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Mirties bausmė
už kritiką

Naciai baus žmones Virš 1(M) žmonių arės
mirtimi už kritika 

ir propagandą
tuota Vokietijoje
BERLYNAS, g. 3. — Geg. 1. 

Augsburge sudegė didelė sale, 
j kurioj naciai švente “Pirmąją 

Įkuria tam tikrą augščiausią Gegužės”. Tuoj po to tapo 
“liaudies teismą”, kuris bus Į areštuoti 73 socialistai ir ko- 
nacių skiriamas ir kontroliuo
jamas nurodymą salės pa-

naciai sakosi išnai- 
socialistus ir komu

munistai ir paskirta $10,000 
dovanų Už 
degėjo.

Kadangi 
ki'iię visus
nistus, tai Vokietijos laikraš
čiams neleista rašyti apie areš
tus ir gaisrą.

Bet kad komunistų ir sočia-

BERLYNAS, geg. 3. — Na
ciai kovai su jų valdžios prie
šininkais sukurė naują “liau
dies teismą’* kuris bus augš- 
čiausias visoje šalyje ir bus 
skiriamas ir kontroliuojamas
pačių nacių. Jis susidės iš listų vis dar yra Vokietijoje, 
penkių teisėjų, kurių tik du tu-* tą pripažino karingasis Goering, 
rėš būti advokatais . Teisėjus 
skirs nacių “teisingumo” mi
nisteris.

Tas teismas galės bausti mir
timi už “šalies išdavystę”. O 
šalies išdavyste pas nacius skai
tomas nors ir mažiausias na
ciams pasipriešinimas, net ir 
vedimas propagandos “raštais, 
gramafonų plokštelėmis, ar pa
veikslais”, ar kokia nors nacių 
veikimo kritika. Taigi net ir 
už tuos dalykus teismas galės 
bausti žmones mirtimi.

“Liaudies teismo’’ nuospren
džiai yra galutini ir jokios ape
liacijos negali būti. ’

Naciai įsteigė “liaudies teis
mą” ir pastatė jį augščiau au- 
gščiausiojo teismo todėl, kad 
augščiausias teismas, nežiūrint 

•viso nacių spaudimo, išteisino 
komunistų va^Torglerį ir tris 
bulgarus komunistus, kurie bu
vo kaltinami reichstago rūmus 
padegę. Naciai norėjo juos žūt
būt nuteisti, nors mažiausio 
prieš juos įrodymo neturėjo. O 
čia teismas ėnjė ir išteisino. 
Tad kad ateity tokių dalykų ne
įvyktų, tai naciai įkūrė savo 
teismą, kuris turės klausyti na
cių įsakymu ir mirtimi bausti 
nacių priešininkus.

kuris savo kalboj prižadėjo 
šiais metais visus komunistus 
ir socialistus išnaikinti.

Mecklenburg valstijoj tapo 
areštuota 50 žmonių, kaltina
mų už komunistinį veikimą.

Reikalauja pašalinti 
senatorius Overton 

ir Huey Long
Se-

8 Vokietijos komu 
nistai pasmerkti 

mirčiai

WASHINGTON, g. 3. 
nato rinkimų komitetui tapo į- 
teiktas reikalavimas, kad butų 
pašalinti iš senato senatoriai 
Huey P. (“Kingfish”) Long ir 
jo šalininkas John H. Overton, 
iš Louisianos. Reikalavimą į • 
teikė neva Louisianos moterų 
komitetas.

Tai yra pirmas atsitikimas 
kongreso istorijoje, kad senato 
komitetas svarsto reikalavimą 
diskvalifikuoti senatorių, pa
duotą pašaliečių, o ne senato 
narių.

Senatorius Long yra pažan
gus žmogus, bet labai netaktiš
kas ir mėgstantis demagogiją. 
Tuo naudojasi atžagareiviai, ku
rie dabar nori jį ir iš serf.to 
pašalinti. Už tariamojo mote
rų komiteto, kuriam vadovau
ja sesuo leidėjo vieno labai prie
šingo Longui laikraščio, stovi 
visos Long opozicijos partijos. 
Bet jos tečiaus stengiasi nesi
rodyti aikštėj.

BERLYNAS, g. 3. —Ham
burgo teismas pasmerkė mir 
čiai 8 komunistus, kūrintos kal
tino už terorą 1932 ir 
mm.

1933

Karas Arabijoj, Ye 
men valstybėlė 

užimta

Vienas nusišovė 
tas suliptas

ki

DAVENPORT, la., g. 3. — 
Frank W. Coonan, miesto iždi
ninko pagelbininkas, kuris per 
12 metų tvarkė specialius as- 
sessmentus, tapo areštuotas už 
išeikvojimą pinigų.

Jis tapo areštuotas susekus 
nuo $50,000 iki $75,000 truku
mą miesto iždininko Robeson 
sąskaitose. Iždininkas Robeson 
nusišovė vas. 21 d., prisipaži
nęs pasisavinęs $12,600 miesto 
pinigų.

LONDONAS, g. 3. — Gaub
tomis iš Bagdado, Iraq, žinio
mis, nepriklausomos valstybės 
Saudi Arabia monarchas Ibn 
Saug nugalėjo imamą Yahya ir 
užėmė jo valstybę Yemen. Sau
di Arabia nugalėjo, kadangi ji 
turėjo modernišką kariuomenę, 
su lėktuvais ir moderniškais 
ginklais. Imamas Yahya esąs 
užmuštas.

Anglija siunčia karo laivus ir 
karidomenę, kad apsaugoti sa
vo interesus Arabijoj. Tą patį 
daro Francija ir Italija.

Už KARALIAUS MEILUŽĘ 13 ŽMONIŲ NUĖJO KALĖJIMAN

Queem He&ene. asHussar,Mme, LltpescuPREMIER TATAgESCV
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PRINCE
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Rumunijoje nesenai aštuoni karininkai ir penki civiliai žmonės liko nuteisti kiekvienas 10 
tų kalėjimai! už suokalbį nužudyti karalių Karolį ir kitus valdžios narius. Tarp nuteistųjų 
pulk.’ Prekup, artimiausias karaliaus draugas, kuris daugiausia prisidėjo prie to, kad Karolis 
atgavo sostą. Bet jie visi piktinosi, kad karalius nepameta savo meilužės Lupescu, kurią apgy
vendino puošniuose dvaruose, kuomet Rumunijos liaudis kenčia didžiausj skurdą, o ir šalyje 
viešpatauja pilniausia suirutė. Tvirtinama, kad ir didžiuma kabineto narių, jų tarpe ir premie- 
ras Tatarescu irgi reikalauja, kad karalius atsižadėtų meilužės Lupescu, bet susitaikintų su 
savo žmona Helena, kuri dabar gyvena ištrėmime, nes kitaip nebusią galima šalį išgelbėti nuo 
militarės ar fašistinės diktatūros. Bet karalius viso to nepaiso ir dagi baudžia tuos, kurie už- 
simėna apie atsižadėjimą meilužės. ■.*

Streikuoja prieplau
kų darbininkai

NEW YORK, g. 3. — 5,000 
prieplaukų ir dokų darbininkų 
ruošiasi streikuoti Ne\v Yorke, 
kad išreikalauti pripažinimą 
Unijos. Streikas persimestų į 
kitus uostus ir suparaližuotų 
laivų iškrovimą visose Atlan- 
tiko prieplaukose.

Keliuose uostuose jų tarpe ir 
Houston, Tex., dokų darbininkai 
jau streikuoja.

Ir kunigai nebepasi- 
tenkina kapitalizmu; 
pritaria socializmui

Nusišovė III. legisla 
turos narys

MARSHALL, III., g. 3. —Illi
nois legislaturos narys, atsto
vas Sol Handy, rastas nusišovęs 
malkų pašiūrėj. Pasak žmonos, 
jis sirgęs jau dvi savaitės lai 
ko ,bet vistiek dalyvavęs legis
laturos posėdyje.

Sustreikavo popieros 
darbininkai

Ka-FORT FRANCIS, Ont 
nadoj, g. 3.— Čia ir Interna
tional Falls mieste sustreikavo 
3,000 popieros dirbtuvių darbi
ninkų, reikalaudami pakelti al
gas ir įvesti 36 vai. darbo sa
vaitę.

NEW YORK, g. 3. — Kirby 
Page, rašytojas ir redaktorius, 
atsiklausė 20,000 kunigų poli
tiniais ir ekonominiais klausi
mais. Iš tų 20,000 kunigų, 18,- 
323 kunigai griežtai pasisakė 
prieš kapitalizmą ir už koope- 
ratyvę visuomenės tvarką.

Kapitalizmo priešininkai pa
sidalino nuomonėmis sekamai: 
10,691 kunigas stojo už griež
tai pakeistą kapitalizmą, 111— 
už fašizmą, 123—už komuniz
mą, 5,879—už socializmą ir 1,- 
695 už kitas politines siste
mas. v

7 sudegė Lenkijoj
VARŠAVA, g. 3. — 7 žmo

nės sudegė ir daugiau kaip 20 
liko sužeista gaisre, kuris su
naikino 90 namų Pawlowicze 
miestelyje.

Daužo Vilniaus žydų 
langus

VARŠAVA, g. 3. — Neseniai 
susitvertosios fašistinės naciona
listų partijos nariai Vilniuj su
kėlė riaušes ir išdaužė 
žydų sankrovų

langus

Priėmė 1934 m. tak 
sų bilių

WASHINGTON, g. 3. —Kon
gresas šiandie galutinai priėmė 
ir pasiuntė prezidentui Roose- 
veltui pasirašyti 1934 m. tak
sų bilių, kuris pakelia taksus 
$417,000,000. Yra abejojama, 
ar prezidentas sutiks visą bi
lių ištisai pasirašyti, bet 
būt pasiriešins ir vetuos 
kurias biliaus dalis.

Lakūnas Janušaus
kas išskrenda į ko
lonijas paskutiniam 

maršrutui
Pirma aviacijos diena 

bus šį sekmadienį 
Kenosha, Wis.

Lakūnas James-Janušauskas iš
vyksta į lietuvių kolonijas su 
maršrutu. Pradeda nuo Wis- 
consino.

CHICAGO.—Lakūnas Juozas 
R. James-Janušauskas, kuris 
šią vasarą ruošiasi Lituanica II 
lėktuvu skristi į Lietuvą, su at- 
einačiu sekmadieniu, gegužės 6 
d., savo “Baltąja Gulbe” išvyks
ta į Amerikos lietuvių koloni
jas su margšrutu. Tai bite la
kūno paskutinis maršrutas, 
prieš išskrendant į tėvynę Lie
tuvą.

Pirmas jo sustojimas bus 
Wisconsine-Kenoshoj, kur Ke
nosha Airport šį sekmadienį į- 
vyks didelė Lietuvių Aviacijos 
Diena.

čia Wisconsino lietuviai ga
lės pamatyti naująjį lėktuvą ir 
net juo paskraidyti.

Tai bus vienintelis lakūno 
James-Janušausko apsilanky
mas Wisconsino valstijoje, to
dėl kviečiami šį sekmadienį į 
Kenosha Airport- afvykti visi, 
ne tik Kenosha, bet ir kitų 
aplelinkių lietuviai— Wauke- 
gan, Radhe, Milwaukeeirtvt., 
nes tai ’blis jų vienatinė proga 
pamatyti lakūną ir jo transat
lantinį lėktuvą. Prie progos, 
aviacijos lauke bus išpildytas 
įdomus programas. Pradžia 1 
vai. po piet.

Tautų sąjunga smel
kia Japonijos pre

kybos taktiką

LIETUVOS ŽINIOS
Suimti vėl keli klai

pėdiškių partijų 
vadai

Jų tarpe—ištisas “smogiamasis 
būrys”. Rasta Įdomios kariš
kos ir inkriminuojančios me
džiagos

KLAIPĖDA, 13. IV. Elta. — 
Šiaulių apygardos tardytojo ba- . 
landžio 11 d. nutarimu, pada
rius kratą, suimti Sozialistische 
Volksgemeinschaft Klaipėdos 
miesto grupes vadai: kontoris- 
tas Ewald Gronenberg, plau
kiojimo instruktorius, Gustavas 
Bertram, Klaipėdos krašto sei
melio stenografas ir 'Sozial. y 
Volksgemeinschaft biuro vedė
jas Molinus. Be to, suimti 
Christl. Arbeitsgemeinschafl 
smogiamasis būrys iš 12 asme
nų su savo vadu, Šilutės Her- 
derio vidurinės mokyklos mo
kytoju, 
atsarg. 
richu. 
tuosius
mios kariškos ir inkriminuojan
čios medžiagos. Ištardyti, Ber- 
tramas, Gronenbergas, Molinus 
ir kt., buvo pasodinti į kalėji
mą.

Vokietijos kariuomenės 
karininku, Franzu Ul- 
Kratos metu pas suim- 
buvo rasta daug įdo-

Smogikai buvo suareš
tavę Jagomasto sūnų

Iš

CLEVELAND, O., g. 3. — 
Pasak astronomo prof. Nassatf, 
dabar didelėj Jupiterio planetoj 
siaučia kokia tai nepaprasta 
audra.

jie iŠ kulkosvaidžio su- 
4 žmones, jų tarpe poli- 
virŠininką Clup

Mieli

a

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 7:- 
51

FOSTORIA, O., g. 8. — Trys 
plėšikai užpuolė vietos banką ir 
pabėgo pastvėrę $10,000. Bėg
dami 
žeidė 
ei jos

BENTON HARBOR, 
g. 3. —Michigano žiedų šven
tės, kuri čia kasmet yra šven
čiama pradedant žydėti sod
nams, karalaite tapo išrinkta 
Connie LeGard, 19 m., gelton
plaukė mergaitė iš Muskegon 
šventė prasidės šį sekmadienį 
ir, tęsis visą ateinančią savaitę.

VARŠAVA, g. 2. — Stefan 
Krzywoszewski, Lenkijos dra
maturgas ir buvęs direktorius 
trijų miestų teatrų, liko nuteis
tas trims mėnesiams kalėj iman 
už nesumokėjimą algų akto
riams ir kitiems teatrų darbi
ninkams.

MOLINE, III., g. 8 
Jesowitz, 26 m., prigėrė Rock 
upėj,; apvirtus jo valčiai

•v ■ ■1 ■ *;■' - ■

KLAIPĖDA.
Tilžės "praneša? kad ūŽ^ereitą 
sekmadienį Tilžės <šturmtrupis- 
tai (smogikai) atėjo pas lietu
vių spaustuvės Tilžėje savinin
ką Jagomastą ir suareštavo jo 
sūnų, kuris jair ilgą laiką dirbo 
spaustuvėje. Kodėl areštuoja
mas Jagomastos sūnūs —smo
gikai nepasakė. Taipogi tas jam 
nebuvo pasakyta, kai jį kalėji- 
man pasodino. Kaip “L. K.” 
praneša, pastaruoju laiku vo
kiečių .fašistai visomis priemo
nėmis ir visokiomis progomis 
persekioja Prūsų lietuvių jau
nimą.

Tautų

Iširo plytų sindikatas

t’

8.—

gal- 
nie-

Iš 20,000 kunigų veik visi pa
sisakė prieš kapitalizmą. Ar
ti 6,000 stojo už socializmą

Peršovė savo meilužį 
ir pati save

20,000 Kanados darbininkų 
gausią darbą'

-i ■ •.

—Louis

Austrijoj galės būti 
tik viena partija- 
“tėvynės frontas”

GENEVA, g. 3 
sąjungos internacionalinės dar
bo konferencijos komiteto ra
portas apie Japonijos darbo ii 
pinigines sąlygas, aštriai pa
smerkia Japonijos prekybos tak
tiką, nes Japonija pasinaudoda
ma labai žemomis algomis ir 
netikusiomis darbo sąlygomis, 
kuomet pati industrija yra su
organizuota moderniniais pa
grindais, gali daryti ir daro 
“dumpingą” kitose šalyse. Tam 
gelbsti ir nukritę Japonijos pi
nigai. Bet tokis nacionalizmas 
visuomet veda prie karų, sako 
raportas.

Tokis rapotas taip Japonijai 
nepatiko, kad ji grūmoja pasi
traukti ir iš šios organizacijos.

VIENNA, g. 3. — Dollfuss 
skelbia, kad politinės parijos 
Austrijoje paliovė gyvavusios ir 
galės būti tik viena partija — 
paties Dollfusso “tėvynės fron
tas”. Ji betgi nesiskaitys par
tija, o tik kuo-nors augštesniu 
už partijas, nes ji yra valdančioji 
partija—kaip Vokietijoj naciai, 
ar Rusijoje bolševikai. Partijos 
viršininkai yra ir valdžios vir
šininkai: kancleris Dollfuss yra 
ir partijos galva, o vice-kancle- 
ris princas Starhemberg yra ir
partijos vice-pirmininkas. Tver-I 
damas savo partiją ir neliesda
mas kitų partijų, Dollfuss nori 
užtikrinti savo diktatūrą.

Austrijos naciai uždraudė sa
vo šalininkams rūkyti Austri
jos cigaretus, nes valdžia pasi
ėmė tabako monopolį ir ciga- 
retų boikotu norima sumažinti 
valdžios ptojamas.

Viennoje pasklido naujas juo
kas iš Dollfusso. Esą valdžia 
skiria tris dovanas tiems, ku
rie sugalvos geriausį “džioką” 
dėl mažo Dolfusso ūgio. Pir
mas prizas yra 6 mėnesiai ka- 
ėjimo, antras prizas—3 mėm, 
o trečias—1 mėnuto.

FLAGSTAFFį Arte., g. 8. - 
Vakar čia perėjo smarki sniego 
audra, padengusi visą apieliiv 
kę 4 colių sniego slubgsniu.

TORONTO, Ont., g. 8. —On- 
tario vieškelių ministeris Mac- 
aulay paskelbė, kad greitu lai
ku prie kelių tiesimo, tiesiogi
niai ar netiesioginiai, gaus dar
bo 20,000 darbininkų. Kelių 
pravedimas kainuos $5,000,009.

MILWAUKEE, Wis., g.
Peršovusi ir gal mirtinai su
žeidusi Lawrence Wagner, kurį 
ji paliktame raštelyje vadina 
savo vaikinu, Mrs. Bessie Van 
Roo, 40 m., žmona grosernės 
klerko, pati nusišovė savo na
muose.

Klaipėdoj steigiamas 
naujas bankas

KAUNAS.—Iš prekybininkų 
sluogsnių teko sužinoti, kad 
artimiau&ioj* ateity Kauno ir 
Klaipėdos pirkliai Klaipėdoje 
steigia naują banką prekybinin
kų ir pramonininkų reikalams 
tenkinti.

KAUNAS.— Plytų sindikatas 
savo laiku labai gerai pelnės, 
bet dabar, nusilpus statybai, 
sindikatas pairo, nes didžiosios 
plytinės negalėjo susitarti su 
mažosiomis plytinėmis dėl- ga
mybos pasiskirstymo.

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SL,

Chicago, IL
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KELIAUKITE BUŠU!
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BUDASFAŠISTŲ VADAS KALĖJIME

Teatras ir Koncertas

Į abi pusi

Nenorėjai duonos
IŠMĖGINKITE S

ilto 7:30 vakaro.

tai parengia

adison
laimes geriausi

REPORTERIO 
PRIETYKIAI
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led .tins af-

rupinosi
MarČiulaL

sėt for 
arrange- 

ade with

S. L. A. Seimą iš 
J. šiurmaitytė-Pa

Gedimininė Draugi 
antrąjį skridimą. Ki

vhen two of 
nusicians ask 
er people and

X abi pusi 
$500 Expresinis 

Patarnavimas

Adv. F
J. Gata

Vie- 
, būtent, 
kuri yra 

daug dar- 
Gadynes”

Rajauskaičių koncertas pavyko

Balandžio 29 d., Lietuvių Pi
liečių svetainėje įvyko koncer
tas p. Rajauskaičių, studijuo
jančių muzikos mokslą, parė
mimui.

Programa^buVo įvairi ir vy- 
kUši. ' s.

Vakaro vedėju buvo J. C.

— 6 bal 
2 bal.;

yra daug pasitarnavę, 
parengimuose.

draugiškumo teko pastebėti tik 
Lietuvių Mokslo Dr-joje ir Čia 

t— tarpe Duųifesne lietuvių, jų 
kliubo paminėjime.

Tebūnie man leista palinkė
ti jums, draugai, sulaukti dar 
daug, daug panašių sukaktir-

Vainoriutej 
MekionisJ

Reiškia! 
ja remia! 
tos draugijos, kurios yra ga 
vusios 
gavusios dėl kokios nors prie
žasties, be abejones irgi pana 
šiai pasielgs.

K LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Užlaiko Šviesią Grindą Spalvą 
Labai Lengva Nuvalyti.

1 bal.; Graičiunas

Adv. Gugis 
• 1 bal.; 
Mockus 

■ 5 bal.;
B. žolynas

11, is the 
of all the 

in and

įspūdingą
pasakė Congressman

Didžiojo Liet. Kunigaikščio Ge- 
dimin,o Draugijos susirinki

Išrinko atstovus į

Khaki 
vadas Art J. Smith,

_______________ *f).7S
________________*7.00
_______________ 13,7*

_____ AKRON 7.00 
t RYTUS

! “NAUJIENOS

apendicito. Operacija 
ligonė jaučiasi gana

Sidės lietuviai rengia

Antano Stuko lavonas laivo at
rastas po 15 dienų ieškoji
mo ir palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

mas.
draugijų atstovi] susirinki
mą, kuris yra šaukiamai dėl 
rengimo aviacijos dienos.

Balandžio 26 d. po ilgo ieš
kojimo buvo atrastas nusiskan
dinusio Antano Stuko lavonas 
Monongahelos upėje. Prie 8- 

(Tąsa pusi. 3-čiam)

NEPAVOJINGA, 
ŠVARI', 
SM#U, 

PARANKU

©7931
Premier-Pabet Corp.

Spaudos atgavimo paminėjimas 
šiais metais sukanka 30 me

tų nuo lietuvių uždraustos 
spaudos atgavimo. Kad šias su
kaktuves tinkamai atžymėjus, 
vietinės S. L. A. 353 104 kuo
pos ir lietuvių tautinė šv. Jur
gio parapija rengia iškilmingą 
parengimą, kuris įvyks gegu- 
žės-May 27 dieną, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Tautinės para
pijos svetainėje, 105 South 
19th Street, South Side. Pro
gramas susidės iš -kalbų, dai
nų ir visų mylimo Jono Vai- 
nauskio orkeslros, Įžanga vi
sai žema, taip kad kiekvienam 
bus puiki proga į šį parengi
mą atsilankyti.

Administratorius t STASYS BAĖANAS,
2404 Charles St„ N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 3710

-arty” is ar- 
ntertainment

reikalaukite BLUE RIB- 
ukite tikri, kad jj gaunate.

svarai—-dvidešimts nuošimčių daugiau 
negu jus gaunate dviejų ir pusės 
svarų

Dr. Stanes
8; Dr. Graičiunas — 1

Parsiduoda Kiekvienoj Maliavų ir Hardware 
Krautuvėje

323 kuopos, Carnegie, Pa. bal 
savimo daviniai:

Bagočius — 1(

eing com-
Whether the young

Publikos susirinko la- 
d, — su kalbėtojam ir

Penktadienis, geg. 4, 1934

Trumpiausias kelias j 
South’us

uskas will de
entirely upon their re

407 So. Wabash Avė 
arija Brevoort Lobby *— , ižo w.

Tel. Waba«h 6171
Prašome paminėti

Redaktorius t P. DARGIS,
43 Strauss Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Ccdar 9888

many times the response is 
feeble. It would be surprising 
to these organizations if, in 
the futurei when they are plan- 
ning a concert, the you*ng 
musicians and singers refused 
to aid in the presentation of 
the program. The howl would 
most certainly be that the 
“jaunimas” was drifting away 
from the Lithuanian culture 
and that they were forgetting 
how the older people strived 
to give them their opporton- 
ities etc. etc. Putting it in plain 
words if you older people ex- 
pect the yotfth to continue to 
show their Vrillingness to aid 
in future Lithuanian functions

S. L. A. 3-čio apskrities šuva 
šlavimas

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wąbash Avė.

Tek Wabash 3886

Balandžio 21 d. pasimirė Ko
tryna Vaišnoriene, gyvenanti 
225 Sagamore St. Ji buvo pa
laidota 'balandžio 25 d. šv. Ka
zimiero kapinėse. Velionė Ko
tryna Vaišnoriene yra motina 
J. Vaišnoriaus, kuris yra ži
nomas kaipo Vaišnoriaute or
kestro vedėjas. Vaišnoriaus or
kestras 
lietuvių

Duųuesne, Piu, lietuviai minė
jo 25 metų jubiliejų

Viena iš senesniųjų lietuvių 
apgyventa kolonija, Duqaesne, 
Pa., praeitą sekmadienį, balan
džio 29 d. minėjo 25 metų su
kaktuves nuo įsikūrimo Lietu
vių NepriguImingo Literatūros 
kliubo.

Beikia pasakyti, jog šis kliu- 
bas įsikūręs 1908 metais iš 14 
asmenų, šiandien susideda be
veik iš visų lietuvių šeimų, gy
venančių toj apylinkėje, turin
tis turto 28 tūkstančių ver-

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Balandžio 29 d. DLKG. Drau
gija laikė savo mėnesinį susi
rinkimą Lietuvių Mokslo Drau-; 
gystės svetainėj. Aptarius drau
gijos reikalus, buvo skaitytas, 
laiškas nuo PittsbuTgho AL- 
TASS 
draugiją išrinkti 
savo atstovus į 
stovų susirinkimą 
gegužės 20 d. LMD. svetainėj 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa 
Susirinkimas prasidės 2 vai 
po pietų. i -

Laiškas buvo priimtas ir iš
rinkta 3 delegatai, būtent: A

Nortti
kortų lošimo vakarą Lietu
vių Tautiškų Kapinių nau

Į daktarus-kvotėjus 
Bronušas — 
— 7 bal.

Delegatu į 
rinkta — p. 
ra u.

nuo
Komiteto, kviečiant 

ir prisiųsti 
draugijų at- 

jvykstantį

Alyvuoja, maliavoja ir vamiŠuoja viską vienu sykiu. 
Priduoda Gintaro spalvos išbaigimą, apsaugotas dideliu 
žibėjimu ir vandens nenuplaunamu varnišo paviršium

Vakare prasidėjo šokiai, kifr- 
rie tąsėsi iki vėlybai nakčiai.

Maą teko dalyvauti įvairių 
dr-JM parengimuose, tačiau to
kio malonaus ir nuoširdaus

Sukaktuvių programas pra
sidėjo 3 vai. po pietų, Vado 
vaujant kliubo pirmininkui po
nui Turnerini. Programa bu
vo įvairi, susidedanti iš kalbų 
ir muzikalūs dalies. Pirmiausia 
estradon (scenon) buvo iššauk
ti visi buvę kliubo pirminin
kai, bėgyje 25 metų. Kiekvie
nas iš jų pasakė keletą žod
žių, prisimindami padėtąsias 
pastangas klrabą kuriant ir jį 
užlaikant, reikšdami džiaug
smo, jog ji ir draugų padėto
sios pastangos nenuėjo niekais, 
tai liudija nuveiktieji darbai v 
įgytasis turtas.

Įdomias kalbas pasakė ir šie 
pittsburgliiečiai kalbėtojai: — 
Jonas Mažukna, Petras Pivo- 
runas ir Povilas Dargis. Be 
lietuvių kalbėtojų, 
kalbą 
Dunn

Na, o (Jono Vainausko or
kestras pagrojo įvairias liau
dies meliodijas ir kaitinančias 
polkas. Po programo dalyviams 
buvo r^antidti girdus pie-

3-Čio apskr. kuopų pusme
tinis suvažiavimas įvyksta ge
gužės 27 dieną, 2 vai. po pie1- 
tų, Liet. Mokslo Dr-jos sve
tainėje.

šis suvažiavimas yra svar
bus, todėl tikimasi, jog visos 
kuopos prisius savo atstovus.

Tiesa, apskritys rengia dide
lį pikniką birželio 3 dieną, 
Adomo Sodne.

Visas pelnas 
delegatų nuvežimui į Susivie 
nijimo Seimą.

Du lietuvių pagrabai vienoje 
gatvėje ir viename bloke 

McKĮeES ROCKS, Pa. — Ba
landžiu 26 d. staiga pasimirė 
jaunas! lietuvis vaikinas (23 
metų amžiaus) Vincas Eismon- 
tas, gyvenantis su savo tėvais 
adresu 213 \Sagam6re St. Jis 
buvo palaidotas balandžio 30 
d., teikiant paskutinį patarna
vimą šv. Vincento bažnyčios 
kun. Vaišnoriui šv. Marijos ka
pinėse. Laidotuvėms 
graborius Adomas

I abi 
$3.50, 
$6.00, 

$10.80 < 
$10.00
i mlnS- 

___  /ienų bu- 
liirtui kedS fcp- 

______ _ Jrtnraltt tr pa-. 
Porterio -čatarnavima*. 
■Mfa betonuokite <

Missouri Transit Line 
328 So. State St . 

Tel. RARRISON 6072

then it is not asking too mUch 
that you support an affair sueh 
as was held lašt Sunday.

Edward Baltrušaitis, 
205 Seneca Street.

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
žemos Kainos visuomet 
Patogus miegojimui Krėslai. 
Dideli, modemižki, puošnus busat.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduŠkos ir porterio patar- 
navimas-1
Duokite mrnns surengti smagią ke
lione i byle vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
- 328 So State Street 

Tel. HARRISON 0072

DETROIT $3
ŽEMOS BOSU KAINOS VISUR 

Paaukite:

Gegužės-May 20 dieną, 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Mokslo Dr- 
jos svetainėje, 142 Orr Street, 
Soho, įvyksta visų lietuvių or
ganizaciją (draugijų, kliubų) 
susirinkimas, kuriame bus pla
čiai apkalbėta rengiamoji bir
želio 17 d. aviacijos šventė, pa
rėmimui lakūno 
James, skrendant šią vasarą į 
Lietuvą.

Draugi jos yra prašomos iš • 
rinkti atstovus ir į minėtą su
sirinkimą juos prisiųsti.

Dr-jos, negavusios pakvieti
mų, privalo pasirūpinti atsto
vų išrinkimu.

Kadangi rengiant aviacijos 
dieną turėsime paskutinę -pro
gą lakūną Janušauską paremti 
ir prieš išskrendant pamatyti, 
todėl mi.sų visų prievolė ben
drai prie šio paskutinio pitts- 
burghiečių pasiryžimo nuošird
žiai prisidėti.

Prie progos turiu pažymėti, 
jog ir jaunimo organizacijos 
rengiasi prie savo susirinkimo, 
įvykstančio gegužės 11 d.> L. 
Mokslo Dr-jos svetainėje; mat, 
jaunuoliai yra nutarę surengti 
lakūno pagerbimui bankietą. 
kuris įvyks prieš pat aviaci
jos dieną, tai yra 
J une 16 dieną.

Reikia tikėtis, jog visf jati1 
n uoliai, į vertindami jų kartos 
atstovo James (Janušausko) 
pasiryžimą, visi kaip vienas 
susirinks gegužės 11 d. ir pla
čiai aptars bankieto rengimą.

Milius, kuris tikrai gražiai pro
gramą sutvarkė.

Ją išpildė dainininkai — so
listai : p. Griniene, Miliauskai
tė (Clevelandietė), A. Zdanys 
(Clevelandietis) ir p. Lukoše- 
vičiutė (Youngstownietė) ir 
broliai Giliai (Pittsburghie- 
čiai).

Muzikantai: — p. p. Rajai?- 
skaitės, Blumberis, Savickas, 
M. Virbickaitė ir Senulis. Bu
vo ir kalbėtojų; įdomesnę kal
bą pasakė kunigas Žukauskas.

Atostogauja
žinomo diplomato, Dr. Biel

skio žmona — p. Bielskienė 
atvyko iš Californijos pas sa
vus tėvelius praleisti atosto
gas. Paviešėjusi keletą dienų 
ji vėl grįžta Californijon.

Southern Limited
‘ 40-7 So- )Vabash Avė. 
72 West Randolph St.

Tel. Calumet 4668—Wabash 6171

fcfbaL;
Į iždininkus

— ‘6 bal. ; P. Mažeika
Į iždo glob.: — J

— 6 bal.; Januškevič
J. šlikas — 1 bal
— 2 bal.; E. Mikužiutė

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

Perdtoi Greitas Patarnavimas. 
Vienon tniBCn

PEORIA, ILL........ $2.5’0,
QUINCY, ILL. ... 64.00 
ST. JOSEPH, MO- $6.00. 
KANSAS CITY.... $6.00
■Dft bnsal Kasdien ISVaSlDOla | virt 
'tire miestus—Vtehas 'pcraMtmas—•vii 
su visi} kelią. Nauja <nh 
r n pinta sn-yno 'audeklo 
duška DYKAI.

Ateikite

Amerikos fašistų
Shirt 
kurį teismas rado kaltą už me
lagingą liudijimą svarbioje by
loje dėl jo fašistų užmušimo' 
žmogaus. Jis liko nuteistas nuo 
3 iki 6 metų kalėjimai

Mockus — 10; 
šlikas 

E. Mi-

Vice-pirm. — J. K. Mažuk 
na — 8; Mikalauskas — 2;

Sekret. — M. Vinikas — 9 
Miliauskas

Iždin. —
patto — 1

Ižd. gk>b
Januškevičius —
— 6; B. žolynas 
kužiuč — 2;

Dak.-kvotėjus - 
low — 
baisus.

Teko sužinoti, kad Nęrth 
Sidės lietuviai rengia kortų lo
šimo (vakarą Lietuvių Tautiš
kų Kalinių naudai gegužės 12 
d., Lietuvos Sūnų svetainėj, 
818 Belmoht St. Lošimas pra
sidės

O kada Northsidiškiai lietu 
viai ką rengia, 
tikrai gerai ir visados tori ge
riausio pasisekimo. Tad tiki-; 
masi, kad ir &is kortų lošimo! 
vakaras turės geriausio pasi-1 
sekimo.

Bute daug gražių ir gerų do-f 
vanų, kurias 
lošikai. Kitas dalykas

visų lietuvių pareigi
Lietuvių Tautiškas k

Neužmirškite gegu 
ir visi bukite Lietuvos Sūnų 
svetainėje.

Carnegie^ Pa., S. L. A. 128 kun 
pos Centro Valdybos rinki 
<mu daviniai:
Įvykusiame 128 kuopos pa 

skutiniajame susirinkime rink 
ta S. L, A. Centro Valdyba 
štai * balsavimo daviniai:

J pirmininkus
BagoČius 
veckas —

Į vice+pirmininkus 
Mažukna

Į sekretorius: —- M. V 
kas — 6 bal.; J. Miliauskas

Paul Dargis
Višų lietuvių organizacijų 

susirinkimas

sočia
Pirmosios Gegu

i paremti they have given their Services 
apines.
žės 12 d

FEWAY FAST 
-JOKIA H

____ I J A NE ■ 
NUVEŠ TAIP SAUGIA] I

BEI TAIP g
PARANKIAI. g

Sa£eway i siūlo g
skirtingo budo g

L patarnavimu. g

O šiais 
siskubino rengti' bet publikos 
neturėjo.

in Pittsburgh the 
committees always 

know that the young musical 
taįent of Pittsburgh will be 
iglad to assist them with their 
playing and singing, lt usually 
ma'kes no difference what the 
purpose of concert is to be or 
whioh “political 
muging the 
these young people have been 
generous in providing enter- 
tainment. Now 
the ever ready 
the aid of the oi 
of the ergapization for whom

Liet. Tautinės šv. Jurgio pa
rapijos choras, vadovaujant J 
L. Senuliui, gegužės-May 13 die 
ną, parapijos svetainėje, ren
gia teatrą ir koncertą.

Bus suvaidinta juokinga ko 
mediją
— graužk -plytas”.

Skaitlingas -choras, solistai ir 
muzik-anlai šį programą tikrų 
tikriauteiai padabins. Vakaro 
pradžia 7:80 vai. vak.; įžanga 
tik -35 centai.

Pittsburgh; has been truly 
fortūna te this year in having 
so many fine concerts. Lašt 
Sunday aftemoon, at the 
Soųthside Hali, the audience 
at the concert arranged for, 
the benefit of the Rajauskas! 
sisters were well repaid by the 
musical program presented and; 
many have1 been the pfaises 
heard of the fine Įvoices <įf the 
guest artists from Youngštown 
and Cleveland.

The rather sma 
people who atten 
fair is to be regretted especially 
since the pulpose/čT the con
cert was so Avorthy. Whenever 
any type of concert i s being 
arranged 
program

This is a reminder that next 
Friday evening, May 
date for the meeting 
youtog Lithuanians 
around Pittsburgh Who would 
be interested in aln evening 
with Joseph Janušauskas when 
he epines here for the Second 
Aviation Day. The date for the 
Aviation Day in jPittsburgh 
has been definitelJ 
Sunday, June 17 an! 
mentis have been r 
the ąirport officials and other 
details are speedily 
pleted 
people will have an opportunity 
to become bjetter acąitfainted 
with Mr. 
peni 
spohse to the invitation to at- 
tend this general meeting 8:30 
Friday evening, May 11 at the 
Litnuanian Hali, 142 Orr Str. 
Plan to be there and bring 

friends!

28 Valanda smagios keliones

PTTTSBURIIG į_____
CLEVKLAND -----------
DETROIT..
TOLEDO ------------
T0UNGSTO7VN $8. .

Bilo kur

Paulekieuė sunkiai su 
sirgo

Balandžio 22 d. Elena Pau 
lekiene, Adomo Paniekos žmo 
na ir 
tuvių dainininkes Bladzes Pau- 
lekhitė^ motina, buvo sunkiai 
susirguį. Ji titojau tapo nu
vežta į Mercy ligoninę, kuri 
skubiai buvo padaryta operai 
ei j a d ė 
pavyko | 
gerai. 1

Ponia Paulekienė turi
■ 1 . I

ną dukterį, Chicagoj 
Birulę Rašinskienę, 
žymi dainininkė ir 
buojlasį 
chore.

Pilsen 
Light 

Floor Oil

Mizernas komunistų Pirmosios 
Gegužės lapvaikščiojimias

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Balandžio! 29 d. LMD. sve-i 
tainėj komunistų kontroliuoja* 
mas LDLD. Apskritys buVo 
surengęs Pirmosios Gegužes' 
apvaikščiojimą, I kuris susidėjo; 
iš prakalbų, dainų ir muzikos.j 
Kalbėtojum buvo J. Gasiunas,; 
o muzikalj programą pildė jau-: 
nikoliai, 
bai maž.
progranjo pįldytojais gal ir bu 
vo apie

Praeitais metais 
listai rengė

Lena sako:
Kuomet jus norite gauti geriausią mie
žiu salyklą, reikalaukite BLUE RIB- 
BON, ir bukite tikri, kad jį gaunate. 
Skardinėje visuomet yra pilni trys

s gaunate dviejų 
ordinėje.



NAUJIENOS. Chicago, III1934

Pittsburgh’o Naujienos

eporteris.

$14.00Viso labo

kad

Prie

tautininkų

Lietu

Willow Springs, III

Birželio 16 Ekskursija
New York

ant

MORTGAGE BANKERS

ht Whiskey

MILDA THEATRE

PETER PEN

RAMOVA Theatre

MANDALAY

JUST LIKĘ 
AN ELEVATQQ.

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus 18.95
19.65
20.10
21.90

$18.70 
19,05 
19.50 
21.30

LOWEP IT 
PETER PEN.

BUMPING
MV HEĄD.

Paintes 
$14 25 

16.20

SEE-
WE ARE 

DEGENDING. WELL
VOU HADE 

A BELIEVER
OUTOF

ALLPIGHT/ 
DOWN 
WE GO/

12 Kvortų .......
arba 24 Paintes

NOW OPEN THOSE 
BIG WINDOV7S AND 
WE ARE READV 
TO START

A/O YOU 
BELIEVE

12 Kvortų .........
arba 24 Paintes

visai 
$22.00 
Liti/ani

3514-16
arti Si
Vanos,

Rusiška "ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v.

MAGIC?
I DIDN’T 

UNTIU 
PETER

PEN 
GAVĘ THE 

DEMONSTRATION.

$47.75 už keisą (24 paintes)
2.50 už p’aintę
3.50 už 5th

3518 So. Balated St.

3140 So. Halsted St

French Line 
“Ule Dė 
France” 

Expresinis
Laivas

KAINAS PER

Pradedant nuo Gegužės 1 dienos 
įžanga bus 25c. po 6:80 v. vak. 

įskaitant Antrad. ir Šeštad.

Kv. $20.90 už keisą
Kv. 20.38 už keisą
Kv. 19.86 už keisą

NEW KENSINGTON, Pa. — 
SLA. 192 kuopos darbuotoj ai 
tikrai gražiai pasidarbavo dėl 
antrojo skridimo ir šukele apie 
$40. Reiškia, New Kensingto- 
no lietuviai pasirodė labai ge
rai.

RUSSELLTON, Pa 
170 kuopos 
yra 
(su $4.00) dėl antrtj 
mo 
lionijos 
galima buvo norėti

musų kainas

<HEART1ST 
ISSTILL 

UPINTHE 
AIR. 

PETER 
PEN 

ISMAKING 
THE MAGIC 
CARPET 
PERFORM.

McKEES ROGES 
ka girdėti, kad ir tenai yra vei- 

parėminjo antrojo ■ 
aukų pa-|

Penktadienis, geg

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos

kiama dėl 
skridimo. Jau yra ir

CROSS COUNTRY
CRUISE”

Su Lew Ayers ir June Knight 
taipgi komedija

Pitts- 
neatsilieka, kad

KUR IR KAS YRA 
VEIKIAMA DĖL 
ANTROJO SKRI

DIMO

Su Kay Francis, Ričardo Cortez 
ir kitais, taipgi 

“Kilters of the Chapparel”

PASIRINKIMAS No. . ANTRAS. 
(Straight Whiskey) 

Kv. CRAB ORCHARD 
K v. C A DĖT 
Kv. SHIPPING PORT 
(Blended Whiskey)

Kv. OLD OSCAR PEPPER
Kv. TOM HARDY

PaintSs BRIGADIER (Lygus 2 Kv.)

$18.62
$19.12

Kunigų “Draugo” No.
Pittsburgho žinių skyriuje

irgi neatsiliko nuo

DUQUESNE, Pa 
vių Literatūros Neprigulmin- 
gas Kliu'bas, rengdamasis prie 
savo sidabrinio jubiliejaus (25 
metų sukaktuvių) apvaikščioji- 
mo, kuris įvyko balandžio 29 
d., paaukavo iš savo iždo $10.- 
00 antram skridimui, tuo pa
darydamas savo 'sidabrinį jubi
liejų dar žymesniu.

O Dirtįuėsne draugijų dar
buotojai 
prakilnaus darbo paremti an
trąjį skridimą, — paaukavo po 
kiek kas išgalėjo. Teko nugir
sti, kad duųueniečiai jau turi 
sukėlę net $14. Ir tai dar no 
viskas. Gerb. Jurgis Račkaus
kas pareiškė, kad kol pinigai 
bus išsiųsti j Centrą, tai gal 
susidarys iki $20.

Tačiau reikia neužmiršti, kad 
Duquesne lietuviai yra pusė
tinai depresijos nuvarginti. Dar 
ir dabar štilvarkai mažai dir
ba, bet visvien prie) prakilnių 
darbų jie prisideda kiek ga-

PITTSBURGH, Pa 
burghaS irgi 
paremti antrąjį skridimą. Lie
tuvių Mokslo Draugyste ir jos 
darbuotojai, tu'r būt, geriau
siai pasižymi tame darbe. Per 
pasidarbavimą LMD. Namo 
gaspadoriaus gerb. Albino Kau- 
lakio sekami lietuviai jstojo į 
ALTASS. narių eiles:

Pranas Savickas ...... $2
Albinas Kaulakis ....... 2
Jonas Benaitis ............. 2
Pranas Andrinas ...... 2
Pranas Malinauskas .... 2
Juozapas Badžius ........ 2 
Jonas Lanrina.tis ......... 2

įsurance 
Notary 
Public

This ntvertisement ta not intended to 
offor whiskey for sale or delivery in any 
stato or cqniniunity wherein the adver- 

tisinfr, sale Jor ūse thereof is unlawful.

tai, tirt- būt, var

Velionies kapo ir grau 
Tkė. Reiškia, pasitvir

OLD TAYLOR Bonded 4 metų senumo.....
17 metų senumo OLD BONDED WHISKEY 
3 STAR HENNESEY ......... ...............................

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOfUGLAS BATHS

W. ROOSEVELT ROAD
Louis A v. Tel. Kedzie 8902 
lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

CARNEGIE, Pa. —' Na, o 
kas ką gali pasakyti apie 323 
kuopos darbuotojus ir apie 
Carnegie lietuvius? Iš tenai, 
rodos, nieko negirdėti. Bet

PERDAUG DIDE 
LI APETITAI

GREASING

PALACES
No. 40 MARQUETTE 

ROAD ir 
WESTERN AVĖ. 
Pranas Navickas manageris

mo? Kartu su Pittsburglio apy- darant tame Komitete savo
linkės kolonijoms jis jau yra žmonių i didžiumą, perorgani-
sukėlęs apie $300 dėl antrojo ziioti Komiteto valdybą. Del
skridimo. O dar tais ląikais, “činų” ir garbės niekas nesi-
kada dabartinis Komitetas dir- varžė iš 'esančio Komiteto na- 

tautininkų rių ir nesivaržo.
Tačiau* katalikų ir tautini n- 

vadovaujami kun. 
k u n. Kazėno, su 

jokiomis kitomis sąlygomis ne
sutiko ir reikalavo, kad esan
tis Pittsburgho ALTASS. lik- 

ii ir butų sudarytas 
naujas Komitetas. O tie žmo
nės, kurię jau yra dirbę dėl 
antrojo skridimo ir laužę pir
muosius ledus, turėjo eiti gu*l-

(Tąsa iš pusi 2-ro) 
tos gatvės jis tapo išplautas 
į krantą.

Jau buvo laikraščiuose rašy
ta, kad jaunas lietuvis Anta
nas Stukas, 22 metų amžiaus, 
balandžio 11 d. papildė sau4žu- 
dystę, nušokdamas nuo 22-ros 
gatves tilto į Monongahelos 
upę. Tai birk padaręs dėl ne
sėkmingos meiles. Tačiau la
vonas nebuvo surastas iki ba
landžio 26 d. Ir kol lavonas 
nebuvo surastas, tai žmonės 
buvo pradėję abejoti apie pa
pildymą saužudystčs. Buvo lei
džiama visokios kalbos: vieni 
sakė, kad gal Stukas tik savo 
merginą gąsdino ir yra kur 
nors pasišalinęs; kiti kitaip 
kalbėjo ir nenorėjo tikėti jo
kiomis pasakomis apie saužu- 
dystę. Bet velionio Stuko lavo
no suradimas padarė galą vi
soms kalboms ir išblaškė visas 
abejones.

Balandžio 27 d. Antano 
ko lavonas buvo palaidotas 
tuvių Tautiškose kapinėse, 
kapo P. Pivaronas pasakė 
karną prakalbėlę. Laidotu*vėse 
dalyvavo ir velionio Antano 
Stuko rųergina Elenora Berno
taitė. Ji uždėjo gyvų gelių vai
niką ant 
džiai ve 
tino, kas buvo laikraščiuose ra 
šyta, kad saužudystė buvo pa 
pildyta dėl nesėkmingos mei 
lės. O kame buvo ta nesėkmin
ga meilė tarpe Stuko ir Ber 
notai tęs 
giai kas kada ir sužinos.

Velionies Stuko drapanose 
rasta rasytė, kad pirm papil
dymo saužudystės jis buvo pa
siuntęs savo motinai į Lietu
vą $100. Turėjo savo gyvastį

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas r

WM. DAMBRAUSKAS

patylomis darbuotojai dirba ne dėl gar 
pasiun- bės ar kokiais kitais išrokavi 
Antro- mais, bet kad parėmus antrą 
ir gra- jj skridimą.
lakūnui

AhKIh krūtinėj Ir gerkit) gali 
(MiHhlarytl rinitn*. Palengvink 
Jiioh | n minute* *n Muete- 
r«»le, pagelIiHtl prašalinti Iri- 
tHcIjgl Vartok SYK) j VA- 
MMIį, per penkias valandas, 
|om ture* pMgelbftl. Milijonai 
vartoja per IK metu*. Heko- 
menrfuojanio* gydytoju Ir alau-

GERBIAMIEJI:— 
kad užpildyti jūsų —.....------------ ----------------. —, — , ~
jums reikėjo pirkti keisais, kad gauti prieinamesnes kainas ir dėl tos priežasties jys negalėjote duoti 
savo kostumeriams turtingą pasirinkimą kada jie jj norėdavo gauti.

Bet sulig musų pardavimo plano, mes duodame jums ŽEMIAUSIAI GALIMAS 
KANT KEISAIS ir jums nereikia pirkti pilną keisą kokios nors vienos ryšies. 

Del pradžios mes prirengėme du pasirinkimus, geriausiai žinomų rušiy, kurie lengvai parsiduoda. 
Kiekvienas pasirinkimas susideda iš 12 kvortų ir šešm įvairiy rušiy.

H Nebesirūpinkite dėl 
- odos niežėjimo, Plai 

skanų, Išb ė r i m y, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose a pliekose 
35s. 60c, $1.00.

CRAlį ORCHARD
S!trai

perkant 5 keisus po
perkant 10 keisų po

BRIGADIER ...... .........................
WINDS0R (Str. 100 Pr.) .......
Daniel Webster
100 proof Str. WHISKEY ........
ANCHORAGE (Str. 100 proof) 
OLD
TOM HARDY

■ šavo laikraščius 
ir draugijų susirinkimuose 
šmeižė -lakūną Janušauską.

Tačiau plačioji lietuvių liau*- viduotųsi 
Hudu apdrauda motinai dis, kuri sveikai protauja, ne

paisė tų visų šmeižtų, kuriuos 
tautininkų 

bet nuoširdžiai parėmė 
graborius ir dabar remia antroj j skridi

mą. Todėl Pittsburgho katali
kų ir tautininkų vadai, maty
dami, kad prieš vėją nepapite, 
neva pareiškė norą remti la
kūno Janušausko kilniąją mi
siją, jei tik dabartinis Pitts
burgho aviacijos Komitetas 

99 likviduosis. Nors dar iki šiol 
til- katalikų ir tautininkų vadai 

po net dvi korespondencijos,1 nė vieno cento, tu r būt, hera 
ku‘r puolama ir šmeižiama davę dėl antrojo skridimo ir 
Pittsburgho ALTASS. Komite- nė vieno parengimo nėra ren
tas. O to puolimo priežastis yra gę, bet jau turi tokius neri
ta, kad Pittsburgho ALTASS. botus apetitus ir tokias geras 
Komitetas atsisakė likviduotis akis, kad reikalauti tų žmonių 
ir atiduoti pradėtą ir jau daug pasitraukimo nuo darbo, — tų 
nudirbtą darbą rėmime antro
jo skridimo katalikams ir tau
tininkams.

Dėl ko turėjo bu‘ti likviduo
tas Pittsburgho ALTASS. Ko
mitetas? Ar dėl te, kad Pitts
burgho ALTASS. Komitetas 
dar praeitais metais rengė avia
cijos dieną

—— toLA. 
jau yra 
skridimo 
— apie 

kad' pri- 
trąjį skridi-

Su pagarba, 
BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine 
Victory 5382-5383.

latesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes 
Padarome visokius popierius ir dokumentus.

Siunčiam pinkus j Lietuvą.

Yra pardavinėjami ir sidab- 
ženkleliai, bet už kiek 

jai? yra parduota, tai galima 
bus sužinoti tik Komiteto su
sirinkime. Reikia pasakyti, 
ir Pittsburghas dirba dėl 
trojo skridimo. Bet kurie 
ba, tai tie neieško jokios gar
bės ir nesiginčija dėl vadovy
bės. O kas nedirba, tai tie tik

K DAUGIAI? NEI- ^ 

1,000,000 
(VIENAS MILIONAS) 

AUTOMOBILIŲ 
TAPO IŠGRISUOTŲ 

Per

WAGGONER

Tai matote, kokius didelius 
apetitus turi musų Pittsburgho 
taip vadinami katalikiški va
dai. žinoma, jokiu* bildu ne
buvo galima patenkinti tuos jų 
didelius apetitus.

O jei katalikų ir tautinin
kų vadai taip drūčiai nori pa
remti Janušausko misiją, kaip 
kad giriasi “Draugo” rašyto
jai, tai jie daug geriau* pada
lytų, jei vietoj niekinus ir 
šmeižus Pittsburgho ALTASS. 
Komitetą, pasidarbuotų dėl an
trojo skridimo ir pinigus tie
siai į Centrą pasiųstų. Tada 
parodytumėte savo darbais, o 
ne žodžiais, kad jus remiate 
antrąjį skridimą.

! — S. Bakanas.

REAL ESTATE
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvį.

W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

apdraudęs ant $1,000. 
tinę irgi motinai buvo 
šyta. Tačiau dar nebuvo suka- 
kę metai nuo paėmimo apdrau-'1 
dos, o [ 
patvarkymą 
mokama iki nesukanka 
metai nuo apdraudęs paėmimo 
Toki 
gal nebus išmokėta

Laidotuvėmis rūpinosi velio- skleidė katalikų 
nies Stuko dėde Povilas Braz- vadai 
dys, o patarnavo 
Adomas Marčiulaiti

SLA. 
darbudtojai irgi 

prisidėję su savo aukom
i j o skridi

Iš taip mažos lietuvių ko 
tai daugiau vargu* ii

TELEFONUOJANT PADUOKITE SAVO ORDERĮ PAŽYMINT PASIRINKIMO 
Musų patarnavimas ir tovorai pilnai jus patenkins. Pastebėkite 

i KEISŲ SPECIALS.
5ths Kvortos 

$11.00 
21.75

žmonių, kurie yra 
dirbę ir nuoširdžiai 
antrojo skridimo.

Jei katalikų ir 
vadams nebūtų rūpėjusi poli
tika ir jų partyviškas krome- 
lis bei varinėjimas demogogi- 
jos, tai jie turėjo geriausią 

per visą laiką! progą prisidėti prie Pittsbur- 
darbuojasi dėl antrojo skridi- gho ALTASS. Komiteto ir, su-

BRIDGEVILLE, l'|i. 
90 kuopos nariai irgi 
prisidėję prie antrojo 
nors ir su maža au’ka 
$3.00. Tuo jie parodę, 
taria ir remia an

' VASIRINKIMAS No. PIRMAS.
(Straight Whiskey)

Kv. CRAB ORCHARD
Kv. SHIPPING PORT
Kv. ANCHORAGE
Kv. OLD POLK
Kv. DANIEL WEBSTER
Pt. WINDSOR (Lygus 2 Kv.)

$19.16
$19.56

Pomir-’bo, tai katalikų 
apra-' vadai darė didžiai/sį trukdy 

draskydami aviacijos die- kų vadai 
[Juos plakatus ir net nesisarma- Jurgučio 

pagal apdraudos paliso tydami per 
apdrauda nėra 

vieni

carnegiškiai 
sudėjo virš 
te dovaną 
sios krikštynoms Na^tu 
žiausiais linkėjimais 
Janušauskui.

siųsta į Centrą. Tenai darbuo- riniai 
jasi gerb. D. Sanda.

| i Reikia neužmiršti, kad Mc 
Kees Rocks yra nemaža lietu-

i vių kolonija ir tinkamai pasi- 
! darbuos antrajam skridimui.

Yra ir daugiau lietuvių ko
lonijų Pittsburgho apylinkėje, 
apie kurias mes mažai žino
me. Tačiau ir ten veikiama dėl ginčus kelia ir ieško nežinia 
antrojo skridimo. Mat, musų ko. — S. Bakanas.

Telephone VICTORY 5382-3

BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine.
Distributors of hnporied and Domestic

Wines and Liąuors
3265-7 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Mes žinome, kad praeity daugelis džiaberiy parduodavo jums vien su ta mintim, 
sankrovą. Tuo budu visas jusy kapitalas buvo sulaikytas tik keletai rušiy, nes

Skin

IETKIEWICZ&

linui

r Stop 
Itching

žemo
FOR . S K IN i R Ri TA T I O N S
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by
$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

PASTABOS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
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.Chicago je — paštu: 

Metams ................. ~.........
Pusei metų ...... ~...................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ...............
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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HEROJUS

konų spauda yra pripil- 
lingerį. A^ie jo susišau- 

išnykimus ir pasirody- 
naujus (tikrus ar prasi- 
r kitokius “didvyriškus” 
liais antgąlviais pirmuo-

Diena iš dienos visa ameri 
doma žiniomis apie plėšiką Dil 
dymus su policija, misteriškus 
mus Įvairiose vietose, apie jo 
manytus) užpuolimus bankų i
žygius laikraščiai praneša diek 
se savo puslapiuose.

Tikras herojus, tik imk jo
Bet kuomet galingiausios 

per savaičių savaites negali su 
met laikraščiai apie jį rašo- da 
bes vyrus, visuomenės darbuoUJMD, v«v*v<o
kokius kitus asmenis, tai įspūdis susidaro prastas.

Argi iš tiesų Amerikos žmonėms už 
siaa dalykas yra plėšiko ir vagies karje 
tai kodėl ta “didžioji” Amerikos spaudu teikia šitokį 
“dvasios peną” savo skaitytojams?

Iš Kauno kalėjimo nuvykiir 
sius kalinius-komunistus Mask
voje sveikino sekamai: “Kalbė
tojai, sveikindami 24 kalinius, 
praneša, kad jie randasi laisr 
viausioje šalyje, kuri per par 
skutinius penkius rtietus įsteir 
gė stipriausią industriją ir Ko
munistų Partiją, bėgyje Antro 
Penkmečio Plano, stato sau 
kaipo užduotį panaikinti klases 
ir įvykinti beklasinę visuome
nę”.

Maskvos korespondentas aiš
kiai pasako, kad Sovietų Sąjunr 
gojo tebėra klasės. O kadangi 
jos yra, tai ten tebėra ir išnaur 
dojimas. Reiškia, vieni antrus 
skriaudžia. Tuo tarpu bimbir 
niąi savo laikraščiuose diena iš 
dienos kala, kad Rusijoje dar
bininkai yra šalies valdovai ir 
niekas jų neišnaudoja. Taip sa
kant, meluoja, bet begali vis- 
vien teisybes paslėpei.

» W 0

Sklokininkų organas čia vi
sai prasilenkia su gyvenimo 
faktais. Maskva buvo padariusi 
sutartį su Gruzija 1920, m. ir 
tuo jaus po to užgrobė kraštą. 
Angariečio ir Kapsuko vedama 
raudonoji armija buvo įsibro
vusi ir Lietuvon. G. Zinovje- 
vas, kuris buvo Kominterno 
pirmininkas,, pasakė Gruzijpje 
kalbą, pareikšdamas, kad sovie
tams gal už poros motų prisieis 
siųsti raudonąją armiją į Vo
kietiją ir ten padaryti “tvar
ką”. '

Kalbėti, todėl apie gyventojų 
valią bolševikai mažiausiai tu
ri teisės. Jie niekur nesiskaitė 
su gyventojų valia. Tatai aiš
kiausiai. parode Gruzijos įvy
kiai. Ne kitaip butų atsitikę ir 
su, Lietuva, jeigu raudonoji ar
mija butų, buviisi stipresnė. Pa
galios, ir pačioje Rusijoje įstei
gė komunistišką diktatūrą, vi
sai. neatsiklausdami žmonių va
lios. Prie valdžios vairo, jie at
sistojo durtuvo pagalba, durtu
vo pagalba jie ir dabar valdo 
žmones. —Marksistas.

AL. MARGERIS.

r • “FI. AP AI I7.F” A JLjiiJrTLJL jfTL JEnaJLnJI

vardą ir dėk į pasaką! 
pasaulyje šalies valdžia 
gauti kriįiinalisto; kuo- 
ugiau, ne; 
ojus, bizr

ru apie vaisty
to. vadus arba

viską jdomiau- 
*a? Jeigu ne,

“SAVIKRITIKA” DIKTATŪROSE

Diktatoriškose šalyse nėra

bedar-

dažnai

bedar
iau ir

Diktatoriškose šalyse nėra nei žodžio, nei spaudos 
laisvės, kadangi diktatūros nepakenčia skirtingų nuo
monių, o ypatingai kritikos. Bet kritika yra toks svar
bus dalykas visuomenės, gyvenime, kad be jos visai ap- 
seiti negalima. Kritika parodo klaidas ir iškelia aikštėn 
nusikaltimus. Apsileidimas, suktybės ir korupcija su
ėstų net ir geriausią visuomeninę arba valstybinę siste
mą, jeigu kritika butų visiškai užslopinta.

Taigi, kuomet ‘po diktatūros letena Visa kritika iš
nyksta, jos ima pasigesti patys diktatoriai. Nepripa
žindami jokių teisių opozicijai, jie, suprantama, negali 
leisti kritikos iš priešingų srovių arba, partijų. Jie rei
kalauja, kad patys diktatūros šalininkai | kits kitą kri
tikuotų. Vietoje kritikos, jie į^n

Pirmieji šitoje srityje ėmė 
jos bolševikai, kurie visoms šių 
pramynę takus. Stalinas paliepę 
tijos viršininkams^ kad jie įsa, 
tams vartoti “savikritiką”. Jie 
susirinkimw>se< komunistai prik 
sokius nusidėjimus, o komun 
įvairių valdininkėlių “griekus” 
jeigu “savęs kritikuotojai” išdrysta paliėsti kokį, nors 
aukštą komisarą, kuris nėra riusikaltęs Stalinui,, arba 
išreiškia abejonę apie teisingumą tos “ inijps”*, kuria 

tai. toki drąsuoliai, kaip 
anot tos nišų- patarlės

Amerikos Komunistų Parti
jos sekretorius Browder agi
tuoja už tai, kad butų įvesta 
8 valandų darbo diena dviem 
pakaitom. Jisai sako: “Ameri
koje yra tokios dideles gamy
bos spėkos, tokis turtas fabri
kų, dirbtuvių ir kasyklų, kad 
jeigu jos dirbtų 8 valandas į 
dieną dviem pakaitom, tai pa
gamintų du sykius itįek, kiek 
mums reikalinga šioje Šalyje, 
o likusią dalį mes galėtume 
duoti savo ne taip laimingiems 
broliams kitose šalyse, iki jie 
mus pasivytų.”

Kad tai neblogai skamba, to, 
žinoma, negalima užginčyti. 
Taip butų galima šalį sutvar
kyti socializmo santvarką įve
dus. O dabar visą tai tik sva
jonės, nes Amerikoje kapitalis
tinė sistema laikosi dar gana 
tvirtai.

0 0 0

ritiką”.
adymus Rusi- 
:taturoms yra 

i sovietų komltouštųi par- 
kytų visiems komunis- 
ją ir vartoja, t. y. savo 
aišioja vieni kitiems vi- 
istų. spauda aprašinėja 
ir įstaigą ydas. Tačiau,

inijps"; kuria
diktatorius veda savo politiką,
bematant atsiduria tenai, kur,
“Makaras savo veršių nėra ganės” (t. y. $ibire, Turkes
tane, goloveckoso salose arba< G

Panašų dalyką dabar mato

7.

. P. U. kalėjime) 
me ir Vo!

lutinai pasmaugę opozicijos balsą, “nac: 
s GoebbelŠ pamatė,, kad 
jokios nuomonės, 
sidarė baisiai nuobodus 
Dideli spaudos organai, 
ėmė vienąs po kito už“

detijoje. Gar 
ai”' pasigedo

kritikos. Propagandos ministeri 
laikraščiai, negalėdami, reikšti 
nėra valdžios sankcionuota, pa 
ir žmonės paliovė juos skaitę, 
išgyvavę pp keletą šimtų metų, 
sidaryti* Ir išleido “propagandos ministįeris” dekretą, 
kad laikraščiai neprivalo vien lik pagyrų giesmes gie
doti Hitlerio “kultūrai”; reikią 
druskos;

šiek-tiek

kuri

ir kritiškos

Vieno laikraščio> “Gruenepost” (žaliasis paštas), 
ik,, pradėjo tą. Goebbelso 
id valdžia; turėtų duoti 
aisvės. Kai tik šis jo

redaktorius, Henr E. B M. We 
paliepimą vykinti ir parašė, k 
laikraščiams truputį daugiau 
straipsnis pasirodė, tuojauš “Gruenepost” tapo užda
rytas- trims, mėnesiams, o redaktorius atsidūrė koncen
tracijos stovykloje.

Tas leidinys buvo iki šiol )opulerišk: 
e savaitraštis ir turėjo apie milioną skaitytojų. Bet

ausias' Vokie
tijoje savaitraštis ir turėjo apie 
“savikritika” jį pražudė, 

“Nacių” trečiajame reiche 
bolševikų proletariato rojuje.

Post Scriptum. Beje, “naci 
naują “liaudies tribunolą” < 
tribunolo’^kopija!), 

aste. Už va

icių” valdžia tik-ką įsteigė 
(bolševikiško “revoliucinio 

kuris bus aukščiausias teismas vi
same krašte. Už valdžios kritiki- raštais, paveikslais ar
ba gramofono rekordais (!) ta* tribunolas galės nusi
kaltusius bausti mirtim. Dar dagiau datbo “savikriti-

“Laisvė” rašo: “Weidmann 
Piece Dye dirbtuvės bosai bu
vo nusprendę atleisti tris Šim
tus darbininkų. Komunistų Par
tijos dirbtuvės branduolys, iš
leido lapelį prieš šitą bosų už
simojimą ir šaukė darbininkus 
priešintis jų žygiui. Bosai pabi
jojo ir pareiškė, kad nutarimas 
atleisti darbininkus nebus vy
kinamas.”

Baisus dalykas, ar ne? Pa
kako išleisti* lapelius ir visi bo
sai pradėjo drebėti iš baimes 
ir atmainė savo nuosprendį. Jei
gu taip, tai; kodėl komunistai- 
nepagamina tų lapelių daugiau) 
ir neišmčto.po visas dirbtuves? 
Ko geroj tame atvejyje nedar
bas, susyk pranyktų. (

Nejaugi “Laisvės” redakto
riai yra tokie* beibės, kad tikė
ti, jog komunistų išleisti lape
liai privertė darbdavius palikti 
tris šimtus darbininkų ir to
liau dirbti? Aš nemanau. Tai 
greičiausiai bus tik savotiškas 
triukas, pasigirti, prieš savo, pa
dėkojus: žiūrėkite, kokie mes 
galingi!

0 0 0
Kaip žinia, Bridgęport, Conn„. 

miesto meru, tapo išrinktas so
cialistas. “Laisvė” negali te už
miršti* Ji rašo: “Tačiau- po iš
rinkimui socialisto darbininkai 
negali tikėtis nieko gero, nes 
(tai jau. eilė tokių, majorų, paro- 
dė, kad: socialistai nedaro ir ne
gali nieko padaryti dėl darbi
ninkų*”

Baisiaii niežti bimbiniams na
gai ir jie negali iškęsti, kad: 
nepašmeižus socialistus. Bet 
kodėl tie tavorščiai nieko gero 
negali pranešti apie komunistą 
merą Nyggard, kuris buvo iš
rinktas Crosby». Minn., majoru? 
Ar tame miestelyje! kapitaliz
mas jau nuverstas ir komuniz
mas gyvuoja?

“Naujoji Gadyne” rašo; “Ne
puolimo sutartis daro valsty- 
bėSj bet Maskva, kad ir norė
dama, negi gali padaryti ne- 
puoįimo sutartį tarpe visuome
nės klesų Lenkijoje ar Lietu
voje. Ar bus kadą sovietine 
tvarka Vilniuje, tai priklauso 
nuo pačių vietos žmonių.” ;|

(Tęsinys)
1 Bet teisybę pasakius, kad jo 
balsas labai menkas: daug men
kesnis už norėjimą dainuoti.

Kai tik jis sustojo dainavęs, 
tuoj priėjo prie jo krūva 
skarmalų, iš kurios kyšojo su
sivėlusi žmogaus galva, ir sa
ko:

—Ką tu čia, bra, tuos nie
kusį dainuoji, geriau padai
nuotum gerą dainą,, vot šitą: 
“Sėdžia kiškis po ežia, po 
ežia,” tai bent daina; jei nori, 
tai aš tau padėsiu.

Bet jo noras dainuoti jau 
buvo atlyžęs, nes jis papurtė 
galvį,, atšiptojo ir, išilgai- kam
barį vaikščiodamas, rankomis 
betiksliai mosikuodamas ir 
retkarčiais ištraukdamas vie
ną kitą durną iš papiroso, 
garsiai su -Savim šnekėjo.

Aš bandžiau: ištraukti iš jO 
nors viena atsakymą į mano 
klau^imusj bet veltui. Jis, taip 
v,aržiai bUvo sugniaužtas mo- 
nomanijpsį kad tik save tejau
tė ir į, mano paklausimus vi
ešai nereagavo. Jis in dainuoti, 
man atrodė,- tik sau. tedainar 
vo, visai* nepaisydamas,/ ar 
kąs .klauso. ar ųe.

Palikęs j į su. j p deliuzijųi 
.pasauliu, kreipiausi į. savo ne
pažįstamąjį klausdamas.: “Tai 
kaip matau, ir čia, kclctos lie
tuvių esama? ”*

—Eik,, žmogau! čia jų, bo
čių, | per šimtą yra.

—(•Per šimtą!
—rBečiu, daugiau, štai šitai 

visi! lietuviai,. -— piratu apvedė 
susėdusius iietuyiškus veidus. 
—Kiti da neparėjo nuo Grynr 
stryeio, kiti beismente dtuni. 

’ Dabar mano nepažįstamasis 
buvę jau atšilęs, šiek tiek sur 
gjrvęjęs ir nevengė pošnekio. 
Ok aš, jo atsileidimu naudoda
masis, klausinėjau toliau:

—Keisti čia žmonės. Kiek 
daug jų tik su savim tekalba. 
Atrodo, lyg butų- jie pamišę? 

■ —Žmogaus !p čia pusė jų. yra 
sukreižavoįtisiiĮ. Tas lietuv
ninkas. su barzda visą pusva
landį išdainavo,, o. šnekėtiį. tai. 
;pats. sau. šneka, ir šneka. Be- 
čiu, kad iš rūpesčio ir vargo- 
sukreizevojo. Painislyk tiktai, 
kad daugelis §U.ų, žmopitp tų- 
U$jo gerus džiabus, praperšas 
(arba; pinigų,, o, šiandien juk 
ubagai... Kiekvienas čia. pate
kęs gajfc sukfleizavoti...

Mano nepažįstamasis apsir 
dairė, lyg ir saugodamasis 
šnipų, ir patyliais pradėjo:

—Reikia vačytis, nes jei nu
girsta peikiant, valgį ar ką, 
tai įtuoj lauk! — čia mes, esa
me išbadėję, pusgyviai.., Tik 
du sykiu dienoje valgyt te
duoda... O koks tas valgis? 
Bųzė, buzė ir vėli buže. Tai 
tokia buzė, kurią jie stiu va
dina; bet tai nėra stiu, no, tai 
tik buže, su keliais mėzga- 
įiaisj žinai, įmaišytais dėl 
znąko. Pirmiau rytmečiais nė 
to neduodavo, tik šį metą pra-> 
dėjo 
znoh.o.
krekės, trupinėlis bulvės ar 
mbr 
buve^m besirengią streikuoti, 
kad 
tris!

įplakti mėzgalių 
■. Budavo tik duona

žinai

geresnį maistu duotų ir 
sykius per dieną, bet ką 
a padarysi, kad tos vieny
čiu visai nėra. Lietuvnijr 
paliokui ir rusai da su-

aš nesu čia lygus driskius?
Mano nepažįstamasis dabar 

susimąstė.
—Ar nemanote eit darbo 

paieškot?
—O, Džyzus Kraist! Kur aš 

šitaip nuplyšęs ir nusilpęs ei
siu?... Aš esu plieno darbi
ninkas, išdirbęs daug metų 
stylmyliuose... Ant tokio val
gio, kaip čia duoda, išbuvęs 
kelis metus,, dirbti jau nebe
gali... Kur aš gausiu žmoniš
kesnį drabužį ir sveikatą... 
Žinai, prieteli, kai jau per gi
liai nukrinti, tai tada nepasie
ki viršaus, kad už ko nors nu
sitvėrus ir išlipus... Jau aš čia 
busiui žinai, kol laikys... Aš 
jau esu įnamiavęs. beveik vi
sose Chicagos flapauzėse; bet 
visur tas pats paralius! Ir ką 
gi norėti, kad. tik 14 centų tc- 
išleidžiama vieno bedarbio 
maitinimui ir, bendrai, išlai
kymui per dieną. Ką už 14 
centų gali nupirkti, kada vis
kas taip brangu? Badaujame 
ir tiek...—Žinai, ponai nenori, 
kad mes šitas bedarbių lindy
nes flapauzėmis vadiname, jie 
nori, kad vadintume Selteriais 
...—Et, trauk
kaip ir visą šitą gyvenimą!

Net nusikeikdamas baigė 
mano nepažįstamasis įdomų 
savo pasakojimą.

Aš daviau jam 25 centus ir 
padėkavojau už teisingas in
formacijas, o jis labai man at- 
sidėkavojo už tuos kelis cen
tus net kepurę nusiėmęs.

Išeidamas paačiavau prie
vaizdai už leidimą manęs į 
šitą dvidešimto šimtmečio ci
vilizacijos užmirštų žmonių 
galeriją!...
i Paskui aš

Snieguolės 
švaistė apie
jas aš dabar žiurėjau ir ne 
apie jas. galvojau. Mano gal
vos. vaizduotėje,, tarytumei ki
nematografo filme, ėjo tikrie
ji vaizdai darbo žmogaus gy
venimo, — alkano, šiurpaus, 
kietų mirties nasrų sukruvin
to gyvenimo, —

• i ' ‘.'j ■ i * . .

šildydavau skardinukę byn- 
cų, ir kaip juose rastas laši
nukų šmotelis tirpdavo mano 
burnoje ir kuo maloniausiai 
kutendavo gomurį...

—Eik, žmogau., Aš jau be
veik trys metai flapauzėse 
svaigau ir d a lašinukų byn- 
cuose neužtikau, — Girdėjau, 
kad, milijonus kiaulių valdžia 
išskerdė ir iš jų fertilaizerio 
farmeriams padarė, ne 
biams. mėsos.
( —O. kiaušinių ar 
duoda?

—Eik, žmogau. Duos 
biams kiaušinių! Aš
teistą kiaušinio pamiršau.

—Gal sekmadieniais geriau 
duoda valgyti ?

—No, ne. Ta pati buzė, tru
pinėlis mėsos arba, byncų. — 
Gauk tikietą, ant GrynstryČio 
ir nueik, tai pats viską pama
tysi.

—Aš tikiu, kad tamsta tei
sybę sakai. Man čia šitie žmo
nės visi atrodo nedavalgę, 
išbadėję, išblukę, sunykę, žo
džiu, kūniškai ir protiškai, su- 
negalėję.

—Tai šiur. Ant tokio valgio, 
kaip čia jie duoda, negalėtum 

!ilgai išgyventi, jeigu nepaal- 
pintų kas iš šalies. —Bet. mu
sų lietuvninkai mažai tealpi- 
na vienas kitam. Ot, vokiečių, 
narodas tai kitoks: jie alpina- 
sL vienas kitą.

■ —Čia matyti ir gėrusių. Iš 
kur jie gauna pinigų degtinei? 

, —Šiur, čia daug yra tokių,
: kurie geriat 
geria airišiai, 
niekas nesubytins gėrime, — 
nors ir juodžiai gerai patrau
kia.

—Sakai, tamsta, kad ir neg
rai daug geria?

—Šiur. Kol aš jų nepažinau, 
tai ir nežinojau, kad jie tiek 
daug geria. Je, jie daug ge
ria. Bet kad čia visoks paro
das, geria, ne tiktai juodžiai su 
airišiais...—Kurie girti parei
na,. tai tuos, viršuje gulti ne
leidžia, bet suvaro į. beismen- 
tą ir turi gulėti per naktį ant 

Čia tinginiams 
bomams, kurie niekados ne
dirbo, patinka 
ant gėrimo prisiubagauja, o 
pavalgyti šiek tiek gauna, na 
ir gerai jiems čia* Bet darbi- 
nihKuii žmogui,, kuris pirmiau 
.visą: laiką dirbo, čia yra bai
sus gyvenimas... — Aš neuba- 
gaučiau, kad< ir badu mirčiau 
...—Aš niekados negėriau ir

siejo ir nebijojo streikuoti, bet 
amerikonai, — žmogau, mus 
tik išgademavo, o su tuo savo 
senu forneriams priekaištu da 
ir dabar ramybės mums ne
duoda, ir jei tik biskį kas, tai 
tuoj- ir drebia: "Go> bak, go 
bak tiiv jur old kantri if jų 
dont laik dyz Junaited States” 
-Jie tik laukia, kada. Ruzevel- 
ta& visiems džiabą duos ir po 
penkis dolerius į dieną mo
kės... — Matytum, kava. Tik 
vanduo, ta ją kava. Neva, ruda, 
matai, kava dėl znoko.

• —Ar cukraus deda? 
spraudžiau į jb visaip suraiz
gytą kalbą* į

—Dryžus Kvaiši tik znokas, 
ikadt deda. Įdeda tik tiek, kiek 
ipaznočyta; patiems įsidėti ne
duoda.; o kiek ten paznoeyta? 
Tik dėl- znoko, sakau, tik dėl 
znoko.

—O* ką vakarienei duoda?
—Žmogau, sakai ir pietums 

sykiu, nes pusryčius gaunam 
tarp* 6 ir 8 vafandų ryte, o 
pietus ir vakarienę sykiu tarp 
4 ir 6 valandą* vakare. 0 ką 
duoda, tai buzę, na ir mėsos 
biskį. Bet mėsos duoda tiek 
įinažai, kad nėra kas nei. plau
ti, (nei kramtytil Lyg ant juo
ko* Duonom dvi. ar tris rieke* 
les, žinai, pasenusios, sudžiu- 
vusibs, bečiu, krautuvėse at- 
likusios. Kai kada, duoda byn
cų, bet tokią menką, porciją, 
kadi juos ant- pirštą galėtum 
suskaityti.

—Ar pasitaiko rasti, bynr 
cuose lašinukų? — neiškenr 
čiait nepaklausęs, nes kadaise 
bastuoklis. buvau ir puikiai 
atsimenu, kaip šalia, geležin
kelio susikuręa ugnelę*. Wir dabar negeriu, o kas iš to? Ar

juos velniai

• įsi

benčių.

Bet daugiausia 
— airišių, žiliai,

nustebau

važiaviau namo, 
vis dar tebesi- 
langą, bet ne į

in

Mat, pinigų

to gyvenimo, — kada tas dar
bo žmogus tampa šio pasaulio 
viešpačiams nebereikalingas!

(Galas)

BOSTONlEctŲ ATYDAJ
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas Pi M 
Andelman, 284 Tremont St. 
Boston, Maso*
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[korespondencijos
Philadelphia, Pa.
Bankietas pavyko kuo- 

puikiausiai

surinktus $63.50, pasiųsta vi
so $270*55 bal. 28- d. ALTASS 
iždan Chicago, III. Taigi musų 
kolonija jau davė antram lie
tuvių skridimui $743.21.

Užbaigus bankietą, dabar 
VVSS komitetas stropiai- ren
gia Lietuvių Aviacijos Dieną, 
kuri įvyks birželio 10, 1934, 
“Vytauto Parke“. Lakūnas J. 
R. Janušauskas tą dieną pribus 
su Lituanica Antrąją mus phi- 
ladelphiečius atsisveikinti. Tai
gi rengkitės visi iš kalno pik
nikam nes šis išvažiavimas bus 
paskutinis pas mus, prieš iš- 
skrisiant lakūnui į Lietuvą. 
Klausykite radio stočių lietuvių 
valandomis ir žiūrėkite kitų 
pranešimų spaudoj ir kitaip.

Z. Jankauskas, rašt.

Rockford, IU.
Transatlantiniam skridimui 

parengimas

bankietą pas 
labai skaudi 
rymiečių ku- 

surengė 
“kon-

pakenkti

Surengtas bankietas antram 
lietuvių skridimui per Atlanti- 
ką pas mus jau praėjo. Balan
džio 15 dieną, 6 vai. vakaro, 
Lietuvių Tautiška svetainė jau 
buvo pilna. Lietuvių privažia
vo ne tik iš visų miesto dalių, 
bet ir iš kitur. O jau apie 8 
vai. visas didžiulis namas ūžte 
ūžė, tartum bitės avilyje.

Pereitą metą, rengiant a. a. 
Dariaus-Girėno išleistuves, nors 
lietuviai rėmė pirmą skridimą 
irgi gausingai, bet nebuvo to
kie užtikrinti pirmu skridimu, 
nes dauguma abejojo, ar pirmi 
lakunai nepasinaudos lietuvių 
duosnumu* Skaudi, istorija vi
sus šiandie pamokino ir dabar 
abejonės jau nerasi, kad ir no
rėtum ją su šviesa surasti; Vi
si lietuviai dabar suprato ir 
persitikrino, kad- čia ne pasi
naudojimo darbas eina visoj. 
Amerikoj, bet aukštų siekių ir 
tikslų siekimas lietuvių vardui 
pasaulio akyse iškelti. Turėda
mi tą supratimą, lietuviai šį 
antrą skridimą remia daug 
lengviau ir gausiau, negu gar
bingai žuvusių pirmoj kelionėj 
Darių-Girėną.

Savaitę prieš 
mus pasireiškė 
opozicija lietuvių
nigų, kurie sužiniai 
bažnytinėse svetainėse 
certus“, norėdami 
VVSS. komiteto surengtam ban- 
kietui, bet jie taip apsivylė, 
kaip pereitais metais apsiriko, 
surengę “pikniką“, norėdami 
pakenkti Dariaus-Girėno su
rengtoms pas mus išleistuvėms.

Turtingas bankiėto progra
mas susidėjo iš kalbų,, muzikos, 
dainų. Garbės svečiai, kurie pa
sakė turtingas kalbas, buvo 
Lietuvos atstovai pp. M. Bag
donas iš Washington, D. C., I?. 
Daužvardis su žmona iš New 
wrko ir “Vienybės“ redak. p. 
Tysliava iš Brooklyn, N. Y. 
Vietiniai kalbėjo ądv. M,. Šil
kas, — lietuviškai; Chas. S. 
čeledinas (tema: Appeal to the 
Young) lietuvių čia. gimusiam 
jaunimui ir adv. Hubert J. 
Horan, angliškai. Pasidalino 
progranio vedimu, “toastmaste- 
riai“ — J. V. Grinius ir Dr. E. 
G. Klimas. Viskas butų gerai; 
bet jau tas užimąs žmonių su
darė labai prastą atmosferą, 
kas apsunkino labai kalbėtojus, 
dainininkus ir klausytojus, ra
čiam iš tiek susiHnkusios skait
lingos minios smagiai laiką, 
praleisti norėt nereikia jos ra
maus užsilaikymo, nes, anot 
nekuriu; prašant nusiraminti, 
sako, “čia ne laidotuvės, bet 
bankietas“... Tiesa, linksminosi 
visi iki sočiai.

Pasak senesnių gyventojų ir 
veikėjų, šis bankietas buvo 
.vienas skaitlingiausių, nes kaip 
didžiulė Liet. Tautiško Klubo 
svetainė pastatyta 1915, tokiom 
skaitlingo susirinkimo nematė. 
Skanius valgius pagamino, lie
tuvis ekspertas Alex. Daukas 
su daugybe savo pagelbininkų. 
Liaudies choro narės, Čia gimu
sios. lietuvaitės, rūpestingai ir 
mandagiai patarnatvo prie sta
lų*. Tas pats Liaudies choras 
po vadovyste p*. Vizbaro ir Dai
nos choras po vadovyste p. Jur- 
čiukonio gražiai padainavo, šo
kių salėj buvo jaunimo lenkty
nės Šokio “suktinio“. Mat, 
VVS komitetas paskelbė,, kad' 
kas gražiausiai tą šokį pašoks, 
ta pora, gaus dykai, pavežioti. 
Lituanica Antrąją birželio* 10 
d. “Vytauto Parke“. Prizą lai
mėjo, berods, jaunuolis Vizba
rą ir p-lė (pavardės nežinoma).

Bankiėto apyskaitos parodė r 
Viso įplauk $592,45. Išmokė
ta -y- $385.50. Gryno pelno par 
liko? $206.95, pridėjus pirmiau

Bal. 15 d. SLA 77-ta kuopa 
buvo surengusi koncertą parė
mimui transatlarybinio lietuvių 
skridimo j, Lietuvą,.. O kadangi 
šiame parengime užtikrinančiai 
prižadėjo rengėjams pagelbėti 
transatlantinio skridimo sekre
torius p. A. Vaivada — prisiųs
ti “būrį čikagiečių dainininkų- 
solistų vyrų ir moterų, ir kak 
be tojų”, tai rengėjai nusidžiaur 
gė, kad surengdami vakarą pat 
rėmimui šio lietuvių istoriško 
skridimo galės Rockfordo lie
tuviams. duoti didelį programąj- 
koncertą tai atminčiai. Rengė* 
jams dabar liko tik išgarsinti— 
sukviesti publiką.

Rengėjai greitai atspausdino 
apgarsinimus, kad parengimo 
programa, be vietinių,, dalyvaus 
dar būrys čikagiečių. daininin
kų vyrų ir moterų, kalbėtojas 
ir lakūnas James-Janušauskas, 
ir greitai išsplatino po visas 
miesto, dalis.. Programo. laiką 
pažymėjome 2 valį, po pintų.

Apsidirbę su* garsinimais, 
gauname nuo p. A. Vaivados 
pranešimą, kad- lakūnas James- 
Janušauskas išvažiavo į Cali- 
forniją parsivežti lėktųvą, tad 
parskrisdamas į Chicagą gal 
sustos pas mus Rockforde pa
rengimo dienoj. Rengėjams vėl 
džiaugsmas, kad’ rockfordįečiai 
turės, progos pamatyti tą Ame
rikos lietuvių “paukštį”,. kuris 
skris į Lietuvą — “Lituanicą 
Antrąją“. Pranešime rengė
jams. įsakoma laukti’ kito pra
nešimo* Laukiame nekantriai. 
Gauname ir kitą pranešimą, 
kuriame sako, kad “Lituanica“ 
tikrai bus Rockforde šeštadie
nio vakare an sekmadienio ry
tą. Great! Rengėjai užtikrinti* 
Bet ir naujas galvosūkis: ne
žinome atskridimo laiko?.’ Jei
gu atskristų tuomi laiku; ka
da musų programo pradžia — 
•2:00' vai. po pietų;, tau susida
ro keblumas. Tajgį,. kad tas. 
'neįvyktų, rengėjai ant greitų
jų susitarė extra plakatus at
spausdinti) kad: programą nie
keliame dviem valandoms^ vė
liaus, kadangi: “Lituanica I(F’' 
atlėks! Sutarta-padaryta, Ka
tra plakatai žaibo greitumu iš
nešiota, nes trumpas laikas.. 
Šiuo sykiu ir anglų, vietinėj) 
spaudoj, apgarsinta su lakūno* 
fotografija.

Išgarsinę laukiame sekma
dienio. (bal. 15 d.)i Sekmadie
nį vieni išvažiuoja anksti ry
tą į airportą laukti. “Lituani-- 
cos”; kiti gi* likę, namie- lau
kią atvažiuojant čikagiečių dai
nininkų ir kalbėtojo. Apie 11-tą, 
vai; ryto gauname nuo p. A., 
Vaivados telegramą 
.City. Jis skrido 
JamesrJanušausku)^ 
tuanica” pribus j 
1 vai. po pietų.
[pasitikti; Bet kurgi čikagiečiai?! 
Išrodo, kad iie neatvažiuos,... 
Ar tai jie rengėjus stfvilios?....

Už apie pusvalandžio, laikoj 
man į laikraštį bežiūrint, štai-

niioja iš Kenosha radio stoties. 
Po koncerto teko su juo kiek 
platėliau pasikalbėti. Jis labai 
buvo patenkintos* vietos lietu 
vių nuoširdumu Reiškia,, gera 
pradžia padaryta. Reikia tad 
manyti, jpg jis neatsisakys ir 
(toliau; su. lietuviais dalyvauti..

Koncertinei, daliai- pasibaigus, 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi li
gi vėlumos,. Grojo Puros orkes
tras. Jaunuoliai 
nieji linksmino 
kur gaspadoriuš F. Povilanskaš 
parūpino visko, 
žmonių susirin 
ir kuopai liks pelno* 

U S »
I ■ 

nekantrumu’ laukiame
J. Janu-

knną, J. R. Janušauską, ir gar 
lingą Lituanicą II.

Galima spręsti, kad ir kitos 
Wisconsin valstijos lietuvių ko
lonijos. (pavyzdžiui,. Milvvaukee,. 
Racine,, Sheboygan, Madisom 
etc.) irgi skaitlingai dalyvaus' 
aviacijos dienoje. Waukeganie- 
čiai gi žada su didžiausiomis 
ceremonijomis atvykti.

0* jeigu pas visus yra toks 
didelis ūpas, tai turės būti 
aviacijos diena sėkminga.

J. M.

Bd. iki 75th,. Pasukite po, dėsi- 
nei ir važiuokite ligi 22-ros. Po 
kairei ir randasi, aviacijos, lau
kas. —€. K. Braze.

Beje, sugrįžęs iš Chicagos 
apie 8?tą vai. vakare,, jaunuo
lis J. J. Gura (kuris buvo iš
lėkęs su “Lituanica II“) dar 
pasakė trumpą prakalbėlę apie 
lakūną JamesrJanušauską ir 
skridimą.

Vhrde rengęją visiems daly
vavusiems programe ir p risi* 
dėjusiems prie šio surengimo 
— Dr.. Luemonui už prigelbė- 
jjmį, garsinti vietinėj angly 
spaudoj- tariu širdingą ačiū. 
Rengėjai prašo atleisti, kad 
programas nebuvo išpildytas 
tokįs, kokis buvo garsinta pla- 
kafiinupi. nps. knin matote, tas

ga išgirdau gatvėje be per
traukos automobilių, rikdant. 
čia kas tai nepaprasto. Gal 
“Lituanicą“ pamatė. Greitai iš
bėgu per duris — gi žiurilt; 
du automobiliai kad lekia, tai 
lekia gatve paskui vienas ki
tą, ir ant vieno jų šono užka
binta didžiausia “saina“ su už
rašu*: “Lituanica at 1:00 P. M. 
at airport“! Vėliaus sužinojau) 
kad tai važiavo Dr. Luomons 
ir jaunuolis J. J. Gura, kuris 
-ir °sainą“ paruošė. 
I ‘

Pusė po dvyliktos važiuoja
me visi į airportą laukti James- 
Janušausko su “Lituanica I’I1“ 
atskrendant. Airporte jau ra
dome suvažiavus nemažą būrį 
lietuvių laukti- “Lituanicos“. Ir 
“Lituanica II” atskrido 
jau buvo rašyta — viena va
landa vėliaus, t. y. 2:00 vali 
po pietų. Su “Lituanica H“ at
skrido p-ia Bielskienė iš Gali- 
fornijos ir p. A. Vaivada, 
Transatlantinio skridimo sekre^ 
torius. Sutikus lakūną Jamės- 
JknUšauską, sužinojome, kad 
už kokių 20 minutų laiko jis 
skris į Chicagą, nes ten pri
sirengę jų laukia. Lakūnas 
James-Janušauskas čia pasako 
trumpą prakalbėlę nurodyda
mas, kad “Lituanicai“ dar daug 
kas reikės įtaisyti, kad skri
dimas j Lietuvą butų galimas; 
o įtaisymai bus galimi- tik tuo
met, 
parems aukomis. “Lituanica II” 
jau- tuoj skris.

Rengėjams rupi’ svetainėj 
programas.. Nekantraudamas į- 
kišau galvą į “Lituanicą“, kur 
sėdėjo p. Vaivada ir klausiu 
jo,, kas atsitiko su čikagiečiais, 
ar jie neatvažiuos?' Jis atsa
kė: “aš nieko nežinau; aš ma
nau, kad jie gal, neatvažiuos, 
nes jie mus laukia parskren- 
dant į Chicagą“. Ir už apie po
ros minutų Dr. Luomons pa- 
sako, publikai; kadr “Lituanica 
II”' jau. skris ir pakviečia pu
bliką j svetainę. Ir “Lituani
ca II“, kuri ištiesus, savo, bal
tus sparnus!'ant žemės laukė 
— suUžč; pabėgėjo per airpor
tą — čia dulkių, debesys ją pa 
lydėjo, ir pakilus į orą išny
ko iš musų akių.

Sugrįžome į svetainę, čika- 
giečiai neatvažiuos.... Rengė
jai pasitikėdami ant čikagie
čių iš vietinių sudarė progra
mo tik dalį. O dar ant nelai
mės, ir iš tų pačių dainininke 
p-ia. Šimaitienė staiga, susirgo, 
tad’ ir kvartetas suiro.

Programas išpildytai sekan
čiai: 1). Dr. Luomons pasakė 
trumpą prakalbėlę.;. 2) Sudąir 
navo vyrų melodijos kvarte
tas 
Keliuotis, A. Jeneliunas ir J. 
Daškevičius; 3) Muzikos due
tas : smuiką — P'. Čepuliutė; 
pianu-— L. MizeriUte ; 4) Piano 
solo — F. Sinkevičiūtė; 5) So
lo — J. M. Bacevičius-; 6) Mu
zikos- duetas: pianu — V. Ši
maitis, banjo — E. širvinskas; 

’7> Daina it muzika — vyrų, 
melodijos kvartetas. Visoms 
dainęms pianu akompanavo Q> 
Raškevičiutė. Programą išpildė 
apart Ji. M. Bacevičiaus vien, 
jaunuoliai.. Publikos, į svetainę 
susirinko apie, 220. žmonių;. pel
no liko Transatlantinio skridi
mo. parėmimui $52,02.

Čia prisieina pastebėti, kad 
p. A., Vaivadą per laiškus už
tikrino, rengimo, komisijai čika,- 
gįečių. atvažiavimą,, o kada, jis 
pribuvo. į. Rockfordą ir asme
niškai , užklaustas apie čikagie
čių atvažiavimą, tai jis atsar 
ke> kad nieko nežinąs! Tačiaus 
p; Vaivadą sėdėdamas “Lituar 
nicoj” mano, kad jo užtikrihr 
tas, būtys neatvažiuos, bet to 
parengimo, komisijai jis nesar 
ko, Jlis, tai pasakė tik užklaut 
stas;

Kadangi šis parengimas bur 
vot suruoštas Transatlantinio, 
skridimo j; Lietuvą parėmimui; 
tad visi tie, kurie, atsilankė į 
minėtą, parengimą prisidėjo 
prie' to, Amerikos: lietuvių ist 
toniško žygio, kurį visi, rimr 
tesni lietusiai be skirtumo pa
žiūrų remia.

(iš Kansas
sykiu šit

Rockfordąi

kaip

sako, jeigu lietuviai

J. M. Bacevičius, A.

katuose, nes, kaip matote, tas 
atsitiko ne dėliai rengėjų kal-

—P. A. Deltuva, 
Reng. komisijos narys

Kenosha, Wis
Pasekmingas vakaras

Balandžio 29 d. German-Ame(- 
riean. svetainėje SLA 212 kuo
pai turėjo labai, pasekmingą va
karą. ! Dėl te' pasisekimo pir
miausiai! kreditas priklauso A. 
Kvedarui ir F.. Poyilanskiui. 
Scenoje buvo pastatyta 2tjų 
veiksmų Pr. Bajoro parašytą 
komedija “Pasaulis be moterų”: 

(Vaidino- scenos mėgėjai 4* 
Kvedaras, J. Bučnis, T. Bag
donas; B. Macnorius ir F. Ma- 
silpnisi. Savo roles jie atliko 1d- 
bni puikiai. Kadangi toji kome
dija niekur aplinkinėse koloni
jose nebuvo statoma, tai susi
rinko daug, publikos. Ypač daug 
bdvo. moterų, kurios įdomavo 
pamatyti, kaip atrodo tas “pa
saulis be moterų“. Ir susirin
kusieji. neapsivylė. Gražioji ly
tis pamatė; kad iš tiesų vyrams 
nėra gyvenimo be moterų. IŠ 
pradžių tie vyrai labai smar
kavo ir žadėjo pasaulį, aukštyn 
kojomis apversti; bet, ant galo, 
jiė su- ašaromis akyse nubėįo 
pas savo brangiausias moteris.

Patartina aplinkinių kolodi
jų lietuviams' pasikviesti lošė
jas pas save, — veikalą gali
ma pastatyti su visai mažais

Antroji programo dalis susi
dėjo iš koncerto. Kadangi aš 
nęsu muzikas, tai tinkamai 
(Vertinti dalyvius nesiimu. Ca- 
liįi tik. tiek pasakyti, jog buvo 
k^s tai nepaprasto ir sykiu gra
žaus. Pirmiausiai dainavo p-lč 
Genovaitė. Klevickas,. Išpildė ji 

“Mano gimtino’ 
Klevickaitę ga-

dVi: dainas,, 
ir “Klajonės“, : 
Įima priskai'ty.ti prie geriausių 
njiusų. kolonijęs dainininkų. Tai 
sako net ir geri muzikos žino- 
^ai; Ji tyrii labai* stiprų ir ope
rai išlavintą soprano. Muzjką 
studijavo Wisconsin universįte- 
tje. Ten ji baigė muzikos sky
lių ir gavoi diplomą su t^ise 
rtipkyti* muziką auštesnese lįio- 
Ifyklose*

Klausytojams jos dainavimas 
įtiko. Kai baigė dainįio- 
aplbdismentams nebuvo

į šoko; o. senes
ni prie bufeto.

kas. ko norėjo. 
<o gražus būrys

Su- 
brangaus; svečio, 
šausko su- “Baltaja Gulbe“. Mus 
jis aplankys gegužės 6 d. ,Tą 
dieną vietos airporte yra ren
giama aviacijos diena. Garbina
ma labai plačiai. Kur tiki nę- 
pasisuktų,— visur matosi dide
li ir gražus garsinimai, kurie 
kalba apie aviacijos dieną.

Tadi visi — 
delį ir maži

senii ir jauni, di- 
— gegužės 6- d. 

trauksime į airportą, kur pa
matysime lakūną Janušauską 
ir Lituanicą II. Pradžią 1 vai. 
po pietų.

Ligi; pasimatymo;
H. L»,

So. Milvvaukee. Wis.
Lietuviaiautomobilistai- vengia 

sii j; aviacijos dieną

Man teko patirti, iš p*. C. K. 
Braze, aviacijos dienos rengi
mo komiteto, sekretoriaus, kad 
gegužės* 6 d; įi Kenoshą aįrpon- 
tą važiuos savotiškas paradas. 
Susirinks į: vieną vietą automo
bilistai,. oi paskui,, grojant mu
zikai, trauks Kenoshai miesto 
gatvėmis į ayiacijos lauką*

Savo kolonijoje aš- turėjau 
progos plakatus išplatinti^ Visi 
automobilistai rodo didėlį susi
domėjimą ir , rengiasi būtinai 
dalyvautame tik. Aviacijas die
noje, bet ir parade, Visiems, 
mat, įdomu, pamatytį garsų la-

> ir

Kenosha, Wfe.
Visoms draugijoms ir 

kuopoms

šiuo noriu pranešti Wiscon- 
šin draugijoms ir kuopoms,, ku
rios prisidėjo prie aviacijos 
dienos rengimo gegužės 6, jog 
darbas tvarkomas gana gerai.. 

‘Malonu yra; patirti; kad wau- 
keganieč.iai taip puikiai rengia
si dalyvauti. Juozas tikrai užsi
tarnauja, medaliaus už tokį šau
nų pasidarbavimą.. Mes to ne
užmiršime.

Drg. J. Martin man pranešė, 
kad so. milwaukečiai ’ir mil- 
waukiečiai irgi smarkiai dirba, 
kad tinkamai: pasirodyti aviaci
jos dienoje. Na, pamatysime. 
Apie raciniečius kol kas. pieko 
neteko girdėti. Labai gąlima, 
kad, jie rengiasi mums visiems 
siurprizą iškirsti., To. pilnai, ga
lima, tikėtis, nes tarp ją yra. to
kių, darbščių veikėjų, kaip M. 
Kasparaitis,, G. Kapočius, St. 
Mockus, ir kiti..

Well, ' dirbkime visi sutarti
nai,, kad paskui galėtumėme sa
vo darbo pasekmėmis pasi
džiaugti. Kartu su lakunu: Ja- 
.nušausku rengiasi atskristi 
konsulas Kalvaitis,. Pi. Grigaitis 
ir kiti.,

Tadi visi* gegužės 6; dl. susimin- 
•kime prie šv. Petro: parapijos 
svetainės apie 12 vai., dienos; 
Paskui visi kartu trauksime j 

; aviacijos lauką.
Kurie* nesuspėsjte- dalyvauti 

paradu, tai: važiuokite Sheridan

Spaudos

This dėlicious chee$e> Food* is*
DlftESTIBLE AS MUK 
1TSELF!

iW£l/£

L Velveeta turtingai, švelnia, 
Cheddar Sūrio skoni sudėta. 
d< a u k visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu* Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virinio... kuotankiausiai!

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Lisceune talii 1
užmuša turinčia* benrhumcL 
so paprastai* šalčiais bakteri*’ 
jas, TTaft palengvina juiw 
ggridf. bakterijos ja, su-
skaudina; lt tisterine yra t
taipjau; labai vrikaminu* w- 
prileidimt šalčio* Atsargas * 
studijaviiąas 102* žmonių Iki* 
lGe> 2*£ žštntos- manrsių. pa
rodė. kad ne,, kurie plauna ‘ 
gerkit su Listerine tiktai % 
tesirgo- šalčiais. turėjo M. 
trumpesnius* ir/ M len^seanius 1 
už mos. kurie nepjovė. 
Lamberr Phatmacal Cb.. S».
Lotais* Mo>

Reduces COLDS

" 66%

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

ląbai' patiko, 
"ti, tai < 
nei galo., 

i Buvo* garsinta, kad. koncerte 
dalyvaus ir kažkoks misteriš
kas <tenoras. Garsinama buvo, 
kad jis tarp lietuvių, pasirodys 
pirmą kartą, nors ir gana pla
čiai) yna žinomas kaipo daini
ninkas,. Visi įdomavo tą miste
rišką lietuvių dainininką pama
tyti ir išgirsti, jį dainuojant. 
Pasirodė, kad tai yra niekas 
daugiau, kaip seno. S LA nario 
Washkunoy sūnūs. Būtent, Alex 
Weston-Washkunas. Jis labai 
vykusiai- padainavo vieną ang
lišką dainą ir vieną ištrauką iš 
operos italų kalba*

Toliau sekė Klevickaitės ir 
Weston duotas. Jiedu lietuviš
kai padainavo “Liūdna bus die
na!’ iŠf operetes “Pepita“ ir 
angliškai “Deep in my heart“ 
iš- “Studęnt’s Prince“. Labai 
gražiai pianu akomponavo p-lė 
Vera Kuehn.

P-as Węston buvo tikras 
siurprizas. Geistina, kadi jis ir 
toliau dalyvautų lietuvių paren
gimuose. iPrie progos, noriu, pri
minti, jog jis kiekvieną šešta
dienį 5:45,. vai,, po pietų, dai-

j Bilas
Biznio, Korteles, 

‘ Laiškus ir 
; Plakatus

DR A U GI JOMS:
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikiet.ua

Koncertus

P AVIENl AMSi
Vizitines Kortelės 
Vestuvėms; Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai,, etc.

Dnau^ijoms Konstiincijps ir Vedamas- yra 
Mmsy< Specialybė. Padarom jas- ant speefolio užsakymo 
taip kaip, jos vedamos, su specialėm ir lietuviš
kais. antgal-viais.

173$ South Halsted Street, Chicago,, III.

Tikiet.ua
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselando ALTASS 
didina jėgas skridi
mo rėmimo naudai

ROSELAND. — Pereitų an
tradienį Balčiūno svetainėje į- 
vyko ALTAS Sujungus Rose
lando skyriaus nepaprastas su
sirinkimas. Iš raportų paaiš
kėjo, kad orlaivis nupirktas, 
visi pinigai užmokėti už jį ir 
dar ižde yra’ apie $2,000. Dar 
nemažai turėsime pasidarbuo
ti priruošįniui lakūno į kelio
nę per Atiantikų. Nors musų 
skyrius yra nemažai pasidar
bavęs dėl to prakilnaus tikslo, 
nemažai surinkta pinigų šiais 
blogais laikais ir pasiųsta į 
Centrų, bet kad padvigubinti 
tų sumų dar turėsime pusėti
nai pasidarbuoti. Buvo gerų 
minčių iš delegatų nuo drau
gijų kaip galima daugiau pi
nigų sukelti. Tik reikia padvi
gubinti darbų, o su tuo pasi- 
dvigubins ir pinigai.

Bengia bokso ir ristynių 
vakarą.

Nutarta surengti rištines ir 
bokso vakarų. Tam darbui iš
rinkta komisija. Jeigu jai pa
sisektų gauti greit ristikus ir 
bokserius, tai greitu laiku bus 
sušauktas susirinkimas iš
rinkimui darbininkų. Apie tai 
bus pranešta vėliau, tik tė- 
mykite Naujienas.

Buvo delegatai prisiųsti 
SLA. 5.5 kuopos iš West PulI- 
mano. Dar yra nemažai drau
gijų, kurios nėra prisidėjusios 
delegatais ir aukomis prie to 
prakilnaus Lietuvybės darbo 
Draugijos pasiskubinkite su 
savo dalimi. Taipgi ir pavie
niai darbo žmonės ir šiaip 
biznieriai prisidėkite kiek ku
rie išgalite. Jeigu delegatai 
atlankys jus su blanka, nevie
nas neatsisakykite.

Mes Amerikos lietuviai tik
rai gerai turime priruošti la
kinių per Atlantikų. Lakūnas 
rizikuoja net savo gyvastį. 
Man rodos vienų kitų doleriu* 
kų daug geriau rizikuoti dėl 
to prakilnaus tikslo, negu lei
sti jam rizikuoti savo gyvybę.

Lni nebūna ne vieno lietuvio, 
kuris nebūtų aukavęs tam 
prakilniam tikslui. Susirinki
mas buvo rimtas ir nevisai il
gas. Delegatai visi pasižadėjo 
daugiau darbuotis. Pagirtinas 
darbas.

— Delegatas,

Šiandie Roselando 
ALTASS susirin

kimas
ROSELAND__ šįvakar, 7:30

vakare A. Balčiūno svetainėje 
įvyks svarbus ' vietinio AL
TASS skyriaus susirinkimas 
ryšy su ristynių ir bokso tur- 
namentu, kurį skyrius rengia 
“Lituanicos II” naudai. Visi 
skyriaus nariai prašomi būtinai 
susirinkime atsilankyti.

Valdyba.

kad ir ne Marąuetto Parko 
parapijonas, bet vistiek nuva
žiavau Jurginių dienoje ir su
siradau Jurgį Juozo šeinausko 
ypatoje, 6929 So. Maplcwood 
avė. Matote, buvo taip. Pas 
Šeinauskus suvažiavo daug 
svečių—pažįstamų, net iš Los 
Angeles šešios ypatos, tarpe jų 
šeinauskų žentas p. Zaunis ir 
jo žmona p. Zaunienė—šei- 
nauskaitė. Taigi šeinauskas 
pasivertęs Jurgiu vaišino sve
čius iki ankstyvo ryto, šeinau- 
skai yra seni ir pasiturinti 
Marųuette Parko gyventojai. 
Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo 
šeinauskų dukters p. Zaunie- 
nės vestuvių puota. Meilė ir 
santaika jų žinksnius telydi.

— Bailias.

visais atžvilgiais pasisekimo 
pastatyme operos “Eglės”, vai
šino visus artistus bei tuos, 
kurie kuomi nors prisidėjo 
prie pastatymo šio sunkaus 
kurinio. Visi smagiai laikų 
praleido bešnekučiuodami iki 
gaidžių ir visi buvo pilni ge
ro ūpo bei pasiryžę ateinantį 
sezonų vėl duoti chicagiečiam 
kų nors naujo. Dvi labai ir la
bai svarbios ypatos nebuvo 
ir jų “Birutė” pasigedo, būtent 
Noros Gugis ir A. Kaminsko. 
Atsakymas—liga. Nora ir vėl 
tarpe musų* o Antanas kaip 
tik pasveiks tuoj ketina atlan
kyti birutiečius.

—o—
Pastatymas “Eglės”

valstijų, kur jis atlanko žy
miąsias čeverykų dirbtuves ir 
užpirko didelį kiekį moteriškų 
ir vyriškų čeverikų naujausių 
madų.

Boston Shoe Store kviečia 
dabar bridgeportietes ir bridge- 
portiečius ir kitų kolonijų lie
tuvaites ir lietuvius atsilankyti 
ir apžiūrėti naujausias madas 
čeverikų eilėj.

Laimėjo pirmą prizą

PRANEŠIMAS ATIDARYMO 
WALLACE TAVERN 

Savininke EVA MUSNECKI
3427 South VVallace Str.

Subatoj, May 5th, 1934
GARDUS ALUS “ROOSEVELT”

Užkandžiai dykai. Šokiai prie geros muzikos.
Širdingai kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir 

linksmai laiką praleisti.

CLIMAX, Sienines O 
popieros valytojas v už"^** 
SEA Craft Spar Var- $4 Eft 
nišas ............... Galionas ■
Int. Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip ir maliava, 
džiūsta išlengvo, kaip 
gloss arba enamel—kvorta^“** 
Baltas Enamelis, išdžiūsta j 4 
valandas ........... kvorta 76c
Yanas Hardware and

Paint Company
2747 VVEST 63rd STREET

Tel. Prospect 1297

Queensville Spėriai 
10 procentų alus yra produktas 
Karšiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsto bė
ga po 30000 galionu i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui - Oueensville Special 
alaus Galima pirkti keisals, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionu, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chieago, III.
Tel. Lafayette 7346

Marųuetteparkiečiai 
rengia nepaprastą 
viešą ALTASS su

sirinkimą
•* - - - ___

Gegužės 8 d., Gim. Pan. šv. 
Parapijos Svetainėje, 8 vai. 
vakare įvyks nepaprastas mu
sų kolonijos viešas Altass su
sirinkimas su programų.

Nedaug buvo girdėta apie 
musų kolonijos darbštumų 
šiuo reikalu, bet antradienio 
vakare pamatysime ir išgirsi
me apie darbuotę...

Vakaro rengimui daugiau
sia pastangų deda visų žino
mas p. Povilas šaltimieras, 
kuris vra II Transatlantinio 
Skridimo skyriaus narys ir 
šio vakaro pirmininkas.

Be paties p. Šaltimierd, su
sirinkime bus įžymus kalbėto
jai: J. Mackevičius, redakto
rius L. šimutis, miesto proku
roras Kai, Dr. Montvidas ir 
daug kitų.

. Programe dalyvauja solis
tai: Kastas Sabonis, Ona Juo
zaitienė, Akvilija Ančiutė ir 
kiti. Taip-gi buvo pranešta, 
kad pats gerb. Janušauskas 
atsilankys. Todėl, visi lietu
viai, nepamirškite ateiti ant
radienio vakare, gegužės 8 d., 
į Gim. Pan. švenč. Parap. 
Svetainę, 68th ir Washtenaw 
Avė., kur turėsite tikrai dide
lio malonumo pasipažinti su 
musų veikėjais, pasiklausyti 
gražių kalbų bei išgirsti gra
žų programų. Įžanga veltui.

— lieva Lukošiūtė.

Karnavičiaus “Lie
tuviškoji Rapsodija” 

Orkestrą Hali 
koncerte

People’s Symphony Orchestra 
gros lietuvio kompozicijų ge
gužės 7 d.
Bene pirmu kartu Amerikos 

Simfoninės muzikos istorijoje, 
gegužės 7" d., žymioje Orchest
ra Hali svetainėje, Michi- 
gan avenue netoli Adams, bus 
sugrotas lietuvio kompozito
riaus kūrinys.

Kompozitoriaus autoriumi yra 
p. Karnavičius, kuris Lietuvoje 
pasižymėjo parašęs muzikų pir
mai lietuviškai operai “Graži
na”. Kompozicijų, kurių orkest
ras gros, yra “Lietuviškoji 
Rapsodija”.

Orjcestros dirigentas yra P. 
Marinus Paulsen, bet “Rapso
dijų” diriguos prof. Jerzy Bo- 
janowski.

Nuėjo pas Juozą Jun
gines švęsti, bet pa

kliuvo į vestuves
MARQUETTE Park. — Ne

žinia, kas su Marųuette Parko 
korespondentais; atsitiko. Ar 
jie “vekeišinų” paėmė, ar taip 
sau tik snuduriuoja? Kas nors 
negerai su jais,į kad net ir 
jurgines praleido neaprašę, 
lyg ten Jurgių nebūtų. O aš,

Kas bus Beliajaus 
parengime?

šį sekmadienį Lietuvių Audi
torijoje įvyksta Vytauto Belia- 
jaus ir jo mokinių šokių pa
rengimas arba baletas. Be pa
ties Beliajaus ir jo išlavintų 
mokinių, dalyvaus šakar-Makai 
moterų grupė, kuri išpildys ke
lis numerius,—padainuos ir pa
šoks. P-lė Kleo. Stones padai
nuos angliškai ištraukų iš ko
miškos operetės.

Michele Gamboni, pagarsėjęs 
piešėjas ir šokėjas, išpildys la
bai įdomų šokį. Dalyvaus ir Mar- 
jorie Genson, garsi šokėja, ku
rios paveikslai telpa angliškuose 
laikraščiuose. Ji kartų jau pa
sirodė tarp lietuvių ir visiems 
labai patiko. Genson yra Belia
jaus šokių mokyklos mokytoja.

Programas prasidės lygiai 6> 
15 vai. vakaro, o durys atsida
rys 5 vai. Malonėkite atvykti lai
ku.—r.

IŠ “BIRUTĖS”
Pluoštas žinių. >

Savo pereitoje » dainų repe
ticijoje, “Birutė” atsistojimu 
pagerbė velionį Dr. Kasputį, 
kuris buvo vienas iš pirmųjų 
“Birutės” steigėjų bei artistų. 
Nors velionis pastaruoju laiku 
nebuvo aktyviu nariu, tačiau 
visuomet stovėjo arti prie 
“Birutes” ir visuomet prisidė
davo prie svarbių parengimų. 
Paskutinį kartų velionis daly
vavo koncerte, dar Stasiui 
Šimkui vedant “Birutės” cho
rų. Jis dainavo solo su choru 
“Laikas Namo Brolužiai” ir 
koletų kitų dainų.

Tas buvo 1918 m. Dabar, 
statant ‘‘Eglę, Žalčių Karalie
nę”, velionis savo “Lietuvon 
Vikingų Keliais” štai kokius 
paskutinius linkėjimus sutei
kė “Birutei”: “Valio, niekad 
nesenstanti, visad jauna Chi
cagos ‘Birutė’! Valio visi dai
lininkai visi kūrėjai, visi tvė
rėjai, kurie veda ir gelbsti 
‘Birutei’ kultūrinti musų Chi
cagos lietuvių, gyvenimų! Va
lio Mikas Petrauskas!” Daug 
pasakyta šiuose sakiniuose. 
“Birutė” pasigęs savo gero rė
mėjo. >

Gegužės 11 d., “Birutė” su 
savo solistais pildys progrartių 
Chicagos Universitete rengia
mam koncerte. Nors tai nepir- 
mu kart “Birutė” ten dainuo
ja, tačiau jau praėjo daug il
gų metelių. Regis tai buvo 
Petrausko laikais. Lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti ,nes 
po koncerto šioje 
vietoje bus šokiai.

A. Kaminskas, 
gražaus vaidinimo 
“Žalčio” rolės operoje “Eglė, 
žalčių Karaliene”, atsigulė li
goninėje. Buvo padaryta sun
ki, bet pasekminga operacija. 
Bedirbant, teko jam atsiklau
pti ant kelių ir nebegalėjo 
kojų ištiesti. Tačiau dabar 
jau randasi namie ir jaučias, 
kad eina geryn. Birutiečiai 
kaip visuomet sergantiems na
riams* suteikė gražių gėlių.

“Birutė”

puošnioje

tuoj po jo 
sunkios

po savo nepaprasto

operos 
kainavo suvirs $600 dolerių ir 
tai be jokio atlyginimo vedė
jui, kuris’ solistams ir chorui 
davė apie 200 repeticijų. Juo- 
mi yra žinomas p. Byanskas. 
Tai tikras kultūros skleidėjas 
ir sau lygaus neturi. “Birutė” 
visuomet stengėsi pastatyti 
veikalus su tinkamomis sce- 
nerijomis, šviesom ir kitais 
scenos įtaisymais. “Birutes” 
vakaruose mes matom visuo
met dailę. “Birutės” pastangos 
buvo 
tos.

P-lė Helen L. Slakis, dakta
rės ir advokato šlakių duktė, 
yra dar tik 15 metų, bet jau 
lanko aukštesniųjų mokyklų — 
Hyde Park High. Nors sėkmin
gai mokinasi, o tam darbui ten
ka nemažai pastangų atidėti, ji 
suranda laiko ir įvairiai kito-1 
kiai darbuotei.

Ir štai šiomis dienomis ji 
nuvyko į South Bend, Ind. čia 
išstatė parodai savo šunį var-l 
du “Lukie Ornsay”. Ir Lukie 
laimėjo net du pirmus prizus. • 
Tas pats Lukie yra laimėjęs 
trečių prizų Chicagoj.

TIK KĄ GAVOME!!!
Visai Naujos Mados

Boston’s Naujoviškus Čebatukus
ŽEMOMIS KAINOMIS

pilnai publikos įvertin-

/ __o—
ateinančiu savo pasirb-Su

dymu geg. 11 d. Chicagos Uni
versitete “Birutė” baigia sezo
nų ir jus nugirsit apie šių įdo
mių draugijų rudenėliui atė
jus. Begis “Birutės” ofise ran
dasi keletas pakvietimų. Vie
nas “Naujienų” piknikai!. Ten 
su jumis “Birutė” pasimatys. 
Iki tam laikui “Birute” linki 
savo rėmėjamsvakarų lan 
kytojams į linksmai praleisti 
malonių visų laukiamų <vasa-

Naujų madų čevery 
kai vyramu ir mo- 

I rims
BRIDGEPORT'As. Boston 

Shoe Stoj’e, 3435 So. Halsted 
st., obalsįs yra: “Better Shoes 
for the Ėntire Family”. Kalba
ma krautuvė vykdė gyveniman 
tų obalsj, vykdo jį gyveniman 
šiandie. 1

Ir tik dar šiomis dienomis 
Boston Shoe Store savininkas, 
p. IPoticha, sd^rįžo iš rytinių

uz

Pp. Medenių šeimy
ną aplankė garnys .
Su balandžio pabaiga, gar

nys, beskraidydamas po Chica
gos padanges neužmiršo nei p.p. 
P. Medenių, 924 West 69th St. 
Paliko gražių ir sveikų dukre
lę, už kurių pp. Medeniai rū
pestingam garniui labai dėkin
gi. !

Laimingoji motina randasi 
namie ir jaučiasi gerai. P. Me
deniai užlaiko alinę adresu 6502 
So. Wentworth avenue ir yra 
seni naujieniečiai.

—Senas Petras.

Klaidos atitaisymas
BRIGHTON PARK. — Ge

gužės 1 d. “Naujienose” tilpo 
iš šios kolonijos žinia po ant
rašte “Kitas pavasaris, kitos 
vietos”. Toje žinioje klaidingai 
pasakyta, jog Dr. T. Dundulis 
persikraustė nuo 4157 Archer 
avė. Tai neatatinka tikrenybę. 
Dr. Dundulis laiko savo ofisų 
adresu 4157 Archer avė. ir iš 
tos vietos nesikraustė ir nema
no kraustytis.

OAK LEAF TAVERN 
SPRING 0PENING PARTY 

: įvyksta #

Šeštadienyje, Gegužės 5 dieną
Kviečiame visus pažinties draugus ir pažystamus atsilankyti ir links
mai laiką praleisti prie geros muzikos. Bus veltui vištienos užkan
džiu ir linksminsimės iki ankstyvo ryto. Kviečia savininkai * * 
Agnės Šidlauskas ir Steve Svilaims

3428 South Halsted Street
* Telefonas Yards 2074

NfEYER BROS
DEPT. STORES
— DVI KRAUTUVĖS —

1741-43 W. 47th St., 4839-41 S. Ashland Avė
“Gegužės mėn. Bargeną Išpardavimas”

ATSINEŠKITE ŠIUOS KUPONUS SU SAVIM

VYRAMS! marškiniai ir shorts. 
Marškiniai padaryti, iš gero ribuoto 
audeklo. Didžio 34 iki 44. Shorts 
padaryti iš neblunkamo perkalio. 
Didžio 28! iki 44. Reg. 19c, 1 Aft 
vertybe i Kiekvienas IVV

“BIG YANK” Marškiniai. Vyrams 
“Big Yank” darbiniai marškiniai. 
Pirmos rųšies kokybe, padaryti iš 
geriausios rųšies mėlyno Chamb-
ray. Didžio 14 Va iki 17. Reg. $1.00—•■■■■ .....49c
_ g u p o N A S - 
MOTERIMS šilkines pančiakos. Vi
sose ponuliariškiuose spalvose, visų 
šaižų. Reg. vertybe 25c

pora Ifc V 
—KUPONAS- 
ANKLETS.v — visose spalvuose su 
gražiais mankietais. Didžio 7 Pi 9 
ir puses. Reg. 15c vertybe E gt 

pora
— K UPONAS -—> 
“FRUIT of the Ibom” musliną^,
Neblunkantis — atkarpos. Reg.
15c vertybe — K a
yardui J .........  ’****

vertybe .......................i....... 
Nedaugiau kaip 2 vienam 

kostumeriui.

RINSO — didelis pakelis 15c
BERNIUKAMS marškiniai. Pasiū
ti iš paprastu spalvų broadeloth, 
Didžio iki 14. Reg 59c 90n
vertybė ..................................   fcwv
— KUPONAS — 
BERNIUKŲ ir Mergaičių Tennie 
čebatukai. Balti. Didžio iki _ 2. 
Reg. 59c vertybš 
pora ............. ........ ...........

iki
29 c

— KUPONĄS —
AMERICAN Family muilas. DMeli 
šmotai. 4 šmotai 1
už ................       - - -17c
MOTERIMS Broadclpth Sllps — 
IštryŽiai sukirpti, apsiūti mezgi
niais. Ružavi ar balti. Did^n iki 

49° 25 cvertybe .................. ................
— KUPONAS — 
MERGAITĖMS šilkines dreses. IS- 
dlrbSjas išparduoda visas mergaičių 
šilkines dreses. Didžio 10 iki 16. 
Reg. $1.98 vertybės z — pu šiuo 
kuponu tiktai C*| (J (Į
viena .......... ..... ..........

ŠIS IŠPARDAVIMAS TIKTAI ŠIANDIEN IR_ RYTOJ 
Musu KrautuvČj Dirba Lietuvaites Pardavinėtojo?

ATEIKITE PAMATYTI ŠIUOS 
NAUJOVIŠKO STYLIAUS 

ČEBATUKUS.

CRUSHED KID
PORTHOLES SANDALS 
FRENCHIES su apskrita viršūne

PUMPS NAUJOVIŠKI STYLIAI
t!esU>S NAUJOVIŠKOS MADOS
Naujoviški oxfords NAUJOVIŠKO Padarymo

BOSTON SHOE STORE
3435 South Halsted Street

DVIEJŲ
XDIENU IŠPARDAVIMAS! x
PUIKIAUSIOS RŪŠIES MAISTAS—ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

I % IŠPARDAVIMAS
Pėnyčioj ir Subatoj, Gegužės-May 4 ir 5

Cukrus ““"SV“ 10sv47 c
Kiaušiniai :::.=20cšvieži Kiaušiniai Kart.

TUZINAS 26c

II 11L A a PET-BORDEN’S CARNATION IflimaS EVAPORUOTAS AUKš. KENAI

TOMATO SOUP “Campbell’s

3‘19c
2 kenai 13c

PYČĖS Riekutės ar Pusės “Fairplay” Did. No.2% kn. 16c 
KAVA “Beech-Nut” svaro kenas 30c
“OVALTINE” Maist. gėrimas
MALTED CREAM CRACKERS “Paul Schulze” 
“QUAKER” PUFFED RICE (Ryžiai) ....
“QUAKER” PUFFED WHEAT (Kviečiai) .... 2 pak. 17c 

% sv. pak. 12c

50c didžio kenas 39c
sv. pak, 15c 
.. pak. 13c

JUODA ARBATA “Suprex

KEKSU miltaFTs'o^lT!’ ........ „k. 27c
COOKIES Chocolate sv. 17c
PEANUT BUTTER “Midwest

VĖŽIAI “Guli Rock? ...............
„ sv. džiaras 15c
6 unc, kenas 27c

TUNĄ ŽUVIS ^Ocyn Beauty” balta mgsa 
KIAULIŲ į KOJOS “Midwest” ............................... 9 unc. džiaras 10c
RAUGINTI KOPŪSTAI Puikus “Midwest” did. 2»/ž kenai 2 ken. 25c 
SALDUS ŽIRNIAI “Wild Rose 

CIBULIAI Puikus U. S. 1 ......

kenas 17c

No. 2 kenai 29c 

...... 3 svarai 10c 
FLORIDOS SALERIAI Rinktiniai dideli pundeliai ........ 2 už 9c
ORANŽIAI Califomijos “Sunkist“.. 
MORKOS Puikios Cal i fore i jos ......
SPICĖD HAM 4,Midwe8r ................
LUNCHEON MEAT “Midwest” .....
FRANKFURTERS Visa iš mėsos , 
CORNED BEEF Armour’s “STAR” 
CREAM CHEESE “Daisy” ....... ........
MUSTARDA “Little Dutchman” ......

did. 150 didžio 31c 
....... 2 pundeliai 9c 
................. svaras 29c 
—.......... svaras 27c
.......... . 2 svarai 23c 
.... No. 1 kenas 17c 
3 unc. pak. 2 už 13c 
.... 8 unc. džiaras 10c

DRUSKA Plyna ar Jodizuota “Midwest»> ....... 2..sv. pak. 2 pak. 15c
PAUKŠČIŲ MAISTAS (Seed) “Midwest” ........... 10 unc. pak. 10c
^TESrZIT” Cleanser .................................... kenas 5c
‘‘QUICK ARR0W” SOAP FLAKES (MUILAS) ...........  2 pak. 25c
“SEMINOLE” fiathroom Tissue .................. 4 rolės 25c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma “Midunit Storu” turi ir meioi tkyriut, kur jut 

galite pirkti gerą mėtą, paukitieną ir tt. už žemiauiiat kainai!.

•MnrAT’THt rorusr

MI8WES1W STORESO
300 fNtUtrtNOgNT nkich»u»hood trumu



Naudingi Faktai!

Simfonijos Orkest

Buk ALTASS nariu
Dr. Week», Succeaaor to

mero

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės
Mrs. Aneliavyrai bekovodami

Ieško

Graboriai

Izbietos Radzevi

yra

ser

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
U1MJAM l'IUAl m Km

ANTANAS JUŠKA

Advokatai

UOZAPAS
draugai ir pažįstami esat nuo

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

publikos
$1,300,-

S. Union Avė. BoulevaTd 3505. 
•gūžės 7-tą dreną, 8-tą Vai. iš 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu- 
iš ten bus nulydėtas i švento

irgi yra padarę 
rekordus

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virini® 6669

Dillingerio Chi 
cagoj

- tokia 
turinys 

kuriuos turės paro-

gali painformuoti savo 
koks programas kurią 

bus paruoštas.

giminės, drangai ir pažįstami 
suteikti jam

Apdegė buvusio 
jachta

Masalskis, Telefonas

K. Jarusz
Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Pilone 

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

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

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
tek Boulevard 28*0 

Uos. 6515 So. RockvreU St 
Tel. Republlc 9723

^Policija mano, kad paskilbęs 
banditas John Dillingcr randą- 
si Chicagoj ir esąs rimtai su
žeistas. šimtai policininkų ir 
fcderalių agentų ieško jo čia.

Ruošiasi pasaulinei 
parodai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir parankioms gyventi reziden
cijoms, kurias galima įsigyti 
lengviausiomis sąlygomis.

Armour kompanija suteiks 
skerdyklų pramonės atvaizdą.

Dailės institute kas rytmetis 
nuo 9:30 iki 1 vai. popiet in
struktoriai aiškins ekskursan
tams meno kurinių reikšmę ir 
vertę.

Geležinkeliai praneša, kad 
vykstančiai parodon publikai 
bilietų kaina bus žymiai nupi
ginta.

tik pora-trejetas 
patvirtinančių tą

DfcNITISTAS
4143 Archer avM kamp. Francisce av

Mirė pabastų kolegijos 
įsteigėjas

Įsakė nupyginti elek 
tros kainasJaunuomenės sa 

vaite

rekordą. Gal todėl džiurč taip 
mielaširdįngai j juos ir pažiu
rėjo.

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

Amerikos Lietuvių Daktarų

Kilo gaisras jachtoj Doris, 
kuri priklauso buvusiam Chica
gos merui, Wm. Hale Thomp- 
sonui. Apdegė jachtų gaubusis 
audeklas ir laivo paviršis. Ne
toliese buvusis kitas laivelis ir
gi užsidegė, čia skaudžiai ap
degė du 
ugnimi.

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Tel. Ltffayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

1092 ARCHBR AVI

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Oppotite Dnv < Store, Šd Fluor

1 J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. _
2506 West 63rd St

Tel, REPUBLIC 3100

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 30 dieną, 1 valandą 
iš ryto 1934 m„ sulaukės pusės 
amžiaus, girnos birželio 13 d. 
1882 metais Nendriniskių kai
me, Kvietiškės valsčiaus, Ma- 
riampolės parapijos ir apskr.

Paliko dideliame n u Budime 
3 seseris Marijoną Teiberienę 
Spring Valley. Iii. Uršulę 
Paužienę ir švogerį Paužą Chi-j 
cago, III., Elzbietą Bruzgienė 
Cicero, 111., brolį Vincentą Ma- 
riampolės mieste Lietuvoj ir' 
keturias pusseseres Julijoną 
Galskienę, Adelę Gilienę PHts-l 
burgh, Pa,, Magdeleną Micke
vičiene Pittsburgh, Po. ir Elz
bietą Ančiurienę ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3308 Evergreen Ave„ Chica-

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. Monroe 8377

Mirė Michael C. Walsh> 8138 
Lake Park avė. Daugelį metų 
jisai buvo vedėjas Washington 
Park Forumo, seniau žinoto 
kaip “Bug Club”. Walsh buvo 
vienas iŠ įsteigėjų pabastų ko
legijos —- Hobo College.

Trečiadienį teisėjo Allegretti 
teisme tapo išteisinti du vyrai. 
Vienas jų yra John Cummins. 
Jo rekordas rodo, kad jis savo 
gyvenime buvo areštuotas 26 
kartus. Antrasis yra William 
Feldman. Nuo 1915 m. iki šiam 
laikui jis buvo areštuotas 49 
kartus. Policija kaltina juos 
esant kišenvagiais. Išteisino 
juos ne teisėjas, bet džiure. 
Mat, tam tikras įstatymas Illi
nois valstijoj neleidžia painfor
muoti džiurę apie kaltinamųjų

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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

Draugija moka pašalpą 
gantiems nariams $6, $10 ir 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti i 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamai^;..vakarais: panedėly- 
je, ketverge, petnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:80 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šymo reikalu. ’*

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

savybes vertę. Jie moka taksas pa- 
aikymui mokyklų ir kitų viešų in

stitucijų.
Todėl nesunku suprasti, kodėl vie

los gyventojai turi remti vietines 
sankrovas. Pinigai, kuriuos jus iš

leidžiate, neišplaukia kitur, be pa
silieka ant vietos, ir tuo budu neša 
naudą vigai apielinkei.

Biznieriai, kurie tinkamai tarnau- 
,a vietos žmonėms, kurie yra pro
gresyvus, švarus ir tvarkingi, kurie 
>alaiko tinkamą tvarką ir prieina
mas kainas, užsipelno pilną užtikė- 

;imą ir tokius biznieritis vietos žmo
nes turėtų remti.

Tokios augštos rūšies biznierius 
us galite rasti kiekvienoj apielinkėj. 
ie yra ”Midwest Stores”. Kaipo 

patyrė groserninkai, jie vartoja mo- 
demiškiausį patarnavimo būdą, už
laiko geriausius maisto produktus ir 
visuomet siūlo prieinamiausias kai
nas. Jie lengvai tą gali atsiekti, 
nes "Midwest Stores” yra didelė or
ganizacija, kuri užlaiko nuosavus ur
mo sandėlius, ir prekes gebenasi va
gonais.

Kaipo įrodymas tokio gero patar
navimo ir žemų kainu, perskaityki
te “Midvvest Stores” skelbimą, kuris 
telpa šio laikraščio laidoje ir atlan
kykite artimiausią jų sąkrovą.

Apskelb.

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

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

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

ELZBIETA RADZEVIČIENĖ 
(po tėvais Bitautaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 1 diena, 3 valandą po 
piet 1934 m., sulaukus 52 me
tų amžiaus, gimus Šiau
lių apskričio, Šaukėnų parapijos.

Amerikoj išgyveno 28 metus 
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Adomą, 5 dukteris Elzbie
tą ir žentą Kasinską, Juozapi- 
ną ir žentą Julijoną Norvaišą 
Julijoną ir žbntą Mares, Mari
joną ir Ona, seserį Aniele ir 
švogerį Juozapa Baleką, bro
liene Antaniną ir jos vyrą Juo
zapą Stankevičių, du pusbro
lius Antaną Staponavičių ii 
Praną Bitautą, o Lietuvoje mo
tiną Kastanciją, seserį Felici
ją ir brolį Jurgį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1418 So. 48th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gegužės 5 dieną. 8 vai. ryto iš 
namu į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai pagkutinį patarna
vimą it atsisveikinimą. , ,

Nuliūdo liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo, 
žentai, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A.Petkus. tcl.Cicero 2109

Platus programas yra numa
tytas jaunuomenės savaitei 
Chicagojc atžymėti. Įvairiose 
miesto dalyse sudaryti komi
tetai programui gyvenimai! įvy
kinti.

Šios darbuotės užduotis yra 
derinti darbuotę įvairių orga
nizacijų kreipiančių ypatingą 
dėmesį į jaunuomenę. Skleisti

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2615 arba 0516 
SKYRIUS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843DR. BERfASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

idėjas, kurių tikslas yra suteik
ti kiekvienam jaunuoliui ar 
jaunuolei lygių progų išsidirbti 
savo likimų, nekliudant stokai, 
ar perviršiui privilegijų. Su-) 
kelti visuomenėj jausmų atsa
komybės už jaunosios kartos 
ateitį.

Jaunuomenės savaitės minė
jimus bus nuo 13 iki 19 gegu
žės dienos. Kiekvienų dienų mi
nėjimas apims kitokių gyveni
mo šakų. Butų gerai, kad ir 
lietuviai atkreiptų dėmesį j tai. 
Mokyklas lankančioji jaunuo
menė 
tėvus 
dienų

Atrodo, kad įvairios firmos 
ir tautinės grupes Chicagoj šie
met stropiai ruošiasi pasaulinei 
parodai, ne kad pernai. Žemiau 
paduodama 
pavyzdžių 
faktų.

Chicagos 
ra per dešimtį savaičių parū
pins muzikų parodai Swifto 
kompanijos teaitre, prie 23 gat
vės tilto.

“Gas For Home” 
bus tema, toks bus 
įrengimų 
doj Peoples Gas Co.

Sodininkystės skyrius pa
tieks modelių gražioms išžiūra

Res. 6600 South Artesian Avenue, 
Phone Prospect 6659

IMI. P. Z. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
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.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos T^uo 0 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

13848 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401, ,

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Illinois Pirklybos Komisija 
laikinai įsake Public Service 
Conipany of Illinois nupiginti 
kainas elektrai. Jei šis įsaky
mas įeis galion, tai 
kišenėse pasiliks apie 
000 per metus.

Raymond Grigonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 2-trą dieną, 5-tą valandą 

po pietų 1934 m., sulaukęs 17 metų amžiaus, gimęs Chicago, Illinois, 
Balandžio 5, 1917.

Paliko dideliame nubudime motiną Petronėlę (po tėvais Brie- 
daitę), 3 seseris Mabel, Sadye ir Aldoną, tetas ir. dėdes — Anta
niną ir Zigmontą Grigonius, Kazimiera ir Antaną Astrauskius, 
Juozapą Grigonį ir šeimyną, Juozapą ir Veroniką Briedžius. Fer
dinandą Briedį ir šeimyną, Moniką ir Kazimierą ir Šeimyną Sar-

Kasdieninis musų gyvenimas už
pildytas visokiais reikalais ir darbu, 
kurie ir sudaro musų gyvenimo tiks
lą. Musų pasirižimas nukreiptas į 
tą, kad padaryti tą gyvenimą sma
gesniu ir geresniu.

Labai tankiai mes nepastebiame 
tokius faktus, kurie ištikro yra labai 
svarbus. Mes tankiai nerealizuoja
me, kad mes negalime pasinaudoti 
geriausiais dalykais gyvenime, beto,: 
kad nepasidalintl jais su kitais. Mes 
negalime tikėtis gauti visą naudą 
beto, kad tokią naudą atnešti ir ki
tiems.

Nors mes gyvename dideliame mie
ste, mes turimo atsiminti, kad musų 
gyvenimas ankštai surištas su ta 
apielinke, kurioje mes gyvename. 
Musu draugai, kaimynai, ir mokyk
los randasi čia pat arti musų. Kuo
met musų apielinke turtinga, tuomet 
mes galime tikėtis būti taipgi tur
tingais ir laimingais.

Ąpielinkės turtingumas priklauso 
iš didelės dalies nuo vietinės bizniaus 
apivartos. Jie pagelbsti palaikyti nuo-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Tel. Cicero ‘2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA T>YKM
1410 So. 49 Ct.

CICERO, ILL.

I. J. ZOLP 
» GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

___Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

w TĖVAS
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse_Pašaukite------

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

{Neturima sąryšių bu Ifittna tuo pačlu vardu)

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panfedelio, -Seredos it 
PėtUyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Steeet 

Telefonas Republlc 9600

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Laidotuvės jvvks subatoj ge- ■ /
gūžės 5 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Antano Juškos giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
SESERYS, PUSSESERĖS IR GIMINES

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas Tel. Republlc 
8100 ir Anton Petkus Tel. Cicero 2109.

Rezidencijos Tel. Beimant 8512.

Telefonas Yards 0994 __

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Tolephone Plaza 2400

BRONISLAVA PETKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 1 d. 10:15 vai. vaka
re 1934 m., sulaukus 18 metų 
amžiaus, a. a. Bronislava gi
mė. Chicago, III. Paliko dide
liame nųliuęiįpię mylimą moti
ną Veroniką, po tėvais Zalali- 
skaitė, tetą Agniešką Gilzainis 
ir jos šeimyną, dėdę Povilą 
Petkų, Chicago, III. ir dėdę 
Kazimierą Petkų, California ir 
daug kitų giminių. Kūnas pa
šarvotas randasi 8340 South 
Halsted st. Tel. Radcliff 7950.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
geg. 7 d, 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame
Motina, Teta, Dėdės ir 

Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. F, Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

L O V E I K IS
Kvietkininkas

Gilta Dil Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabams

Pristatome 1 visas miesto daili 
3316 So. Halsted SL, Chicago. Dl. 

Phone Boulevard 7314

_ Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Rez, 6631 So. CaUfornia A venų* 
Telefonas RepubUc 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) ’ 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

lvair<s Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vwų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti Slst Street

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Na- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

ANTANAS DIGRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 3 dieną^ 12:30 valan
dą naktį 1934 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Arioga
los parapija, Taurupės kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus,
Paliko dideliame nubudime 

brolį Stanislovą Digrj, New 
Yorke ir giminės, o Lietuvoj 
sese r j' Rozaliją.

Laidotuvėmis rūpinasi Anna 
Budginas.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So, 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ge
gužės 5 dieną, 10 vai. ryto iŠ 
koplyčios bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Digrio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Giminės

• ir Draugai.
Ijaidotuvėse patarnauja gra

borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Dr. Charles Segal
OFISAS ' 

t!29 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 0 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3310 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICIIEL. 0. D.
M _ 11 * *. ’ ■ • i

LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
bstas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė. 

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

A. L Davidonis, MJ). 
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 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042

nmą

dinandą Briedį ir šeimyną, Moniką ir Kazimierą 
gaučių, Uršulę ir Mykolą Marcinkaus, Oną ir J—
Gedriką Mateušą ir Mykolą Masilionį, 5 pusseseres, pusbrolį ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 3322
Laidotuvės įvyks Pirmadienį G 

ryto iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
linges pamaldos už velionio sielą, o 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Raymond Grigonio 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Seserys, Tetos, Dėdes, Pusseseres, Pusbroliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius 
Boulevard 4139.

? a F FILE •
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių diena pa
saulio parodoje

šiais metais lietuviai irgi tu
rės savo dienų Pasaulio Paro
doje. Lietuvių dienos rengimu 
rūpinsis specialiai paskirtas ko
mitetas, kurj patvirtino Pasau
lio Parodos viršininkai.

Lietuvių dienos komitetas 
turės savo susirinkimų, į kurį 
yra kviečiami ir pereitų metų 
lietuvių komiteto nariai.

į tių metų lietuvių dienos 
komitetų įeina sekami asme
nys: Kl. Jurgelionis, Nora (in
gis, J. Bijanskas, K. Stepona
vičius, J. Sauris, Dr. V. Šim
kus, adv. žuris, Nausėdienė, J. 
Mackevičius, P. Miller, A. Vai-j 
vada, A. Pocius, L. šimutis iri 
Al. Misevičius.

J bendrų susirinkimą iš perei-1 
tų metų 
teto yra 
J. Poška, 
kalas, A.
A. Vaivada ir Mrs. S. Bitautas.

Susirinkimas įvyks subatoje 
po pietų. Tame susirinkime bus 
išspręstas lietuvių dienos ren
gimo klausimas.

lietuvių dienos komi- 
pakviesti sekami: Dr. 
Mickeliunas, Mrs. Sa- 
Slakis, J. P. Varkala,

“Abejotinas Asmuo” 
ir būrys jo vokalių 
pasekėjų Į Roselandą

ROSELAND.—štai aš jitfms 
pranešu svarbią naujieną. At
einantį .sekmadienį geg. 6 d. 
Balčiūno svetainėje, kiekvienas 
galės pamatyti komišką opere
tę “Abejotinas Asmuo”, išgirs
ti ir koncertą, kurį rengia Chi
cagos Lietuvių choras “pir
myn”.

Svarbu kiekvienam “Abejo
tinų Asmenį” pamatyti ir pra
leisti smagiai laikų tarp Chi- 
cagos pažįstamų draugų ir 
draugių, o jų bus ir iš apie- 
linkės. O svarbu pamatyti ir 
didžiulį Chicagos Lietuvių Cho
rą “Pirmyn”. Jis senai jau 
lankėsi pas mus. Bute smagu iš
girsti ir linksmų dainų, o jų 
taip retai tegirdime. Pagaliau, 
mes čia ir neturime tokio cho
ro, kuris galėtų taip sudainuoti 
ir palinksminti publiką, kaip 
gali Chicagos Lietuvių choras 
“Pirmyn”. Tad, kiekvienas turi 
būtinai atsilankyti ateinantį 
sekmadienį Balčiūno svetainėj. 
Kurie negalėsite atsilankyti dėl 
kokios priežasties, tai nors ki
tam pasakykite, kad jūsų vieton 
atlankytų bent tuzinas. Jie už 
tai jums bus dėkingi.

—Reporteris T.

'Tėvams numatoma 
šviesesnė ateitis”, - 
tvirtina rep. Rautas
Ir netoli turėjo ieškoti įrody

mų. Musų Bridgęportel

BBIDGEPORTAS. 
kasdieną skaitome 
čiuose žinias, kad tai vienur, 
tau vėl kitur kyla nesusiprati
mai tarpe “mamos” ir “tėvo”. 
Tokie ginčai ilgai nesitraukia. 
Paprastai mama kreipiasi į 
teisingumo įstaigą, kuri išriša 
kivirčius dažniausiai “ma
mos” naudai, nors ir aiškiau
siai parodoma, kad “mama” 
yra tikra to “triubelio” kalti
ninke. Žinoma, tėvas lieka nu 
baustas, nežiūrint, kad jo ne
kaltumas aiškiai įrodomas. 
Tas teisingumo įstaigų nelygu
mas jau tęsėsi nuo pat pabai
gos pasaulinio karo, kiek aš 
pamenu.

Bet nėra to blogo, kad neiš
eitų ant gero, štai, ir tėvams 
diena aušta. Čia paduosiu 
nurodymą, kad “šiur” tėvų

-Beveik 
laikraš-

pergale nebetoli čia pat, — 
Bridgeporte. Taigi, skaitykite 
toliau.

Bridgeporto apielinkej ran
dasi Lituanica avė. gatvė, o 
ten gyvena “našliuke” ir 
dar nebilc kokia—bet plati- 
num blonde, gražaus “šeipo,” 
nebjaurios išvaizdos ir no še

lmi, ne senėj ne už Ratilą. Virš 
Iminėta blondinė kitados irgi 
turėjo tėvą, bet dėl jai žino
mos priežasties “iškikino” jį 
lauk. Dabar mato, kad pada
riusi “misteiką”, todėl vėl nori 
susirasti tinkamų tėvų, nežiū
rint, kad ir nuo kitos mamos 
priseitų jį pavilioti, žinoma, 
tėvai irgi nesnaudžia. Pasitai
kius progai, o dar blondinei. 
Kodelgi nesiglausti?

Taigi, vienas apsukrus tėvas 
gyvenantis rylų pusėje Hals
ted gatves pamilo blondinę. 
Pradėjo lankyti ją beveik kas 
nedėldienį nežiūrint jo ma
mos protestų.

Pereitų ncdeldienį pranešu 
mamai, kad važiuojąs žvejoti 
ir ilgai nelaukęs įsėdo į auto
mobilį ir išvažiavo. Mama gi, 
abejodama jo žvejojimo no-

ir Lituanica avc. gatvių — nu
gi žiuri, kad jos vyro automo
bilius prie “blondinės” durų 
pastatytas. Tuojaus, nieko ne
laukus, baladoja į našliukus 
duris. — Neleidžia. O kųgi 
dabar turi daryti? Jai dingte
lėjo į galvų, kad reikia šauk
tis teisingumo įstaigos.

Taip ir padare. Patelefona
vusi kur reikia
dury gatves kol pribus pagel- 
ba iš valdžios 
žiuoja skvadas.
pasitinka ir rodydama į blon-
dės “auzą” reikalauja, kad po
licija ten įsiveržtų.

ir laukia vi-

pusės. Atva- 
Mama tuojau

klausia policija.
—Ten mano vyras randasi!
Ogi su blonde “amzerijas.”
Well, tai jo biznis. Tamsta 

galite tų pati padaryti!
Taigi, matote tėvai, musų 

poilsio dienos čia pat.
Teisingumo departamentas 

suprato savo klaidas.
—Raidas.

Lietuvaitei nesma 
gus siurprizas

P-lė Arline Ilseman, 21 m., 
4759 North Maplewood Avė., 
yra gimnastikos mokytoja 
Woodlawn žaismavietėj. Tre
čiadienį ji nusipirko naujų au
tomobilį ir vežė namo dvi savo 
drauges, taipgi mokytojas. Ka
da automobilius sustojo mergi
nų adresu, 1850 Humboldt 
boulevard, tai prisiartinęs prie 
jų ponaitis pareikalavo atiduoti 
jam pinigus.

Merginos atsisakė jo reika
lavimų išpildyti. Taigi vyras 
pasiėmė karų ir priedo mergi
nų ridikiulius. Pinigų jisai ri- 
dikiuliuose rado mažai, bet jau 
karą tai tikrai naują įsigijo.

Viena merginų, susilaukusių 
šį nemalonų siurprizų, buvo 
p-lė Agnės Uvick, gimnastikos 
mokytoją Chicagoj ir detroitie- 
čio advakato U vieko sesuo.

RADIO
šį vakarą Radio Kliubo 
Komercinis gražus pro
gramas iš stoties W. W. 
A. E. 1200 kilocycles, 
nuo 6:15 iki 6:45 vai. 
vakaro.

Kaip tik pavalgysite vaka
rienę, tuojau atsukite savo ra* 
dio ir pasiklausykite šio šau
naus Komercinio programo. 
Bus transliojama gražios mu
zikoj, dainų ir pranešimų, šių 
programų vedėjas Antanas žy- 
montas. Sp.

Progresą Programas

Progresą Furniture Krautu* 
v€s nedėlios ryto nuolatiniam

radio programe dainavo solo 
H. Bartush, progress Vyrų due
tas ir Trio. Visos dainelės vy
kusiai išėjo. Progress Furni
ture krautuvė sugeba duoti ge
rus programus.—Klausytoja.

Sekmadienį Fr. Bu- 
law kalbės iš stoties 

W. G. E. S.
6 d„ 
Frank 
stoties

Sekmadienį, gegužės 
Naujienų bendradarbis 
Bulaw kalbės iš radio 
kaip 11-tą vai. ryto.

Tad, visi, kuriems laikas pa
vėlins išklausykite jo kalbų it 
Progress Furniture radio pro
gramų. — Klajoklis.

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

the

was

or what, that gavę 
rosy hue lašt Sun-

we decided different-

May, ...
the month of flovvers...

Violets and Lilacs and Apple 
Blossoms, too, ...

Oh! oh! Spring breezes and 
May skies of blue...

For goodness’ sake, we’re ai- 
most becoming poetic.

... Roman tie, to say 
least.

And, do you suppose it
the Romance of 'Spring or 
something that caused Frank 
(“Diek”) Jakavich to procuTe 
that gorgeous big sparkler 
which is now flashily surround- 
ing the slim thitd finger of 
Aldona Balanda’s left hand?

And, my, oh, my, is it blusel
es, Diek, 
you that 
day?

Būt no,
ly when we saw the šame rosv 
hue on the smiling count- 
enances of Charles and Geor- 
gie Stephens. ;

— Ali kidding aside, would- 
n’t it be a grand idea for golf- 
ers to wear wide brimmed 
hats?

Um-hum, the men could 
wear our lašt year’s big brims 
(Polly speaking) and we 
(women) could buy new ones.

— Hats! Clothes, again! 
Polly, is that all...

— Oh, oh! Admit it, Apollo, 
that I looked exceptionally nice 
in my new gown at the L.A.A. 
Dance, lašt Saturday, at the 
Lake Shore Athletic Club.

— Yes, yes, and do you know 
who else looked nice ’n* cap- 
tivating ?

— Who, Apollo?

JAUNAVEDŽIAI
Pranas Rainis, 24 metų amf- 

žiaus, gimęs Chicagoj, visų 
laiką gyveno pas savo tėve
lius; ištikimas ir pavyzdingas 
sūnūs. Tėvai labai džiaugėsi 
užauginę tokį sūnų.

Pranas Rainis nusitarė apsi
vesti. Ir subatoj, gegužės 5 
dieną, apsives su p-le Brone 
Jeselskiutė.

Iškilmingas šliubas įvyks 
šv. Jurgio parapijas bažnyčioj, 
33 gatve ir Lituanica Avė., 9 
vai. ryto.

Po vestuvių jaunavedžiai iš
važiuoja į Californiją medaus 
laižyti. Po medaus mėnesio, 
sugryžę Chicagon, apsigyvens 
pas Prano tėvelius, 3350 South 
Union Avė. Daug laimės ir pa
sisekimo.

— Mylinti Praną.

— Josephine Notkus.
4 — That’s right. She was 
ihere. ‘

— OI cdUrse she was. 
Y’know, Polly, I believe thftt 
I notice more people than you 
do. 1’11 bet "you don’t even 
know who was at the entrance, 
welcoming thė guests?

— Hah, I know. It was Nora 
G ūgis.

— Well, well.
— Ask me another.
— Hm, and who was the

MADOS MADOS

dinner companion of Arėjas 
Vitkauskas ląst week at the 
dinner given in his honor at 
the Ramova Gardens?

— Hah, hah, I know that 
one too. It was Mrs. Davido- 
nis. And now 1’11 ksk you one. 
Who is that pleasant looking 
young man who wears glasses 
and has a ciite moustache and 
whom we have been seeing 
lately at more and more and 
varied Lithuanian affairs?

— You* mušt be referring, 
metbinks, to Attorney Connie 
Savickas.

— That’s be! He was at the 
Wicker Park Hali, lašt Sun- 
day?

— Righto, Polly, righto! 
And say, maybe you know who 
the pretty young lady was, 
vvith Dr. Bruno Nausėda?

— Don’t you know her, 
Apollo? Šhe’s MRS. Nausėda.

— Weįl, I declare. Where 
do all thė men seem to find 
such pre 
Funny, I

— Apollo! How can you‘ 
(Sniff-sni

— Aw 
listen, Po 
heard about Attorney A. A. 
Dobbs:—

Someone was teasing him 
regarding the L.A.A. Women’s 
Lodlge Dance, Saturday, as to 
whether or not he was a good 
young mm.

“Oh! L was good all eve
ning.” M

— All 
And wha 
nings end, good sir? asketh

— Polly and Apollo.

arba jų pažįstami. Kliubo nariai 
yra kviečiami dalyvauti.

— Komisija.,

Sirnano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimų sekmadieny ge
gužės 6 dienų, 12 vai. Chicagos Lie
tuviu Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas bus svarbus, nes 
turime svarbių klausimų apsvarsty
ti. Todėl kiekvieno draugo—nario 
priedermė, būtinai atsilankyti, ap
svarstyti draugijos reikalus. Kurie 
nariai esate pasilikę su mokestines, 
būtinai privalote apsimokėti arba pa
siaiškinti, jeigu negalite mokėti.

P. K„ rašt.
18 Apielinkė — Liet. Vakarinės 

žvaigždės Kliubo susirinkimas įvyks 
penktadieny, gegužės 4 d. G. Cher- 
nausko svet., 1900 S. Union Avė. 
Visi malonėkite dalyvauti ir pasi
rūpinti gauti naujų narių. Pradžia 
8-tų vai. vakare. Prot,. rašt.

CLASSIFIED ftDS^

Furniture & Fixtures 
Kakandai-Įtaisai

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

RAKANDAI PARSIDUODA UZ KASTUS 
$1SO pnrior iw*tai $26. 0x12 orientaliSkų 
kaurų Pat. $29.50. RicAuto medilo vale, 
kanib. actai $20, $124. miegk. actai $30. 
3 kambarių pilnu* |remriniua »00, u#. eubii 
arba lAmoktyimo. AMERICAN STORAOE. 
123 W. 03rd 8t. A UI ar a vakarais ir nedėl- 
•llanlala.

3153
be3153 — Graži, madni bliuzka 

kurios nei viena moteris ar mergina 
negali apseiti. Galima siūdinti iš 
margo šilko su kokios norą vienos 
spalvos, pritaikintos nn’e bliuzkos 
apikakle ir kokardą. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 
40 coliu per kruti^

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėįi m i erų 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, UI.

NAUJIENOS ,Pattern Dept.
1739 S. Chičago. Iii.

čia įdedu 15 *1čėntų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No.........................

Mieors ...................................per krutinf

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir. valstija)
e

Buy gloves wlth whot 
lt savęs

N«ra reikalo asok«tt BOe ar 
daužiau, kad tantt Itorą daatn 
ko*el«. Liateriae Tooth Paato, 
didelia tubaa parsiduoda u* 
Uc Ji valo ir apšauto dan
us Be to taute autauptati 
$8. ui kurtuos raUto nusipirk- 
u plrlUnaitea ar ta uta
.ambert Pharmapa) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

PATENTS
Laikas daut renine, 
prie patentu. NertaV 
knokit vilkindami e# 
apeautojimn eavO 
sumanymu. Prieiga* 
kitę braižini ar mo> 
deU dėl Inetraketių. 
arba ralyklte <M 
NEMOKAMOS knjf. 
Sitis "How to Ob«

In o Patent” k “Beeord of In- 
ventlon” formos. Nieko seimam 
u* Informaeljas ko daryti. Šnek raiinBJImai laikomi aaalaptylė. 
Greitas, ateartue, rapesnatae pa* 
tarnavimas.

DYKAI 
KNYOKLS

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A Securliy Savlnn 4b Canmtrelal ' 
Bank Bulldlng

(Dlraetly aorara Street trom Patent Officei 

VVA8H1NGTON. D. O.

;ty gi ris to 
couldn’t. ..

marry ?

ff)..
, I’m sorry, ... būt 
lly, to what I over-

r. Dobbs answered. 
evening? — ask we.
t hour do your eve-

PRANEŠIMAI
GRAND OPENING 

5INSKŲ ALUDĖS 
ŠEŠTADIENI, 

GEGUŽĖS-MAY 5, 1934 
7:30 vai. vakare 

šeštadienį įvyks didelis atida
rymas Aludės, 
visus draugus ir pažįsta- 
įkyti į atidarymų. Bus 

gėrimų ir mu- 
i smagiai

BU

Prašome
mus atsilankyti į atidary 
skanių užltandžįų įję jęerii 
zika prie kurios galėsite 
laikų prleisiti.

11853 So. Michigan Avė,

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimus įvyks penk
tadieny, gegužės 4, 1934, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:36 vai. vakare. Visi kliubie- 
čiai kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime. A. Kaulakis, rašt.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj gegužės 6 dienų, Liberty Grove 
svetainėje 4615 S. Mozart St., 12-tų 
vai. dienų. Nariai malonėkite skait
lingai susirinkti, nes yra svarbių 
raportų ir tarimų.

St. Narkis, sekretorius.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžiu kaurai.

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

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

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

SCHAULER STORAGE 
4644 N. VVestern Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedalioj iki 5.

Moderniški barams pinčeriai 
L’MUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping. 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER. Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Musical Instruments

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju Jūsų na 
tnuose urbs studijoj 

Studija
420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks gegu-

S. L. A 
mėnesinis 
žės 4 d., #-tų vai. vakare, McKinley 
Park svetainėje, So. Western Blvd. 
ir 39 St. Visos narės esate prašomos 
atsilankyti 
te užsilikę 
te užsimokėti, 
spenduotos .

skaitlingai ir kurios esa- 
su mokesčiais, malonėki- 

kad neliktumėt su- 
Sekretorė.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliuba 
kimų penki 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalu kuriuos 
būtinai turime aptarti, kurie esate 
šiais metais dar neužsimokėję \ mo
kesčių, ant Šito susirinkimo malo
nėkite apsimokėti*

S. K. raštininkas.

3 laikys mėnesini susirin- 
;adienį gegužės 4 d., 7:30
S. Halsted St. Visi na-

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer A venų e
Phone Lafayette 6719

PARDAVIMUI Italian Piano Ac- 
cordian, pigiai, visai kaip naujas.

4244 So. Ashland Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už pirma ranki 
kepėjų, ar už antrarankį prie viso
kios duonos ir biskvitų. Blaivas, pra
šau duoti žinia laišku, Joseph Mali- 
šauski, 4719 S. Wood St., Chicago, 
Illinois.

Help Waiited—Malė ...
Darbininkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas.

19 No. Latrobe Avė.
REIKALINGAS patyręs vyras 

prie traktoriaus Porsen modelio, 
Stanley, 423 E. 64 St., Ist Fl.

Help Wanted—Female 
Darbiriinkių Reikia

REIKALINGA patarnautoja (wait- 
ress) patyrus, trumpos valandos.

953 W. 16 Str.

REIKIA patyrusių lietuvaičių par
davinėtoju i departmentinę krautuvę. 
Meyer Bros, 1741 W. 47 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Greater Pullman Lithuanian Better
Government Club, o kuris 
penktadienį i.
vak., parapijos svetainėj, 10806 S. 
Wabash Avė.
svarstysime
sutais Liet
devintoje Wardoje. Nuoširdžiai kvie
čiu tamsta 
draugus į

viuu, v n.nn8 įvyks 
gegužės 4, 1934 7:30 vai.

Apart kitų dalykų, 
pasiulijimų susivienyti 

;įivių politiniais kliubais

ir tamstos drauges ir 
šį susirinkimų. Rašt.

Keistučio Pašelp. Kliubo 
iliustruota prelekcija bus 

rružės 6 d. Liberty Grove 
S. Mozart St.

Lietuvių 
paveikslais 
nedėlioj ge; 
Hali, 4615

Prelekcijc prasidės apie 8:30 vai. 
po pietų, kada pasibaigs kliubo susi
rinkimas. Gerb. DR. F. A. ZUBAS
yra prisirengęs duoti gerų paveiks- 
ais iliustruotų prelekcijų — temoje 

“DANTŲ SVEIKATA”
Dalyvauti galės tik kliubo nariai

S. A. BERGMAN, Ine.
1524 West Sixty Third Street 
į rytus nuo Ashland Avė., 

kampas Justine St.
DIDŽIAUSIA CHICAGOS

SIENOMS 
POPIEROS 

IR 
LANGŲ 
UŽDAN

GALŲ 
KRAU
TUVĖ

CLASSIFIED ADS
PARDAVIMUI krautuvė ir 9 kam

bariai, rendos $40.00. Parduosiu tik 
už $425.00. 1143 W. 56 St.

Automobiles
REIKALINGAS pilnas įrengimas 

saliuno fikčerių mainais i 1929 
Chevrolet 1V6 tono troką, stiek body, 
pridėsiu cash, jeigu reikia.

Telefonas Hemlock 5842
'...... i-........................................... .... ..

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė arba parduosiu fikčerius ir 
stakų atskirai. Labai pigiai.

4550 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA ALUDE iš prieža
sties ligos, gera, seniai išdirbta vie
ta. 549 W. 18th St

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 barbernės, Brid- 
geporte, o kita Marųuette Parke. 
Parduosiu katrų norėsit. Savininkas 

2437 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė pigiai, ge
roj vietoj, 3 kambariai pagyvenimui, 
arba parduosiu tiktai stakų ir fik
čerius. 4429 S. Fairfield Avė. 

- - ■ ----------- -------------- --------------------------------------

GROSERNĖ bučernė parsiduoda 
pigiai iš priežasties ligos, geras biz
nis, kampinis Storas, 1158 W. 59th 
St. kampas Racine Avė". 

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

Tel. Lafayette 1829

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

YOURtYtd 

Nlght and Moraing to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Care” 
or “EyeBeauty" Book 

MnrhtC<>^D«|X.H.S.,9B.OJikSt,Chk«t0

GKAMBARIUIPOPIERA 
dupda 1,91/20 » 1 
. už rolę 

GRINDIMS VARNIŠAS 
4 valandas. Nesusi- 

iurkštas, 
. Už gal, 
GLIFE MALIAVA

GRAŽI MIE
Dabar parsi 
už ......
Išdžiūsta į 
trauks, nes 
baltas .......

LON _ ,
Del išlaukiųio ir vidaus maĮiayojimo, 
balta ir spal 
vuota .......... ...

Nesusi-
$1.49

Už gal. $1-95 
LONGLIFE FLAT MALIAVA 

BALTĄ IR SPALVUOTA 
DYKAI PRISTATYMAS 

Atdara Ketvergais ir Subatomis 
ki 9 vai. vak. 
’onai PROSPECT 3440.Visi Tele

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras sutelks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai, ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

100 AKERIŲ Žemės Californijoj, 
mainysiu ant rooming house arba 
ant kokio biznio. Esu našlė Anna, 
ap. 4, 1687 W. Adams, Chicago.

IEŠKAU f ar mos nuo 40 iki 
80 akerių; žemė turi būt gero juo
džemio. Atsišaukite C. Rukšėnas, 
4317 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

Financial

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki $300 

1647 WEST 47th STREET

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

DAILUS mūrinis cottage, 6 dideli 
kambariai, maudynė, 3226 Lowe 
Avė., pigiai. Ateikite pamatyti. Pa
darykite pasiulijimų.

PARDAVIMUI 7 kambariu pu
siau plytų namas ir garažas, skiepas 
ir viškos; $2,100, 

2036 West 23rd St n-




