumpakojis—Budriko 

Radio Orkestras
■Kunigunda ir Pelėda polkos—Worcesterio Liet. Orkestras 
Merginu bėdos ir Vaikinų bėdos-

16158
16162—Zanavykas ir Gaspadinė ana diena—Penn. angliakasiai
16169—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmones—M. r_L_.

16189
16197 ______________
16198—Paklausykit ir Kelias-Vieškelis—Olšauskas
16207—<_____  _
16222—Artojaus daina ir Svajonių naktys—Stasys Pauras
16221—Kazokėliai ir Aš už juriu—Vanagaitis ir Olšauskas 
16230—Pas darželi ir Žydelis iš Vilkaviškio—J. Babravičius 
16239—Tykiai, tykiai ir Žiedukas—Vyrų oktetas 
16241—Krupakas, polka ir Lietuvos prezidento maršas — Liet.

Viešbučio orkestras
16266—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas—S. Pauras ir J. 

Giraitis
16259—Meilės nedainuok ir Akso miglos—Pauras ir Giraitis
16274—Aš, mergelė Kriaučiukas—V. Niekus ir Ona Raulinaitė 
16275—Daili teta ir žirgelis—Vincas Niekus ir orkestras 
16277—Lietuviškas popuri ir Himnas—Liet. Tėvynė Musų 

Kauno choras
16278—Karininkų Fokstrotas ir Noriu miego—Liet. vieš, orkestras 
16286—Kanklininkas ir Oi liepa, liepelė—Juozas Olšauskas 
16289—Gegutė Raiboji ir Supinsiu dainužę—V. Tamkiutė ir A.
. ./ ; Liutkiutė.. ,. . 4
16024—Pamylėjau vakar ir Vai varge, varge—Kastas Sabonis
26054—Kad nėr alaus ir Bprbora—A. Vanagaitis
26064—Agota ir Mes geri žemaičiai—A. Vanagaitis
26070—Dzūkų kraštas ir Kudlius—J. Olšauskas su kanklių akomp.
26072—Ukvei! ir Senas bernas—Vanagaitis ir Olšauskas
26081—Gieda gaideliai ir Gražus bernelis—E. Rakauskienė
26079—Vai kilkim ir Brazilija—Antanas Vanagaitis
26081—Gražus bernelis ir Gieda gaideliai Olšauskas ir Rakauskienė 
26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva—Olšauskas 
26090—Kam man anksti kelti ir Ant kalno malūnėlis—Olšauskas 
26075—Oi kas sodai ir Tris dzienas—Kipras Petrauskas
26028—Dul dul dūdelė ir Bernužėli nesvoliok—Kipras Petrauskas 
3000—Varpelis valcas ir 21 metų kalėjime—Budriko Rad. Orkestras 
8001—Daktaras ir 7 Pačios — Budriko Radio Orkestras
3002— Meilės karalaitis ir 4 Ratai—K. Pažerskis ir Budriko ork.
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Melodijos — Budriko

Akordionų Orkestras.

A. Vanagaitis—Olšauskas 
Vanagaitis

Charlio Jurkes ir Worcesterio polkos—Dirvelis ir jo Ork,

■Tykiai, tykiai ir Žiedukas—Vyrų oktetas 
-Krupakas, polka ir Lietuvos prezidento maršas

Viešbučio orkestras

Radio Pigumai Šioje Savaitėje
12 TŪBŲ 1934 CROSLEY RADIO trumpųjų ir ilgųjų# 
bangų. Pagauna visur, vertės $80.00, dabar už
7 TŪBŲ RADIO, 1934 metų už ....................................

$18.00 MAJESTIC RADIO už ........................................

8 TŪBŲ RCA VICTOR RADIO už ............. ......

ZENITH RADIO IR VICTROLĄ KRŪVOJE už 

10 TŪBŲ STEWART WARNER RADIO už ....

PHILCO RADIO 11 TŪBŲ Vertės $150.00 už .. 

AUTOMOBILIŲ RADIO, 6 TŪBŲ už ...............

49.00 
29.00 
*9.50 

29.00 
49.00 
49.00 
79.00 
19.50

VARTOTI MAYTAG už

FEDERAL VARTOTAS

PEERLESS NAUJAS

WESTINGHOUSE

THOR

APEX

Skalbyklų Pigumai
49.00 
15.00 
37.00 
49.50 
49.50 
49.50

ELEKTRIKINIAI MOGLIAI—-PROSAI PO
$19.50, $29.50, $49.50

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

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

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Accordionų.

BUDRIKO Lietuvių Programai:
WCFL, 970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų. .
WAAF, 920 k. Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:80 iki 8:80 vai. vak.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagos mokytojų 
vargai

14,000 Chicagos viešųjų mo
kyklų mokytojų ir keliems 
tūkstančiams kitų mokyklų 
samdinių mokėjimas algų už
vilkta aštuonius mėnesius. Ki
taip rūkant, miestas yra sko
lingas algas už aštuonis mė
nesius.

Jau nuo balandžio mėnesio 
1931 metų mokytojai negauna 
algų į laiką. 1931 m. pabai
goj algos jiems suvėluta nuo 
mėnesio iki’ dviejų menesių 
laiko.

1932 metais suvelinimas pa
siekė penkius menesiits.

1933 m. f/uvėlavimas padidė
jo iki 8 mėnesių, šiuo laiku 
algų mokėjimas mokytojams 
suvėluota aštuoniais mėnesiais 
ir netrukus bus devyni mėne
siai.

Banko plėšiką suėmė
Edwin C. Weber, First State 

Bank of Round Lake kasie- 
rius, pašovė vieną iš penkių 
banditų mėginusių padaryti 
holdapą tame banke.

Paskui pats Weber, mieste
lio gyventojas kalvis ir vieti
nis barberis sugavo pažeistą 
banditą.

Atrodo, kad jie yra smarkes
ni, negu šerifai, policininkai ir 
federaliai agentai dabar gau
dą Dillingerį.

Politikieris sveiksta
Daktarai nužiūri, kad Cook 

kauntės iždininko McDonough 
sveikata gerėja . McDonough 
serga plaučių uždegimu.

Visur mato Dillingerį
Ellsworte, Wis., trys bandi

tai pavogė (kidnapino) gazoli
no stoties savininką. Spėja
ma, kad John Dillingcr arba 
jo gengėr nariai papildę tą 
piktadarybę.

Iš Columbus, Ohio, radio 
pranešimas sako, kad Dillin
gerį ir jo bendrus matę prie 
Muncie, Indiana.

Gauta pranešimas, kad pa
stebėta karas, kuriuo važiavęs 
Dillinger ir jo sėbrai, prie 
Wayne, Ind.

Pietinėj Wisconsino daly 
motonnanai Beckwith ir Mil- 
ler pastebėję automobilį, ku
riuo važiavo keturi ginkluoti 
vyrai ir vežėsi, be revolverių, 
dar kulkosvaidį, manoma, kad 
važiavęs Dillinger.

Ai A.
STANISLOVAS MAŽEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 dieną, 3 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Užliaušiij kaimo, Krekenavos 
para p.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdimų 

moteri Emiliją po tėvais Vir- 
bickaitė, dukterj Frances For- 
nėr, žentą Charles, anūkė Joan, 
seserį Ciciliją šlekis, 5 bro
lius Aleksandrą, VVillimą, Ma- 
teušą, Juozapą ir Frank Ma
žeikas, 4 brolienes ir daug ki
tų giminių, o Lietuvoj 3 bro
lius Jurgi, Joną ir Kazimierą, 
3 seseris Katriną, Veroniką ir 
Seliomiją ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3149 S. Halsted St.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ny, balandžio 26 dieną, 1:30 
vai. po pietų iš namų bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Mažei
kos giminės, draugai, i n pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Žentas, 
Anūkė. Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeiką. Telefonas 
Yards 1138.

Velionis buvo narys žiu drau
gijų: Jaunų Lietuvių Taut. Kl.; 
111. Pašelpos KL, Sal. šird. Dr. 
ir Namų Savininkų draugijos.

Trumpai kalbant, antradie
nį Dillingerį matė įvairus žmo
nes ir įvairiose vietosic, tik ne
pajėgė sugauti jį.

Reikalauja gatvėkarių 
ir elevatorių transfe- 

rių mainymo
Antradienį Illinois Pirklybos 

Komisija pradėjo tardymą ry
šy su Chicagos miesto peticija, 
kuri reikalauja, kad elevato
rių linijų išduodami transfe- 
riai butų priimami gatvėka- 
kariuosc, o gatvėkarių trans- 
ferai elevatoriuose.

Be to„ miesto peticija prašo 
naujai įkainuoti gatvėkarių ir 
elevatorių turtą. Mat nužiū
rima, kad tas turtas iki šiol 
buvęs peraukštai įkainuotas ir 
(lėliai to teko mokėti po 7 cen
tus važiavimui gatvėkariui ir 
brangiau važiavimui clebato- 
riu. Jei, patikrinus gatvėka
rių ir elevatorių kompanijų 
turtą, pasirodytų, kad jų buvo 
įkainuotas peraukštai, tai no
rima reikalauti forų kainą 
bent gatvėkariuose sumažinti 
iki 5 centų.

Gatvėkarių ir elevatorių 
kompanijos yra priešingos 
miesto peticijai.

Užuomarša teisme
Neseniai tūlas Allcn Ham- 

mel, Brinks Ekspreso samdi
nis, pabėgo su $39,000 kompa
nijos pinigų, šiomis dienomis 
Hammel tapo suimtas. Jis ta
čiau sakosi esąs koks ten Buri 
Armstrong. Nors Hammclį pri
pažino jo buvusieji samdyto
jai, jo draugai darbe ir jo šei
myna, jis sakosi nepažįstąs jų.

Ir teisme Hammel kartoja tą 
pačią istoriją, būtent kad jis 
esąs Armstrong. Kai kurie 
“teisybės tėtušiai” reiškia abe
jonės klausimu, ar Hammel 
sergąs užuomaršos liga, ar pui
kiai losiąs užuomaršos rolę.

Visgi bus leista rodyti 
paveikslų

Pirmadienį meras Kelly at
ėmė iš Majestic teatro leidimą 
rodyti paveikslą užvardytą 
“Hitlerio terroro viešpatavi
mas” O antradienį tarp mero 
ir teatro menedžerių padaryta 
sutartis, kuria einant paveiks
las bus rodomas policijos, ko- 
misionieriui Allmanui esant 
cenzorių

P-n aš Kelly, matyti, turėjo 
pakeisti savo taktiką išgirdęs 
daug protestų, kad Amerika 
koliai kas dar nėra Vokietija, 
Rusija ar Italija, kur diktatū
ros viešpatauja.

Bilius liečiąs mokytojus 
legislaturoj

Antradienį Illinois atstovų 
butas turėjo balsuoti guber
natoriaus Hornerio remiamą 
bilių, kad mokytojų algoms 
apmokėti (nors dalinai) butų 
paskirta trečdalis taksų su
plaukiančių iš pardavimo ga
zolino. Jeigu atstovų butas 
bilių priims, tai senatas dar 
turęs jį užgirti.

Daroma žinksniai 1932 
m. taksoms numušti 

15 nuošimčių
Cook kauntės asesorius Ja- 

cobs įsakė paruošti surašą vie
nos, dviejų ir trijų šeimų na
mų. Kai tie listai taps paga
minti, asesorius išleis tam 
tikrus certifikatus su pareiški
mu, kad įvykusi klaida 1932 
m. taksų paskirstyme. O tai 
reikš pripažinimą, kad iš 1932 
m. taksų reikia sugrąžinti ma
žų namų savininkams 15 nuo
šimčių.

Šitokių mažų namų Cook 
kauntėj priskaitoma apie 
400,000.

Chicago Mail Order di
delis išpardavimas

—» I ■ ■ Į|l I IIĮII — , |

Jeigu atsilankysite į Chica
go Mail Order Išpardavimą — 

nesigailėsite. Dabar eina di
delis Manageriaus Išpardavi
mas, kuriame galėsite nusi
pirkti naują, pavasarinį kau
tą už labai prieinamą kainą. 
Taipgi naujus čebatukus ir 
skrybėlaitę. Niekaa beveik 
visoj Chicagoj neparduoda ru
blis taip pigiai, kaip ši įstaiga. 
Pasirinkimas kuodi tižiausias. 
Jeigu rengiatės ką pirkti, tai 
pirmiaus užeikite į šią krau
tuvę adresu Harrison ir Pau
lina, — jie turi bargenus.

Skclb.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Planuoja sur e n g t i 
Lietuvių dailės Paro

dą Pasaulinėje 
Parodoje

Iniciatyvą ima Lithuanian Uni- 
versity Club, kooperuojant 
dailininkei p. Grigaičiutei- 
Kleitsch

Pereitą ketvirtadienį lietuvių 
studentų organizacija, Lith
uanian University Club turėjo 
susirinkimą Lietuvos Konsida- 
te, kur buvo svarstomi planai 
surengti lietuvių dailininkų pa
veikslų parodą Pasaulinėje Pa
rodoje.

Studentų klubas ima inicia
tyvą šiuo reikalu* ir dirbs ko
operuojant poniai J. Grigaičiu- 
tei-Kleitsch, kuri yra gerai ži
noma šio krašto dailės rate
liuose, kaipo pasekmingų dai
lūs parodų rengėja. P-s J. 
Kleitsch, p. Grigaičiutes-Kleit- 
sch vyras, dabar jau miręs, bu
vo plačiai pagarsėjęs kaipo pir
mos rųšies dailininkas, kuris 
turi nupiešęs keliolika vykusių 
Lietuvos vaizdų. Lietuvoje lan
kėsi keliais atvejais.

Pagal dabartinius planus, 
studentų klubas darys žygius, 
kad gauti vietą viename iš Pa
saulinės Parodos pavilionų, sus
kelti apie $200.00 projekto fi
nansavimui ir kreiptis į visus 
lietuvius dailininkus Lietuvoje, 
šiame krašte ir kitose valsty-

Siunčiame Gelis Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gilia Dil Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7814

ir

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir N akt j 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKlę 
. IR —- ■

TĖVAS w
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiuvardu)

Tūlas M. R. Marranoff, ku
ris pasivadino “Didžiuoju Ku
nigaikščiu Michailu Romanovu”, 
caro artimiausiu giminaičiu, 
bet atsidūrė Los Angeles kalė
jime už šalies išdavystę ir va
gystę. Jis buk manęs traukti 
teisman San Frančisco banką 
ir reikalauti $43,000,000, ku
riuos buk tame banke depozi- 
tavęs bolševikų sušaudytasis 
Rusijos caras Nikolai II.

bėse, kad prisiųstų savo kuri
nius Parodon. Iš pereitų metų 
patirta, kad Pasauline Paroda 
yra labai gera rinka dailinin
kų, ypatingai iš svetimų kra
štų, paveikslams.

Tolimesni planai bu*s išvy
styti ir konkretis darbas pra
dėtas šį ketvirtadienį, su spe
cialiu studentų susirinkimu, 
kuris įvyks Konsulate, 100 E 
Bellevue Place.

S1USK5T PER 

nMhenaš 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dr. Weeks. Successor to

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. STATE ST.'

Ryt laidojamas nu
sišovęs Lyons lietu

vis Jurgis Masi- 
liūnas

Atėmė savo gyvybę sekmadie
nį; priežastis bedarbė

LYONS. — Rytoj, bal. 26 d., 
šv. Kazimiero kapinėse bus 
palaidotas Jurgis Masiliūnas, 
kuris nusišovė bal. 22 d., apie 
10:30 ryto savo namuose 7715 
West 45<th street.

Jo kūnas bus pašarvotas na
mie. Kaip praneša Petras Ma
siliūnas iš Lyons, velionis bu
vo jaunas vyras, apie 23 metų 
amžiaus, p. Antano Masiliūno 
sūnūs. Apie 10:30 vai. sekma-, 
dienį rytą, kuomet jo draugas 
K. Kuklinskis, 23, 4647 Center 
st., kitame kambaryje skambi
no pianą, Jugis Masiliūnas pa
leido kulką į kaktą, mirdamas 
vietoje. Išgirdęs šūvį, draugas 
K. Kuklinskis įbėgo į kambarį, 
iš kur suvis pasigirdo. Rado 
Jurgį Masiliauską negyvą.

Tragedijos priežastis esanti

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvčfa ^vkai.

5092 5UBCHHR AVj

T T 7CIT P
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC Syą

Tol. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
(CICERO, JLL.

ledarbe, sako Petras Masiliū
nas. Niekur negalėjęs gauti 
užsiėmimo.

^įteikia
hh rzdaskutykloa 

Įa——i komfortą 
■ skutimo* 

namie

( PRO6AK BLADEI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
___ Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akiniu?
\ Kreivas Akis

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

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. C. MICIIEL, 0. D.
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreiva# 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pi g i o m i - 
kainomis. lengvai* 
išmokėjimais. P r i 
tai kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė.

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

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

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

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

Tel Seęley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th "ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po piety, seredomis po pietų 

ir nedėliomis pagal susitarimų.

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.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

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 Republio 7868

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4545 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

DR. BERfASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

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 8483

Ofiso Tel, Boulevard 5914

DR. NAIKEHS
756 W. 35th St 

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virtiniu 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENfflSTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorijai 
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

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

Telefonas Yards 0994Dr. MAUfelCE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 8200

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH

chroniškų ligų 
Ofisas 8102 So. Halsted St. 

arti Slst Street
Valandos i 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Roclnrell SL 
Tel. Republio 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St, prie Clark 
Tel. State 7660: Valandos 9—5
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. RockvreU Street 

Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Repullic 9600.
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8 NAUJIENOS, Chicago, TU.
M---------------------------------------------------- -------- ------------------ r--------------------- -------

Trečiadienis, bal. 25, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

,1— -------------------------- - - -

. $5.00 

... 2.00 
... 2.00 
.... 1.00

Pp. Vaivadai ....
K. Zutelis .........

į1?. Mikshis .....
M. Kasparaitis .
Pp. Vaivadai aukavo $5 “Li-

tuanicai I”, o dabar vėl paau
kavo tokią pat sumą ir “Ant- 
rąjai”. .lis yra geras naujie-Sekmadienį “LITUA"ica II” kviečiami at 

NICA ANTROJI” ve
žios keleivius Ford 

airporte
Kadangi ditbkas skaičius 

žmonių, nusipirkusių bilietus 
pavažinėti su “Lituanica II” 
pereitą sekmadienį neturėjo 
progos važiuoti, lakūnas Janu
šauskas vežios keleivius šį sek
madienį, balandžio 29 d.

Keleiviai bus vežiojami iš to 
pat airporto, kur įvyko k riks-

ordials and Liąueurs
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER
CLOISTER

Romas 
Benediktinas 
Goldcn Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bittcrs 
Apricot 

Almond
ir kiti likeriai.

The Cloister Co.
ISDIRBYST6

3251 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 0505 

M. ROŽENSKI, 
lietuvių atstovas, 

atvertiaement is not intended 
whiakey for aale or delivery in 
or communily wherein the adver-

to 
anyThla 

offer
•tate ------------- - ---------- —

tisinr. sale or ūse thereof is unlawful.

:W-

tynos, tai yra Ford Lansing 
airpo.če, prie Burnham avenue, 
5-ios mylios į pietvakarius nuo 
Hammond. Visi tie asmenys, 
kurie turi bilietus, bet dar ne
važiavo, visi garbės nariai, ku
rie nevažiavo ir visi norintieji 

i “Lituani- 
atvažiuoti j! nielis.

kėje, adresu 3015 
Kiti n ai 

gauti p. P. 
Į A- Ponaitis
Joseph Triner, Ch-go, 111

A'.hletic C.om. pirm. .... 5.00‘žėrė,
Wcstsidūs ALTASS skyriaus; turėjo daugiau vertės, 

gauti sekami nauji nariai 
Prul Smith, 2155 W. 

Coulter st. ........ ........ 
Carl (Iksas ................
J. Vikiras ..... .
Simonas Yudikis ......... . 
Miss Dorothy Poshka . 
Stanley Junevičius ......
Ignas Aukštaitis ..........

j Mike Pieleckas ..............
I Karolis Marozas ........... 

Joe Yudikis ........... .... .
Kastantas Martinkus ... 
J. S. Žilinskas ..............
Alex Skinkunas ..........
Petras Siniavičius ......
G. Novadomskis ......... .
■Petrą; Mankus ............

S. A. Mankauskas, Paul Ri- 
bickas, Petras Grigaliūnas, 
Joseph Kullin, Anton Lenarto- 
wicz aukavo po $1. Išviso su
sidaro $57.00.

(Bus daugiau)

airpoi tų.
įžangos nebus

Pirmiau paminklui.! 
Į dabar “LITUANICA1

ANTRAJAI”
SLA Moterų kuopa nuolat 

darbuojasi

Kiek laiko atgal SLA 2C8 Mo
terų kp. surengė šokius, kurių 
pelną paskyrė Dariaus ir Girė
no paminklo fondui. Šiuo kar
tu ta pati organizacija rengia 
šokius, kuriuose bus užbaigtos 
“Lituanicos H” krikštynų ce
remonijos ir kurių pelną skiria 
ALTASS naudai.

Šokiai ivyks Lake Shore Ath- 
’ctic Club, 247 East Chestnut 
Street, dalyvaujant lakūnui 
Juozui B. James-Janušauskui, 
kitiems žymiems lakūnams ir 
ALTASS centro valdybos na
riams. Visi kviečiami užbaigti 
tinkamai krikštynų iškilmes ir 
atsilankyti šokiuose. įžanga $1.

Bilietus galima gauti nuo 
ALTASS narių ir “Naujieno- 
se .

Nauji ALTASS na
riai ir aukautojai
Milwaukee, Wis., per pasi

darbavimą “Naujienų” skaity
tojo P. Mikshio buvo gauti se
kami ALTASS nariai ir aukos:

Lietuviai Namų Savininkai n'io 
To\vn of Lake po vardu “Lithuaman 
Improvement Association” laikys mė-

švento Kryžiaus

to sekmadienio vakare, pp. Sly- 33rd Place, 8 vai. vak. Visos narės 
torių šeimynai pagrįžus namo kviecia,nos a<-»qdankyti. Rašt.

, North Side. — šios kolionijos visos nesinį susirinkimą ketvirtadieny, ba- 
srovos ir organizacijos rengia rnilži-Į landžio 26 dieną, f ’ ” _ ”

'1 nišką pramogų vakarą — koncertų' parapijos svetainėj, 8 vai, vakare.
ir, balių nitunai J. J a mes-Janušausko 
kelionei iš Chicagos į Kauną su gra
žiąją Lituanica II. Atsibus balan
džio 29 d. 5:30 vai. vakare, Wicker 
Park didžiojoj svetainėj, po num. I 
2040 W. North Avė. Dalivauja du 
chorai, eilė solistų ir patsai James- 
Januftauskas atsilankys pasveikinti 
northsaidiečių. Įžanga tik 40 cen
tų ypatai. Kviečia

Rengimo Komisija..

iš “Lituanicos U” krikštynų, 
prie namų 4019 Brighton Place 
pastebėjo ką tai nepaprasto. 
Skiepe degė žiburys, o ant ce
mentinių grindų gulėjo koks 
tai nepažįstamas vyras, visas

CLASSIFIEDADS
J

Raštininkas.

Užlaiko alinę Milwau-(kruvinas.
So. 27th st. I Tas Slyterius labai nustebi-
ASS nariai,' no. Suėję į vidų pamatė, kad 

šaltimioro yra: |viduje butą kokio tai vagiliaus, 
.......... ...... . $5.00-kuris įsigavęs į namus ir įture- 

I damas pakankamai laiko susi- 
kaipo grobi, viską, kas

kratų, 
statinę 
keletą 

į kiše-

Nelaimei, darydamas 
paskutinėj vietoj užėjo 
vyno. Prisileido ir jo 
bonkų. Susikimšo juos 
nius, o likusį vyną sumanė su
pilti į pilvą. Ir pylė į pilvą tiek 
kiek kojos galėjo pakelti. Ma
tyt tos kojos hekięk galėjo pa
kelti, net jos susilenkė po di
deliu vyno svbčiu. Vargšas

.. $2.00 
... 2.09 
.... 2.00 
.... 2.00 

2.00
.... 2.00
.... 2.00
..... 2.00
.... 2.00 krisdamas ant grindų sumušė 
.... 2.00 butelį vyno, kurį turėjo įsidė- 
.... 2.00 jęs į kišenių. Vynas pasriuvo, 
.... 2.00 o i j j vagilis ir atsigulė. Atro- 
.... 2.00 dė, kad guli kraujuose.
.... 2.00 
.... 2.00 
.. 2.00

Iš šito įvykio galima spręsti, 
kad vynas namuose yra neblo
gas daiktas. —A?

PRANEŠIMAI

MORTCAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

fotografuoju jūsų na 
muose urbs studijoj 

Studija
420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Vagims pavojinga 
užtikti statine 
vyno, kuomet 

“dirba”
Ypatingai svarbu nepasiduoti 

raudonam skystimui ir palik
ti degančias šviesas skiepe.

BRIGHTON PARK. -- Perei-

MES TURIME PINIGU IR 
galime duoti konservatyvę paskola 
ant pirmu morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽ1URA

...... ■■■■H—R

CLASSIFIEDADS
Business Service
BiznioPatarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustoine ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratina 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
$358 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
n>

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

' $25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.5(1. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 

iSpringsai $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų įvairių daiktų. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

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

Tel. Lafayette 1329

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai. 

$100 importuoti kaurai 
$200 importuoti kaurai 
3275 importuoti kaurai 
’arlor, niiegkambario ir valg. kamb. 

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

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

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 

Importuoti Kiniški, Orien- 
Styliaus Kaurai — $10—$15 

Geros išlygos arba cash.
Atdara kasdien iki 9, 

Nedėlioj iki 5.

$29.00. 
tališkio 
—$25.

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$150 purlor setai $25. 0x12 orien tulikų 
kaitri] Pat. $20.50 Riešuto medžio veljr. 
kumb. Retai $20. $124. ntieyk. setai $30. 
3 kambarių pilnas |remti man $09. už <-a»h 
arba iAmokAjimo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03r<1 St. Atdara vakarais ir nedėl- 
dieniais.

Pirma Gegužės, darbininkų šventė 
bus iškilmingai apvaikščiojama su 
prakalbomis, chorais, solistais ir tt., 
gegužes 1 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hals
ted St., Chicago. Rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos Centrą-1 
lė kuopa. Įžanga bus tik 10 centų1 
ypatai lėšų padengimui. Visuomenė 
yra kviečiama skaitlingai atsilankyti.į

Valdyba.
Moterų Piliečių Lygos susirinkimas 

įvyks trečiadieny, balandžio 25 d. 
1934, Fellovv Ship House, 831 W.

V A I''IENŲ 
Pinigų Siuntimu Skyrius at
darąs kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. rvto Iki 1 v’i n. o.

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

POPIERUOJAME IR PENTINAMS
1934 m. popiera 7c. Rolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausiu 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus.

JOS. AUGAITIS.
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

Personal
Armėnu Ieško

URŠULĖ BUMBLIS našlė, (ar 
Bomblis), kuri pinniaus gyveno 
1727 So. Union Avė., Chicago, UI. 
prašoma tuojaus susižinoti su p. Je- 
rome C. Teal. 26% S. Brown St., 
Rhinelander, Wis. yra labai svarbus 
reikalas arba kas apie ją žino pra
šoma pranešti.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 

1 savininkams reikale nesusipratimų su 
1 rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
. Expertų patarimas visose namų savi- 
i ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 

įsavininkų biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU < 

CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MAN labai reikalingas darbas 
prie namų arba restaurante. Busiu 
dėkinga, jeigu man kas tokį darbą 
suteiks. Mrs. Agnės Kasmauski, 
4532 S. Honore St.

OF

Tvaip Chesterfield dega ir 
jų skonis priguli nuo kaip tabakas

supiaustytas

IM

Itra daug įvairių būdų piausty- 

ti tabaką.
Kiek laiko atgal tabaką suplau

davo su taip vadinamu Pease 
piautuvu, bet tas aptamsino ta
baką ir jis nebuvo vienodus.

Pjautuvai šiądien yra page
rinti ir naujausios rūšies. Jie 
vienodai piausto ir piausto tik 
išilgais šmoteliais.

Tabakas į Chesterfield supiau
stytas kaip tik gerai—jūs patys 
galite spręsti kaip Chesterfield 
dega ir koks geras jų skonis.

f'

Viskas, ką tik mokslas žino apie 
tai, yra vartojama padaryti 
Chesterfield ei garėtą, kuris 
lengvesnis... cigaretą geresnio 
skonio.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS senyvas vyras 
ant ūkės, kuris supranta ūkės, kar- 
penterip darbą ir maliavojimą. Mo
kėsiu $10 i mėnesi ir burdą. Geri 
namai. Box 108, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

m. amžiausMERGINA 25—35 
prie abelno namų darbo, gyventi ant 
vietos. Skalbti nereikia. 3216 Doug- 
las Blvd. 2 fl. arti Kedzie.

PATYSUSIOS moteris prie sorta- 
vimo skuduru junk šapoj. L. Bailen 
Junk Shop, 1020-24 S. Fairfield Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Beer Tavern su 
Lunch Room, arti dirbtuvių. Pigiai, 
priežastis našlė, persunku vienai ap
sidirbti. 2408 W. 16 St.

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

7301 So. Peoria St.

PARDAVIMUI labai pigiai gro- 
sernė, kendžių ir ice cream krautu
ve už $75.00. Turi būti parduota 
šia savaitę. 5404 So. Princeton Avė. 
Boulevard 1282.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. 
blokus. 
Maywood, 111.

Nėra kitos bučernės per 3 
246 So. 13th Avenue,

PARSIDUODA Aludė, biznis iš
dirbtas gerai, pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

10653 So. Michigan Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimų!________

WISCONSINĖ faunos, kietmedžio 
ir molio žemė, prie kelio. Arti mo
derniškų mokyklų. Gera apielinkė, 
40 ir 80 akerių farmos su namais, 
barnė ir liuosu lauku. $650 iki $1750, 
kiekviena, $250 cash. Likusi ant 10 
metų laiko už 5%. Reikalaukite fo
tografijų ir cirkuliorių.

D. DONALDSON, 
203 N. Wabash Avė., Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemE Pardavimui

PARDĄVIMUI 1% medinis namas, 
6 kambariai, furnace šiluma. Parda
vimo priežastis išvažiuojame į Eu
ropą. 6046 So. Tripp Avė.

PARSIDUODA du namai, vienas 
medinis, kitas mūrinis, gerame sto
vy!. Savininką galima matyti vi
sados. 5654 W. 64th Place.

© I9t4, Ligcbtt 8t Myim Tobacco Co.

cigaretas, kuri? LENGVESNIS
cigareta?, kuris GERESNIO SKONIO

PARSIDUODA naujas namus su 
aludės bizniu, arba atskyrei 82 and 
Kean Ave.,willow Springs.

KUCHINSKAS

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




